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RAITS EGLĪTIS, 
PBLA pārstāvniecība Latvijā 

Aizvadīta PBLA
vadības tikšanās nedēļa Rīgā

PBLA priekšsēde Kristīne Sau-
līte, priekšsēdes vietnieks Pē -
teris Blumbergs un PBLA iz -
pilddirektors Raits Eglītis tie  kas 
ar valsts augstākajām amat per-
sonām

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības jaunā vadība ieradās Rīgā, 
lai četru dienu laikā, no 19. līdz 
22. februārim, tiktos ar Valsts 
prezidentu Raimondu Vējoni, 
Ministru prezidentu Māri Ku -
činski, ārlietu ministru Edgaru 
Rinkēviču, izglītības un zi  nāt-
nes ministru Kārli Šadurski un 
kultūras ministri Daci Melbārdi, 
kā arī lai Saeimā iepazītos ar 
Diasporas likuma projekta iz -
strādi.

Vizīte, kas nejauši sakrita ar 
trauksmainajiem notikumiem 
ap ABLV.lv banku un Latvijas 
Bankas prezidenta Ilmāra Rim-
šēvica aizturēšanu un apvai no-
šanu kukuļizspiešanā, simbo-
liski iesākās ar NATO Stra tē-
ģiskās komunikācijas un Izci-
lības centra apmeklējumu un 
tikšanos ar tā direktoru Jāni 
Sārtu, kurš laipni piekrita būt 
viesis ALAs 67. kongresā Va -
šingtonā.

Tikšanās gaitā tika pārrunāti 
jautājumi, kas saistās ar vēlē-
šanu sistēmu aizsardzību gan 
šeit, Latvijā, gatavojoties Saei-
mas vēlēšanām, gan ASV, gata-
vojoties šī rudens mid-term 
vēlēšanām, kā arī tas, kā pa -
saules latviešu organizācijām 
aizstāvēt savu elektronisko datu 
drošību, ticamību un reputāciju 
moderno komunikāciju un vil-
tus ziņu pasaulē. J. Sārts uzsvēra, 
cik svarīgi organizācijām ir iz -
veidot un saglabāt savu ti  ca-
mību un reputāciju, kas no -
drošina komunikatīvo ietekmi 
sabiedrībā. Viņš arī izteica 
cerību, ka PBLA un tās da -
līborganizācijas ar savu darbu 
veicina to, ka latvieši pasaulē 
uztur savu latvisko identitāti 
elektroniskās informācijas vidē.

PBLA pārstāvji viesojas 
Ārlietu ministrijā

Pasaules brīvo latviešu ap -
vienības pārstāvjiem Ārlietu 
ministrija Diasporas lietu mi -
nistra Ata Sjanīta gādībā šajā 
saspringtajā nedēļā kļuva par 
tādu kā izejas punktu citām 
tikšanām. Pirmdien, 19. feb-
ruārī notika pārrunas ar mi -
nistrijas parlamentāro sekretāri 
Zandu Kalniņu-Lukaševicu un 

speciālo uzdevumu vēstnieku 
diasporas jautājumos Ati Sjanītu.

Tikšanās gaitā tika pārrunāta 
un saskaņota Ārlietu ministrijas 
un PBLA nostāja pašlaik Saei-
mas ārlietu komisijā topošajā 
Diasporas likumprojektā. PBLA 
priekšsēde Kristīne Saulīte uz -
svēra, ka, izstrādājot Diasporas 
likumu, PBLA vissvarīgākais ir, 
lai tiktu ievērots vienlīdzības 
princips starp tautiešiem ār -
zemēs un Latvijā. “Mēs nekādā 
gadījumā negribam, ka ārvalstīs 
dzīvojošie tautieši būtu privili-

PBLA viesojas Izglītības mi -
nistrijā

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības un Amerikas latviešu ap -
vienības pārstāvji 20. februārī 
tikās ar Latvijas Republikas 
izglītības un zinātnes ministru 
Kārli Šadurski un ministrijas 
Valsts sekretāra vietnieci Guntu 
Arāju. 

PBLA priekšsēde Kristīne Sau -
līte iepazīstināja izglītības un 
zinātnes ministru ar Saeimai 
19. februārī nosūtīto PBLA 
vēstuli, kuŗā PBLA aicina Saei-

balsot ne tikai Rīgas vēlēšanu 
apgabalā, bet arī citos apgaba-
los. Nezinot, kā veiksies ar šiem 
likuma grozījumiem, ministrs 
tomēr aicināja tautiešus būt 
aktīviem un piedalīties Saeimas 
vēlēšanās.

PBLA pārstāvji tiekas ar 
Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni

Tiekoties ar Valsts prezidentu 
Raimondu Vējoni, galvenais 
sarunu uzsvars tika likts uz 
drošības jautājumiem, kā arī uz 
ekonomisko atbalstu Latvijai.

likumu, Valsts prezidents iz -
teica bažas, lai vēlēšanu gaisotnē 
tas nekļūtu par lozungiem un 
nepildāmiem solījumiem pilnu 
likumu. “Tam jābūt praktiskam, 
nevis deklarātīvam likumam,” 
teica prezidents.

PBLA priekšsēde Kristīne Sau -
līte uzsvēra labo sadarbību ar 
Ārlietu, Izglītības un zinātnes, 
Kultūras un Ekonomikas minis-
trijām likuma izstrādē un teica, 
ka tiks mēģināts panākt līdz-
svaru starp dažādām interesēm, 
starp latviešiem ārvalstīs un 
Latvijas iedzīvotājiem.

P. Blumbergs savukārt dalījās 
iespaidos par Čikāgā notikušo 
ekonomisko konferenci Spot-
light Latvia un aicināja prezi-
dentu piedalīties 2018. gada 
jūnijā plānotajā PLEIF Val-
mierā. PBLA vicepriekšsēdis arī 
pārrunāja ar Valsts prezidentu 
sadarbību valsts drošības stip-
rināšanā caur Michigan Na  tio-
nal Guard un ALAs naci nāl-
polītisko darbu Vašingtonā un 
aktīvitātēm ASV.

PBLA pārstāvji tiekas ar 
Mi  nistru prezidentu Māri 
Kučinski

Tiekoties ar Ministru prezi-
dentu, pārrunāto jautājumu loks 
bija praktisks. M. Kučinskis iz -
teica atzinību PBLA par iesaisti 
Valmieras PLEIF rīkošanā. M. 
Kučinskis izteica cerību par to, 
lai Diasporas likuma saga  ta-
vošana netiktu sasteigta, bet 
atzina, ka “likums kā tāds ir 
vajadzīgs.” 

“Tas iedarbinās praktiskus 
mechānismus sadarbībai ar 
diasporu un tās atbalstam,” 
teica M. Kučinskis. Viņš arī 
atkārtoti izteica savu atbalstu 
tam, ka financiālais atbalsts dia-
sporai ir jāiekļauj valsts bazes 
jeb pamatbudžetā.

Tikšanās dalībnieki pārrunāja 
arī ekonomisko sadarbību starp 
valsti un diasporu, ASV un Ka -
nadas diasporas atbalstu valsts 
drošībai un remigrācijas jautā-
jumus, ko P. Blumbergs uzsvēra 
kā vienus no svarīgākajiem. M. 
Kučinskis bija priecīgs uzzināt 
par darbu, ko veic biedrība “Ar 
pasaules pieredzi Latvijā” un 
solīja jauniešus uzaicināt pie 
sevis, lai iepazītos ar platformas 
Your Move.lv darbu.

Foto (autors: Valsts prezidenta kanceleja) no kreisās: PBLA pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons, 
PBLA vicepriekšsēdis Pēteris Blumbergs, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte un PBLA izpilddirektors Raits Eglītis

ģētākās pozīcijās nekā Latvijas 
iedzīvotāji,” teica K. Saulīte. 
“Mēs negribam nekāda veida 
diskrimināciju ne vienā, bet arī 
ne otrā virzienā”. 

P. Blumbergs savukārt uzsvēra 
četras galvenās PBLA prio ri tā-
tes, kas būtu jānostiprina plā-
notajā likumā – atbalsts diaspo-
ras izglītībai, sadarbībai kul-
tūras jomā, valsts drošības stip-
rināšanai un arī remigrācijas 
veicināšanai. Ārlietu ministrijas 
pārstāvji informēja, ka viņi 
sadarbojas ar Saeimas komisiju 
likuma izstrādāšanā un iestājas 
par to, lai likums tiktu izstrādāts 
pamatīgi, detalizēti un lai tas 
netiktu sasteigts un polītizēts 
šajā vēlēšanu gadā.

mas deputātus visdrīzākajā 
laikā pieņemt vitāli svarīgo 
lēmumu par pāreju visā Latvijā 
uz izglītību valsts valodā. Mi -
nistrs Šadurskis izteica ganda-
rījumu un pateicību PBLA par 
atbalstu šai nozīmīgajā izglītī-
bas reformas jautājumā, kas 
skaŗ pāreju Latvijas skolās uz 
izglītību latviešu valodā. PBLA 
vadība ministram izteica vēlmi 
nodrošināt valsts pamatbudžetā 
diasporas izglītības pamatva ja-
dzības, jo īpaši nesen izvei do-
tajām latviešu skolām Eiropā.

Ministrs Šadurskis arī infor-
mēja PBLA pārstāvjus par Sa -
eimā virzītajiem grozījumiem 
Vēlēšanu likumā, kas ļautu ār -
valstīs dzīvojošajiem pilsoņiem 

Drošības jautājumā prezi-
dents Vējonis uzsvēra to, cik 
svarīga ir Kanadas bruņoto 
spēku vadītā bataljona klātbūtne 
Latvijā, prezidents stāstīja arī, 
ka valsts ir pateicīga un veicina 
arī jebkādu ASV militāro klāt-
būtni Latvijā. Prezidents aici-
nāja Amerikas latviešu apvie-
nību darboties, lai panāktu to, 
ka NATO Stratēģiskās komu ni-
kācijas un izcilības centrā Rīgā 
būtu kāds ASV NATO spēku 
pārstāvis. Prezidents teica, ka 
tas būtu svarīgi Latvijai, jo kaut 
vai emocionāli cilvēciskajā 
plāk snē Latvijas iedzīvotāji jus-
tos drošāk, ja te būtu kaut daži 
ASV kaŗavīri.

Runājot par topošo diasporas (turpināts 8. lpp.)
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IZABELLA CIELĒNA

Tikšanās notika draudzīgā 
pozitīvā gaisotnē, un vēlāk va -
karā Ārvalstu tirdzniecības 
kameru Latvijā rīkotajās vaka-
riņās Ministru prezidents tik-
šanos ar PBLA pārstāvjiem pie -
minēja savā uzrunā kā pozitīvas 
sadarbības piemēru un patiesu 
atbalstu valstij.

Tikšanās ar ārlietu ministru 
Edgaru Rinkēviču un Kultūras 
ministri Daci Melbārdi

Tikšanās ievadā ārlietu mi -
nistrs E. Rinkēvičs PBLA pār -
stāvjiem uzsvēra, ka notikumi, 
kas saistīti ar neseno banku 
krizi Latvijā, liks Latvijai sa -
kārtot tā saucamo nerezidentu 
banku finanču sektora vidi, kur 
līdz šim dominējusi apšaubā-

mas izcelsmes nauda.
Ministrs, tāpat kā citas amat-

personas, uzsvēra, ka ir svarīgi 
izveidot tādu jauno Diasporas 
likumu, kas ir atbalstāms un 
darbojas. “Sarakstīt saukļus par 
to, kā mēs mīlam tautiešus ār -
zemēs, neko nenozīmēs,” teica 
ministrs. „Mums jāpanāk, lai 
būtu juridiskā baze tiem, kas 
vēlas atgriezties, un likumā 
nostiprināts atbalsts tiem, kas 
paliek un vēlas sadarboties ar 
Latviju.” Tikšanās dalībnieki ne -
formāli pārrunāja arī gata vo  -
šanos Saeimas vēlēšanām, ie -
cirkņu skaitu palielināšanu ār -
valstīs un to, kā organizācijas 
un vēstniecības var sadarboties, 
lai palielinātu vēlētāju aktīvitāti 
un dalību.

Kultūras ministre Dace Mel-

bārde apsveica Kristīni Saulīti 
un Pēteri Blumbergu amatos un 
izteica vēlējumu turpināt labo 
sadarbību. Ministre apstiprināja 
savu dalību ALAs 67. kongresā 
Vašingtonā un priecājās par 
iespēju svinēt Baltā galdauta 
svētkus kopā ar tautiešiem. 
PBLA priekšsēde informēja mi -
nistri par savu dalību Eiropas 
latviešu reģionālajos Kultūras 
svētkos Nīderlandē no 23. līdz 
25. februārim.

PBLA pārstāvjiem arī bija 
iespēja Latvijas Republikas 
Saeimā piedalīties diasporas li -
kuma darba sēdē, ko vadīja 
deputāts no Nacionālās apvie-
nības Rihards Kols. Šādas sēdes 
plānotas katru pirmdienu ar 
mērķi nodot likumprojektu 
Saeimā līdz pavasarim.

RAITS EGLĪTIS, 
PBLA pārstāvniecība Latvijā 

Aizvadīta PBLA
vadības tikšanās nedēļa Rīgā

Kļūdas labojums

Redakcija atvainojas Filipam 

Kļaviņam un visai Kļaviņu ģi -

menei par Laika 7. numura 4. 

lappusē ieviesušos faktu kļūdu. 

Pirmajā teikumā jābūt: 

„2018. gada 11. februāŗa dienā 

mūs atstāja (..) Jānis Viliberts 

Kļaviņš (1921. gada 6. maijs 

2018. gada 11. februāris).

 Cienījamie Laika lasītāji! 
Meklēju aizņemties vai iz -
nomāt savam dēlam tautas- 
tērpu šai vasarai Gaŗezerā. 
Dēls ir 6,3 pēdas garš, slaids, 
platiem pleciem. Dzīvoju 
pie Vašingtonas, DC. Fila-
del fija, Ņudžersija, Ņujorkas 
pilsēta un tās apkaime nav 
par tālu. Varu aizbraukt. 

Rita Laima Bērziņa
(ritalaima@hotmail.com)

Izsaku pateicību Parīzes lat vie-
šiem, kas ceļ gaismā mūsu ori-
ģinālās tautietes Aijas Bertrānes 
dzīves gaitas kopā ar izcilo Rai -
mondu Dunkanu pašreizējā iz -
stādē Parīzē (Villa Vassilieff, 21 
avenue du Maine, 13/1-23/3). Man 
atmiņā ataust manu vecāku – Fē -
liksa un Maijas Cielēnu – draugi, 
ar kuŗiem kopā pavadīts daudz 
jauku brīžu. Citēšu tēva atmiņas 
no memuāriem “Laikmetu maiņā”.

Atmiņas par Aiju Bertrāni un 
Raimondu Dunkanu

„Samērā diezgan bieži pie mums 
atbrauca ciemā pazīstamais ori ģi-
nālais Parīzes kultūras darbi nieks 
Raimonds Dunkans ar abām sa -
vām draudzenēm Aiju un Žannu. 
Ievērību Parīzē šis amerikānis no 
Kalifornijas bija guvis ar seno 
grieķu traģēdiju izrādēm oriģi nāl-
 valodā, ko deklamēja un spēlēja 
viņa speciāli sagatavota trupa. Pēc 
tam parīziešu uzmanību saistīja 
viņa ritmisko deju trupa ar intere-

santiem psīcholoģiskiem un estē-
tiskiem priekšnesumiem. Viņa 
vārdu Parīzē cēla arī tas, ka viņš 
bija pasaules slavenās dejotājas 
Izidoras Dunkanes brālis.  Viņam 
Parīzes centrā piederēja liels nams, 
kuŗā viņš bija ierīkojis savu aka  dē-
miju. Tajā viņš pats un ievērojami 
parīzieši lasīja lekcijas par mākslu, 
literātūru un filozofiju. Tur notika 
arī mūzikāli priekšnesumi un pa -
zīstami rakstnieki tur deklamēja 
savus nepublicētos dzejoļus. Viņam 
šo akadēmiju palīdzēja vadīt abas 
viņa draudzenes – Madame Žanne, 
francūziete, un latviete Aija, kas 
bija precējusies, bet šķīrusies no 
francūža Bertrana (..) Viņus mēs 
labprāt uzņēmām mūsu mājā, 
kaut gan Maijai nenācās nemaz 
viegli pacienāt šos ciemiņus. Dun-
kans bija veģetārietis un pagatavot 
kaut ko garšīgu šai kulinārajā 
nozarē ir ļoti grūti. Madame 
Žanne bija izsmalcināta parīziete. 
Viņa, protams, nebija veģetāriete. 
Ar savu dzīvo temperamentu, 
izteiksmīgiem žestiem un ma  nie-
rēm viņa vienmēr ienesa mūsu 
mājā īstu parīzisku noskaņu. 
Turpretim Aija Bertrāne bija 
pavisam vienkārša savā ārējā 
tērpā un izskatā: viņa valkāja no 
linu audekla darinātu senās grie -
ķietes togu, kā arī savādu galvas- 
segu. Tomēr viņas siltās, dziļdo-
mīgās acis un sirsnīgais balss tonis 
pauda personību, kas bez ārējā 
teatrālisma saistīja pie sevis ar 
savām zināšanām un dvēseles sil-
tumu.”
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Tautasdziesmu ansambļa Teiksma
50 gadu koncerts 

MARISA GUDRĀ

MARA LINDE

„Tu lido uz Mineapoli? Uz 
Super Bowl?” – „Nē, uz Teiksmas 
50 gadu jubilejas koncertu!”

 Sniegotā februāŗa sestdienā 
ielidoju Mineapolē, lai satiktu 
sen neredzētus  draugus. Smai-
dot kā cilvēks, kuŗš četrus gadus 
nav redzējis sniegu, iebridu 
pāris kupenās un devos uz kon-
certa vietu. Teiksmieši šoreiz 
koncertēja mājīgajās Celtic 
Junc tion Arts Center telpās. 
Koncerta apmeklētājus sagai-
dīja allaž smaidīgā Teiksmas 
dziedātāja Ilze Kļaviņa, un tālāk 
zāles virzienā vilināja pīrādziņu 
un kanēļa smarža. Uz bagātīgā 
latvisku gardumu galda bija gan 
pelēkie zirņi, gan sklandu rauši, 
gan mana mīļākā Elgas biez-
pien maize! 

 Koncerta sākumā Laila 
Švalbe droši uzsāka sezonai 
piemēroto dziesmu “Metens 
nāk”. Sekoja “Rīgā iešu es, mā -
miņa”, viena no tām dziesmām, 
kuŗas iedvesmo uzsākt jaunus 
darbus un kuŗas pēdējais pan -
tiņš patiešām skan kā aiz  sar-
dzība mūsu tēvzemei:

Vij’, Dieviņ, zelta viju
Visgaŗām jūras malu.
Lai nenāca sveša salna
Šai zemē ziedu raut.
Turpinot tēvzemes mīlestības 

temu, brīnišķīgu ievadu un 
pavadījumu dziesmai “Skaista 
mana tēvu zeme” uz trim 
koklēm nospēlēja Zinta Pone, 
Nora Lunda un Teiksmas di -
binātāja un visus 50 gadus 
vadītāja Elga Pone. Priecājos 
redzēt dziedam arī reiz ilgus 
gadus grupā dziedošo Amandu 

Jātnieci, kuŗa bija atbraukusi 
ciemos no Latvijas. Ar katru 
dziesmu dziedātāju rokās pa  rā-
dījās arvien jauni instrumenti. 
Dziesmā “Maļni muni ku  me-
ļeņi” stabule skaisti dublēja 
melodiju un sitamo kociņu 
skaņa attēloja zirgu soļus. In -
grīdas Erdmanes vijīgi spēlētā 
vijole pavadīja dziedātājus 
dziesmā “Moza beju, gonūs 

par odu. Ja man jāizceļ viena 
dziesma, kuŗu es pēc šī koncer-
ta gribētu iemācīties, tad tā būtu 
“Ko tā jūra agri krāca”, kuŗu 
burvīgi sabalsotu izjusti no -
dziedāja Laila Švalbe, Nora 
Lunda, Zinta Pone un Amanda 
Jātniece. Redzot programmiņā 
“Pūt, vējiņi”, es sagatavojos 
dziedāt līdzi, tomēr man va  ja-
dzēja nojaust, ka Teiksma jau nu 

par kopas darbības pirmajiem 
gadiem un dažādiem kurioziem 
atgadījumiem. Teiksmu dibināja 
tālajā 1967. gada rudenī, kad 
kopā sanāca meitenes, kuŗas 
vēlējās dziedāt un spēlēt uz 
kokles dažādas latviešu dzies-
mas, tomēr dalībnieces ātri sa -
prata, ka sirdij tuvākas ir tieši 
tautasdziesmas, un turpmāk 
izpildīja tikai tās. Teiksma ir 

vijas pilsētām un laukiem. Teik-
sma piedalījusies arī divos fes-
tivālos Baltica Latvijā. Īpaši 
eksotisks bija ceļojums 1997. 
gadā uz Venecuelu, Trinidadu 
un Tobago, kad teiksmieši 
dziedāja neskaitāmos Tobago 
un Trinidadas kultūras centros 
un pat prezidentam! 

 Teiksmā vienmēr dziedājuši 
dažādu paaudžu dziedātāji, un 
neviens no dziedātājiem nav 
profesionāls mūziķis. Dalīb nie ki 
sanāk kopā, jo patīk kopā dzie-
dāt un mūzicēt. Ar gadiem 
daudzi ir kļuvuši viens otram kā 
ģimenes locekļi. Dziesmas gan 
lielākoties atrodot Elga pati, 
tomēr sabalsošanā arī dziedā-
tājiem ir teikšana. Visi, kuŗi 
vien māk spēlēt kādu instru-
mentu, tiek pie spēlēšanas.

Kad kopā dziedāšana jau gāja 
uz beigām, bērni atrada uz 
skatuves saliktos teiksmiešu si -
tamos instrumentus un sāka 
piesist ritmu kopā ar mūzi kan-
tiem. Man un daudziem vakara 
viesiem tas bija ļoti aizkustinošs 
brīdis, kuŗš deva cerību, ka 
Teiksma varētu dziedāt un 
mūzicēt vēl ilgi, jo topošie da -
lībnieki tepat vien aug. Kā Elga 
minēja – ja mēs gribētu no -
dziedāt visas latviešu tautas-
dziesmas, mums būtu katru 
dienu jānodzied trīsdesmit se -
šas,un tā 90 gadus. Izskatās, ka 
dziesmu pietiks vēl daudzām 
teiksmiešu paaudzēm. Tad nu 
vēlu Teiksmai vēl vismaz 50 
dziedošus gadus, un liels paldies 
par burvīgo koncertu!

gōju”. Dažu dziesmu pava dī-
jumos Zinta Pone spēlēja akor-
deonu un Gunta Herona – kon-
trabasu. Pēteŗa Kalniņa, Jāņa 
Zeltiņa, Jāņa Skujiņa un Jāņa 
Pauļa Skujiņa dziedātās melo-
dijas skaisti bagātināja sieviešu 
zemāko balsu harmonija. Kad 
atskanēja “Dieviņš brida rudzu 
lauku”, publika jau bija iejutu-
sies un sirsnīgi dziedāja līdzi. 
Publiku uzjautrināja Kiras Bir-
manes uz vijoles lieliski imitētā 
oda sīkšana komiskajā dziesmā 

nedziedās parasto variantu. Vīri 
dziedāja ne tikai citu melodiju, 
bet arī citus vārdus. Koncertu 
noslēdza lustīgā “Zīdēja pu  čei-
tis, zīdēja rūzeitis” ar pie dzie-
dājumu “Jau mani vad, jau mani 
vad”, kuŗu nu jau droši dziedāja 
arī visa sajūsminātā publika. 
Pēc koncerta teiksmieši un pub-
lika kopā izdziedājās un izdan-
cojās līdz pat vēlai vakara stun-
dai. 

Starp dziesmām grupas sirds 
un dvēsele Elga Pone stāstīja 

bagātinājusi neskaitāmus sarī-
ko jumus Mineapoles latviešu 
sabiedrībā un arī dažādos 
Mi nesotas kultūras festivālos. 
Kopa ir bijusi biežs viesis dau-
dzos ASV vidienes latviešu cen-
tros. Divas reizes Teiksma ir 
viesojusies Austrumkrastā un 
pirms dažiem gadiem arī Rie -
tumkrastā. Kanadā Teiksma 
ciemojās Ziga Miezīša vadītā 
“Diždanča” 50 gadu jubilejas 
svinībās. 1990. gada vasarā 
Teik sma izbrauca tūri pa Lat-

No kreisās:  L. Švalbe, N. Lunda, A. Jātniece, I. Kļaviņa, I. Erdmane, E. Pone, Z. Pone, J. Zeltiņš, 
P. Kalniņš, J.P. Skujiņš, J. Skujiņš, G. Herona, K. Birmane // FOTO: Uldis Erdmanis

Amerikas latvieši un viņu 
draugi aicināti pievienoties šī 
gada vērienīgākajam Latvijas 
valsts Simtgadei veltītajam no -
tikumam ASV – latviešu post-
folk grupas ImantaDimanta un 
draugi koncertturnejai pa ASV, 
kas laika posmā no 2. marta 
līdz 8. aprīlim aptvers 18 pil-
sētas ASV. Sākot ar Vašingtonu, 
D.C. līdz Sietlai Vašingtona 
pavalstī, pa vidam piestājot tā -
dās pilsētās kā Grīnvila, Hjūs-
tona, Losandželosa, San fran-
cisko, tālāk virzoties uz ASV 
Vidieni un Austrumkrastu, kon-
 cetturneja aptvers visus ASV 
reģionus un iepazīstinās vietējo 
sabiedrību ar latviešu tautas-
dziesmām 21. gadsimta apdarē.

“Imanta Dimanta un draugi” 
koncertturneju rī ko Amerikas 
latvieš u apvienī ba (ALA) ar ALAs 
Latvijas Simtgades fonda finan-
ciā lu atbalstu, kuŗa mē rķ is ir vei -
cinā t Latvijas Simtgades un lat-
vieš u kulturā lo sasniegumu atzī -
mē š anu Amerikas latvieš u sabied-
rī bā, kā  arī  iepazī stinā t vietē jo 
amerikā ņ u sabiedrī bu ar latvieš u 
kultū ru un Latvijas vē sturi. 

ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupe stāsta: “Simtgade ir 
mums perfekta iespēja iepa zīs-
tināt pasauli ar Latviju! ALA uz -
ņēmās būt ASV Latvijas simtga-

ALA un grupa “ImantaDimanta un draugi” 
aicina uz LV100 koncertiem

des pasākumu informācijas cen-
trs un, ar LV100 fonda ziedotāju 
atbalstu, šos Simtgades pasāku-
mus palīdz īstenot. ImantaDi-
manta & draugi uzstāšanās būs 
pirmā reize, kad ALA kā ASV 
latviešu jumta organizācija ir 
uzņēmusies rīkot koncerttūri, 
kam ir sarežģīta loģistiska, kas no 
krasta līdz krastam savienos 
visus ASV dzīvojošos latviešus, 
lielos un mazos ASV latviešu 
centros, jaunus un vecus, latviski 
runājošus un nerunājošus, lat-
viešus, kuŗi bieži ir iesaistīti sa -
biedriskajos pasākumos, kā arī 
tos, kuŗi nav! Koncertturneja ir 
pierādījums, ka ALA cenšas pār -
stāvēt latviešus ASV ar skatienu 
nākotnē.”

ImantaDimanta un draugi kon -
certa programma “Skaista mana 
tēvu zeme” būs piemērota visām 
paaudzēm un gaumēm un dos 
iespēju vienoties grupas pava dī-
tajās sadziedāšanās un dejās! 
“Mēs esam ļoti centušies sagata-
vot tādu koncerta programmu, 
kas aizraus visus mūsu klau sī-
tājus. Programmā būs gan pazīs-
tamas tautasdziesmas, pie kuŗām 
visi varēs droši dziedāt līdzi, gan 
dziesmas no mūsu albuma „Iz -
auga mātei brīnuma meita”, gan 
arī jauni gabali, kuŗus ar ne  pa-
cietību gaidām nospēlēt,” skaidro 

ImantaDimanta un draugi vo  kā-
liste Imanta Nīgale, viņa uzau-
gusi Pensilvānijā, bet kopš 2011. 
gada dzīvo Latvijā. 

“Mūzika un it sevišķi latviešu 

teicēju melodijām,” savu pieeju 
mūzikai skaidro I. Nīgale. “Ar 
tādu nolūku mēs ar grupu vei -
dojām šo īpašo programmu Simt-
gades tūrei, ar cerību būt par ie -

tautasdziesmas, ir tas, kas man 
dod spēku, enerģiju un pār lie-
cību, par to, kas es esmu. Tās ir 
mana ciešākā saite ar savu pa -
gātni un saknēm, un tās mani 
iedvesmo radīt kaut ko jaunu, lai 
arī šodien mēs gribētu smelt 
labsajūtu no dainu tekstiem un 

dvesmu ārzemēs dzīvojošiem lat-
viešiem uzturēt savu saikni ar 
Latviju un aicināt visus svinēt to, 
cik tā ir skaista!” piebilst vokāliste.

Imanta Dimanta un draugi ir 
apliecinā jums, ka mē s – 21. gad-
simta latvieš i pasaulē  – spē jam 
saprasties, sadarboties un radī t 

kaut ko varenu, kas pasaulē  iz -
skandina Latvijas vā rdu. Divi no 
grupas dalī bniekiem uzauguš i 
latvieš u ģ imenē s ā rpus Latvijas – 
Amerikā  un Vā cijā, pā rē jie dzi -
muš i un auguš i Latvijā . Imanta 
Nī gale (vokā ls, mandolī na) un 
Katrī na Dimanta (vokā ls, vijole) 
iepazinā s caur kopē jā m paziņ ā m 
2012. gadā , kad abas svinē ja savu 
dzimš anas dienu. Drī z pē c tam 
sā ka kopā  mūzicē t un piesaistī t 
vē l citus mū ziķ us savā  grupā . No 
paš a sā kuma “Imanta Dimanta un 
draugi” koncentrē jā s uz latvieš u-
tautasdziesmā m, veidojot skaistas, 
mū sdienī gas apdares, dziesmā m 
iedodot jaunu elpu. 2015. gada 
vasarā  sā ka tapt grupas pirmā s 
paš radī tā s dziesmas. Katrī na spē lē 
vijoli, č ellu, tamburī nu un dzied, 
Imanta spē lē mandolī nu un dzied, 
Kriš jā nis spē lē ģ itaru, Kristaps 
spē lē basu, un Matī ss spē lē bun gas, 
kopā  izveidojot mū sdienī gu, bet 
tradī cijā m veltī tu latvieš u skaņ u, 
kam piemīt arī  interesanta blue-
grass ietekme. Grupai ir milzī ga 
enerģ ija un vē lme izplatī t latvju 
tautasdziesmas ASV, lai mū s lat-
vieš us sadzird un iepazī st visi!

Plašāka informācija par kon-
certiem pieejama: http://www.
latvia100usa.org/lv/events/
imantadiman ta-simtgades-vies-
turneja/
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Jubilejas festivāls nosvinēts ar vērienu

Vienpadsmit Vijas Celmiņas 
darbi un filma

No 9. līdz 11. februārim Jelgavā 
notika kārtējais, nu jau 20.starp-
tautiskais ledus skulptūru fes-
tivāls. Tas nosvinēts ar vērienu. 
Kā parasti, festivālā piedalījās 30 
tēlnieki, kuŗi veidoja gan in  di-
viduālos, gan komandu darbus, 
kas iekļāvās sacensībās par god-
algotām vietām, taču daudz kas 
cits nebija kā ierasts.

MĀRIS
BRANCIS

nos un pārmetumus svētku 
rīkotājiem, un ļāva lielākām 
skatītāju masām brīvi apskatīt 
tēlnieku veikumu, tās varēja 
labāk izgaismot, bet pats no  zī-
mīgākais – ikvienu darbu varēja 
izvietot tā, ka netraucēja uztve-
rei. Īpaši ieguva lielās skulptūras, 
kuŗām katrai bija atvēlēts pie -
tiekoši plašs, no citām izolēts lau-

mota ar kustīgiem prožektoriem, 
kas pastiprināja svētku gaisotni. 
Daudzus skatītājus pievilka arī 
izrādes bērniem un koncerti 
tumsas stundās. Bērnu priekam 
bija ierīkoti ledus slidkalniņi un 
ledus labirints. Neizpalika arī 
izglītojošais aspekts – latviešu 
tēlnieki pievakarēs demonstrēja 
ziņkārīgajiem skatītājiem, kā top 

cilvēku, šo skaitli droši vien var 
palielināt, ja zināms, ka bērni 
jaunāki par septiņiem gadiem 
tika ielaisti bez maksas.

Jubilejas reizē Jelgavā bija iz -
vietoti 65 tēlniecības objekti ledū 
– bez 35 konkursa darbiem vēl 
skatītājus priecēja lielās foto 
skulptūras, ledus skulptūrām de -
korētais ledus bārs, ko krāšļoja 

dēļas pirmajās divās dienās, kad 
vēl nebija pārliecības, ka termo-
metra stabiņš patiesi noslīdēs 
zemāk par -50C, daļēji ietekmēja 
mazo jeb individuālo skulptūru 
izveidi un kvalitāti. Nedēļai ritot 
uz otru pusi, aukstais laiks no -
stiprinājās, tādēļ komandu dar-
bus varēja veidot trauslākus, lie -
lākus, rūpīgāk un smalkāk iz -
strādāt detaļas. 

Festivāla tema bija „Sapņi”. Tā 
pieļauj ļoti plašas iespējas izteik-
ties, kas katram autoram ir sap-
nis, pēc kā ikviens cilvēks ilgojas, 
alkst un ko vēlas īstenībā redzēt 
un sasniegt. 

Pie festivāla devīzes strādāja 30 
tēlnieki no desmit valstīm – Lat-
vijas, Lietuvas, Krievijas, Uk -
rainas, Bulgārijas, Norvēģijas, 
Nīderlandes, Portugāles, Īrijas 
un pat no Ķīnas. Pirmajās divās 
dienās mākslinieki veidola katrs 
savu temas versiju, nākamās 
dienās līdz piektdienas vidum 
tika radītas tā saucamās ko -
mandu skulptūras, kuŗās apvie-
nojušies divi tēlnieki.

Rezultātā šogad individuālo 
skulptūru grupā 1. vietu un nau-
das balvu ieguva Latvijas tēlniece 
Zīle Ozoliņa-Šneidere par darbu 
„Izlaid savus sapņus”. Viņai se -
koja lietuviešu kollēgas Martina 
Gaubas veikums „Izsapņo sevi”, 
bet 3.vietu izcīnīja māksliniece 
no Krievijas Irina Alimurzajeva 
ar darbu „Iztēle”. Arī komandu 
skulptūrās izcēlās latviešu tēl-
niece Zīle Ozoliņa-Šneidere, 
kuŗa kopā ar krievu skulptoru 

Liekas, ka tas bija pavisam ne -
sen, kad Latvija bija prezidējošā 
valsts Eiropas Savienībā, un šajā 
sakarā Latvija varēja atļauties ne 
vien uzaicināt tik slavenu māk-
slinieci, kāda ir Vija Celmiņa, bet 
arī izprasīt daudzus darbus no 
pašiem slavenākajiem pasaules 
mūzejiem, tādiem kā MOMA, 
Vitnija mākslas mūzejs, Metro-
politēna mākslas mūzejs un citas 
mākslas krātuves. Izrādās, tas ne -
  maz nebija tik sen – tikai 2014.
gadā. Lūk, jau paskrējuši četri gadi, 
un mēs atkal sastopamies ar mūsu 
ievērojamās tautietes mākslu! 

Iemesls tam – Vijas Celmiņas 
80 gadu jubileja, kas svinama 
25.oktobrī. Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā šobrīd glabājas 
vienpadsmit jubilāres darbi, no 
kuŗiem divi saņemti tikai pa  gā-
jušajā gadā un kas darināti meco-
tintas un sausās adatas technikā. 
Līdz 25. martam Kupola zālē 
apskatāmi visi šie darbi vienviet 
izstādē „Vienpadsmit darbi un 
filma”.

„LNMM kollekcijas grafikās 
attēlotā okeāna ūdens virsma, 
zvaigžņota debess, zirnekļu tīkls, 
pasaules karte, markas ar Saturnu 

var tikt uzlūkoti kā ļoti gaŗlaicīgi 
motīvi, kuŗos nekas nenotiek. 
Taču sāls (šādā motīvu izvēlē) 
slēpjas atšķirību meklēšanā, ni -
anšu pamanīšanā, skatītāja uz  ma  -

Tā ir patiesi lieliska kinolente, 
kas iepazīstina ar jubilāri viņai 
tuvā vidē – Ņujorkās ielās, viņas 
darbnīcā un lauku mājās, kur 
tāpat kā ikviens cilvēks māk sli-

nības trenēšanā, vērīgumā. Vijas 
Celmiņas darbu pētīšana ir kā 
meditācijas uzdevuma veikšana”, 
izstādes anotācijā vēsta kuratore 
Elita Ansone.

Vēl tikai jāpiebilst, ka izstādes 
laikā tiek demonstrēta Juŗa Pod-
nieka studijas veidotā doku men-
tālā filma “Vija Celmiņš. Ter ri-
torija” (režisors Olafs Okonovs). 

niece rušinās pa dārzu, rok un 
mēslo, lai puķes zied un plaukst. 
Nekas it kā neliecina, ka mūsu 
priekšā ir slavenība, kuŗas darbi 
maksā miljonus. Kā pirms gada 
ziņoja The New York Times Vijas 
Celmiņas 1969. gadā zīmētais 
okeāns pārdots par 2,9 miljo niem 
dolaru. Interesanti, cik maksā 
darbi, kas tagad glabājas Rīgā? 

trīs lielformāta tēlnieciskie opusi, 
kā arī īpaši šiem svētkiem radīti 
darbi – ledū iesaldēti dažādi 
priekšmeti, kas stāsta gan par to, 
kas mums ir Latvija, kas ir lat -
vieši, kas mums ir tuvs un kas arī 
raksturo tieši Jelgavu, piemēram, 
dažādi eksotiski augi, kuŗus 

Ņemot vērā pagājušā gada pie -
redzi, tika paplašināta territorija, 
kuŗā izvietotas skulptūras – bez 
Pasta salas, kas citkārt ir bijis 
festivāla centrs, šajā reizē tās bija 
izliktas apskatei arī Jāņa Čakstes 
bulvārī gar Driksas krastu un 
Hercoga Jēkaba laukumā. Šāds 
ledus tēlniecības darbu izkār to-
jums novērsa nevajadzīgo drūz-
mēšanos, kas izsauc festivāla 
viesu neapmierinātību, kašķē ša-

kums (telts) un kuŗas kā lepna un 
krāšņa dāma tagad spēja izrādīt 
savus daiļumus visā pilnībā, 
nebaiļojoties, ka citas viņu 
aizēnos. 

Festivāla vizuālo pusi ievē ro-
jami iespaidīgāku darīja apgais-
mojums. Par to bija domāts, ne 
tikai ar krāsainajiem starmešiem 
izceļot katru darbu vakara stun-
dās, bet, iestājoties krēslai, visa 
plašā territorija tika lieliski izgais-

ledus skulptūras. To varēja vērot 
arī tiešsaistē LMT Straume.

Šie Jelgavas svētki kļūst arvien 
populārāki. Uz tiem sabrauc ne 
tikai no Latvijas, bet arī no 
Igaunijas un jo sevišķi no Lie  tu-
vas. Ja pilsētā ir vairāk nekā 61 
tūkstotis iedzīvotāju, tad apmek-
lētāju skaits ir krietni lielāks – kā 
aplēsuši festivāla rīkotāji, fes-
tivāla trīs dienās skulptūras re -
dzējuši vairāk nekā 80 tūkstoši 

pirmie ieveda kurzemnieki no 
savām kolonijām; tridekšņi, 
āksta maska, kas atgādina par to, 
ka šajā pilsētā reiz dzimis un 
dzīvojis latviešu teātŗa tēvs 
Ādolfs Alunāns; baltām un sar -
kanām rozēm veidots Latvijas 
karogs utt. 

Šogad februāris aplaimoja Mi  n -
tauta Buškevica vadīto festivāla 
rīkotāju komandu ar nelielu salu, 
lai gan vēl pirms nedēļas bieži lija 
un bija mikls, temperatūra pa -
cēlās virs nulles. Tā vien liekas, 
ka nenoteiktais laiks darba ne -

Romanu Petrovu bija izveidojusi 
sarežģītu un iespaidīgu veidoju-
mu ledū „Noķert sapni”. II vietu 
ieguva Krievzemes mākslinieki, 
bet III vietu – Īrijas un Portugāles 
skulptori Naiels Magī [Niall 
Magee] un Pedro Mira ar savu 
„Izpratni”. Žūrija piešķīra arīdzan 
veicināšanas un simpātiju balvas. 

Ledus skulptūru festivāls jau 
izskanējis, bet Jelgavas pilsētas 
iestāde „Kultūra” jau strādā pie 
Starptautiskā smilšu skulptūru 
festivāla veidošanas, lai arī pēc tā 
skatītāji priecātos, to apmeklējuši. 
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INESE RAUBIŠĶE

Skan unikāls ieraksts - latviešu 
modernā teātŗa pamatlicējs 
Eduards Smiļģis runā Raiņa 
dzejoli “Jaunais laiks”… un 
Raiņa dzīves un daiļrades pēt-
niece Gaida Jablovska rosina 
visus klausītājus savā fantāzijā 
uzburt gleznu, proti, iztēloties 
Rīgu 1920. gada aprīlī: ielas, 
namus, kokus, pagalmus, Dau-
gavu … Latvijā, kur tāpat kā 
pasaulē ir beidzies Pirmais pa -
saules kaŗš, pēc 14 gadu prom-
būtnes atgriežas mūsu dižākie 
meistari – Rainis un Aspazija (jau 
ir zināmi viņu uzrakstītie darbi), 
un viņus sagaida tā, kā nav 
sagaidīts neviens karaļpāris (tā 
raksta laikrakstos). Viņu dzīves-
vieta ir Pārdaugava, Ba  ložu iela …

1920. gadā tiek dibināts Raiņa 
klubs, tiek domāts par dažādām 
sabiedriskām institūcijām, kas 
būtu jāveido saistībā ar Raini, 
tiek nodibināts Dailes teātris, 
kuŗa pirmais direktors ir Rainis. 
Lielais dzejnieks nav viens, ir 
Eduards Smiļģis, ir Jānis Muncis 
… un tā laika ievērojamo per-
sonību sarakstu varētu turpināt. 

Šodien saruna ir par Smiļģi un 
Raini, un Rita Rotkale un Agra 
Straupeniece ievedīs mūs Smiļģa 
un Raiņa pasaulē un tajā laikā…

Ar šādu lirisku intonāciju 
Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, 
Baznīcas ielā 30 sākās literārā 
pēcpusdiena “Rainis un Ed uards 
Smiļģis” – iecerēta kā saruna 
par grāmatas “ES. Eduarda 
Smiļģa dzīves ceļš. 1886-1966” 
tapšanu, izceļot divu latviešu 
lielo romantiķu savstarpējo at -
tiecību peripetijas un atklājot 
līdz šim mazāk zināmus faktus.

 Apgāds Vesta – LK laida klajā 
šo grāmatu pērnā gada nogalē. 
Grāmatas autores – teātŗa zi -
nātnieces Rita Rotkale un Agra 
Straupeniece – ilgus gadus vel-
tījušas Eduarda Smiļģa per so-
nības izpētei: apzinājušas mil-
zīgo Meistara archīvu Rakst-
niecības, teātŗa un mūzikas 
Kollekciju krātuvē, braukušas 
komandējumos, strādājušas ar -
chīvos, vākušas laikabiedru at -
miņas… Grāmatas priekš vārdā 
autores saka: Mūsu darbs līdz 
šim rezultējies visdažādākajās 
formās. Tika izveidota simtga-
des izstāde, uzrakstīta grāmata 
“Ar skatienu pāri horizontam” 
par Smiļģa aktieŗdarbu un darbu 
ar aktieŗiem, publicēta rakstu 
sērija žurnālā “Māksla”, saga-
tavots scenārijs radiopārraižu 
ciklam, izstrādāts temats “Smiļ-
ģis un vara”, visbeidzot deviņ-
padsmit vakaros dialoga formā 
iziets cauri Meistara dzīves 
gaitām. Protams, vēl ir simtiem 
tematisku ekskursiju, lekcijas, 
referāti un atsevišķi raksti preses 
izdevumos. Un galu galā at -
klāsme, ka mums nav pietiekami 
dokumentos balstītas mūsu ģe -
niālā skatuves novatora, Dailes 
teātŗa dibinātāja biografijas. Šis 
būs mēģinājums šo robu aiz  pildīt. 

Bet šajā literārajā pēcpus-
dienā Rita Rotkale savu uzrunu 
auditorijai sāka uzreiz ar at -
runu: „Mēs neesam “rainistes” 

Satikšanās ar dižgariem
Rainim un Smiļģim veltīts sarīkojums Aspazijas un Raiņa mūzejā Rīgā

un mēs tikai runājam par Smiļģi 
un Raini Smiļģa sakarā. Grā-
matā mūsu mērķis bija izstāstīt 
Smiļģa dzīves stāstu – dzīves 
ceļu. Un Rainim tajā bija stipri 
nozīmīga vieta (arī viņu abu 
attiecības bija ļoti interesan-
tas!). Sarīkojuma gaitā (kā jau 
iepriekš tika solīts) zinātnieces 
izvērsa plašāku stāstījumu par 
grāmatu un tajā ietvertajiem 
notikumiem. Piemēram, kā 
Rai nis un Smiļģis iepazīstināti 
1905. gadā biedrības “Uļej” sa -
nāksmē (tagadējā Michaila Če -
chova Rīgas Krievu teātŗa ēkā). 
Par to stāstījis pats Smiļģis kādā 
1965. gada intervijā žurnālistam 
Jurim Pabērzam, kuŗam bija 
ienākusi prātā lieliska ideja – 
aiziet aizkulisēs, kad režisors 
tobrīd strādājis pie “Spēlēju, 
dancoju” atjaunojuma, un tieši 
pajautāt par Smiļģa atiecībām 
ar Raini. Unikālo vairāku stun-
du gaŗo interviju Pabērzs ierak-
stīja lielā, vecā magnetafonā. 
Rita Rotkale: Protams, mums 
nav dokumentālas liecības par 
Raiņa un Smiļģa tikšanos. Mēs 
varam Smiļģim ticēt vai neticēt, 
bet es noticēju, jo viņš to ir tik 
dzīvi ierunājis… Un faktiem tur 
varbūt var noticēt par kādiem 
piecdesmit procentiem, taču tur 
ir atmosfēriska sajūta, klātbūt-
nes sajūta, kuŗu tāpat vien nevar 
izdomāt.

Runājot par faktiem, tika 
pieminēts arī nejauši atklātais 
pārsteidzošais dokuments: proti, 
jau tika minēts, ka sarīkojums 
sākās ar ierakstu – Smiļģis runā 
Raiņa dzeju. Zinātnieces zināja 
stāstīt, ka šim ierakstam ir sens 
un interesants stāsts: jo Smiļģis 
dzeju nerunāja (parasti), bet šis 
ir vienreizēji neparasts ieraksts 
stikla platē, kas negaidot at -
radies mūzeja krājumā, jo bijis 
atzīmēts ar pilnīgi citu nosau-
kumu. Kad plati mēģinājuši uz 
speciālas aparatūras atskaņot, 
negaidot atskanējusi Smiļģa 
balss – 7 viņa ierakstīti dzejoļi. 
Protams, tas bija ļoti slikts ie -
raksts, un, tā kā toreiz Ļeņin-
gradā strādāja labākie restaura-
tori, tad tur arī šo unikālo ma -
teriālu atjaunoja un pār  rakstīja 
lentā (tagad tas iemūžināts diskā). 

Dzejniekam un režisoram vel -
tītajā sarīkojumā sev tuvo Raiņa 
dzeju runāja arī aktrise Ausma 
Kantāne – viņu  savulaik Dailes 
teātrī ievedis pats Smiļģis.

Runājot par Lielām perso nī-
bām, parasti stāsti un leģendas 
skrien pa priekšu. Reizēm kļū -
mīgas var būt pat notikumu 
aculiecinieku atmiņas. Autores 
savā grāmatā raksta: Kad dau-
dzu gadu gaitā esam izrakušās 
cauri desmitiem tūkstošu mate-
riālu, apjautušas, ka daudzi vēs-
tures notikumi vēl prasa rūpīgu 
izpēti, salīdzinājušas un pār bau-
dījušas mums pieejamos faktus, 
izrādās – ne visi folklorizētie 
stāsti par Eduardu Smiļģi atbilst 
patiesībai. 

Bet faktos balstīts ir tas, ka 
1905. gadā Rainis dodas trimdā, 
Smiļģis turpina strādāt fabrikā 

un spēlēt teātri, bet 1912. gadā 
saņem pastāvīgu angažementu 
Jaunajā Rīgas teātrī, un tas jau ir 
laiks, kas saistās ar slavenajiem 
stāstiem par trim lielajām 
lo mām – Raiņa Lāčplēsi, Induli 
un Uldi. 

Un Rotkale stāsta: Vairs tikai 
bija palikušas trīs sezonas, līdz 

Agra Straupeniece: Un ko 
nozīmēja Ulda loma? Rainis bija 
ārkārtīgi dziļdomīgi pasacījis: 
vajag spēlēt simbolus dzīvos 
cilvēkos! Latviešu teātrī tādi 
brīnumi vēl nebija notikuši….
Tas bija apvērsums teātŗa māk-
slā. Un šajā apvērsuma brīdī, 
kad dzimst kaut kas jauns, te 

Rainis 1920. gada aprīlī at  grie-
žas Latvijā. Dzejnieks Rainis, 
kuŗam tolaik ir milzu popu-
lāritāte, mērķtiecīgi iet polītikā, 
lai kļūtu par Latvijas preziden-
tu, bet aktieris Smiļģis ar traku 
enerģiju metas īstenot savu 
sapni – veidot savu teātri. Par 
prezidentu kļūst Jānis Čakste … 
Dailes teātris priekškaru veŗ ar 
Raiņa lugu “Indulis un Ārija”. 

Līdz dzejnieka aiziešanai mū -
žībā bija atlikuši deviņi gadi, 
kuŗu laikā, spītējot dažādām 
domstarpībam, viņi (Rainis un 
Smiļģis – I.R.) nešaubīgi sapra-
tušies, ja runa bijusi par 
mākslu…, grāmatā stāsta au  to-
res. Statistika liecina, ka Smiļģis 
iestudējis 8 lomas 12 dažādos 
Raiņa lugu iestudējumos. Bet 
kopumā viņa iestudēto Raiņa 
lugu klājiens ir milzīgs! 

Zīmīgi, ka Smiļģa bēŗu dienā 
1966. gada 23. aprīlī uz Dailes 
teātŗa skatuves notiek “Spēlēju, 
dancoju” izrāde. 

Izcilais Raiņa dzīves un daiļ-
rades pētnieks un rakstnieks, 
tulkotājs un publicists, grāmatas 
“Rainis un viņa brāļi” autors 
Roalds Dobrovenskis (ar sev 
raksturīgo humora piešprici) 
deva savu vērtējumu grāmatai: 
… vienā elpas vilcienā izlasīju šo 
grāmatu. Es apsveicu jūs ar to, 
ka nepadevāties kārdinājumam 
uztaisīt kaut ko vienkāršāk – ne 
tik sarežģīti, ne tik strīdīgi, ne -
uztaisījāt pareizāku šo nepa-
reizo cilvēku …

Bet par Smiļģi, teātri un arī 
valodu padomju laikā (un nu 
jau pavisam nopietni): … Man 
ir ļoti, ļoti liela cieņa pret trim-
das latviešiem, bet viņi daudz ko 
nezin un nevar saprast, kas šeit 
notika. Daļa no viņiem – in  te-
liģenti, nopietni, gudri … – cil-
vēkus, kuŗi 1944. gadā neaiz-
brauca no Latvijas, redz kā 
kolaboracionistus. Man žēl to 
redzēt un dzirdēt. Un lai kas 
izglāba tautu, tad tā bija pati 
tauta, kuŗa bija šeit un kuŗai 
nebija viegli. Un manī ir dziļa 
pārliecība, ka valodu izglāba 
divas lietas – latviešu dzeja un 
latviešu teātris. Es domāju, ka 
Smiļģis būtu nodevējs, ja viņš 
savu teātri būtu atstājis… 

Sarīkojuma noslēgumā Rita 
Rotkale pavēstīja: Mēs savā 
grāmatā ielikām mazu daļu no 
tā, ko esam savākušas. Daudzi 
mums ir pārmetuši – kāpēc 
neierakstījāt To, mēs zinām, ka 
esat To stāstījušas. Jā, visgrū tā-
kais, vissvarīgākais, ja kaut ko 
dara, vienalga vai tā ir grāmata 
vai sarīkojums, ir atlase. Uz -
rakstīt visu nav liela māksla, 
sabērt visu katlā, un tur Tas viss 
būs. Ļoti svarīgi mums bija 
parādīt šo ceļu. Un, protams, 
daudz kas vēl varētu būt labāk. 
Mēs neesam tik pārliecinātas, 
kā mūs te slavēja. Tas jau ir 
skaisti un ļoti patīkami arī 
dzirdēt kādreiz tādu vērtējumu, 
bet katrā ziņā darbs bija bezgala 
interesants un devis ārkārtīgi 
lielu radošo spēku. Un mēs 
netaisāmies beigt …

teātris devās bēgļu gaitās, bet, ja 
paskatās – nepilnā pusotrā gadā 
Smiļģis iestudēja šīs trīs Raiņa 
varoņlomas (tikai 1914. gada 
sākumā viņš pieņēma Ulda 
lomu). Mēs varam vienīgi iedo-
māties, ko tas deva jaunajam, 
neprofesionālajam aktierim – šis 
pārbaudījums ar Raini… arī 
šodien tas ir svarīgi, ka aktieris 
aug uz nopietna repertuāra. 

klāt ir kaut kas jauns – te ir 
Eduards Smiļģis. Viņš skatījās uz 
labiem paraugiem: Lāčplēsi vei-
dojot – Kaktiņš bija paraugs, 
Induli – Amtmanis. Un tad bija 
jāspēlē Uldis – un tāda parauga 
n a v. Neviens pirms viņa to vēl 
nav darījis… jāspēle jaunā 
veidā, jaunā stilā… 

Pirmo pasaules kaŗu Smiļģis 
pārdzīvo Krievijā, un tāpat kā 
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GUNDEGA VILEMSONE
Simt dziesmu sirdij un Latvijai

NU IR MIERS
UN ILGA ATPŪTA

Mākslinieci Liliju Klucis pieminot
1910 – 2017

Viens no skaistiem februāŗa 
notikumiem ir Sv. Valentīna 
diena. Tam par godu latviešu 
sabiedrība ik gadus rīko Sir-
sniņu balli. Šogad tā iekrita 
sestdienā, 17. februārī. Iepriekš 
tika izsludināta iespaidīga va -
kara programma – koncerts 
“Simt dziesmu sirdij un Latvi-
jai”, mūzikāli pārsteigumi, lie -
liskas vakariņas un piedevām 
vēl loterija. Pieteicās varen liels 
balles apmeklētāju skaits. Galdi 
zālē bija jāizvieto tā, lai visiem 
pietiktu vietas un vēl paliktu 
brīva telpa dejošanai. Tas šoreiz 
nebija viegls uzdevums, taču Sv. 
Pētersburgas latvieši tiek galā ar 
visu ko. Vakara viesiem nācās 
sasēsties tā mīlīgāk, kas Sirsniņu 
ballē īsti iederas. Šoreiz ļoti 
patīkami bija redzēt jaunas sejas 
un jaunākus cilvēkus, kas bija 
sabraukuši no tādām tālām 
vietām kā Konektikutas, Miči-
ganas, Ohaio. Baumaņu ģimene 
pārstāvēja trīs paaudzes. Dainai 
Baumanis bija piebiedrojušies 

dēls Bruno un mazdēls Kārlis.
Galvenais notikums, kuŗu visi 

gaidīja, bija koncerts, ko snie-
dza instrumentāli mūzikālā 
grupa Atkal kopā Jāņa Kauliņa 
vadībā. Šie mūziķi pazīst viens 
otru kopš jaunības dienām, kad 
dažādos sastāvos uzstājušies 
ballītēs, tagad satikušies, lai 
atcerētos jaunību un būtu atkal 
kopā.

Koncerta programma bija vei -
dota atbilstoši Latvijas simt-
gades ieskaņai, un tās gaitā tika 
izdziedātas pazīstamas latviešu 
dziesmas, kas sacerētas Latvijā 
100 gadu gaŗumā, sākot ar ne -
atkarīgās Latvijas dibināšanas 
laika dziesmām, populārām pa -
gājušā gadsimta 30. un 40. gadu 
melodijām, padomju laika un 
pēdējos gados sacerētām dzies-
mām. Koncerta beigu daļā mū -
ziķiem piebiedrojās viņu dzī -
vesbiedres, kuŗas papildināja 
grupas mūzikālo skanējumu ar 
kokles un vijoles skaņām. Kat-
ram gadam pa dziesmai gan 

neiznāca, bet mūziķi solīja, ka 
balles laikā tikšot līdz simtam. 
Klausītāji bija sajūsmināti un 
priecīgi dziedāja kopā ar mū -
ziķiem, lika skanēt skaļiem ap -
lausiem pēc katras dziesmas.

Latviskajai noskaņai kontrasts 
un viens no pārsteigumiem bija 
Līvijas Rebanes uzstāšanās, de -
monstrējot Austrumu cilšu vē -
derdejas, ļoti greznā austrum-
nieču tērpā Austrumu mūzikas 
pavadījumā. Balles laikā kā 
pārsteigumi bija Vladimira 
Hohlova, Pēteŗa Ozola un 
Ilmāra Dzeņa pievienošanās 
mūzikantiem. Uzteicami, ka 
grupas mūziķi pieaicināja mūsu 
vietējos talantus.

Izspēlējušies un izdziedājušies 
vakara viesi kopā ar mūzi kan-
tiem devās nobaudīt Mārītes 
Rubīns sagatavoto mielastu. Tas 
ir apbrīnojami, kā viņa spēj 
sagatavot tik gardus ēdienus un 
saklāt brīnumskaistu svētku 
galdu! Liels liels paldies viņai 
par to! Mārīte parasti sagatavo 

arī iespaidīgus izlozei pare dzē-
tos grozus ar dažādiem gar-
dumiem. Un loterija noteikti ir 
viens no tiem notikumiem 
vakara gaitā, kuŗu cilvēki gaida 
ar nepacietību. Lozēšanu un 
laimestu saņemšanu parasti pa -
vada liela jautrība. 

sirsniņas un dejošanas pāŗa. 
Tad nu laikā, kad mūzika tika 
spēlēta visātrākā tempā, par 
pāŗiem vairs daudz nedomāja, 
visi griezās vienā varenā riņķa 
dejā un jautrība sita augstu 
vilni. Tāda priecāšanās sen 
Latviešu biedrības namā nebija 

Bostonas latviešiem Lilija 
Klucis ir kā leģenda. Ne tikai ar 
saviem 107 mūža gadiem. Bet 
ar savu latviešu sabiedrībai un 
daiļamatniecībai veltīto mūžu. 
Arī ar savu personisko dzīves 

IVARS
GALIŅŠ

Tukšā nepalika latviešu sa  bied-
rība, kur viņa aktīvi piedalījās 
gan ar darbu, gan ar dāvinā-
jumiem. Trimdas draudzes zāle 
saņēma tautiskus aizkarus. Vēl 
šodien draudzes baznīcas dzies-

pateicību vairākkārt izteikuši 
Limbažu pagasta iedzīvotāji. 
„Stūrīšos” tagad ir viena no 
lielākām bibliotēkām Latvijā. 
Lilija mācēja mīcīt ne tikai mālu 
saviem keramikas projektiem, 
bet arī izcilu dzeltenmaizes 
mīklu. Viesībās vai jubilejās 
viņa bieži ieradās ar pašas ceptu 
kriņģeli. Ja pati nevarēja ieras-
ties, tad bieži pienāca pasta 
sūtījums ar puskriņģeli katrā 
sainī. Kaucmindes mājturības 
seminārs varēja lepoties ar savu 
absolventi, un ēdāji varēja 
priecāties. Kad viņas 100 gadu 
jubilejā jautāju par gaŗā mūža 
noslēpumu, viņa teica, ka liela 
nozīme bijusi saticībai un spējai 
piedot. Divi jēdzieni, kam mūs-
dienu pasaulē grūti atrast māj-
vietas. Lilijas Klucis dzīves 
stāsts ir zināms. Presē bijuši 
raksti par viņas saniegumiem 
daiļamatniecības laukā. Varbūt 
derētu kāda brošūra, kas būtu 
kā bāka jaunajiem lietišķās 
mākslas censoņiem. Pirms gadu 
desmitiem viņa ar dzīvesbiedru 
Jāni atrada zviedru celtu baz-
nīcu, kas kļuva par Trimdas 
draudzes īpašumu un tagadējo 
latviešu centru Bostonā. Šajā 
dievnamā notika Lilijai Klucis 
veltīts svētbrīdis un sekojošs 
azaids. Tā bija viņas krustmei-
tas Māras Krūmiņas un radi-
nieku pateicība par Lilijas 
Klucis izcilo mūžu. Par Liliju 
stāstīja Sarma Puriņa, diev vār-
dus teica draudzes mācītājs 
Igors Safins. Lilijas Klucis at -
stātie darbi vēl ilgi bostoniešiem 
vēstīs par cilvēku, kam Dievs 
bija devis talantu un darba 
spējas aplaimot citus. Kam bija 
ko dot, un kas visu arī atdeva. 
Bet nu ir miers.

 Atkal kopā uz skatuves, visi kopā zālē // FOTO: Juris Epermanis

Grupa papildināta ar koklētāju un vijolnieci // FOTO: Juris Epermanis

Lilijas Klucis fotogrāfija 102 gadu jubilejā

mu grāmatās ir viņas austas 
prievītes, ja vien tās nav aiz -
gājušas baznīcēniem līdz. Viņa 
bija pārliecināta, ka kristīgajai 
ticībai un latviskumam jāturas 
kopā. Īpaši tuva viņai bija gaidu 
un skautu organizācija. Zīmīgi, 
ka viņas kristītais vārds Lilija ir 
šo organizāciju simbols. Mūža 
beigu posmā viņa ar savu 
neizsīkstošo enerģiju panāca 
sava tēva Teodora Graudiņa 
celto un loloto „Stūrišu” at -
dzim šanu. Par viņas dāsnumu 

stilu, agrajām pavasaŗa un vē -
lajām rudens peldēm, pa  stai-
gām pa Cape Cod jūrmalu. 
Talants un čaklums ne vienmēr 
iet roku rokā. Ne tā Klucis 
kundzes gadījumā, kur vēl pie -
vienojams vārdiņš „veiksme”. 
Liekas, ka viss, ko viņa darīja, 
veicās un iemantoja tautas at -
zinību. Bija gadu desmiti, kad 
tikpat kā katrā latvieša mājā 
Bostonā un tās apkaimē bija 
kāds Klucis kundzes keramikas 
vai viņas austs mākslas darbs. 

piedzīvota.
Par visa šī pasākuma saga ta-

vošanu un izrīkošanu jāpa teicas 
mūsu Kultūras daļas vadītājai 
Dacei Hohlovai un viņas pa -
līgiem. Jācer, ka viņai pietiks 
spēka arī turpmāk latviešu sa -
biedrību iepriecināt ar brīniš-
ķīgiem sarīkojumiem.

Kad sākās deju laiks, visi 
sarosījās – jauns vai vecs. 
Mūzika bija tik aicinoša, ka 
grūti bija nosēdēt. Kas negāja 
dejot uz deju grīdas, tie iz  kus-
tināja kājas ritmā turpat pie 
galdiem un vēroja dejotājus. 
Diemžēl, kaut arī bija Sirsniņu 
balle, visiem nebija savas mīļās 

Paskaidrojums jeb papildinājums

Pateicos Ingūnai Daukstei-Silasproģei

par sirsnīgo rakstu š.g. 6. Laika numurā,

kuŗā viņa apsveic mani 80. dzimšanas dienā un 

pieskaŗas dažiem manas dzīves notikumiem.

Diemžēl netiek pieminēts viens no maniem 

vissvarīgākajiem sasniegumiem.  Pēc tam,

kad Kalamazū nobeidzu ģimnaziju,

es četrus gadus studēju Kalamazū kolledžā,

kur 1959. gadā ieguvu bakalaura gradu

angļu un franču literātūrā.

Māra Celle
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MĀRIS BRANCIS

Kad bērnībā biju sevi nedaudz 
apskādējis – sasitis, sagrūdis vai 
saskrāpējis – un apkārtējo pie -
augušo uzmanību sev pievērsis 
ar brēcienu, reizēm par mie  ri-
nājumu vai kauninājumu da -
būju dzirdēt teicienu: „Tad nu 
gan liela muiža!” Sapratu, ka 
dīvainais teiciens nozīmē, ka 
mans savainojums tāds nieks 
vien ir, tāpēc svešādo vārdu 
„muiža” sākumā uzlūkoju par 
sinonimu niekam.   

Ka Latvijas vides un ainavas 
vēsturiskais mantojums, mui -
žas, nav nekāds nieks, bet ka tās 
bijušas patiesi lieli ēku kom -
pleksi, parāda uz muižām spe -
ciālizējies kultūrvēsturnieks Jā -
nis Zilgalvis savas grāmatas 
Laiks ceļot otrā daļā, pirmā 
iznāca 2014. gadā.  Piemēram, 
lasām, ka Lielīvandes muižu 
Kurzemē veidojusi šāda rinda 
ēku: dzīvojamā māja – pils, 
klēts, zirgu stallis, ērberģis (vēl 
cita dzīvojamā māja – E. S.), 
iesala rija, cūku stallis, trīs 
lauku šķūņi, jaunā rija u. c. 
Tāda vismaz bijusi situācija 
1847. gadā, ne jau visas šīs ēkas 
saglabājušās līdz mūsdienām; 
savukārt pētnieka galvenais uz -
manības objekts, jaunā pils, 
radies tikai 1860. gadā. Līdzīgi 
kupls ēku skaits bijis Liepupes 
muižai Vidzemē, bet Popes 
muižai 18. gs. sākumā tas pat 
pārsniedzis divdesmit divas.

Kas tad no sendienu godības 
saglabājies līdz mūsu laikam? – 
Svarīgākās, protams, ir muiž-
nieku un viņu ģimeņu dzī  vo-
jamās ēkas. Laikam jau ir gau-
mes lieta, cik lielai un greznai 
šādai ēkai vajadzējis būt, lai tā 
apzīmējuma „kungu māja” vie  tā 
izpelnītos pils vārdu. Izstāstījis 
šo piļu un to īpašnieku vēsturi 
un radurakstus, viņš pievēršas 
ēku architektoniskajām īpat nī-
bām un vērtībām, dekora tī-
vajiem elementiem, eksterje-
riem un interjeriem un dau -
dzos gadījumos raksturo tā visa 

„Tad nu liela muiža!”
Jānis Zilgalvis, Laiks ceļot, Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un 

pastorāti, II daļa, apgāds „Vesta-LK” serijā „Laika grāmata”, 2017. g., 280 lpp.

pilnīgu vai daļēju bojāeju, bet 
dažkārt arī augšāmcelšanos. 
Ēku panīkšanas iemesli bija to 
izmantošana kopdzīvokļiem, 
skolām vai pansionātiem pa -
domju laikā,  bet Zilgalvis nav 
mazāk saudzīgs pret 1990. gadu 
sākumu, kad īpašumi „vairs it 
kā nevienam nepiederēja”. Viņš 
bargi salīdzina: „Šo gadu kul-
tūras mantojuma iznīcināšana 
Latvijas laukos nebija mazāka 
kā 1905. gadā.”

Dažās muižās (kā Popē) tur-
pina strādāt skolas, Talsu Villa 
Hochheim darbojas novada mū -
zejs, Kazdangas impozantajā 
trīsstāvu pilī atrodas pils mūzejs 
un Tūrisma informācijas centrs, 
„taču lielās pils pilnvērtīgas iz -
mantošanas problēma ir ļoti 
aktuāla.” Vislabāk liekas klājies 
tām ēkām, kas pārveidotas par 
viesnīcām, kāzu un citu godību 
svinēšanas vietām, konferenču 
telpām. Te sevišķi izceļas jau 
pieminētā Liepupes muiža, kā 
arī Mazmežotnes un Skrundas 
muiža. Autors uzslavē res tau-

rātoru centību padarīt uzturē-
šanos ēkās omulīgu ar mūs-
dienīgiem labiekārtojumiem, 
bet viņš arī nesūdzas, ka būtu 
jebkur nodarīts pāri vēsturis-
kajai patiesībai. Kā nekā, jāie-
vēro taču pieminekļu aizsar dzī-
bas prasības un viss būtiskais 
un autentiskais, cik nu no tā 
katrā ēkā vēl palicis, jāsaudzē 
un jāsaglabā. 

Trīs vietās – Rankā, Skrīveros 
un Zasā – piļu vai nu vispār 
vairs nav, vai arī tās tiktāl deg-
radējušās, ka Zilgalvis iz  šķīries 
par galvenās uzmanības pie -
vēršanu to parkiem. Par vienu 
no tiem viņš raksta: „Tagadējais 
Skrīveru dendroloģiskais parks 
aizņem aptuveni 18 hektaru 
lielu platību. Tas ir bagātākais 
parks koku un krūmu dažādī-
bas ziņā Latvijā. Tajā aug 30 
kokaugu sugu, kas Eiropā tiek 
uzskatītas par retumu.” Tiešām 
nav jābūt botāniķim vai mež-
zinim, lai izbaudītu Skrīveru 
parka pievilcību: to varu ap  lie-
cināt kā tāds, kas tur reiz bijis. 

Par Skrīveru muižu runājot, tā 
no 1677. līdz 1874. gadam 
piederējusi fon Ašerādenu 
dzim tai. Vai kļūdīsimies, pie -
ņemdami, ka pašreizējais polī-
tiķis ar latviešiem tik īpato 
uzvārdu ir Skrīveru Ašerādenu 
cilmes cilvēks?  

Turpinot to pašu svešādo 
vārdu tematu, Jāņa Zilgalvja 
sevišķi iecienīts un jo bieži 
lietots vārds ir „nošļaupts”. 
Verba „nošļaupt” nozīme ir 
„izveidot slīpu, mazāk asu, 
smailu”. Tad jau daudzie no -
šļauptie jumti laikam saprotami 
kā slīpi jumti, vai tā ? 

Grāmatas beigās ievietoti tās 
latviskā teksta saīsināti tulkoju-
mi vispirms angļu, tad vācu 
valodā. Angļu valoda jau tiešām 
kļuvusi par galveno starpna-
cionālo sazināšanās valodu Rie-
 tumu pasaulē, tikai gribas pa -
jautāt, vai šai vienā konkrētajā 
gadījumā, kur taču runāts par 
vācu tautības cilvēkiem un 
viņiem piederējušiem īpašu-
miem, nebūtu bijis eleganti un 

draudzīgi šo valodu secību 
apmainīt, prioritāro vietu at -
vēlot vācu valodai? No visiem 
tūristiem, kas Latviju apciemo, 
par savu senču muižām jau 
visvairāk interesējas tieši vā -
cieši, dažreiz ieguldot pat lī -
dzekļus šo īpašumu sapošanai 
un renovācijai. Ja arī šo cilvēku 
senāki senči bija mūsu senāku 
senču izkalpinātāji un ja arī 
mūsu jaunāka laika senči viņu 
jaunāka laika senčiem muižas 
atņēma, mūsdienu paaudžu 
savstarpējās attiecības taču var 
būt gluži citādas. Viss mainās: 
20. gs. sākumā dumpinieki prie-
cājās par katru sadedzināto pili 
vai kungu māju, kamēr mēs 21. gs. 
sākumā priecājamies par visu, 
kas no senatnes vēl saglābts. 

Jādomā, ka Laiks ceļot nekļūs 
par vienu no tādām grāmatām, 
ko lasa no sākuma līdz galam, 
bet to izvēlēsies konsultēt uz 
izpēti orientēti tūristi pirms 
kādas konkrētas muižas apcie-
mošanas un turēs arī pa rokai 
apciemojuma laikā. Lieti būtu 
derējusi informācija par to, vai 
muiža vai kāda tās daļa (pils? 
parks?) pieejama apskatei, kā -
dās tad dienās un stundās, kāds 
ir telefona numurs izziņām, ar 
kādu sabiedrisko transportu 
ceļa mērķis visērtāk sasnie-
dzams utt... Tomēr šādas prak-
tiskas izziņas ātri noveco un 
kļūst neaktuālas, bet autors tie-
cies sagādāt tāda veida grāmatu, 
kas varētu būt lietojama vismaz 
dažus gadu desmitus. 

Grāmata glīti izdota Daudzie 
fotoattēli uz labas kvalitātes 
krīta papīra priecē aci. Ieraugot 
172. lappusē Rudbāržu muižas 
īpašnieku Frīdrichu fon Firksu 
labā mētelī, platmalē un ar 
spieķi pie rokas pastaigājamies 
pa savu parku ar kundzi 
Elizabeti blakām, sagribas kaut 
ko dungot par seno laiku grez-
nību. Abiem glāzes rokā, abiem 
smaids sejā...

„Kāds liels gleznotājs man 
kādreiz stāstīja par dziļumu 
gleznā, par telpu un trešo 
dimensiju, ko mākslinieks rada 
uz audekla. Un piebilda: ja 
māksliniekam izdodas uzglez-
not gaismu, tad var runāt arī 
par gleznas ceturto dimensiju. 
Tieši tā man vienmēr ir šķitusi 
būtiskākā Līgas Purmales glez-
niecībā,” lasāms galerijas „Dau-
gava” mājas lapā, iepazīstinot ar 
Līgas Purmales jaunāko gleznu 
izstādi „Kas dārzā?”, kas tur 
skatāma līdz 17.martam.

Patiesi, kopš agrīnas jaunības 
Līga Purmale pūlējusies ar eļļas 
krāsām uzlikt uz audekla gais-
mu, lai ko arī attēlotu – zaļu 
lapotni, savu seju, dejotāju 
krāšņos, plandošos, sarkanos 
brunčos, ganāmpulku miglā vai 

krūmu puduri vakara stundā. 
Gaisma izceļ formu, citkārt no -
slēpj materialitāti, atklāj krāsu 
intensitāti vai maigumu.

Arī jaunā izstāde uzrunā ar 
gaismu. Pēc nosaukumiem ir 
tikai divas temas – dārzs, kas 
atklājas ziedu, ogu un ainavu 
atainojumos, un dīķis –, kas 
iemūžinātas astoņos audeklos. 
Visi ir jauni darbi, kas tapuši 
kopš iepriekšējās personāliz-
stādes „Daugavā” 2015.gadā. 
Ļoti iespējams, ka šajos divar-
pus gados vairāk nav arī uz -
gleznots – Līga Purmale strādā 
ļoti lēni, rūpīgi, nelielām oti-
ņām, bet audekli lieli. Faktūras, 
kā tas ir daudzu citu gleznotāju 
daiļradē, mākslinieci neinte-
resē. Līga Purmale glezno gludi, 
neļaujot vienai krāsai, vienam 

Īstenība, šķitums, illūzija?

tonim aizēnot citu. Šī izstāde 
izceļas ar to, ka krāsu toņu 
daudzveidība ir ārkārtīgi ba -

gātīga. Īpaši tas atklājas visos 
trīs dīķu atainojumos. Tie arī 
saturiskā nozīmē ir daudz slā-

ņaini. Ūdens virsmā atspo gu-
ļojas gan debesis, gan tuvīnākas 
un tālākas ēnas, katra iezī mē-
damās ar savu krāstoni, var just, 
ka dīķa dibens dod vēl kādu 
dimensiju, bet tajā pat laikā pa 
ūdenstilpnes virsmu iezīmējas 
augu lapas un ziedi. 

Kas ir gleznās ieraugāmais? 
Īstenība, šķitums, illūzija? Viss 
sajaucas vienā veselumā, kur 
nekas nav atšķiŗams. 

Skaidrs ir viens – Līga Pur-
male ir viena no mūsdienu ie -
vērojamākajām gleznotājām, 
kas emocionāli uztveŗ pasauli 
un to tādu arī rāda skatītājam, 
gūstot nedalītu atzinību kā no 
cilvēkiem, kuŗi meklē mākslā 
pozitīvu lādiņu, tā no kritiķiem, 
kuŗi vienlaikus ir arī laikmetī-
gās mākslas interpreti. 

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.

Rakstiet Rasmai Adams 114 4th Ave NW, Largo, FL33770 USA

EDUARDS
SILKALNS

Jānis Zilgalvis.

Laiks ceļot

Otrais, papildinātais izdevums. Bagātīgi illus-

trēta, lietošanai pa  rocīga grāmata par sakopta-

jām Latvijas pilīm un muižām.

USD 45,–, t.sk. pasta izdevumi.
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Rakstā “Aleksandra Čaka dzeja angļu valodā” (17.–23. feb.) 
manā dzejoļa tulkojumā ir vairākas drukas kļūdas, ieskaitot 
mainītu jēgu. Lūdzu pārpublicējiet dzejoli, lai lasītājiem būtu 
skaidrība, un tas izskatītos un lasītos kā dzejolis. Tālāk, pārējā 
tekstā ir neskaidrība par maniem Ziedoņa un Skujenieka dzejas 
tulkojumiem. Tie ir publicēti vairākos amerikāņu literāros 
žurnālos un divos dzejoļu krājumos: Imants Ziedonis, Each 
Day Catches Fire (2015), un Knuts Skujenieks, Seed in Snow 
(2016). 

Redakcija atvainojas atdzejotājai Bitītei Vinklers par Laika 6. 
numurā kļūdaino dzejoļa salikumu. Lai izlabotu savu kļūmi, 
publicējam to vēlreiz.

Aleksandrs Čaks

Spring in the City 

Already the gutter smells, its dirty stream
A chocolate brown.
The asphalt has thrown off its skin of snow,
And pedestrians are out.

The snow from the courtyards is gone. In the sun steaming
Sewage wells – out of which a sudden, unruly gust
Buys up wholesale the most wondrous smells
And sweeps them out to the street.

You begin to forget the cinema. The sun is out all day,
You can sit down on a bench.
Today I already saw flies on the wall,
And even spotted a cockroach.

And in the distant outskirts, where your boots
Can fill with real mud,
Using feathers, keys, and old czarist rubles,
Boys are playing a game of zeksers.

Mums raksta Bitīte Vinklers

Dokumentālā filma „Izmēģinājums”
Latvijas Televīzijā

Šī gada februāŗa sākumā Lat -
vijas Televīzijas 1. kanālā oficiālu 
pirmizrādi pieredzēja pēc Ame-
rikas latviešu apvienības (ALA) 
ierosmes tapusī dokumentālā 
filma „Izmēģinājums“, kas ir vel-
tījums Latvijas valsts Simtga-
dei. Tā tapusi, pateicoties Kul-
tūras ministrijas financiālam 
atbalstam. Stāsts ir veidots 
2017. gada vasarā, sekojot līdzi 
trīs ASV dzimušu latviešu iz -
celsmes jauniešu mēģinājumam 
strādāt un vadīt dzīvi Latvijā 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) izveidotā vasaras prak-
ses programmā. 

Filmas centrālie varoņi ir Ina 
Pružinskis, Aleksandrs Puriņš un 
Dāvis Kārkliņš. Viņi jau iepriekš 
ciemojušies Latvijā pie radinie-
kiem, iepazīstot Rīgu un ap  mek-
lējot Vispārējos latviešu dziesmu 
un deju svētkus. 2017. gada va -
sarā viņi kopā ar deviņiem citiem 
jauniešiem no ASV piedalījās ALA 
izveidotā prakses programmā, 
kuŗas mērķis ir dot ārpus Latvijas 
dzimušiem jauniešiem iespēju 
iegūt darba un dzīves pieredzi 
Latvijā, vasarā strādājot Latvijas 
iestādēs un uzņēmumos. 

“Stāsts par trīs Amerikas lat-
viešu apvienības prakses pro-

ILZE
GAROZA

grammas dalībniekiem ir stāsts 
par ārpus Latvijas dzimušu jau-
niešu centieniem izzināt savas 
saknes un iepazīt savu vecvecāku 
dzimto zemi. Šādā nolūkā pirms 

Latvijā. Šogad, Latvijas valsts 
simt  gades gadā, dalībai prakses 
programmā pieteikušies jau vai -
rāk nekā 20 jaunieši no ASV un 
Austrālijas,” informē Līga Ejupe. 

prātā diena, kad praktikanti stā -
dījuši kokus Brīvdabas mūzejā, 
kam sekoja brauciens uz Siguldu, 
kur praktikanti lēkuši ar gumi-
jām un Aleksandrs izmēģinājis 
lidojumu Aerodium vēja tunelī. 
Aleksandrs uzsveŗ, ka Latvijā 
gūtā pieredze viņam ir bijusi 
garīgi ļoti bagātinoša. Darbs 
astoņas stundas dienā, atbildība 
gādāt pašam par sevi, tas viss licis 
kļūt daudz pieaugušākam. Šī 
gada praktikantiem Aleksandrs 
iesaka Latvijā censties vairāk 
runāt latviski. Viņš atzīst, ka pa -
gājušogad praktikantu savstar-
pējās sarunās diezgan daudz lie-
tota angļu valoda, līdz bija at  li-
kušas pēdējās divas vai trīs ne -
dēļas Latvijā. Tāpat Aleksandrs 
norāda, ka bija devies uz Latviju 
ar priekšstatu, ka latvieši Latvijā 
ir savrupnieki un nav tik drau-
dzīgi, kas, viņa ieskatā, beigās 
izradījies maldīgs stereotips. 

Arī Ina norāda, ka sākumā 
doma par dalību dokumentālā 
filmā viņu biedējusi, bet viņa 
priecājas par gala rezultātu un 
par to, ka filma iepazīstinās citus 
ar Amerikas latviešu praktikantu 
veikumu un pieredzi Latvijā. Inai 
pašai prātā un atmiņā visvairāk 
palikusi epizode no filmēšanās 

Stūŗa mājā, kur atrodas liecības 
par 20. gadsimta Latvijas vēstu-
res drū mā kajām epizodēm, kā 
arī filmēšanas diena Vecrīgā. Ina 
savu prakses laiku Latvijas Na -
cionā lajā bibliotēkā raksturo kā 
„pār steidzošu“, rezultātā viņai iz -
vei dojies daudz plašāks novēr-
tē jums par bibliotēkas darbu.

Tikmēr filmas autore Eva Jo -
hansone atzīst, ka, filmējot prak-
tikantus viņu ikdienas dzīvē, arī 
viņa iemācījusies ko jaunu. “Tā 
bija iespēja arī mums, filmēšanas 
komandai, nedaudz palūkoties 
uz sevi no malas. Dzīvojot ASV, 
Aleksandrs, Ina un Dāvis bēr-
nībā apmeklēja latviešu skolas, 
kā arī ģimenē vecāki vai vec ve-
cāki bija centīgi mācījuši latviešu 
valodu. Biju pārsteigta, cik ātri 
uzlabojās filmas varoņu latviešu 
valodas zināšanas, cik ātri viņi 
iekļāvās un cik bezgala daudz 
viņiem nozīmē Latvija, lai gan 
ikdienā dzīvo un studē tūksto-
šiem kilometru attālumā,” pie-
redzē dalās E. Johansone.

Saite uz dokumentālo filmu ir 
atrodama ALA mājas lapā:

www.alausa.org,
skatoties Jaunumi sadaļā. 

trim gadiem ALA paspārnē iz -
veidojām prakses programmu, 
kas dod iespēju trimdinieku pēc-
tečiem atgriezties Latvijā, sare-
dzēt un apzināties sevi kā daļu no 
Latvijas,” skaidro ALA Kultūras 
nozares vadītāja un prakses pro-
grammas koordinatore Līga 
Ejupe. „Līdz šim, trīs gadu pe -
riodā, programmā ar ALA finan-
ciālu atbalstu ir piedalījušies 
vairāk nekā 40 jaunieši, no kuŗiem 
vairāki pieņēmuši lēmumu par 
pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi 

Dokumentālās filmas “Izmēģi -
nā jums” pamatdoma bija sniegt 
ieskatu šo jauniešu pieredzē un 
veicināt ārpus Latvijas dzīvojošo 
jauniešu interesi par darbu un 
dzīvi Latvijā, kā arī veicināt ār -
zemēs dzīvojošo tautiešu saites 
un piederību Latvijai. Aleksandrs 
Puriņš saka, ka viņš ir ļoti prie -
cīgs par dalību filmā. Sākumā 
esot bijis neliels uztraukums, bet 
kopumā tā bijusi brīnišķīga pie-
redze, kā arī lepnums par rezul-
tātu. Īpaši viņam iespiedusies 

23. februārī, Nīderlandes pil-
sētā Rozendālē notika trešās 
Eiropas Reģionālās latviešu Kul-
tūras dienas. Tajās sapulcējās 497 
dalībnieki no 22 māksli niecis-
kajām kopām, lai pārstāvētu lat-
viešus, kuŗi dzīvo 11 Eiropas val-
stīs. Tāpat Kultūras dienu ietva-

Eiropas Reģionālās latviešu Kultūras dienas 
Nīderlandē p ulcē gandrīz 500 dalībnieku no 11 valstīm

duālie mākslinieki, sanāk kopā, 
lai nopietni gatavotos dalībai 
Dziesmu un Deju svētkos. Kul tū-
ras svētku ietvaros norisināsies 
intensīvi mēģinājumi un meis-
tarklases, esam īpaši priecīgi, ka 
kopkorī pievienosies arī kultūras 
ministre Dace Melbārde. Šo svēt ku 

ELA valdes priekšsēdis Kristaps 
Grasis. 

Atklāšanā koncertēs Latvijā 
pazīstami mākslinieki Latvian 
Voices un Žoržs Siksna.

Sestdien, 24. februārī, plkst. 
19.30 norisinājās Koŗu lielkon-
certs, kur svētku kulminācijā 
kopkorī vienojās latviešu un nī -
derlandiešu koŗu dziedātāji. Un 
dienas nobeigumā ar lustīgiem 
dančiem kopā ar dažādām folk-
loras mūzikas grupām norisi-
nājās svētku balle. 

Savukārt svētdien, 25. februārī, 
plkst. 13.30 notika Deju lielkon-
certs un visas dienas gaŗumā 
risinājās aktīvitātes visai ģimenei, 
amatnieku tirgus un latviešu 
ēdienu degustācija.

Svētku norisi atbalsta Latvijas 
Republikas Kultūras ministrija, 
Latvijas Republikas Ārlietu mi -
nistrija, Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs, Latvijas Republikas 
vēstniecība Nīderlandes Kara-
listē, Pasaules Brīvo latviešu ap -
vienība, latviesi.com 

ELA ir apvienojušās 23 latvie šu 
un latviešu sadraudzības neval-
stiskās organizācijas no 18 Eiro-
pas valstīm ārpus Latvijas. ELA 
mērķis ir pārstāvēt Eiropas lat-
viešu diasporas intereses, saska-
ņot tās biedru organizāciju dar-
bību informācijas, latviskās iz -
glītības un kultūras un pilso-
niskās līdzdalības jomās, kā arī 
veicināt sadarbību starp biedru 
organizācijām un ar radniecīgām 
organizācijām. 

Ingūna Grietiņa-Dārziņa,
ELA prezidija biedre, kultūras 

referente, projekta idejas autore 
un vadī tā ja.

ros Eiropas kopiena izteica pa -
teicību Latvijas Republikas kul-
tūras ministrei Dacei Mel bārdei 
un pasniedza Pasaules Brīvo 
latviešu apvienības (PBLA) un 
Kultūras Fonda augstāko novēr-
tējumu – Goda diplomu. 

Eiropas kopiena nominēja kul-
tūras ministri augstā apbalvojuma 
saņemšanai, pateicoties par ne -
rimstošo atbalstu un vērienīgo 
ieguldījumu, atbalstot ārpus Lat-
vijas dzīvojošos tautiešus. 

„Reģionālie kultūras svētki no -
tiek jau trešo reizi, un esmu pa -
tiesi priecīga, ka tautieši no da    -
žādām valstīm, koŗiem, deju un 
folkloras kopām, kā arī indi vi-

cikli rada jaunu pieredzi un vīziju 
turpmākajiem izcilajiem projek-
tiem, kuŗi pašreiz ir attīstības 
procesā, kā, piemēram, Pasaules 
latviešu diena, kuŗa 2. jūlijā no -
tiks valsts Simtgades Dziesmu un 
Deju svētku ietvaros,” akcentēja 
svētku cikla idejas autore, Eiropas 
Latviešu apvienības (ELA) kul tū ras 
referente Ingūna Grietiņa-Dārziņa.

Piektdien, 23. februārī, plkst 20 
notika svētku atklāšana, kuŗu ar 
savu klātbūtni pagodināja LR 
kultūras ministre Dace Melbārde, 
LR vēstniece Nīderlandes, Beļ ģi-
jas Karalistēs, Luksemburgas Liel-
hercogistē Ilze Rūse, Roosendaal 
pilsētas mērs Jacques Niederer, 
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Sākušās 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 

XVI Deju svētku skates
23. februārī ar deju lieluzvedu-

ma “Māras zeme” un koncerta 
“Vēl simts gadu dejai” deju kopu 
repertuāra apguves un Svētku da -
lībnieku atlases skatēm sācies in -
tensīvākais laiks ceļā uz XXVI Vis-
pārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem, informē svēt-
ku rīkotāji no Latvijas Nacionālā 
kultūras centra.

Skates, kuŗās tradicionāli tiek 
pārbaudīta koprepertuāra apgu -
ve, tiks noskaidroti Svētku dalīb-
nieki. Skates ir atvērtas ikvienam 
interesentam, dodot iespēju bez-
maksas ielūkoties Dziesmu un 
de  ju svētku gatavošanās procesā. 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI deju svētku lieluzveduma 
“Māras zeme” un koncerta “Vēl 
simts gadu dejai” deju kopu reper-
tuāra apguves un Svētku dalīb nie-
ku atlases skates sākās ar Rīgas 
kopu skati, kas notika no 23. līdz 
25. februārim VEF Kultūras pilī. 
Skates noritēs 30 vietās Latvijā, ta -
jās piedalīsies 18 800 potenciālie 
Dziesmu un deju svētku dalīb-
nieki, kas dejo 760 kopās.

***
LTV filmas pirmizrāde Berlīnē

20. februārī Latvijas vēstniece 
Vācijā Inga Skujiņa ar Latvijas 
valsts Simtgadei veltītu uzrunu 
piedalījās Latvijas Televīzijas (LTV) 
dokumentālās filmas “Paslēpes mū -
 zikā” pirmizrādē Eiropas lielākajā 
kultūras filmu tirgū Avant Premiè-
re 2018 Berlīnē. Sarīkojumu  ap -
mek lēja arī filmas galvenā varone, 
slavenā latviešu operdziedātāja 
Elīna Garanča.

“Man ir patiess prieks, ka Lat-
vijas valsts Simtgade veicina arī 
Latvijas kino industrijas attīstību 
un vairāku starptautiski daudz-
sološu kino projektu tapšanu, kas 
šodien Latvijas Televīzijai ļauj Ei -
ropas nozīmīgākajā kultūras fil  -
mu tirgū profesionāļiem no visas 
pasaules prezentēt savu doku men-
tālo filmu par mūsu izcilo oper-
dziedātāju Elīnu Garanču,” uzrunā 
norādīja vēstniece. Filma tapusi, 
divus gadus sekojot Elīnas Garan-
čas dzīvei Latvijā un citur pasaulē. 
Milzīgais darbs un pašdisciplīna, 
operas dīvas ātrais dzīves ritms un 
viņas personības lielums ietverts 
LTV veidotajā filmā. Avant Pre - 
m ière 2018 filmu tirgus šogad veltīts 
Ziemeļeiropas reģionam un katru 
gadu norisinās parallēli starptau-
tiskajam kino festivālam Berlinale.

***
Andris Nelsons kļuvis 

par Leipcigas Gewandhaus 
orķestŗa 21. kapelmeistaru

23. februārī Leipcigas Gewand-
haus koncertnamā notika diri-
ģenta Andra Nelsona amatā stā ša-
nās koncerts. Leipcigas Gewand-
haus orķestris dibināts 1743. gadā 
un ir viens no pasaules vislabā ka-
jiem simfoniskajiem orķestŗiem. 
Pirmo reizi pie tā diriģenta pults 
Andris Nelsons stājās 2011. /2012. 
gada sezonā, bet tagad viņš oficiāli 
kļuvis par Gewandhaus orķestra 
21. kapelmeistaru. Pirms koncerta 
sākuma klātesošos uzrunāja Lat-
vijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa: 

“Maestro Andris Nelsons ar sa  vu 
veikumu, ietekmi un panā ku m iem 
nes pasaulē arī Latvijas vārdu.  
Mēs esam patiesi lepni un patei-
cīgi par šādu Latvijas vēstnieku 
pasaulē.” Inga Skujiņa uzsvēra, ka 
mūzikai latviešu identitātē ir īpaša 
loma, kas izšķirīgos vēstures brī-
žos mums devusi spēku, cerību un 
apņēmību. Tāpat vēstniece pauda 
gandarījumu, ka jau šī gada okto b - 
 rī Andris Nelsons un tradicijām 
bagātais Leipcigas Gewandhaus 
orķestris viesosies Latvijā, kur uz -
stāsies Latvijas valsts Simtgades 
koncertciklā “Dzimuši Latvijā”.  
Andŗa Nelsona inaugurācijas 
kon certs tiešraidē tika pārraidīts 
Vācijas-Francijas kopējā teleka nā-
lā ARTE un Latvijas Radio 3 Kla-
sika. 

***
Ērika Ešenvalda 

lielkoncerts Toronto
Toronto Kanadas koris Orfejs 

(Orpheus Choir of Toronto), Ro -
berta Kūpera  vadībā, vērienīgā 
kon certā 24. februārī atskaņoja 
pasaulē pazīstamā latviešu kom-
ponista Ērika Ešenvalda darbus, 
tai skaitā multimediālo simfoniju 
Nordic Light  (“Ziemeļu gaisma”). 
Tas bija simfonijas pirmatska ņo-
jums Kanadā. Koncerts un plašā-
kā programma tiek organizēta sa -
darbībā ar Kanadas latvieti, pro-
ducenti Lauru Adleri. 

Programma organizēta, lai po -
pu  lārizētu latviešu kultūru Kana-
dā, tās mūsdienu spilgto pārstāvi – 
komponistu Ēriku Ešenvaldu, kā 
arī lai svinētu Latvijas Simtgadi. 
Koncerts ir veltījums Latvijas val -
stiskuma Simtgadei un to atbals tī-
ja Latvijas Republika.

***
Kanadas un ASV kopkoris 

gatavojas Dziesmu svētkiem 
LATVIJĀ

Apvienotajam Kanadas un ASV 
kopkorim 23. un 25. februārī To -
ronto notika pirmā kopējā no -
metne, ko vadīja diriģents Mārtiņš 
Klišāns. Koristi no Otavas, Mont-

realas, Toronto un  citām Kanadas 
pilsētām, kam pievienojās arī dzie -
dātāji no Amerikas Savienotajām 
Valstīm, latviski neatlaidīgi, gata-
vojās lielajam notikumam ‒ dalī-
bai XXVI Vispārējos latviešu 
dzies mu un XVI Deju svētkos 
Latvijā jūlijā. 

Diriģents Mārtiņš Klišāns izjusti 
smalkjūtīgi, skaistā dziesmā un 
harmoniskā skanējumā vienoja 
tik dažādās balsis, ko vainagoja 
kupli apmeklētais koncerts Kana-
das Latviešu centrā Toronto. Lī  - 
d zās korim savu prasmi rādīja arī 
dejotāji, bija arī tādi, kas gan dejo-
ja, gan arī dziedāja. Korim un 
dejotājiem savu atzinību izteica  
arī Latvijas vēstnieks Kanadā Kār-
lis Eichenbaums, kuŗa dzīves bied-
re Ināra arī ir iesaistījusies Otavas 
korī. Paldies koŗu un dejotāju va -
dītājiem – Vizmai Maksiņai, Ju   -
r im Ķeniņam, Andrejam Vītolam, 
Ērikam Jerumanim un Mārai 
Sim sonei, kā arī visiem citiem, kas 
uztur latvietību svešumā!

***
Vašingtonā notiks trīs 

Baltijas valstu prezidentu 
un ASV prezidenta 

Donalda Trampa tikšanās
Valsts prezidents Raimonds Vē -

jonis  Rīgas pilī tikās ar ASV valsts 
sekretāra vietnieku Džonu Sali-
vanu (John J.Sullivan). Sarunā Vē -
jonis uzsvēra, ka Latvija un ASV 
vienmēr bijuši cieši stratēģiskie 
partneri, risinot reģionālās un glo-
bālās nozīmes drošības jautā ju-
mus. “Esmu gandarīts par inten sī-
vo polītisko dialogu ar ASV admi-
nistrāciju, kas īstenojies pēdējā 
gada laikā. Tas ir nozīmīgi sek mē-
jis ASV atbalstu Latvijas un Bal-
tijas valstu drošībai un aizsar dzī-
bai,”  uzsvēra Valsts prezidents.

 Tikšanās laikā puses pārrunāja 
iespējas tālākai sadarbības drošībā 
un aizsardzībā stiprināšanai. Trīs 
Baltijas valstu prezidentu un ASV 
prezidenta Donalda Trampa ga -
lot ņu apspriede (samits), kas no -
tiks 2018. gada 3. aprīlī Vašing to-
nā, būs veltīts Baltijas valstu dibi-
nāšanas Simtgadei un dos iespēju 
augstākajā līmenī pārrunāt Bal-
tijas valstu un ASV attiecību pa -
dzi ļināšanu drošības, ekonomikas 
un izglītības jomās. Latvijas un 
ASV ekonomiskā sadarbība kļūst 
arvien intensīvāka, īpaši investī-
ciju, innovāciju un jaunuzņēmu-
mu jomā. “Esam pārliecināti, ka 
Baltijas valstu un ASV samits būs 
nozīmīgs, lai vēl vairāk padziļinātu 
Latvijas un ASV ekonomisko sa -
dar  bību,” sacīja Valsts prezidents.

Savukārt, pārrunājot situāciju 
saistībā ar ASV Finanču minis-
 t rijas Finanču noziegumu apka ŗo-
šanas institūcijas ziņojumu par 
ABLV banku, Raimonds Vējonis 
sacīja: “Latvijai ir būtiski atjaunot 
mūsu valsts finanču sektora repu-
tāciju. Tiks turpināts darbs, lai 
izveidotu stipru un labi pārrau-
dzītu finanču sektoru. Svarīga 
Latvijas institūciju cieša sadarbība 

NĪDERLANDE.  22. februārī Latvijas vēstniecībā Hāgā notika 
Latviešu mākslas un kultūras centra,  sadarbībā ar Latvijas vēstniecību 
Nīderlandē, rīkota Meteņu pavadīšana un pavasaŗa ieskandināšana.  
Par mūzikālo daļu rūpējās bērnu un jauniešu folkloras kopa Hāgā 
“Stārķīši” Annas Fogelmanes vadībā, kā arī latviešu vokālā grupa Lat -
vian Voices. Uzrunājot klātesošos, Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze 
Rūse uzsvēra latviskās identitātes un kultūras vērtību stiprināša nas 
nozīmīgumu Latvijas diasporas vidū. Vēstniece ar īpašu gan darījumu 
novērtēja folkloras kopas “Stārķīši” un vokālās grupas Lat vian Voices 
sadziedāšanos un kopīgās rotaļas ar klātesošajiem Latvijas draugiem.

LIELBRITANIJA. 20. februārī vēstniecības Apvienotajā Ka  ra -
listē konsulārās amatpersonas piedalījās izglītojošā seminārā par 
aprūpes sistēmu Apvienotajā Karalistē ārvalstniekiem. Semināru vadīja 
pārstāvji no organizācijām Children and Families Across Boarders (CFAB),  
Children and Family Court Advisory an Support Ser vice (CAFCASS) un 
labdarības organizācijas Reunite International, kuŗa palīdz vecākiem 
gadījumos, kad bērni bez viņu piekrišanas aizvesti uz citu valsti. 
Galvenais uzsvars tika likts uz bērnu aizsardzības sistēmu Apvienotajā 
Karalistē. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sociālo dienestu 
darbības principiem gadījumos, kad iesaistītās personas ir ārvalstnieki. 
Vēstniecība atkārtoti aicina tautiešus iepazī ties ar iepriekš vairākkārt 
izplatīto informāciju par bērnu aprūpi Apvienotajā Karalistē.

INDIJA. 22. februārī Peru vēstniecības Kultūras centrā Ņūdeli tika 
atklāta Indijā akreditēto diplomātisko pārstāvniecību vadītāju dzīves-
biedru organizētā mākslas izstāde. Latvijas vēstnieka Indijā Ai  vara Gro-
zas kundze Sandra Groza eksponēja savas Indijā tapušās gleznas. Tajās 
atainota gan Latvijas daba un lauku ainavas, gan S. Grozas  Indijā gūtie 
iespaidi, atspoguļojot abām valstīm raksturīgo krāsu gammu un da -
žādību. Izstādē izstādīti arī Arģentīnas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bolīvijas, 
Ekvadoras, Gvatemalas un Spānijas vēstnieku dzīvesbiedru darbi, t. sk. 
gleznas, fotografijas, skulptūras un citi mākslas objekti. • 27. februārī 
Latvijas vēstnieks Indijā Aivars Groza tikās ar Indijas parlamenta Tautas 
palātas (Lok Sabha) ģenerālsekretāri Snehlatu Šrivastavu, lai vērstu uz -
manību uz ielūgumu Indijas parlamenta spīkerei Sumitrai Mahadžānai  
apmeklēt Latviju šogad Latvijas Simtgades ietvaros. Vēstnieks uzsvēra, 
ka Latvijas Simtgades svinības simboliski sakrīt arī ar Indijas neatkarības 
iegūšanas apaļo 70. gadskārtu, kā arī ar Latvijas un Indijas diplomātisko 
attiecību nodibināšanas 25. gadskārtu, tāpēc Indijas parlamenta spīke-
res vizīte Latvijā būtu nozīmīgs un vēsturisks brīdis abu valstu attiecību 
tālākā attīstībā un stiprināšanā.

ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams ap  mek-
lēja Jevli. Vizītes laikā notika pusdienas ar Jevles pilsētas mēru Patriku 
Stēn vārdu. Tajās piedalījās arī vairāki Jevles uzņēmēji un uzņēmēj-
darbības atbalsta institūciju pārstāvji. Vēstnieks apmeklēja Jevles ostu, 
kur saru nā ar izpilddirektoru Fredriku Svanbomu iepazinās ar ostas 
darbību un nākotnes plāniem, kā arī informēja par  Latvijas  transporta 
savienojumu sniegtajām priekšrocībām. Vēstnieks Marģers Krams uz -
stājās ar priekšlasījumu Jevles universitātē par Latvijas attīstības ten-
dencēm un izaicinājumiem, kā arī ārpolītikas prioritātēm.

UZBEKISTĀNA. No 21. līdz 23. februārim Taškentā norisinā-
jās Latvijas Valsts robežsardzes kolledžas lektora majora Jura Madžula 
vadīts darba seminārs, kuŗā Uzbekistānas robežsardzes un Iekšlietu 
ministrijas spe ciālisti tiks iepazīstināti ar Eiropas labāko praksi un me -
todēm ārvalstu terroristu kaujinieku identificēšanā uz valstu robežām. 
Latvijas spe ciā lista vadībā tiks izstrādātas rekomendācijas, lai piln-
veidotu terroristu identificēšanas un izplatības mazināšanas meto do-
loģiju Uzbekistānā. 

SPĀNIJA. 15. februārī vēstniece Argita Daudze apmeklēja Bur go su, 
tikās ar pilsētas galvu Fransisko Havjeru Lakaje un Eiropas mājas (Casa 
de Europa) prezidentu Hosē Sagredo, lai iepazīstinātu ar Latvijas Simt-
gadē plānotajiem sarīkojumiem.  Vēstniece vienojās ar mēru un Eiro-
pas mājas prezidentu par Latvijas dienu rīkošanu Burgosā tradicio nālo 
Eiropas dienu ietvaros, kas notiks šī gada maijā.Vēstniecībai ir izveido-
jusies laba sadarbība ar Burgosas pilsētu kopš 2014. gada, kad notika 
pasākumi Rīgas  Eiropas Kultūras galvaspilsētas projektu ietvaros.

ar ASV iestādēm, lai pilnībā iz -
meklētu lietas apstākļus un sauktu 
pie atbildības vainīgos.” “Esam 
pārliecināti, ka Latvijas valdībai 
un banku regulātoram ir pilna    
ap  ņēmība, lai veiktu visa banku    
sektora sakārtošanai nepiecie ša-
mās darbības. ASV turpinās sniegt 
visu nepieciešamo palīdzību Lat vi-
jas institūcijām,” sacīja ASV valsts 
sekretāra vietnieks Džons Sali-
vans.

***
Valsts prezidenta 

paziņojums pēc Nacionālās 
drošības padomes sēdes:

“Nacionālās drošības padomē 
(NDP) tika skatīti divi būtiski jau-
tājumi. Pirmkārt, NDP vienbalsīgi 
vienojās uz Satversmes aizsardzī-
bas biroja (SAB) direktora amatu 

atkārtoti virzīt Jāni Maizīti. Mai-
zītis ir apliecinājis savu profesio-
nalitāti, neatkarību un principia-
litāti, aizsargājot ar Latvijas valsts 
drošību saistītās sabiedrības inte-
res es. Tāpēc es aicinu Saeimas de -
putātus lēmumu par jauno SAB 
vadītāju pieņemt atbildīgi un ne -
vilcinoties. Otrkārt, NDP sēdē at -
bildīgie dienesti sniedza vispusēju 
informāciju par aktuālo situāciju 
Latvijas finanču sektorā. Sniegtā 
informācija atkārtoti apliecina, ka 
valsts finanču sistēma ir stabila. 
Tiek īstenotas nepieciešamās dar-
bības, lai nodrošinātu, ka pilnībā 
tiek ievērotas Latvijas iedzīvotāju 
intereses un respektētas Latvijas 
starptautiskās finanču saistības.
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sākās jau saullēktā, kad visur Igau-
nijā himnas pavadībā tika pacelti 
karogi. Bet dienas centrālais noti-
kums bija tradicionālā Igaunijas 
prezidentes pieņemšana, kas šo -
gad pirmoreiz notika ārpus iera sta-
jām teātŗu vai koncertzāļu sie - 
 n ām – jaunuzceltajā Igaunijas 
Tau  tas mūzejā Tartu.

Igaunijas  Simtgadi svinēja arī 
Latvijā. Rīgas pils Svētā Gara tornī 
no rīta svinīgi tika pacelts Igau ni-
jas karogs. To Latvijas prezidents 
Raimonds Vējonis pacēla kopā ar 
Evertu Sundju no igauņu grupas 
Ewert and the Two Dragons un 
Renāru Kauperu no Prāta vētras.

Igaunijas karoga pacelšana Svētā 
gara tornī // Foto: Valsts prezi-
denta kanceleja

“Es esmu ļoti lepns un priecīgs 
būt šeit. Šis ir skaists rīts, un tas ir 
labs sākums Igaunijas nākamajai 
simtgadei,” sacīja Sundja. Skaistajā, 
dzestrajā dienā Latvija sūta siltus 
sveicienus Igaunijas valstij, brāļu 
tautai un draugiem, un vēl – ra  do-
šo garu turēt lielu. “Mums, mazām 
tautām, nācijām svarīgs moments 
būt interesantiem, nākt klajā ar 
kaut ko negaidītu, interesantu. Un 
mums, mūziķiem, vēlējums, lai 
dziesma ir ar mums, jo dziesmas 
priecē priecīgos brīžos un stiprina 
grūtos brīžos,” teica Kaupers.

Latvijas augstākās amatperso-
nas sveic Igauniju Simtgadē. Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ap -
sveikumā Igaunijā pauž, ka pie -
tiktu pieminēt vienu notikumu, 
kas noticis pēdējo gandrīz simt 
gadu laikā, lai izgaismotu abu val-
stu un to likteņu visciešāko sai s-
tību. “Toreiz Igaunijas valsts pir-
mo reizi nostājās uz savām kājām, 
bet jau nākamajā vasarā devās 
palīgā Latvijai izcīnīt brīvību cī -
ņās, kuŗas vairums sauca par ne -
uzvaramām. Vai kāda valsts var 
darīt vairāk otras labā?” norādīts 
prezidenta apsveikumā. Gadsimtu 
gaitā tā ir tikai viena no epizodēm 
latviešu un igauņu kopīgajā ceļā, 
uzsver Vējonis. Viņš akcentē, ka 
mūsu kultūrām ir simtiem gadu 
kopīgs mantojums vēl no Livonijas 
laikiem, mūsu tautas reizē piedzī-
voja atmodu un reizē piepildīja 
sapni par savu valsti. “Esmu gan-
darīts, ka gadsimta laikā esam 
bijuši līdzās gan svētku reizēs,    
gan vēsturiski izšķirošos brīžos,” 
akcentē Vējonis.

Vējonis apsveikumā Igaunijai 
pauž, ka 1918. gads ir atskaites 
punkts mūsu nāciju valstisku - 
m am, bet vienlīdz sirsnīgi es šodien 
sveicu Igauniju ar tiem sasnie-
gum iem, kas panākti pēdējās des-
mitgadēs kopš tās valstiskuma 

Vēstniecība izsaka pateicību Dau -
gavas Vanagu fondam (Lon donā, 
Bredfordā un Straumēnos), Lat vi-
jas goda konsulātam Gērnsijā un 
biedrībām Mančestrā un Pīter bo-
ro par jau šobrīd izrādīto ini ciātīvu 
vēlēšanu iecirkņu atvēršanai.

Vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs iz -
veido ar Centrālās vēlēšanu komi-
sijas lēmumu pēc Ārlietu minis - 
t rijas priekšlikumiem.

***
“Latvijas Goda aplis” 

ar vērienīgām svinībām piestāj 
Gulbenes 90 gadu jubilejā 

Latvijas Simtgades svinēšanas 
festivāls “Latvijas Goda aplis” ap -
ceļo un godina valsts novadus.   
25. februārī tas piestāja Gulbenes 
novadā, kur notika Gulbenes pil-
sētas 90 gadu jubilejas svinības un 
krāšņa gaismas parāde “Gaismas 
slepenā dzīve”.

Kultūras centrā, O. Kalpaka ielā 
60, tika atklāta fotoizstāde “Gul-
benei 90”. Tā tapusi sadarbojo -   
ties Gulbenes novada vēstures    
un māk slas mūzejam, Gulbenes 
kul tūras centram un Gulbenes 
māk s las skolai.

***
Atklāta mākslas izstāde 

“Nākotnes valsts” 
22. februārī Latvijas Nacionālā 

mākslas mūzeja izstāžu zālē Arse-
nāls tika atklāta Latvijas Simtgadei 
veltīta laikmetīgās mākslas izstā -
de “Nākotnes valsts”, kas skatāma 
līdz 20. maijam.

Izstādes eksponāts

Mākslinieki Artūrs Arnis, Ai -
gars Bikše, Andris Breže, Izolde 
Cēsniece, Ivars Drulle, Andris Eg -
lītis, Miķelis Fišers, Gints Gabrāns, 
Atis Jākobsons, Ernests Kļaviņš, 
Liene Mackus, Katrīna Neiburga, 
Leonards Laganovskis, Kirils Pan-
teļejevs, Anta Pence, Krišs Salma-
nis, Māris Subačs, Ivars Veinbergs, 
Artūrs Virtmanis, Andris Vītoliņš, 
Rihards Vītols un Aija Zariņa ai -
cināti iztēloties, kāda varētu būt 
pasaule vai Latvija tuvākā vai tā -
lākā nākotnē, un radīt izstādei jau-
nus darbus – tēlniecību un glez-
niecību, instalācijas, videofilmas, 
animāciju. Izstādi iekārtojis An -
dris Eglītis, grafisko identitāti vei-
dojis Krišs Salmans.

***
Igaunijas 100 gadu svinības – 

ar cieņu pret pagātni, 
ar skatu nākotnē

Ar cieņu pret pagātni, bet ar ska-
tu nākotnē – tā savu simto dzim-
šanas dienu 24. februārī sagaidīja 
mūsu kaimiņi igauņi. Svinības 

Tomēr vairāki atsevišķi notikumi 
pēdējo dienu laikā apliecina, ka 
vidējā un ilgtermiņā mums jātur-
pina īstenot uzlabojumus banku 
un finanču sektorā, jāturpina cīņa 
pret korupciju un naudas atmaz-
gāšanu, veidojot stipru un labi pār -
raudzītu finanču sektoru. Mū  su 
mērķis ir tiesiska valsts. Tolerance 
pret koruptīvām un krimināli so -
dāmām rīcībām mūsu valstī nav 
pieļaujama. Vainīgie tiks saukti pie 
atbildības neatkarīgi no amata, 
statusa un ietekmes. Aicinu ikvie-
nu no mums rūpīgi izvērtēt ziņu 
avotus, neļauties dažādām sazvē-
res tības teorijām un nepārbaudī-
tai informācijai, kā arī neizplatīt 
baumas un pieņēmumus. Ļausim 
dienestiem strādāt.”

***
Aicina tautiešus veidot vēlēšanu 
iecirkņus Apvienotajā Karalistē

2018. gada 6. oktobrī Latvijā no -
risināsies 13. Saeimas vēlēšanas, 
kuŗās vēlētājiem, arī tiem, kuŗi 
uzturas ārvalstīs, būs iespēja no -
dot savu balsi kādā no vēlēšanu 
iecirkņiem vēlēšanu dienā vai vē -
lēt pa pastu. Tāpēc Latvijas vēst nie-
cība Apvienotajā Karalistē aicina 
atsaukties tautiešu organizācijas, 
biedrības, pilsoniski aktīvos Lat vi-
jas pilsoņus vēlēšanu iecirkņu iz -
veidei AK reģionos ar būtisku Lat-
vijas pilsoņu skaitu.

Aicinām tautiešus informēt vēst-
niecības Konsulāro nodaļu uz 
e-pasta adresi Consulate.uk@mfa.
gov.lv. Lūdzam izvērtēt un sniegt 
ziņas par:

• iespējām nodrošināt piemēro-
tas vēlēšanu iecirkņa telpas ar in -
terneta pieslēgumu;

• iecirkņa komisiju, kuŗa sastāv 
no 3-5 Latvijas pilsoņiem, kuŗi 
prot latviešu valodu un kuŗiem ir 
vismaz vidējā izglītība;

• iespējām nodrošināt iecirkņa 
nepārtrauktu darbību vēlēšanu die-
nā laikā no plkst. 7 līdz plkst. 20 
vakarā, kā arī vēl pāris stundu līdz 
balsu skaitīšanas beigām pēc ie -
cirkņa slēgšanas;

• prognozējamo vēlētāju skaitu 
iecirknī;

• sniegt ziņas par provizoriska-
jām izmaksām (pasta un sakaru 
izdevumi, materiālu kopēšanas 
izdevumi, kancelejas preces, ēdi-
nā  šanas izdevumi, kā arī iespē ja-
mie ar telpu īri saistītie izdevumi).

Izvērtējot kopējās izmaksas un 
potenciālo vēlētāju skaitu, tiks iz -
skatītas iespējas sniegt atbalstu 
vēlēšanu iecirkņu izveidē.

Vēstniecība šobrīd tieši ir vērsu-
sies pie Birmingemas, Bostonas, 
Bristoles, Bredfordas, Dārbi, Edin-
burgas, Gērnsijas, Invernesas, Kār -
difas, Līdsas, Mančestras, Mansfīl-
das, Ņūrijas, Pīterboro, Portadau-
nas un Vulverhamptonas latviešu 
kopienu pārstāvjiem.

Žurnāla IR apskatnieks Pauls Raudseps Igaunijas Simtgades 
svinēšanas laikā intervēja kopš Atmodas laikiem populāro zināt-
nieci un polītiķi Marju Lauristinu. Ar dažām viņas atziņām ie -
pazīstinām mūsu laikraksta lasītājus.

“Ja salīdzina 1991. gadu, kad atguvām 
neatkarību, ar 2018. gadu, redzami 

ieguvumi un zaudējumi šajā laika 
posmā. Morālie zaudējumi bijuši 
lielāki. Mēs universitātē veicām 
diskursa analīzi. Jau 1991. gada 
beigās, 1992. gada sākumā bija 
dramatisks diskurss. Kur esam 
nonākuši?! Zaudējuši vienotību, 

zaudējuši ideālus! Visi domā ti  kai 
par naudu!
Otrs pilnīgi negaidītais bija atšķi -

rī gais ātrums, kādā cilvēki adaptējās 
jaunajiem apstākļiem, un atšķirīgās spējas iz -

mant ot jaunās iespējas. Traģiski bija tas, ka zaudējām vecāko 
paaudzi. Tā atbalstīja at  brīvošanās kustību, bija klāt visos lielajos 
mītiņos. Visus 50 oku pācijas gadus tie saglabāja dzīvu atmiņu, 
cerību un apņēmību. Tad, kad tas tika panākts, viņi pēkšņi sajuta, 
ka ne tikai viņi paši vairs nav vajadzīgi, bet arī viņu pieredze tika 
stigmatizēta (Ļoti izteikts priekšstats un uztvere par visiem kādai 
noteiktai grupai piederīgiem cilvēkiem, piedēvējot tiem visiem 
vienādas iezīmes un īpašības, neņemot vērā katra individuālās 
īpašības – Red. ). Viņi bija cilvēki no pagātnes. Tas tiešām bija 
briesmīgi. Sabiedrī bas sadalīšana tā sauktajos uzvarētājos un 
zaudētājos. Tas viss bija negaidīti.

Tagad kā profesore, kas skatās uz jauniem cilvēkiem, varu 
redzēt, ka ieejam jaunajā stadijā. Ir jauna, brīvu cilvēku paaudze. 
Viņi dzimuši neatkarības laika vidū un visu uztver viegli, viņus 
sevišķi neietekmē šī konkurence. Viņi meklē citas vērtības, pie -
m ēram, doties uz Afriku vai ko tādu. Viņi neuztraucas par repub-
liku, par Igauniju.” 

Lauristinai tika jautāts, kā izskaidrot to, ka igauņi vairākās 
jomās vienmēr soli priekšā Latvijai?

“Viens skaidrojums saistīts ar kaimiņiem. Mēs esam  jūsu 
Somija. Mūsu Somija ir Somija. Ja varu izteikties pavisam ciniski, 
igauņus ir dzinusi uz priekšu skaudība (smejas). Visu padomju 
laiku kopš 1958. gada varējām katru dienu skatīties televīzijā 
somus. Katru mīļu dienu mūs grauza skaudība un dusmas. Tas 
bija ļoti mobilizējoši. Esam tik līdzīgi gan valodas ziņā, gan citādi, 
un pirms kaŗa nebijām tik atšķirīgi. Tad pēkšņi – tāda plaisa. 
Somija ir viena no pasaules bagātākajām valstīm. Kā tas varēja 
notikt? Tas bija motivējoši pozitīvā nozīmē – ja viņi var izdarīt, 
tad kāpēc mēs to nevaram.”       

Ieguvumi un zaudējumi 
laikā no 1991. līdz 

2018. gadam, un kāpēc 
igauņi ir latviešiem priekšā? 

atjaunošanas. Igaunija var lepoties 
ar visā pasaulē pazīstamām inovā-
cijām digitālo pakalpojumu jomā. 
Trīs Baltijas valstis vienmēr biju - 
š as kopā – gan priekos, gan vēstu-
riski izšķirošos brīžos. Pateicoties 
Igaunijas armijas atbalstam, 1919. 
gadā latviešu kaŗavīri varēja aktīvi 
iesaistīties Latvijas atbrīvošanā no 
vācu kaŗaspēka. Igaunija bija tikko 
nodibināta, bet tā bija gatava pa -
līdzēt kaimiņiem. Tas apliecina, 
cik cieši mēs esam saistīti. Jāpie-
min arī tas, ka pirmais kaŗavīrs, 
kas krita Igaunijas neatkarības 
cīņās, bija latviešu kaŗavīrs.

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs (Vienotība) uzsver, ka mūsu 
tautas vieno patiesa draudzība un 
savstarpēja uzticība. “Mūsu attie cī -
bas, kas sakņojas kopējā izpratnē 
par reģiona drošību un Eiropas 
nākotni, ir dinamiskas un kon-
struktīvas. Atbalstām viens otru, 
iestājoties par mūsu kopējām in -
teresēm Eiropas un pasaules mē -
rogā, kā arī kopīgi stājamies pretī 
mūsdienu drošības izaicinā ju - 
m iem,” pauž Rinkēvičs. Ārlietu 
mi  nistrs  apsveic Igauniju ar tās 

iz  cila jiem sasniegumiem valsts at -
tīs tībā, īpaši labas pārvaldības, in -
novāciju un digitālo pakalpoju  -
mu jomās “Latvija un Igaunija ir 
gadsimtiem saistītas stiprām un 
noturīgām saitēm. Mūsu bagātās 
kultūras tradicijas papildina viena 
otru. Esmu gandarīts, ka šogad  
jau devīto reizi kopā ar Igaunijas 
kollēgu pasniegsim Latvijas un 
Igaunijas Ārlietu ministriju Valo-
du balvu par nozīmīgu ieguldī-
jumu latviešu un igauņu valodu 
populārizēšanā un kultūras saišu 
nostiprināšanā caur mūsu literā-
tūras tulkojumiem,” norāda ārlietu 
ministrs.

Vairāk nekā 70 cilvēku ar dzies-
mu latviešu un igauņu valodā 
svei ca Igauniju Simtgades jubilejā 
īpaši rīkotā zibakcijā Igaunijas 
vēstniecībā. Zibakcija norisinājās 
dienu pirms Igaunijas simtās jubi-
lejas, 23. februārī, Igaunijas Re -
pub likas vēstniecībā Latvijā. Pie-
dalīties bija aicināts ikviens inte-
resents, un dziesmā kopā vienojās 
vairāk nekā 70 cilvēku.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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Senajiem romiešiem marts bija 
ar mistisku auru apveltīts mē -
nesis, un sakarā ar to, ka Jūlijs 
Cēzars tika noslepkavots 44. ga  da 
pirms mūsu ēras 15. martā, šis 
datums un mēnesis (the Ides of 
March) iegāja pasaules literātūrā 
kā kaut ko nelāgu, draudīgu, vi -
sādā ziņā liktenīgu vēstošs laiks.

Gaidot šī mēneša 18. datumu, 
kad notiks Krievijas Federācijas 
prezidenta vēlēšanas, tur jauša-
mas gan bažas, gan zināms izai-
cinājums, neziņa par nākotni, 
vi  sādi kompleksi un sindromi. 
Var saprast, ka šis datums – 18. 
marts – Kremlī apzināti iztul -
kots kā Krimas aneksijas ceturtā 
gadskārta. Joka pēc atgādinu, ka 
Baigajā gadā 18. marts tika atzī-
mēts kā “Parīzes Komūnas die-
na”...

Patlaban Kremlim pietuvinā-
tās aprindās tiek veicināta “ap -
lenktā cietokšņa” psīchoze, kas 
manā iztēlē stipri atgādina Sta-
ļina pagājušā gadsimta 20. un   

“Pirmsmarta” noskaņas Krievijā
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

30. gadu patētiskos brīdinājumus 
par “kapitālistisko aplenkumu”, 
kas draud nožņaugt “pasaules 
vie nīgo strādnieku un zemnieku 
valsti”. Tagad līdz 1648. gada ro -
bežām sarukušo Krieviju ap -
draud ne jau “kapitālisti”, jo pati 
Putina valsts ir kapitālistiskā,   
bet “Rietumi kā tādi” ar ASV 
priekšgalā.

Lūk, daži citāti. Plātīšanās: 
“Avia baze “Engels” (vieta nav no -
radīta. – F. G.). Te bazejas Don-
basa ar Sarkano karogu apbal-
votā 22. gvardes smago bumb-
vedēju divīzija – mūsu stratē-
ģiskās kodoltriādes gaŗā roka. Tās 
bumbvedēji Tu-160 un Tu-95 
MS nes tāldistances spār notās 
raķetes, kas spējīgas trāpīt pre -
tiniekam jebkuŗā mūsu pla nē - 
tas punktā.”

“Aplenkuma” psīchoze: “Īpašu 
uzmanību NATO alianse sākusi 
veltīt Piebaltijas zemēm (pribal-
tijskim zemļam – nevis Baltijas 
valstīm. – F. G.). Tieši no to terri-

torijas taču iespējams īstenot 
maksimāli strauju un sāpīgu 
triecienu Krievijai. No NATO 
bazēm Igaunijā ir tikai kādi 300 
kilometri līdz Pēterburgai un  
600 – līdz Maskavai. Visspilgtāk 
par gatavošanos šādam trie-
cienam liecina Igaunijas baze 
“Emori”.

Tiek iedvestas bailes no ārval-
stu domnīcām: kādā apcerējumā 
lasītājam piedāvā gaŗu listi ar 
ASV un citu rietumvalstu dom-
nīcām (think tanks), kuŗu dar bī-
ba graujot Krievijas pamatus un 
lūko sašķelt un drupināt kriev-
zemiešu saliedētību. Lūk, izvil-
kums: “Carnegie Endowment”, 
“Heritage Foundation”, “Amnesty 
International”, “Frēdom House”, 
“RAND Corporation”, USAID, 
“Konrad Adenauer Stiftung”...

23. februārī – t. s. “vīriešu die-
nā” – savu 75 gadu jubileju no -
svinēja nenogurstošais radikālais 
avantūrists  Eduards (Edička) Ļi -
monovs, “nacionālboļševiku” par-

 tijas dibinātājs, kuŗa, var teikt, 
šķēpnesis bija bēdīgi slavenais 
rīdzinieks Vladimirs Iļjičs Lin-
der mans.

Plašā intervijā Ļimonovs saka-
rā ar 18. marta vēlēšanām spriež, 
ka jāraugās ne tikai uz nāka ma-
jiem sešiem gadiem (uz ku  ŗiem 
tagad tiek ievēlēts Putins), bet uz 
26 gadiem. Putins neizskatoties 
labi. Viņa kakls tāds tieviņš, 
vecišķs... Putins neesot spējīgs ap   -
kaŗot korupciju, jo korumpētie 
oligarchi ir viņa balsts. Sociālā 
plaisa ir drausmīga: kamēr tāds 
Putina līdzgaitnieks kā Sečins 
mēnesī saņem 20 miljonus rubļu, 
pensionāram pat 10 tūkstoši 
rubļu nesanāk. Ļimonovs vēl uz -
svēra, ka Ukraina tagad ir Krie-
vijai visnaidīgāk noskaņotā valsts 
pasaulē. Arī Ļimonovs liek ma -
nīt, ka viņu biedē laiks “pēc 
Putina”.

Kremlī nepatiku un neizpratni 
izraisīja Maskavas mēra Sergeja 
Sobjaņina – varas virsotnei pie-

derīga vīra – lēmums uzstādīt 
piemiņas plāksni pirms trijiem 
gadiem Kremļa mūŗu pavēnī 
noslepkavotajam izcilajam libe-
rā lajam polītiķim Borisam Ņem-
covam pie nama, kuŗā viņš dzī-
voja. Piemiņas plāksnes uzstādī-
šanas iniciātore bija Ksenija Sob-
čaka, kuŗa balotējas Krievijas 
pre  zidenta vēlēšanās. Viņas vadī-
tā iniciātoru grupā ietilpst ārze-
mēs mītošais Putina oponents 
Michails Hodorkovskis, rakst-
niece Ludmila Uļicka, kinore-
žisors Pavels Lungins un citi de -
mokratiskas inteliģences pār stā v-
ji. Tas, ka Sobjaņins izšķīries par 
tādu soli, iemūžinot Ņemcova 
piemiņu, ir iepriecinošs fakts 
“marta gaidās”.

Iepriecinošs bija “Ņemcova pie-
miņas maršs” Maskavas cen trā. 
Šajā gājienā, kas notika 25. feb-
ruārī, piedalījās aptuveni 4500 
cilvēku ar Kseniju Sobčaku 
priekšgalā. 

“Banku sāgā” Latvijā vismaz 
par vienu banku ir radusies kāda 
skaidrība – ABLV banka ir pazi-
ņojusi par pašlikvidēšanos. Ie  spē  -
jams, ka banka vēl varēja glāb - 
 ties, bet Eiropas Centrālās ban-
kas (ECB ) stingrā nostāja, ka šīs 
bankas “izglābšanās” nav sabied-
rī bas interesēs, acīmredzot visam 
pielika punktu. Latvijas finanču 
ministre publiski atzinusi, ka šīs 
bankas problēma šobrīd ir nevis 
nopietni finanču sarežģījumi, bet 
gan reputācija – proti, attieksme 
pret naudas atmazgāšanu un to, 
ko var un ko nevar darīt civilizētā 
valstī. 

Līdz šim gan Latvijā reputācija 
vairāk vai mazāk ir bijusi kaut 
kas karodziņam līdzīgs, kuŗu var 
vicināt un papildināt ar skaļiem 
saukļiem, bet kuŗam patiesībā 
nav nekādas lielas nozīmes. Viens 
no spilgtākajiem piemēriem, ma -
 nuprāt, ir stāsts par to, kā pirms 
aptuveni pusotra gada finanču 
ministre Dana Reizniece-Ozola 
(ZZS) Valsts vides dienesta (VVD) 
ģenerāldirektori Ingu Koļegovu 
oficiāli izvirzīja Valsts ieņēmu-
mu dienesta (VID) ģenerāldi rek-
tores amatam. Žurnālistiem Ko -
ļegovas valsts amatpersonas dek-
larācija radīja aizdomas un lika 
uzdot jautājumu, vai tajā norā-
dītie fakti atbilst patiesībai. ZZS 
un finanču ministre aizstāvēja 

LATVIJA UN REPUTĀCIJA
Koļegovu, līdz viņa sabiedrības 
spiediena rezultātā atsauca savu 
kandidatūru, un... mierīgi turpi-
nāja darbu Valsts vides dienesta 
ģenerāldirektores amatā. Viņas 
pozīcijas nesatricināja arī pagā-
jušā gada notikumi ar nelegāla-
jām atkritumu glabātavām, lielu 
ugunsgrēku vienā no tām, kur, 
izrādās, atradās arī bīstamie at -
kritumi, un atklāsmi, ka atkritu-
mi ievesti no Zviedrijas. Nesen, 
12. februārī, VID Nodokļu un 
muitas policijas pārvalde pro-
ku  rātūrai kriminālvajāšanas sāk-
šanai nosūtīja krimināllietu pret 
VVD vadītāju Ingu Koļe go vu 
par nepatiesu ziņu norā dīšanu 
valsts amatpersonu dek la rā ci jā. 
26. februārī Finanču un eko-
nomisko noziegumu iz  mek lē-
šanas prokurātūra par nepatie-
su ziņu norādīšanu valsts amat-
personas deklarācijā uzrādī -
jusi apsūdzību Ingai Koļegovai. 
Pro tams, Koļegova no amata ne -
grasās ne atkāpties, ne apturēt 
savu darbību amatā, ja vien ne -
būs notiesājoša tiesas sprieduma. 
Un vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards (NA) šobrīd arī neko 
nav pasācis. Savukārt finanču 
mi  nistre, kuŗa savulaik Koļego -
vu tik ļoti slavēja un aizstāvēja, 
šobrīd izliekas, ka nekas nav no -
ticis. Un, protams, neviens va  l-

odošās koalicijas polītiķis pat 
nav iepīkstējies, ka finanču mi -
nistrei, VVD ģenerāldirektorei 
un pat kriminālprocesā iesaistī-
tajam Latvijas Bankas preziden-
tam no amata būtu jāatkāpjas. 
Varbūt kāds kaut ko rīt, parīt vai 
aizparīt beidzot pateiks, Koļe go-

vai sava darbība beigu beigās būs 
jāaptur, bet jau tagad ir skaidrs, 
ka ZZS finanču ministri no viņas 
amata varbūt varētu “nonest” 
vien viesuļvētra.

Pieminētais gadījums ar VVD 
ģenerāldirektori un arī finanču 
ministri, protams, ir labi pama-

nāms, bet nav vienīgais, jo dažādi 
mazāki stāstiņi notiek bieži. Iz -
skatās, ka Latvijas valsts pār -  
vades reputāciju ir gatavas glābt 
ārvalstu institūcijas ar stin -  
gr iem norādījumiem, bet ne 
Latvija pati. 
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EDUARDS
SILKALNS

Sameklējam tūdaļ apskatāmās 
grāmatas sastādītājas Janīnas Kur-
sītes 11. lappusē peltajā Latviešu 
literārās valodas vārdnīcā šķir kli 
«karulis” un uzzinām, ka karulis 
ir kareklis. Par karekli savukārt 
lasām, ka tas ir “rotājums pie ka-
riņa veidā; karama rotaslieta”. 
Tad nu uzdāvināsim rakstu krā-
juma virsrakstā liktajai atziņai, 
ka mīla uzvar visu, latīnisku 
kompanjonu: nomen est omen. 
Konstantīns Karulis (1915-1997) 
ir bijis pie kuplā latviešu kultū -
ras koka piekarināta skaista 
rotaslieta.

Par Karuļa mūža darbu kr ā-
jumā nosaukta mūsu valodas 
vēs tures izpēte, tomēr viņa dar-
bošanās un interešu loks bijis 
plašs un daudzveidīgs. Kārļa 
Ulmaņa autoritārās vadības ga -

Labie laiki atgriezās
Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos, 

monografisks rakstu krājums, sastādītājs un zinātniskā redaktore 
Janīna Kursīte, apgāds “Zinātne”, 2017. g., 352 lpp.

dos viņš bijis žurnālists laik rak-
stā Brīvā Zeme, apguvis jurista 
izglītību, vācu laikā strādājis par 
skolotāju, darbojies Latvijas ra -
dio fonā, pētījis folkloru, bijis ap -
veltīts ar dziednieka spējām un 
ar apbrīnojamu atmiņu... Visu 
jau te nepateikt, jālasa pati grā-
mata, kas, šķiet, izaugusi daļēji 
no 2015. gadā Karuļa simt gadu 
dzimšanas dienas atcerei gata-
votiem materiāliem.

Labākie gadi bijuši Ulmaņa 
laiks starp Karuļa 19. un 25. 
mūža gadu. Viņa darbs kā Brīvās 
Zemes kultūras, mākslas, izglītī-
bas un zinātnes referentam, vēlāk 
ārlietu nodaļas redaktora palī  - 
g am viņu pietuvināja šī laikmeta 
sabiedriskās un polītiskās dzīves 
pašām spicēm, kuŗas viņš vai nu 
formāli intervēja, vai ar kuŗām 
varēja aprunāties. Kā raksta aka-
dēmiķis Jānis Stradiņš, “ulma nis-
kā Latvija palika Karuļa ideāls”. 
(17. lpp.) Ne jau vairs gluži Ul -
maņa laiki, tomēr Karuļa pēt  -
nie cībai un publicistikai labi lai -
ki atgriezās no padomju režīma 
gro žu vaļā palaišanas 1988. – 
1989. gadā līdz viņa nāvei: tad 
viņš bija 73 līdz 82 gadus vecs.  
Kā viņa daudzu gadu desmitu 
klusa, pacietīga darba vaiņa go-
jums 1992. gadā varēja iznākt 
div sējumu Latviešu etimoloģijas 
vārdnīca (t. i., vārdu izcelšanās 
un attīstības rādītāja – E. S.).     
Tās izdošanu finan cēja Ameri-
kas Lat viešu apvie nī bas Kultūras 
fonds un Edgara Sūnas piemiņas 
fonds. 1995. gadā Lauku Avīzē 
Karulis pub li cēja plašu rakstu 

seriju “Ceļš uz Latvijas oku-
pāciju”, kur uz vis pār zināma no -
tikuma fona laikā no 1939. gada 
oktobŗa līdz 1941. gada oktobrim 
viņš atklāj savu personīgo pie-
redzi tikšanās rei zēs kā ar labām, 
tā ļaunām šī laika prominencēm. 
Šī rakstu virk ne pārspriesta jau-
najā grā matā, un tā dzīvīgi pa -
pildina Al  freda Bērziņa grāmatu 
1939: lielo notikumu priekšva-
karā, kā arī Bēr ziņa un Edgara 
Dunsdorfa sarakstītās Kārļa Ul -
maņa biografijas. 

 Bet kā Karulim veicās pa -
domju okupācijas laikā, kas taču 
aizņēma viņa mūža lielāko daļu? 
Viņš publicēja ko un kā jau nu 
varēja, pētīja valodu, bieži dabūja 
mainīt sava maizes darba vietas. 
Kā jau daudzi gara darbinieki, 
viņš centās izdzīvot, nelecot ne -
vienam acīs nedz kā režīma  
ko laborants, nedz kā disidents. 
Tāda veida grāmatas kā šī, Jan ī-
nas Kursītes sastādītā, jau sapro-
tamā kārtā tiecas savā varonī 
izcelt visu cildināmo un vairāk 
pieskarties negatīvajam, tāpēc 
re  žīmam maksāto “nodevu” ap -
joms no Karuļa puses īsteni va -
rētu būt neparādīts, tomēr paliek 
iespaids, ka garīgi sasmērējies 
viņš nebūs necik daudz. Rakstā 
“Konstantīna Karuļa devums zi -
nātnē” autore Ilga Jansone norā-
da gan uz Karuļa 1967. gadā iz -
doto grāmatu Latviešu grāmata 
gadsimtu gaitā, kur savas ten-
den ciozitātes dēļ “iebildumus no 
mūsdienu skatpunkta” izraisot 
sestā nodaļa “Buržuāziskās Lat-
vi jas grāmatniecība 1920 – 1940”, 

kas sākoties vārdiem “Buržuā-
ziskajā Latvijā nevar runāt par 
vienotu grāmatniecību, jo, tāpat 
kā visā kultūras dzīvē, arī latvie -
šu grāmatniecībā buržuāziskajā 
iekārtā norisinājās asa progre -   
sī vo un reakcionāro tendenču 
cīņa.” (48.) 

Mūsu grāmatas pirmajā pusē 
četrpadsmit autori izsakās par 
Karuļa personību un viņa dar-
bības jomām. Kā biografisku ku -
riozu šeit vērts atzīmēt, ka abām 
viņa dzīvesbiedrēm meitas uz -
vārds bijis Roze, kaut abas ne -
bijušas radinieces, nedz pat viena 
otru pazinušas. Pirmo Rozi, Irēni 
priekšvārdā, Karulis apprecējis 
1940. gadā, no tās viņam trīs  
bēr ni. Kad ģimene 1944. gadā 
devu s ies trimdā, tās galva paliek 
Latvijā. Ģeopolītiskajai situācijai 
gadu gaitā ievirzoties tādā gul - 
t nē, kas neliecināja, ka vīrs ar sie-
vu un tēvs ar bērniem vēl jebkad 
varētu satikties, Karulis apņēma 
par sievu citu Rozi, šoreiz priekš-
vārdā Lieni. Viņš turpināja uz -
turēt sakarus ar vēstulēm ar savu 
pirmo Rozi Irēni, kas vispirms  
kā darbiniece Laikā un vēlāk 
Ame rikas Balsī ASV latviešu ap -
rindās jau bija ieguvusi zināmu 
pazīstamības pakāpi. Liene, kas 
Karulim bērnus nav dzemdējusi, 
šo sakaru uzturēšanu ar pirmo 
ģimeni nav ņēmusi ļaunā. Lai-
mīgā kārtā Karulis varēja sagaidīt 
Latvijas atjaunotās brīvības ga -
dus, kad viņš apciemoja pirmo 
sievu, bērnus, mazbērnus un 
ieprecētos radus ASV,  ka arī sa -
gaidīja kādus no viņiem ciemos 

pie sevis Latvijā.   Īpaši interesanta 
ir grāmatas nodaļa “Konstantīns 
Karulis bērnu un mazbērnu at -
miņās”, kas šīs tikšanās – pirmo 
jau 1987. gadā – atspoguļo. Par 
spīti ģimeniskam mīļumam un 
jaunumam, kas no šīm atmiņām 
izstrāvo, ir arī skaudri manāms, 
kā paaudzes, katra dzīvodama 
citā zemē un apstākļos, cita no 
citas it kā aizaug prom, lai ne -
teiktu – atsvešinās. Bet grāmatas 
nosaukuma paudumu, ka mīla 
uzvar visu, vedas saistīt vairāk ar 
Karuļa ģimeņu attiecībām nekā 
ar viņa mīlestību uz latviešu lek-
sikas izveidošanās līkločiem.

Grāmatas beigās maziem bur-
tiem iespiestais Karuļa publi-
kāciju saraksts aizņem vairāk 
nekā četras lappuses, turklāt sa -
rakstā iekļauti tikai tie Karuļa 
darbi, kuŗus minējuši, apcerējuši 
vai citējuši krājuma autori. Tad 
nu tās desmit no preses un perio-
dikas pārņemtās viņa publikā-
cijas par folkloru un Latvijas 
vēsturi, kas veido mūsu krājuma 
otru pusi, sastāda tikai nelielu 
daļu no viņa kopīgās publicis-
tiskās ražas. Tā kā vairākās sevis 
izvēlētās interešu jomās Karulis 
bija autodidakts, kaut vai gaišu 
prātu apveltīts un ļoti zinīgs, 
Janīna visiem rakstiem pievie no-
jusi ar savu aso zinātnieces prātu 
izsvērtos komentārus. Tā  pat viņa 
devusi četras lappuses grāmatas 
kopsavilkumu angļu valodā. Nu -
murēto lappušu skaitu papildina 
16 fotoattēlu lappuses.

Darbs dara darītāju, un meis-
tars, kā mēs zinām, no debesīm 
nekrīt. Darbs tik tiešām dara da -
rītāju, bet debesis zemē nemet vis 
meistarus, bet ideju aizmet ņus, 
kas pāraug notikumos. Kādi da -
rītāji un kas par notikumiem? 
Kas atkal noticis Baškortostānā, 
ka gribas par to runāt skaļi, pat 
skaļāk nekā parasti?!

Pirms gada priecājos par to, ka 
Archlatviešu vidusskolā tika ie -
viesta jauna tradicija, proti, Lat-
viešu kultūras dienas, kuŗu no -
rises laiks ir gada sākums, tās 
ilgst divas nedēļas. Tā kā 2018. 
ga ds ir Latvijas Simtgade, tad šo 
svarīgo notikumu man gribējās 
atnest arī uz Baškortostānu, tā -
pēc gatavošanās kultūras dienām 
notika ļoti laicīgi. Latvijas Simt gade 
ir ļoti īpašs laiks, tāpēc arī kul-
tūras dienām bija jābūt īpašām.

Ar ko aizraut un pārsteigt 
skolēnus, kā izcelt latvisko un 
padarīt to ievērojamu? Atrisi nā-
jums atnāca pats, turklāt pavisam 
negaidīti. Novembrī, esot pie ņem-
 šanā pie Latvijas Republikas vēst-
nieka Maskavā, divām Maskavas 
latvietēm radās ideja doties uz 
Baškortostānu un piedalīties Lat-
viešu kultūras dienās. Domāts, 

ILONA ŠAVERASA

Latviešu kultūras dienas Baškortostānā 
ar viesiem no Maskavas un Latvijas

darīts! Pēcāk Maskavas dāmām 
pievienojās trešā, un tā šī ap  ņē-
mīgā trijotne februāra vidū lido-
ja uz Baškīriju. Trīs dienu laikā 
gan Arhlatviešu, gan Bakaldīnas 
vidusskolas skolēniem bija ie  spē-
ja klausīties pieredzes bagā tās 
vēsturnieces Ilzes Rengas stāstu 
par Latvijas ceļu līdz tās Simtga-
dei, latviešu folkloras ansamblim 
“Atbalss” bija lieliska iespēja strā-
dāt ar profesionālu choreografi 
Antru Levovu, turklāt Antra ar 
latviešu rotaļām prata aizraut arī 
sākumskolas skolēnus. Latviešu 
valodas stundās ar skolēniem strā-
dāja Maskavas Valsts univer sitā-
tes pasniedzēja un Maskavas Lat-
viešu skoliņas skolotāja Irita Sau-
kāne. Tās bija ļoti piesātinātas un 
aizraujošas dienas, kuŗu laikā ie -
spaidus un zināšanas guva ne 
tikai skolēni, bet arī latviešu va -
lodas skolotāja Ilona.

Pašreiz rit otrā Latviešu kul-
tūras dienu nedēļa. To īpašu pa -
dara latviešu valodas skolotājas 
Lienes Salmiņas radošais darbs 
ar latviešu valodas apguvējiem. 
“Strādāt ar skolēnu tā, lai viņa 
domas virzītos citā šķautnē,” sa -
ka skolotāja. Parallēli tam sko lo-
tāja Liene interesējas par novad -

pētniecību, proti, skolotāja vēlas 
apzināt ciema latviešus. Ar līdzī-
gu mērķi atbraukusi arī vēstur-
niece un viena no mūzeja LaPa 
(Latvieši pasaulē) veidotājām 
Bri gita Tamuža. Vēsturniece in -
tervēja gan M. Gorkija, gan Ba -
kaldīnas ciema latviešus, vāca 
ma  teriālu mūzeja fondam, vadīja 
vēstures nodarbības gan Arhlat-
viešu, gan Bakaldīnas vidussko-

lās. Priecē vēsturnieces Brigitas 
sacītais par Arhlatviešu ciema 
latviešiem: “Archlatviešos ir diez-
gan daudz latviešu, kas vēl runā 
latviski, ņemot vērā, ka pavisam 
netālu ir Bakaldīnas ciems, kur 
latviešu un latviešu valodas pra-
tēju palicis pavisam nedaudz.” 
Tamāra Bezbaile, Inese Zvaigzne, 
Lidija Blūma, Margarita Lielma-
ne, Milda Kazanceva, Nadežda 

Freimane, Irina Haisarova (dzim. 
Vernere), Nadežda Ģībiete – tā  
ir tikai kripatiņa to latviešu, ku -
ŗus nedēļas laikā vēsturniece 
paguva apciemot, tā ir tā kripa-
tiņa latviešu, kas sevī nes piere-
dzi un vēsturi, par kuŗu svarīgi 
stāstīt, kuŗu svarīgi saglabāt.

Latviešu kultūras dienas ir kļu-
vušas par tradiciju. Es apzinos, 
ka tā tas būs tik ilgi, kamēr skolā 
tiks apgūta latviešu valoda. Es 
esmu pateicīga, ka skolā notiek 
Latviešu kultūras dienas, jo lat-
viešu valodas un kultūras nozīme 
Archlatviešu vidusskolā tikai pa -
stiprinās, turklāt, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, arī skolē -
ni daudz vairāk interesējas par 
latviešu kultūru. Es atkal un atkal 
atduros pret atziņu, ka kopā var 
paveikt daudz un kopā darot arī 
izdodas. Ir vesels gads, lai do  mā-
tu, ko un kā varētu darīt nā  ka-
majās Latviešu kultūras die nās, 
lai tās būtu interesantas, saistošas 
un sniegtu arvien jaunu infor-
mā ciju, radītu interesi par Lat-
viju, latviešu valodu un mums – 
neparastajiem latviešiem, kas 
turas cieši kā zāģa zobi.

(Pēc latviesi.com)
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Gatavošanās 13. Saeimas vē -
lē šanām, kas notiks 6. oktobrī, 
jau sākusies. Kādi ir svarīgākie, 
jau šobrīd veicamie darbi tau-
tiešiem ārzemēs, kas, būdami 
Latvijas pavalstnieki, būs kriet-
ni un atbildīgi un dosies balsot 
par savas tautas likteni?

Pirmām kārtām tā saucamie 
procedūras jautājumi, proti: 1) 
no  balsot varēs tikai ar pasi, 
kuŗai nav notecējis derīguma 
termiņš. Lūdzu, ieskatieties sa -
vās pasēs – vēl ir laiks mierīgi 
un laikus to sakārtot;

 2) ja pases nav, vēl ir gana 
laika to iegūt. Latvijas vēstnie-
cības un pārstāvības jūsu mītnes 
zemēs ir gatavas palīdzēt. Paši 
varat vērsties Latvijas Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldē. 
Tālrunis: 67209400, zvanot no 
ārzemēm: 371 67588675, e-pasts: 
pmlp@pmlp.gov.lv.

3) tiem Latvijas pavalstnie - 
k iem, kuŗiem nav pases, tikai ir 
ID (identifikācijas karte), jāiz-
ņem vēlētāja apliecība. Tas gan 
attiecas tikai uz Eiropas Savie-
nības valstīs, t. sk. Latvijā, dzī-
vojošajiem. Arī šo dokumentu 
var dabūt Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldē. Vēlētāja ap -
liecība ir valsts apstiprināts do -
kuments, kas ļauj pilsonim pie-
dalīties vēlēšanās, taču – tā de -
rīga šo vienu reizi. Trīs nedēļas 
pirms vēlēšanām tiek izveidots  
to cilvēku saraksts, kuŗiem nav 
pases, tikai ID, un tiek sagatavots 
šāds aizsargāts dokuments, ko 
Pilsonības un migrācijas pārval-
des nodaļās Latvijā bez maksas 
var saņemt divas nedēļas pirms 
vēlēšanām. Uz ārzemēm vēlētāja 
apliecības nesūta. 

Tiktāl par praktiskajiem dar-
b iem, ko jāsāk darīt jau tūlīt, bet 
vienlīdz svarīgi ir arī darīt visu 
iespējamo, lai vēlēšanu dienā uz 
iecirkni jūs dotos ar pārliecību, 
par ko balsot. Šo laiku, kas vēl 
atlicis līdz vēlēšanu dienai, aicinu 
dzīvot ar dzirdīgām ausīm un 
redzīgām acīm, rūpīgi izvērtēt, 
izanalizēt iepriekšējo pieredzi, 
kas no dotajiem kandidātu so  lī-
jumiem ir izpildīts, kas nē, lai 
nebūtu vilšanās pēc tam, jo jūsu 
“balss” strādās nākamos četrus 
gadus. Pieci mēneši ir pietiekami 
ilgs laiks, lai sakārtotu domas un 
darbus, protams, ja vien ir moti-
vācija un izpratne, ka nav pamata 
kritizēt savu valsti, ja pats neesi 
izdarījis savu pirmo un galveno 
pilsoņa pienākumu.

Kā pats personīgi izraugāties 
polītisko spēku, par kuŗu bal-
sot, pēc kādiem kritērijiem? 

Pirmām kārtām izanalizēju, 
kādu iespaidu manis izraudzītais 
polītiskais spēks ir atstājis uz Lat-
vijas tautsaimniecību iepriekšējā 
savu pilnvaru periodā, sekoju tā 
balsojumam par valsts budžetu, 
pētot, kas tad ir attiecīgās partijas 
prioritātes. Jāteic gan, ka Latvijas 
vēlētājiem izvēle ir visai sarež-
ģīta, ne kā, piemēram, ASV un 
Lielbritanijā, kur jāizvēlas starp 
diviem galvenajiem polītiska j iem 
spēkiem. Mums ikviena par tija 
“iestājas” par visu un ikviena 
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Darbi, pie kuŗiem jāķeras jau tūlīt!
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdis Arnis Cimdars intervijā Ligitai Kovtunai

interesēm, pat kreisais spārns un 
labais neatrodas “pa kreisi” vai 
“pa labi”, drīzāk priekšā un aiz-
mugurē... Populisms iet savu uz -
varas gājienu, un tas ir labi sa -
protams, jo tā eksistēšanai ir labs 
pamats, kas izriet no patērētāj-
sabiedrības būtības: pierodam, 
ka mums piedāvā, iedod, cenšas 
visu izdarīt un sakārtot mūsu 
vietā, kas savukārt vedina uz kūt-
rumu domāšanā un slinkumu 
darbībā. Vienvārdsakot, re  cep tes 
nav – pašiem jāskatās, jā  pēta 
konsekvences. 

Kur smelties objektīvu infor-
māciju un zināšanas, laikā, kad 
dominē sociālie tīkli, “vieglās 
ziņas”, fakenews un citi jaun-
laiku informātīvie paņēmieni?

Šī jaunlaiku informācijas pa -
saule, ko vēlos nosaukt par infor-
mātīvajiem džungļiem, ir tikpat 
bīstama kā īstie džungļi, – ir 
vajadzīgas zināmas iemaņas un 
prasmes, lai tajos izdzīvotu. Un 
tāpat kā īstajos džungļos, – ja esi 

nomaldījies, tad jāuzkāpj pašā 
augstākajā vietā, no kuŗas var 
pār redzēt apkārtni un ieraudzīt 
orientierus. Par šo augstāko vietu 
pārliecinoši var nosaukt profe-
sionālu komentētāju, analītiķu, 
skolotu un pieredzējušu per so-
nību viedokli, tādu personību, 
kas ir pierādījušas sevi kā au -
toritātes sabiedrībā. Plašsaziņas 
rupori veido milzu troksni un 
jezgu, 140 zīmes tviterī spēj uz -
rakstīt arī “profesors”, kuŗš nav 
pabeidzis deviņas klases, bet 
kuŗam ir “viedoklis”, turklāt par 
visu. Ne velti pasaulē atgriežas uz -
ticēšanās tradicionālajiem plaš -
saziņas līdzekļiem, drukātajam 
vārdam, avīzēm, kas veido ziņas 
un komentārus, pamatojoties    
uz pētījumiem, analizi, profe -
sio nāli. Nepārprotiet mani – 
sociā la jos tīklos tiek publicēti arī 
kom petenti profesionāļu viedok-
ļi, taču vēlreiz uzsveru: ir jāie -
gūst iemaņas izdzīvošanai šajos 
informācijas džungļos. 

Vēlētājiem arī skaidri jāzina, 
kurp tieši viņš dosies balsot un 
vai nobalsot varēs pa pastu?

Šābrīža aktuālais darbs ārze-
mēs ir vēlēšanu iecirkņu veido-
šana. Tas ir mītneszemju cilvēku 
rokās, jo šai ziņā pakalpojums  
no Latvijas netiek eksportēts. Tā -
tad – ja ir apzināti vēlētāji tuvā-
kajā apkārtnē un ja ir gatavība 
brīvprātīgi strādāt savas valsts 
labā, jāizpilda trīs galvenie prak-
tiskie priekšnoteikumi: 1) jāsaga-
tavo attiecīgi aprīkota telpa, kuŗā 
ir balsošanas kaste, aizslietņi vai 
īpaši norobežojumi, lai balsotājs 
savu izvēli varētu izdarīt diskrēti; 
2) jābūt vismaz vienam cilvēkam 
ar teicamām datorprasmēm, jo 
ziņas par rezultātiem, attiecīgi 
sakopotas un noformētas, laikus 
jānosūta CVK; 3) ja tomēr ir ne -
pieciešams kāds atbalsts no Lat vi-
jas, tas laikus jāpaziņo. No valsts ir 
paredzēts atalgojums vēlēšanu 
komisijas locekļiem, kas gan, 
teikšu uzreiz un atklāti, ir simbo-

lisks, un pieredze rāda, ka tau -
tieši no tā atsakās, savu brīvprā-
tīgo darbošanos uzskatot par 
goda lietu. 

No Latvijas uz iecirkņiem (pro-
tams, bezmaksas) sūta vēlē šanu 
biļetenus un aploksnes, infor -
mā tīvos materiālus. Lielisks pa -
raugs vēlēšanu gaitas nodro šinā-
šanā ir ASV, kur jau 2010. gada 
Saeimas vēlēšanās izveidoja ie -
cirkņus ārpus vēstniecības. CVK 
rīkos seminārus Vašingtonā, D. C., 
kur, kā domājams, pievienosies 
arī Kanadas tautieši, kā arī       
Vīnē – Eiropas tautiešiem. CVK 
arī apmāca vēstniecību un pār-
stāvību cilvēkus, goda konsulus, 
šīs konsultācijas visai drīz piedā-
vāsim arī vebināra formātā. Lū -
dzu, sekojiet informācijai CVK 
mājaslapā – www.cvk.lv, kā arī 
savas mītnes zemes vēstniecībā.

Par balsošanu pa pastu – pie-
teikšanās balsojumam pa pastu 
sāksies 5. maijā. Tā gan, jāteic, ir 
visai smagnēja procedūra, un 
man diemžēl līdz šim nav iz -
devies pārliecināt Saeimu, ka 
kār tība jāmaina līdzīgi tai, kāda 
tā ir Eiropas Parlamenta vēlē-
šanās, proti, ka ikviens vēlētājs 
vienkārši piesakās, jo ir iepriekš 
elektroniski sagatavoti vēlētāju 
saraksti. Šobrīd saskaņā ar “veco 
kārtību” pase fiziski jānogādā 
valsts vēstniecībā, jo tajā jāieliek 
spiedogs par dalību vēlēšanās. 
Lai atvieglotu šo situāciju, pasi 
vai vairāku cilvēku pases vienlai-
kus vēstniecībā var nogādāt vie-
na uzticības persona.

Svarīgi atgādināt, ka ārzemēs 
balsojošo balsis tiks pieskaitī-
tas Rīgas vēlēšanu apgabalam. 
Tā  pēc arī redakcija par saviem 
priekšvēlēšanu interviju res-
pon  dentiem izraugās tos polī-
tisko partiju pārstāvjus, kuŗi 
balotēsies tieši Rīgas apgabalā, 
norādot viņu e-pasta adreses 
iespējamai saziņai. Ja tomēr 
kāds no mūsu lasītājiem vēlas 
rakstīt kandidātam vēstuli, sū -
t iet pa pastu redakcijai Rīgā, un 
mēs nogādāsim adresātam. 

Jā, kopš 90. gadiem šāda kār-
tība turpinās. Vēlētāju skaits Rī -
gas vēlēšanu apgabalā laika gai -
tā pieaug, līdz ar to pieaug arī 
mandātu skaits apgabalā, un tad 
svarīgi ir ievērot proporcio na-
litāti. Tātad – balsstiesīgais pilso-
nis piedalās mandātu skaita no -
teikšanā, bet vietu aizpildīšanā 
“nepiedalās”, ja nav balsojis. Tas 
arī apliecina, cik svarīgi ir katram 
piedalīties vēlēšanās. Un vēl – 
nedrīkst pieļaut domu, ka, pie-
mēram, es tomēr atdošu savu 
balsi par sev pazīstamu, jauku 
cilvēku, lai arī viņa pienesums 
polītikā varbūt nemaz nebūtu  
tik nozīmīgs, – gan jau citi “ie -
balsos”. Tā ir alošanās. Kā zināms, 
vezumu apgāž mazi cinīši. Arī 
gluži smieklīgi dažkārt – pase 
aiz mirsusies mājās, brilles “aiz-
mirsies” paņemt līdzi. 

Lieku pie sirds ikvienam – po -
sī simies vēlēšanām ar vislielāko 
atbildību, lai paša vieglprātība 
nesagādātu vilšanos.

Arnis Cimdars: “Jaunlaiku informācijas pasaule, ko vēlos no -
saukt par informātīvajiem džungļiem, ir tikpat bīstama kā 
īstie džungļi, – ir vajadzīgas zināmas iemaņas un prasmes, lai 
tajos izdzīvotu. Un tāpat kā īstajos džungļos, – ja esi nomal-
dījies, tad jāuzkāpj pašā augstākajā vietā, no kuŗas var pār-
redzēt apkārtni un ieraudzīt orientierus. Par šo augstāko vietu 
pārliecinoši var nosaukt profesionālu komentētāju, analītiķu, 
skolotu un pieredzējušu personību viedokli, tādu personību, 
kas ir pierādījušas sevi kā autoritātes sabiedrībā.” 
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1911. gada Tautas skaitīšanas 
sarakstos Pētersonu ğimenei ir 
ieraugāma jauna adrese. No Va -
terlo ielas viņi ir pārcēlušies uz 
Leinsterroudas ielu 114 Rat mai-
nē. Nākamā bērna – Elizabetes 
Izoldes Mērijas Annijas dzim-
šanas apliecībā abi vecāki Kārlis 
un Annija beidzot ir ierakstīti    
ar vienu uzvārdu – Pētersons. 
Mazā Izolde piedzima 1911. 
gada 9. janvārī. 

Leinsterroudas namā Pēterso-
ni dzīvo kopā ar Annijas māsu 
Mēriju O’Reganu. Te mitinās arī 
22 gadus sasniegušais students 
Konrāds Pētersons un Kārļa brā-
lis – Jānis Pētersons. Jāņa/Džo na 
nodarbošanās Tautas skai  tīša -  
nas sarakstos atkal ir norā dīta – 
pīpju meistars. 

Tikmēr Konrāds, Zinātņu kolle-
 džas students, ir pilnībā iesaistī-
jies Sinn Féin kustībā, un viņa 
draugu lokā ir virkne tādu izcilu 
īru neatkarības kustības aktīvistu 
kā māsas Gifordes, marķīze Kon-
stance Markēviča, Džeims Lar-
kins, Tomass Makdonahs un citi. 
Īru cīņa par neatkarību no bri-
tiem uzņem arvien straujākus 
apgriezienus.

Sidnijas Kzoras liecība 
Īrijas Militārās vēstures birojā

Tam, ka Konrāds Dublinā šajā 
laikā ir ne vien sācis studēt, bet 
aktīvi iesaistījies arī īru atbrīvo-
šanās kustībā, vislabākais pierā-
dījums ir Militārās vēstures biro-
ja, 1913-21, Liecinieka ziņojums, 
Dokuments Nr W.S. 909, kuŗu 
rakstījusi leğendārā Sidnija Kzora. 

Sidnija Kzora 1914. gadā bija 
Ņujorkas izdevuma “Cumann na 
mBan” sekretāre un Īrijas nacio-
nālajā darbībā bija iesaistīta no 
1911. līdz 1921. gadam. Savus 
dar bus Sidnija ir rakstījusi un 
publicējusi arī Īrijā, lietojot psei-
donīmu Džons Brenāns. 

Liecinājuma, kuŗa nosaukums 
ir “Kā man radās interese par 
Na  cionālo atbrīvošanās kustību 
un iesaistīšanos Sinn Féin, noda -  
ļā “Protesti pret karaļa vizītēm” 
Sidnija Kzora raksta: 

“1911. gadā jau trīs mēnešus 
pirms gaidāmās karaļa vizītes 
Dublinā gan telpās, gan uz ielas 
notika protesta mītiņi. Kopējā 
Inghinigne kustībā darbojās arī 
Nacionālā sieviešu asociācija. Tur 
vairumā ietilpa pašas kustības 
dalībnieces un daži I.R.B. pār-
stāvji. Jaunie vīrieši pulcējās Sinn 
Féin telpu (Harkortas ielā) augš-
stāvā, bet mūsu komiteja bija pir-
majā stāvā. Mēs plānojām izvie-
tot savus cilvēkus pūlī uz ietvēm, 
kad pa ceļu dosies karaliskā pro-
cesija. Bija paredzēts, ka mūsu 
cilvēki pūlī izdalīs skrejlapas. Ta -
jās aicināsim neuzgavilēt ka  raļ-
pārim, kad tas dosies garām. At -
ceros, kāds todien bija atnācis ar 
sliktām ziņām. Šķiet, tas bija 
Krisijs Doils. Viņš paziņoja, ka 
Dublinas pils ir pavēlējusi darīt 
visu iespējamo, lai demonstrā -
cija nenotiktu un tai jābūt no -
vērstai par katru cenu, nepiecie-
šamības gadījumā nemiernieki   
ir jāsaņem ciet dzīvi vai miruši. 

Šajā laikā sākās arī iekšējas    
ne  saskaņas pašā kustībā. Viena 
da  ļa atbalstīja demonstrācijas, 

Izolde Pētersone dzimst laikā, 
kad valstī ir ļoti nemierīgs laiks

SANDRA BONDAREVSKA

citi – ne. Nacionālās padomes 
sieviešu komiteja tomēr turpināja 
gatavoties kaŗaliskās vizītes “pie-
nācīgai” sagaidīšanai. Mēs rūpīgi 
pārdomājām, kā izplatīt savas 
sagatavotās skrejlapas un kā iz -
vairīties no tā, ka tās nonāk poli-
cijas rokās, pirms vēl tiek izdalī-
tas pūlī. Mums šai ziņā lieti 
palīdzēja Zinātņu kolledžas 
students Konrāds Pētersons 
(izcēlums mans. – S.B.), kuram 
bija laba pieredze, kas gūta Ca  ris-
kās Krievijas revolūcijas laikā,   
kā arī labi pazīstamas demonst-
rā cijās pielietotās metodes. Viņš 
mums iemācīja, ka visas skrej-
lapas ir jāpārloka uz pusēm un 
jātur aiz viena stūra. Kad redzam 
tuvojamies policiju, tad skrej-
lapas ir jāmet gaisā un tad tās 
izlidos uz visām pusēm un būs 
viegli noķeramas pūlī. 

Iepriekšējā dienā pirms pro-
cesijas līdz pat vēlam vakaram 
mēs locījām skrejlapas. Nāka ma-
jā die nā ar skrejlapām azotē bi -
jām izkārtojušies noteiktās pro-
cesijas maršruta vietās. Kad ielas 
malas bija pilnas ar cilvēkiem, 
mēs bijām gatavi tās izplatīt un 
arī sagatavojušies tam, ko darīt 
brīdī, ja mūs pamana policija. 
Mums par laimi, cilvēkiem nebi-
ja laika uzreiz atlocīt lapiņas un 
izlasīt tās. Viņi domāja, ka esam 
sufražistes. Viņi iecietīgi sacīja: 
“Mēs esam sieviešu pusē.” Kad 
viņi izlasīja, kas īstenībā rakstīts 
skrejlapā, mēs jau bijām nozu-
dušas.”

Karaļa Džordža V vizīte Dub li-
nā notika 1911. gada jūlija sā  ku-
mā. Šajā laikā Pētersonu ği  me -
nes jaunākajai atvasei Eliza be tei 
Izoldei Mērijai ir tikai knapi pus-
gads. 

Dublinā nomirst 
Jānis/Džons Pētersons

1912. gads ir liktenīgs Kārļa 
jaunākajam brālim. Viņš nomirst 
apaļu piecdesmit gadu vecumā. 
Visticamāk – Jānis Pētersons ir 
apglabāts Dublinā, taču pagai  - 
d ām viņa kapavieta nav zināma. 
Šis fakts nācis gaismā tikai nesen, 
caurskatot un pētot gadsimta 
sākuma Īrijas presi. Laikrakstā 
“The Irish Times” 1912. gada 28. 
jūnijā ražotnes “Kapp&Peterson” 
darbinieki ir ievietojuši līdzj u-
tību Kārlim un viņa ģimenei. Te 
sacīts, ka Džons bija aktīvi ie -
saistījies fabrikas Strādnieku klu-
ba aktīvitātēs un viņa aiziešana 
ne tikai radiniekiem, bet arī klu-
bam būs liels zaudējums. “Mēs to 
izjūtam katrs personīgi,” avīze 
citē darbabiedru teikto. 

Jānis Pētersons mira 25. jūnijā, 
un oficiālajā paziņojumā sacīts, 
ka tas notika viņa brāļa Kārļa 
Pētersona mājā Leinsterroudā.

Kārlis Pētersons uz Latviju 
dodas kopā ar ģimeni 

Pavisam neilgi pirms Pirmā 
pasaules kaŗa, un tikai dažas ne -
dēļas pirms Lielās Dublinas sa -
cel šanās, ko dēvē ar Dublinas 
blo kādi, 1913. gada vasarā, Kārlis 
Pētersons kopā ar sievu un dēlu 
dodas uz Latviju. Par šo brau-
cienu liecina vīzas viņa un sievas 
Annijas Pētersones pasē, ko Mī -
tavā izdevusi Cariskā Krievija. 

Kārlim ir izdevies sievai un bēr -
n iem nokārtot arī otru – Cariskās 
Krievijas pilsonību. 

Pēc visa spriežot, Annijai šis ir 
pirmais ceļojums uz vīra dzim-
teni. To, ka šajā braucienā viņai 
līdzi devies arī tobrīd deviņus 
gadus vecais Konrāds Henrijs, 
apstiprina ieraksts Annijas pasē 
un krievu valodā rakstītās atzī-
mes Konrāda Henrija dzimšanas 
apliecībā. 

Kārļa sievu Rīgas apmeklē -
jums ir iedvesmojis, un vēlāk 
viņa vēl vairākas reizes divdes-
mitajos un trīsdesmitajos gados 
viena pati dosies uz Latviju un 
uzturēs ciešus sakarus ar vīra 
radiem, bet starplaikos sarak - 
s tīs ies ar Regīnu, Lizeti un Kon-
rāda ģimeni Rīgā. Arī Kārļa dēls 
Konrāds Henrijs atkārtoti ap -
mek lēs tēva dzimteni.

Lai gan dokumenti rāda, ka 
Kārlis ir neatlaidīgi kārtojis Krie-
vijas pilsonību savas ģimenes lo -
cekļiem, cits, pilnīgi pretēja satu-
ra dokuments – izziņa, kas izdota 
gadu vēlāk, 1914. gada 29. jūnijā, 
norāda, ka Kārlim Pētersonam 
un viņa bērniem tiek dota atļau -
ja atteikties no Krievijas pilso nī-
bas. Kādi gan apsvērumi spieda 
Pētersonu tā rīkoties: vispirms 
kārtot Krievijas pavalstniecību 
un drīz pēc tam atkal no tās at -
sacīties, nav zināms, bet droši 
vien, ka tieši šī sajukuma dēļ 
1913. gadā Mītavā izdotā pase 
Annijai ir vienīgais personas ap -
liecinošais dokuments, ko viņai 
izdevusi Krievijas cara valdība. 

No Īrijas uz ārzemēm, galve-
nokārt Rietumeiropas valstīm, 
Kārlis Pētersons dodas arī Pir -
mā pasaules kaŗa laikā, pārsvarā 
darījumu braucienos. 

1913. gads – Dublinas blokāde
1913. gadā Konrāds Pētersons 

jau ir absolvējis augstskolu un 
ieguvis inženiera gradu. Jaunais 
speciālists strādā pie Īrijas ūdens 
spēkstacijas būvēm, bet savu re -
vo lucionāro darbību nepārtrauc.

Visaptverošais streiks – Dubli-
nas blokāde (Dublin Lock-out) 
notika 1913. gada vasarā. Streiks 
sākās 26. augustā. Arī šī laika 
aktīvitātes savā liecinājumā ap -
raksta jau iepriekš citētā Sidnija 
Kzora. 

Viņa stāsta par notikumiem 
Dublinas blokādes laikā, kuŗos 
bija iesaistīta viņas māsa Nellija 
no Mītas grāfistes. 

Streika laikā Sidnija Kzora bija 
apmetusies pie leğendārās grā fie-
nes Markēvičas Ratmainē, Lein-
steras ielā 49b, kas atradās sprīža 
attālumā no Pētersonu mājas un 
apmēram piecu minūšu gājienā 
no Grosvenoras Nr. 21., kur sa -
vu kārt dzīvoja Skefingtonu ģi -
me ne, pacifisti un pirmās sufra-
žistu avīzes izdevēji Īrijā. 

Atgriežoties no pilsētas centra 
un raizējoties par māsas likteni, 
kas bija iesaistīta vienā no blo-
kādes operācijām, Sidnija Kzora 
ceļā pie Skefingtoniem uzzina, 
ka māsas bagāžas saturs ir pa -
slēpts drošā vietā – Pētersonu 
mājā turpat Ratmainē (izcēlums 
mans. – S.B.). 

Minēto kofera slēpšanu visdrī  - 
z āk bija organizējis Konrāds. Lai 

gan 1913. gada vasarā Kārlis un 
Annija kopā ar Konrādu Hend ri-
ju pavadīja Latvijā, augustā, blo-
kādes laikā, viņi jau bija atgrie-
zušies Dublinā un kofera nobē-
dzināšanā varēja piedalīties arī 
Kārļa sieva. Māsas Gifordes šajā 
laikā tomēr cieši draudzējās ar 
savu vienaudzi – Konrādu un 
kopējā darbība Sinn Féin kustībā 
varēja kalpot par iemeslu nele  -
gā la satura dokumentu slēpša -
nai no policijas Pētersonu mājā 
Lein sterroudā. 

Par draudzības saitēm starp 
pieminētajiem Skefingtoniem 
un Pētersoniem liecina tas, ka 
vēlāk, pēc 1916. gada trağis ka-
jiem notikumiem un dzejnieka 
Franča Skefingtona nogalinā ša-
nas, Annija Pētersone sūta per-
sonīgu līdzjutības vēstuli nogali-
n ātā vīra atraitnei Hannai Šīhe -
jai Skefingtonai. Līdzjutības tele-
grammu Skefingtona kundzei 
sa  karā ar viņas tuvas draudzenes 
Krūsas O’Braienas nāvi vēlāk, 
1938. gada februārī, sūtīs arī      
Iz ol de Pētersone. Šo telegrammu 
Han na glabā visu mūžu, un ko - 
pā ap citiem dokumentiem jau 
mūs  dienās tā ir nonākusi un 
atrodama Īrijas Valsts bibliotēkas 
manuskriptu archīvā.

Menas salā dzīvojošais katoļu 
priesteris, tēvs Bairens O’Maho-
nijs, kas pēc Otrā pasaules kaŗa 
uzturēja draudzīgus sakarus ar 
Izoldi un ir ticies arī ar Konrādu 
Pētersonu viņa mūža nogalē, 
zina stāstīt atmiņas, kas apstip-
rina, ka toreiz studiju gados 
Konrāda draugu lokā bijušas 
mā  sas Maurela un Greisa Gifor-
des, aktīvas neatkarības cīnītājas 
Dublinā. Nekāds brīnums tas arī 
nebija, jo māsas dzīvoja turpat 
Ratmainēs, kur dzīvoja arī Pēter-
soni, turklāt sabiedriskais un 
draudzīgais Konrāds ātri vien 
atrada kopīgu valodu ar saviem 
vienaudžiem, īpaši ja sakrita 
viņ u dumpīgie uzskati. 

Gifordu ģimenes mājas adrese 
bija Palmerstobas ielas, Temp le-
villas Nr 8., kas atradās apmē - 
r am 20 minūšu gājienā no Pēter-
sonu mājas. Taču visbiežāk jau - 

n ieši tikās pie marķīzes Konstan-
ces Markevičas, kas nemierīgo 
1910. – 1916. gadu notikumu 
laikā dzīvoja pie savas mātes 49B. 
numura namā Leinsterrodas ie -
lā, Ratmainēs, un, kā jau minēju, 
viņas nams atradās teju blakus 
Pētersonu mājai. 

Jaunākā māsa, vēlāk māksli-
niece un grāmatu illustratore 
Greisa, bija Konrāda vienaudze, 
arī dzimusi 1888. gadā. Maurela 
vēlāk apprecējās ar Tomasu Mak-
donahu, bet Greisa apprecējās ar 
Džosefu Planketu sešas stundas 
pirms viņa nāvessoda izpildes 
Kilmeinimas cietumā, kur Plan-
kets bija ieslodzīts kā viens no 
Lieldienu dumpja līderiem. Vēl 
viena no Gifordu māsām bija jau 
pieminētā Sidnija Kzora-Gifor-
de, kuras liecinājuma citātus 
tikko varējāt izlasīt. Sidnija bija 
ne tikai Ņujorkas izdevuma žur-
nāliste, bet rakstīja arī Artūra 
Griffita avīzei Sinn Féin un ci  tiem 
tā laika izdevumiem. 

Tēvs Mahonijs stāsta, ka Kon-
rāds visai bieži pieminējis sla-
veno marķīzi Konstanci Mar ke-
viču, kas Pētersonus pazinusi 
personīgi un īpaši cienījusi ģi -
menes galvu Kārli. Ja kādreiz 
saruna esot bijusi par Pēter so - 
n iem, tad Konstance, atdarinot 
angļu akcentu, arvien par viņu 
sacījusi Deaaar Chaaarles, šādi 
acīmredzot jokojot par Kārļa 
izteikti latvisko angļu valodas 
izrunu.

Apskatot Ratmaines apkārt nes 
karti, redzams, ka Konstance 
Mar keviča ir dzīvojusi tikai pāris 
minūšu gājiena attālumā no Pē -
tersoniem, bet Google kartes 
attālumu noteicējs rāda, ka mūs-
dienās ar automašīnu šo attālu-
mu var veikt 21 sekundes laikā. 
Domājams, ka gan ģeografiskais 
attālums, gan klusās un darbīgās 
Annijas un sabiedrībā ieredzētā 
un cienījamā uzņēmēja Kārļa 
Pētersona atsaucība viņu māju 
bija padarījusi par visērtāko un 
vislabāko konspirācijas vietu, 
kuŗā britu policija neiedomājās 
vai arī tai nebija īsta pamata 
ielauzties un veikt kratīšanas.  

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

Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248

E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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“Ar mīlestību no Ineses Galantes”
Saruna ar Inesi Galanti par koncertiem, par talantiem, par dzīvi...

Runājot ar saviem tuvajiem   
un mīļajiem vai uzrunājot no 
skatuves savus tuvos un mīļos 
klausītājus, tas nav pārspīlēts, 
nav uzspēlēts, nav notēlots, jo 
mīlestību nevar notēlot... Tie ir 
atslēgas vārdi visam, ko dara 
Latvijas izcilā operdziedātāja 
Ine se Galante. Dzīvojot Vācijā, 
viņa pirms pieciem gadiem no -
dibināja fondu talantīgo Lat  vi -
jas mūziķu atbalstam. Arī tas ir 
mīlestības apliecinājums Lat  vi -
jai un mūzikai. Ineses Ga  lantes 
talantus jau iepazinusi pasaule. 
Fonda dibinātāji  lielu uzmanī -
bu pievērš tam, lai māksla un 
kultūra būtu sa  sniedzama ik -
vienam Latvijas iedzīvotājam, 
neskatoties uz viņa sociālo stā-
vokli un dzī  vesvietu.

Pagājušajā gadā Inese Ga   lante 
ar jaunu programmu uz   stājās 
Nobela prēmijas laureātu svi-
nīgajā pasākumā. Koncerts 
guva milzu panākumus, un tā 
radās ideja, kas jau tiek īste    nota: 
koncerts kā dāvana Lat  vijas 
simtgadei  “Ar mīles tī bu  no 
Ineses Galantes”.

Koncerts kā dāvana Lat vijai?
Jā, tas ir tas, ko varu un vēlos 

dāvināt Latvijai un saviem 
klausītājiem. Ar šo jauno kon-
certprogrammu viesošos Lat-
galē un Kurzemē. Pirmo reizi. 
Pirmo reizi dziedāšu jaunajās 
koncertzālēs Rēzeknē un Lie-
pājā. 

Mazliet neierasts koncerta 
formāts bez lieliem orķes tŗiem 
un pompozitātes?

Jā, šāds koncerta formāts 
pasaulē kļūst arvien popu lā-
rāks, jo mākslinieki ļauj iz -
baudīt kausītājiem patieso mū -
zikas burvību – ik skaņu, ik 
mirkli! Tīrs, dzidrs, nevai no-
jams akustisks skanējums.

Ko dzirdēsim koncertā?
Jaunajā koncerta  pro gram mā 

skanēs  skaistāko operu mī  las 
ārijas un mūzikas skaņ darbi  – 
romantiski dvēseles stāsti, kas 
aizkustinās, iedvesmos  un pa  -
cilās  ikvienu, radot neaiz mir-
stamu mūzikas bur vī bu! Esmu 
iecerējusi pārsteigt klausītājus 
ar kādu pirmat skaņojumu. Un 
visam pāri, protams, – mīlestība, 
kas  plūst no sirds uz sirdi, no 
dziesmas uz dziesmu.

Kādi mākslinieki vēl pie-
dalīsies? 

Koncertā piedalīsies visu ie -
mīļotais talantīgais ērģel nieks 
un pianists Aivars Kalējs, kā arī 
talantu konkursa laureāti – vo -
kālisti un instrumentālisti. Kon   -
certa programmu kuplinās arī 
Rē  zeknes kamerorķestris diri -
ģenta Jāņa Stafecka vadībā. 
Ceru, ka tas būs koncerts, kas 
neatstās vienaldzīgu nevienu.

Kad plānoti koncerti?
Pirmais koncerts notiks jau 

13. aprīlī Latgales sirdī, Rē  zek-
nē –  koncertzālē „GORS”. Bet 
Lie  pājas jaunajā kon certzālē – 
Lāčplēša dienā. Visi līdzekļi, 
kas tiks iegūti no koncerta, būs 
novirzīti „Ineses Galantes fon-
dam” jauno talantu atbalstam.

tenciālu, mērķtiecību un vēlmi 
attīstīties. Es ļoti cienu talantu, 
bet vēl vairāk mērķtiecīgumu, 
jo tikai tā ir panākumu atslēga: 
talants savienojumā ar mērķ-
tiecīgu darbu.

Fondam jubilejas gads?
Jā, savā  pastāvēšanas laikā 

Fonds Latvijai un pasaulei at -
klājis daudzus talantīgus iz -
pildītājmāksliniekus, kas vei  do 
Latvijas mūzikas dzīvi. Kon-
kursa “Ineses Galantes talanti” 
laureātu un uzvarētāju vidū ir 
tādi mūziķi kā Dau  mants Lie -
piņš (3.vieta Džeimsa Motrama 
pianistu konkursā Mančestrā 
Lielbritanijā, 2016), vijolniece 
Sabīne Sergejeva, soprāns Mar-
lēne Keine. Jaunie mākslinieki 
veido savu karjēru Latvijā, 
Eiropā, pasaulē. 

Vācija – Latvija – Vācija... 
Un tā visu laiku? Fonds un vēl 
tradicionālais festi vāls „Sum-
mer time – aicina Inese Ga -
lante”! Kur smeļaties spēkus?

Lidojumi, pārlidojumi – tā ir 
mana ikdiena, un tāds ir mans 
dzīves ritms... Pie šāda dzīves 
stila esmu pieradusi un jūtos 
komfortabli. Mūziķis ir pa -
saules cilvēks. Nākas pielā go ties 
katrai skatuvei un uz tās sa -
justies kā mājās... Lai gan mājas 
– tā ir Latvija, kur esmu dzimu-
si, un kur dzimusi mana meita 
Diāna. Tā ir zeme, par kuŗu 
mana mamma vienmēr teikusi, 
ka pie mums Latvijā viss ir 
vislabākais: ēdiens, jūra, plūd -
males, cilvēki... viss...

Daudziem „Summertime – 
aicina Inese Galante” ir va  sa-
ras kultūras dzīves svarī gā  kais 
notikums. Īsteni mū  zi kas 
svētki nedēļas ga  ŗu mā! Jūs un 
jūsu menedžere meita Diāna 
protat radīt svētkus... Kas 
plānots šo  vasar? Ar ko tiks 
pārsteigti klausītāji?

Negribētu atklāt visas kārtis 
pirms laika. Bet, kā katru gadu, 
arī šogad noteikti būs dažādi 
mūzikāli pārsteigumi... Aici -
nām visus uz mūsu koncertiem 
augusta vidū Dzintaru kon-
certzālē. Ceru, šogad mums 
izdosies pārsteigt un ieprie cināt 
klausītājus no klasikas līdz dže -
zam un balkānu melodijām... 

Dzīve Vācijā... Arī Vācijā 
notiek koncerti? Eiropā, ci  tur 
pasaulē?

Tikko esmu atgriezusies no 
koncerta Austrijā, arī Vācijā ir 
ierosinājums organizēt festi vālu 
un „Ineses Galantes fonda” 
talantu koncertu. Ir patīkami 
apzināties, ka mūsu fonda pa -
sākums gūst interesi arī ārpus 
Latvijas. 

Jūs reiz teicāt, ka esat dzie -
dājusi karaļiem. Vai ir kāds 
neaizmirstams notikums, mū -
zikāls stāsts, atga dījums,  kas 
jūs ir īpaši aizkustinājis?

Tādu stāstu, protams, ir ļoti 
daudz... Par vienu ļoti pa  tī kamu 
notikumu pastāstīšu. Reiz man 
bija koncerts Zviedrijas karaļa 
pilī. Mana koncerta tērpa 
dizainu bija veidojusi mana 
meita, un pēkšņi redzu, ka tieši 

tādas pašas krāsas tērpā man 
iepretī sēž karaliene. Koncerta 
laikā mēs sievišķīgi sasmai-
dījāmies – cik neparasta sa -
kritība! Nā  kamajā dienā sa -
ņēmu sveicie nus no viņas aug-
stības un komplimentus saistībā 
ar tērpu. Tas patiešām mani ļoti 
aiz  kustināja, jo tie bija kompli-
menti manai meitai.

Rēzeknes „Gorā” uzstāsities 
pirmo reizi. Neskatoties uz 
prāvo attālumu, daudzi rī -
dzinieki ļoti labprāt dodas uz 
šo jauno akustisko koncert-
zāli, kur mūzika skan īpaši. Ar 
kādām sajūtām dosities uz 
Latgales sirdspilsētu?

Tik daudz esmu dzirdējusi 
par šo koncertzāli, par nepa-
rasti labo akustisko skanējumu 
un brīnišķīgiem klausītājiem. 
Ļoti gaidu, kad personīgi varēšu 
ar viņiem tikties. Prie cājos arī, 
ka maniem talantiem būs 
iespēja uzstāties tādā augstas 
klases koncertzālē. 

Vai ir bijusi kāda sadarbība 
ar trimdas latviešiem?

Uz konkursu ierodas latvieši 
no visas pasaules. Ļoti priecē, 
ka konkursam ir tāda repu tā-
cija. Gribētu laipni aicināt uz 
sadarbību ikvienu, kam nav 
vienaldzīga mūzika un ir vēl me 
atbalstīt jaunos talantus, kas 
varēs attīstīt savas spējas un 
turpmāk nesīs mūsu Latvijas 
vārdu pasaulē, jo mūzikas un 
mākslas valodu saprot visi.

Prieks ir vislielākais pozi tīvo 
emociju avots. Kas jums dzīvē 
sagādā prieku? 

Mūzika ir liels pozitīvs spēks. 
Manuprāt, mūzika rada po  zi-
tīvas emocijas, tādējādi ieprie-
cina cilvēkus, rada prieka sa -
jūtu, ļaujot aizmirst ikdienas 
rutīnu, ikdienas steigu, varbūt 
satraukumu vai bažas, vien kārši 
baudot brīnišķīgu mū  ziku. Tas 
sagādā patiesu prieku – darīt 
cilvēkus nedaudz lai mīgākus. 

Kas vēl bez mūzikas rada 
laimes sajūtu?

Man ir ļoti svarīgi, lai mani 
tuvie, mīļie cilvēki būtu sveiki un 
veseli. Redzēt viņus lai mīgus, 
tas arī mani dara laimīgu!

Latvijai 100. Tik daudz kas 
izdzīvots, pārciests, pārdzī-
vots šajā simtgadē... Un tomēr 
– LATVIJA IR. Kādas sajūtas 
jūs pārņem šajā kontekstā?

Lepnums un prieks par 
brīvību, kas ir mums katram, 
par to, ka viss attīstās. Šajā 
īpašajā gadā gribas darīt un 
radīt savai zemei pašu skaistāko!

Kāds būtu jūsu vēlējums?
Mīlēsim savu zemi,  un 

mīlēsim viens otru!

INESES GALANTES FONDS
Reģ.nr. 40008206997
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HABALV22

LV50HABA0551036270133
Juridiskā adrese:
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Kas jūs pamudināja izveidot 
fondu? Kāpēc jūs to darāt?

Latvija ir zeme, kur esmu dzi-
musi, es ar to ļoti lepojos. 
Latvijā dzīvo daudz radošu, 
talantīgu cilvēku, kas nes 
Latvijas vārdu pasaulē. Esmu 
pateicīga cilvēkiem, kas man ir 
līdzās mūža gaŗumā, mani tuvie 
un mīļie cilvēki, kas man tic, 
atbalsta. Esmu ļoti pa  tei cīga arī 
saviem pedagogiem, kas savu-
laik palīdzēja attīstīt manu 
talantu, paverot man tik plašas 
iespējas. Tāpēc ļoti gribētu, lai 
mūsu talantīgie jaunie mūziķi 
attīstītu savas spējas un zinātu, 

ka mūzika var kļūt viņiem par 
profesiju un darbu. Es vēlētos 
atdarīt labu ar labu un palīdzēt 
at  tīstīties jaunajiem talantiem, 
dāvāt cilvēkiem mūzikas skais-
tumu gan Latvijā, gan pasaulē. 
Un arī jaunie talanti to dara.

Konkursa gaitā darba droši 
vien netrūkst. Kad būs zi  nāmi 
2018. gada talanti?

Šis gads mums ir īpašs, jo 
atzīmējam Fonda piecu gadu 
pastāvēšanas jubileju. Maijā 
notiks „Ineses Galantes talanti 
2018” fināls, un mēs atkal 
atklāsim 12 brīnišķīgus jaunus 
mūziķus. Šī gada konkursu 
modelējam pēc tādu starp-
tautisku jauno mūziķu sacen-
sību parauga kā Manhetenas 
Starptautiskais mūzikas kon-
kurss, kuŗā 2016. gadā balvu 
ieguvis Vestards Šimkus, un 
Grand Prix Starptautisko vir-
tuozu konkurss Londonā, kuŗā 
balvu ieguvusi mūsu koklētāja 
Līga Griķe.

Konkurss notiks divās kār tās. 
Pirmajā kārtā žūrijas uz  manība 
būs veltīta video pie  teikumu 
izvērtēšanai – tieši video no -

teiks, kuŗi  izpildītāji kāps uz 
skatuves konkursa „Ineses Ga -
lantes talanti” fi  nālā.  Ar nepa-
cietību gaidām mūzikālos pie -
teikumus, un esam gatavi  pa -
sauli iepazīsti nāt ar jaunām 
zvaigznēm, atbalstot spožus 
talantus.

Vai arī skatītājiem ir iespēja 
izteikt savu viedokli?

Protams. Profesionālā žūrija 
vērtē ne tikai vokālās dotības 
vai izpildīšanas techniku, bet 
arī artistiskumu, skatuves tēlu 
un dalībnieka mūzikālā reper-
tuāra izvēli. Šī pieeja mūzikas 
izpildītājmākslinieku kon kur-

sam žūrijas darbu padara sa -
režģītāku, bet paveŗ iespēju at  -
klāt patiesi talantīgus mū  ziķus.

Tradicionāli konkursa dalīb-
niekus vērtē arī skatītāji. No 1. 
aprīļa konkursa oficiālajā mājas 
lapā sāksies balsošana par 
«Skatītāju simpātiju». Ineses 
Ga lantes fonda atbal stītāji jau 
sarūpējuši dažādas veicināšanas 
balvas.

Katru gadu konkursā pie dalās 
līdz 300 dalībniekiem, un par 
savu favorītu tiešsaistē balso 
līdz pat 70 000 klausītāju no 
visas pasaules. 

Ko pašreiz dara jūsu talanti 
– konkursa uzvarētāji? Jūs 
tiem dodat savu svētību, un 
kas notiek tālāk?

Saikne ar talantiem nekur 
nepazūd, tā paliek. Pats galve-
nais, ka mums ar katru talantu 
veidojas ļoti labas personiskas 
attiecības, es sekoju un atbal stu 
viņus arī pēc konkursa: vadu 
meistarklases, sniedzu reko-
men dācijas, personīgi or  gani-
zēju noklausīšanos pie saviem 
kolēģiem visā pasaulē. Palīdzu 
visiem, kur es redzu lielu po -
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Krustvārdu mīklas 
(BL Nr. 7) atrisinājums 
Līmeniski. 9. Palsmane. 10. 

Dzin tars. 11. Igo. 12. Stirpa. 13. 
Salabt.  14. Sasliet. 15. Misija.    
17. Apekss. 19. Kauss. 22. Salikta. 
24. Kirasas. 26. Viesi. 27. Skotija. 
29. Paipala. 31. Skala. 34. Araksa. 
37. “Oskars”. 39. Dzimtas. 40. 
Vecupe. 41. Treses. 42. Efa. 43. 
Patentēt. 44. Lancetes.

Stateniski. 1. Šautriņa. 2. Asor-
ti. 3. Dalasa. 4. Teiksma. 5. Ado-
niss. 6. Piesta. 7. Stelpe. 8. Ara-
beska. 16. Jokains. 18. Persiks. 
19. Kavas. 20. Utena. 21. Skipa. 
23. Leo. 25. SIA. 28. Kartečas. 30. 
Lornetes. 32. Krikets. 33. Latgale. 
35. Klupes. 36. Adepts. 37. Osti-
na. 38. Kreses.
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40 41

42 43 44
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Līmeniski. 1. Dreifējošs jūras 
ledus polārajos ūdens baseinos. 
3. Medicīniska iestāde. 7. Vītolu 
dzimtas koks. 12. Motivēt. 13. Pil-
sēta Norvēģijas rietumos. 14. Kan-
tori. 15. Somu pirtis. 16. Priekš-
meti. 18. Liela ģimene. 22. Kūras 
pieteka. 25. Nīlas pieteka. 27. 
Būt ne skandinavu ticējumos. 28. 
Šaurdeguna pērtiķi. 29. Seno ro -
miešu apģērbs. 30. Pastāvīga pir-
cēja vai pasūtītāja. 31. Novada 
centrs Latvijā. 34. Godināt. 37. 
Juridiska valsts iestāde. 40. Ai -

viekstes pieteka. 41. Latviešu 
rakstnieks, stāsta “Staburaga bēr-
ni” autors. 43. Divmastu buru ku-
ģis. 45. Antīkie literātūras un 
māk slas darbi. 46. Priekšsajūta. 
47. Pazemes ejas. 48. Plekstu 
dzim tas zivs. 49. Apdzīvota vieta 
Ventspils novadā.   

Stateniski. 1. Biezs kartons.      
2. Noteiktā laika posmā veicama 
sabiedriski polītiska darbība. 4. 
Liela pacilātība. 5. Apdzīvota vie-
ta Amatas novadā. 6. Apdzī vota 
vieta Kuldīgas novadā. 8. Apdzī-

vota vieta Tukuma novadā. 9. 
Odžu dzimtas čūskas. 10. Izstā-
des eksponātu novietošanas vie-
ta. 11. Smērēt. 17. Pilsēta Ka  na-
das rietumos. 19. Gundegu dzim -
tas ārstniecības augi. 20. Ķirbj-
augi. 21. Plēvspārņu kārtas ku -
kainis. 23. Latviešu dzejniece 
(1919-1994). 24. Vēsturisks no -
vads Vidusgrieķijā. 25. No ko -
mē tām izplūstošo gāzu veido-
jumi. 26. Latviešu fotomāksli-
nieks (1933). 32. Zvirbuļveidīgo 
kārtas putns. 33. Ciemiņš. 35. 
Sievietes vārds (jūnijā). 36. Ezers 
Kirgizstānā. 37. Latviešu glezn o-
tāja (1939). 38. Izstarot. 39. Ie -
priekšējs maksājums. 42. Ganas 
galvaspilsēta. 44. Bangladešas 
galvaspilsēta.

E. Glika Alūksnes Valsts ģimnazijā 15. martā norisināsies Lat-
vijas Universitātes 76. konference. Ar priekšlasījumu “Jaunas ten-
dences tikumu ētikas teorijā un praksē starptautiskā skatījumā” 
uzstāsies LU vadošais pētnieks, Dr. paed. Manuels Fernandezs un   
LU docents, Dr.sc. admin. Andrejs Mūrnieks par temu “Mūsdienu 
tikumiskā audzināšana skolās sabiedrības līdzsvarotas attīstības 
perspektīvā”. Pēc tam sekos darbs grupās par skolu jaunatnes pil-
sonisko un patriotisko audzināšanu.

Valmieras teātrī 4. martā būs labdarības koncerts “Mīlestība”, 
kas veltīts Valmieras un Halles Vācijā sadarbības 25 gadiem. Jau 
16. reizi Hallē norisinājās Gerry Weber sporta parka rīkotā loterija – 
ziedojumu vākšana, no kuŗiem daļa nonākusi biedrības “Valmierai. 
Mūzikai. Kultūrai” labdarības projektam, atbalstot talantīgu Mū -
zikas skolas audzēkni ar bungu komplektu, kuŗu pasniegs 4. martā. 

Gulbenes-Alūksnes bānītim – 115! Tāpēc Gulbenes dzelzceļa 
stacijas ēkā, kur piestāj vienīgais bānītis Latvijā, drīz uzsāks izglīto-
jošā un interaktīvā centra “Dzelzceļš un tvaiks” izveidi. No Gulbenes 
novada budžeta atvēlēti € 67 148, bet centra uzturēšanai ieplānoti  
€56 755 gadā. Tur būs laipni gaidīti pirmsskolas, vispārizglītojošās, 
profesionālās izglītības iestādes, ģimenes ar bērniem, darbinieku  
kopas un ikviens interesents. 

Jēkabpilī Dzimtās valodas dienas 21. februārī notika pēcpus-
diena “Stāsti sēliski”, ko rīkoja pilsētas bibliotēka, bet par Augšze-
mes dialektu stāstīja Jāņa Jaunsudrabiņa mūzeja “Riekstiņi” vadītāja 
un nominācijas “Novada valodniece” ieguvēja Ilze Līduma. Agrāk 
sēļiem bijusi sava valoda, bet tagad tā saplūdusi ar literāro latviešu 
valodu. Tomēr Sēlijas iedzīvotāju izrunā vērojamas dažādas iezīmes, 
kas atšķiras no izloksnēm citviet Latvijā.

Valmierā 10. martā no plkst. 18 līdz 24 Vidzemes Olimpiskajā 
centrā notiks vēl nebijis sarīkojums “Vasarai ziemā būt”. Ap  mek-
lētājiem būs iespējams vairākās vasarīgi iekārtotās atpūtas zonās 
bau dīt Latvijā pazīstamu mūziķu uzstāšanos un baudīt restorāna 
“Valtera restorāns” (šefpavārs Valters Zirdziņš), topošā restorāna 
“KEST” (šefpavārs Māris Jansons), titula “Labākais pavārs 2015” ieguvē -
jas, konditores Inas Poliščenko un citu gastronomiskus meistardar-
bus. Ieeja par maksu. 

Latviešu uzņēmumam AS “Smiltenes piens” – 105! Sāka kā Smil-
tenes muižas paraugpienotava, bet tagad ir AS “Smiltenes piens”, ar 
20 akcionāriem. Ilgus gadus padomes priekšsēde ir Gita Mūrniece. 
2016. gadā strādāja ar €16,6 miljonu apgrozījumu (par 4,7% vairāk 
nekā iepriekš), bet peļņa palielinājās par 22,4%. Zīmols “Kvalitatīvs 
Latvijas produkts” (“Zaļā karotīte”) rotā pircēju iemīļoto “Lauku” 
biezpienu, izstādēs godalgotos sierus “Latvijas”, “Holandes”, 
“Krievijas”, “Ugličas” un kausēto sieru “Azaids”. 

Rīgā 4. martā plkst. 12 Valmiermuižas alus vēstniecība aicina uz 
svētdienas “Latvijas garšu vēlajām brokastīm” ar īpašu ēdienkarti, 
kas priecēs gan gaļas cienītājus, gan dārzeņu mīļotājus. Izvēlēties 
varēs starp olu un dažādiem gaļas ēdieniem, dārzeņiem, pankū - 
k ām, ogām un desertiem. Klāt būs piemeklēts smalks Valmiermuižā 
brūvēts alus un “Gardu muti” zelteris. Galdiņus ieteicams pieteikt 
iepriekš: +371 28656111. 

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina 

Mūzeja krājumos glabājas daudz 
piemiņas lietu. Tās mūzejam pa -
rasti dāvinājuši cilvēki, kam tās 
bijušas dārgas, bet ar kuŗām viņi 
gatavi dalīties. Tā mūzejā nonāca 
Mērijas Stakles lakatiņš ar viņas 
stāstu. 

Mēriju no Latvijas izsūtīja uz Si -
biriju lielajā 1949. gada 25. marta 
deportācijā. Tas bija briesmīgi, bet 
kļuva vēl briesmīgāk. Kāds viņu 
denuncēja, un viņu ieslodzīja aiz 
dzeloņstieplēm soda nometnē. La -
katiņā iešūts datums, kad tas noti-
ka: 1950. gada 18. maijā. Nometnē 
viņa satika citas ieslodzītās – gan 
latvietes, gan citu tautību sievietes. 
Mērija aicināja viņas parakstīties 
uz lakatiņa. Parakstus viņa izšuva 
ar krāsainu dziju un diegiem. Tos 
viņa izvilka no dažādiem apģērbu 
gabaliem. Lakatiņš bija izstādīts 
vecajā mūzeja ekspozīcijā; tas ap -
skatāms arī mūzeja grāmatas mel-
najās lapās un būs atkal re  dz ams 
jaunajā ekspozīcijā.

Bet ne tikai Mērijai ir stāsts. 
Pašam lakatiņam nu ir arī savs 
stāsts. Pirms desmit gadiem rīkoja 
konkursu Padomju okupācijas upu-
ŗu piemiņas memoriālam, kas at -
rastos blakus mūzeja Nākotnes 
na mam. Tajā uzvarēja mākslinieka 
Kristapa Ģelža un viņa kollēgu 
ideja: sarkana plāksne ar Mērijas 
Stakles lakatiņa rakstiem. To viņš 
bija noskatījis mūzeja ekspozīcijā. 
Kā pats Nākotnes nams, tā arī me -

8. KĀ LAKATIŅŠ NO MŪZEJA 
NONĀCA MEMORIĀLĀ

moriāls ļoti aizkavējās, jo bija sav-
starpēji saistīti. Bet šajās dienās 
būs zināms, kas cels mūzeja ēku. 
Varbūt jau šovasar guldīs pamat-
akmeni. Un sāk jau izstrādāt me -
moriāla technisko projektu. Ar 
lakatiņa rakstiem. Nu lakatiņš pēc 
pāris gadiem būs gan atkal mūze -
jā, gan arī memoriālā par piemi - 
ņu ne tikai Mērijai Staklei un  
viņas likteņa biedrenēm, bet 
visiem oku pācijas upuŗiem.

Ne visām mūzeja krājumā gla bā-
tajām piemiņas lietām un eks po-
zīcijā redzamajiem eksponā tiem 
izdevies nokļūt ārpus mūzeja tik 
redzamā vietā. Taču, kā dzirdu no 

mūzeja krājuma darbiniecēm, māk-
 slinieka Kristapa Ģelža inspirā -
cija nav ne pirmā, ne arī pēdējā. Tā 
2003. gadā drāmaturgs Lauris 
Gundars sarakstīja lugu Pieska -
ries baltajam lācim. Tā bija ra  du - 
s ies, iepazīstoties ar mūzeja krā-
tuvēs atrodamajām video liecī - 
 b ām, fotografijām un dokumen-
tiem. Lugu spēlēja vecās ēkas dziļā 
pagraba vēsumā, kur pat man kļu-
va diezgan baisi. Un 2007. gadā, 
atceros,  Kembridžas universitātes 
Karaļa kolledžas koris savā Ziem-
svētku koncertā dziedāja – lat -
viski – nezināma komponista 
kom ponēto Valdas Mooras dzejo-

li “Šai svētā naktī”. Koŗa diriģents 
mūzeja ekspozīcijā bija ievērojis 
Ziemsvētku kartīti ar šo dziesmu, 
un tā viņu bija aizkustinājusi. Ar 
to 1953. gadā Martu Zaļaiskalns 
bija sveikušas viņas likteņa bied-
renes Noriļskā. Aiz polārā loka. 
Pie baltajiem lāčiem. Atceros, kā 
tā skanēja radio, un cik aizkusti-
nāts biju es pats. 

Man tā vien liekas, ka taisnība ir 
tiem, kuŗi mūzeju sauc par Latvi-
jas svarīgāko atmiņu, piemiņas un 
atgādinājuma vietu. Esmu ļoti 
lepns, ka arī man tajā ir vieta un ka 
man ļauts ar jums dalīties stāstos, 
kas tajā glabājas. Būs vēl.

Latvijas Okupācijas mūzeja gal-
venajā krājumā glabājas vairāk 
nekā 50 000 vienību. Mūzeja Au -
diovizuālo materiālu krātuves vi -
deo liecību skaits tuvojas 2500. 
Mūzejs ar pateicību pieņem pie-
miņas lietas, fotografijas, filmas, 

dokumentus un citus materiālus. 
Ja jums ir materiāli, ko vēlaties 
dāvināt vai nodot mūzejam, lū -
dzu, vispirms sazinieties ar vienu 
no krātuvju vadītājām:

• Galvenā krājuma glabātāja 
Taiga Kokneviča. Tālr: +371 67 
229 248, e-pasts: tk@omf.lv. 

• Audiovizuālo materiālu krātu-
ves vadītāja Lelde Neimane. Tālr: 
+371 66 116 757, e-pasts: lelde.nei-
mane@omf.lv 

Adrese: Latvijas Okupācijas 
mū  zejs, Raiņa bulvārī 7, Rīgā, 
LV-1050. Latvijā

ZIEDOJUMIEM: 
Latvijas Okupā cijas mūzeja bied-
rība, reģ. nr. 40008018848. 
AS “SEB banka,” 
reģ. nr. 4000315174, 
SWIFT: UNLALV2X, 
konts: 
LV67UNLA0002400700517.  
Obligāti norādīt ziedojuma mērķi!
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SIA Kalnkoks par augstām 
cenām pērk meža īpašumus 
un cirsmas visā Latvijas teri-
torijā. Tālr. 27800573. 

PĒRK

Atvadas Phjončhanai // FOTO: Romāns Kokšarovs/f64

Oskars Melbārdis un Jānis Strenga ceļā uz goda pjedestalu
// FOTO: F64

Tālr: 973-746-3075

(Turpinājums 20. lpp.)

AT VA D A S  N O  P H J O N Č H A N A S  –  S K AT I E N S  U Z  P E K I N U

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

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds

THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION
CENTURY BEQUEST FUND

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

SALAS BAZNĪCĀ
4 Riga Lane, Melville, NY

Svētdien, 18. martā dievkalpojums 10:30 

PAVASARA SARĪKOJUMS
Filma angļu valodā 

“Andris Nelsons – Genius on Fire”
SEKOS SILTAS PUSDIENAS
KAFIJA UN KŪKAS, IZLOZE

Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Mājup ar medaļu 
un augstām vietām
25. februārī, pasaules labākie 

sportisti atvadījās no Phjon čha-
nas – Ziemas olimpiskās spēles 
pēc 17 sacensību dienām bija 
nonākušas līdz nobeiguma cere-
monijai. Tā sākās ar māk sli nie-
ciskiem priekšnesumiem, pēc tam 
stadionā iesoļoja karognesēji. 
Latvijas karogu nesa ātrslidotājs 
Haralds Silovs. Šis gods Silovam 
uzticēts otrreiz – viņš bija Latvi  jas 
delegācijas karognesējs arī 2010. 
gada Vankuveras Olimpisko 
spēļu nobeigumā.

Olimpiskais karogs tika nodots 
nākamo Ziemas olimpisko spēļu 
rīkotājai – Pekinai. Kopumā 
Phjončhanas Ziemas olimpis ka-
jās spēlēs piedalījās 92 valstis, uz 
starta izgāja gandrīz 3000 sportistu.

Neliels pēdējo notikumu pār-
skats.

Bobsleja 
četriniekiem – 

piektā un desmitā 
vieta 

Kad Melbārža bobsleja div-
nieks izcīnīja bronzas medaļas, 
cerējām uz četrinieku sacensī -
bām – varbūt arī viņi spēs 
iepriecināt daudzos šī sporta 
veida līdzjutējus.  Pirmajā dienā 
Latvijas labākais kvartets ieņem 
dalītu piekto vietu.

Melbārdis ar stūmējiem Dau -
mantu Dreiškenu, Jāni Strengu 
un Arvi Vilkasti pirmajā brau-
cienā sasniedza ceturto labāko 
laiku, bet otrajā bija tikai 12. vietā, 
kopvērtējumā ar vēl divām eki  pā-
žām dalot piekto vietu. No trešās 
vietas Melbārdi šķir 0,31 se  kun de, 

bet no līdera Frančesko Fridricha 
– 0,66 sekundes. “Klasika, kā saka. 
Kā divniekos, tā tagad četriniekos 
kļūdījos otrajā virāžā, tad vēl lejā 
kļūdas... Briesmīgs otrais brau-
ciens. Jā, esmu dusmīgs uz sevi. 
Kaut kas nebija ar koncen trē ša-
nos, jo nesaprotu, kāpēc pieļāvu 
tik muļķīgas kļūdas. Neizdarīju 
to, kas jāizdara. Jāpadomā, kāpēc 
tā notika,” ne pārāk labā no  ska-
ņojumā pēc otrā brauciena bija 
Melbārdis. Rezultātā viņa eki -
pāžai – piektā vieta. 

Otrs Latvijas pilots Oskars 
Ķibermanis ar stūmējiem Jāni 
Jansonu, Matīsu Mikni un Hel -
viju Lūsi neveiksmīgi veica 
pirmo braucienu, ieņemot vien 
15. vietu, bet otrajā sasniedza 
septīto labāko laiku un pakāpās 
uz desmito poziciju.

Jānoliek
medaļas malā un 
jākaļ jauni plāni

Latvijas bobslejisti Oskars Mel-
bārdis un Jānis Strenga pēc 
Phjončhanas olimpisko spēļu 
bronzas medaļu saņemšanas 
divniekiem atzina, ka apbal vo-
šanas ceremonijā esot uztrau ku-
šies vairāk nekā pirms pēdējā 
brauciena.

“Satraukums bija lielāks, nekā 
ejot uz startu pēdējā braucienā, 

tāda apbalvošana mums vēl nav 
bijusi!” sarunā ar žurnālistiem 
sacīja Oskars Melbārdis. “Sočos 
arī izcīnījām medaļu, bet tur bija 
nenormāla steiga, te visu procesu 

varējām izbaudīt. Saviļņojums 
bija liels, tagad pa īstam šķiet, ka 
medaļa ir saņemta, pa nakti 
izgulēts nogurums, emocijas la -

bas.” “Diez vai mēs vēl kādās 
olimpiskajās spēlēs kāpsim uz 
goda pjedestala, tāpēc izbaudī-
jām šo mirkli. Ļoti patīkama 
apbalvošana,” piebilda pilots.
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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. Piektdienās 19:00 tiekas 
latviešu deju grupa, 20:30 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied -

rība ( 531 North 7th St, PA 
19123).

6.martā 11:00 pensionāru ko -
pas regulārā sanāksmee. Pro-
grammā valdes ziņojumi, nā -
kotnes darbība un mācītāja Vol -
demāra Vinovska referāts par 
viņa dzīvi. Viņš dzimis Lin-
kolnā, Nebraskā, izglītojies Mi -
suri sinodes seminārā un tagad 
kalpo draudzē ziemeļos no Fi -
ladelfijas. Saiets beigsies ar dzi-
mumdienu svinēšanu pie kafi-
jas galda. Viesi arvien laipni 
gaidīti!

LINKOLNA (NE)
Linkolnas draudzes sabied-

riskās telpas (33 & Mohawk St, 
Lincoln).

ŅUJORKA (NY)
Ņujorkas draudzes telpas (254 

Valentine Ave, Yonkers NY).
Salas baznīca (4 Riga Ln, Mel-

ville NY).
18.martā 10:30 Dievk. un 

Pa vasaŗa sarīkojums. Filma 
„Andris Nelsons –  Genius on 
Fire” angļu valodā. Sekos siltas 
pusdienas, kafija un kūkas. Iz -
loze. Laipni ielūdz Salas novada 
dāmu komiteja!

“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 spe -
ciāli notikumi. Ņujorkas lat-
viešu koris dziedās ASV Valsts 
himnu. Spēli kuplā skaitā ap -
meklēs ne tikai Ņujorkas lat-
viešu kopiena, bet arī daudz citi 
ASV dzīvojošie latvieši, kas 
plāno ceļot uz Ņujorku, lai pie-
dalītos šajā unikālajā noti kumā. 
Biļetes var iegādāties caur MSG/
Knicks mājas lapu: www.nba.
com/knicks/, vai sazinoties ar 
MSG biļešu pārstāvi, kuŗš lat-
viešiem 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 – Ho -
norary 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-

riskās 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 univer si-
tātē 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 vē -
lēšanas, budžeta pieņemšana un 
lemšana par Biedrības turp mā ko 
darbību. Katra biedra viedoklis 
ir ļoti svarīgs. Lūdzam aktīvi ie -
saistīties lēmumu pieņemšanā! 
Noslēgumā balstiesīgos cienās 
ar pankūkām, ievārījumu un 
desiņām. Nopietni aicinām vi -
sus Biedrības biedrus ierasties! 
Pēc sapulces paredzēta Bied rī-
bas īpašumā esošo gleznu izsole.

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

10.martā notiks DV rīkota 
leģionāru 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 skā -
biem kāpostiem. Visi mīļi gai-
dīti! Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 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,  piekt-
dienās 16:00 - 18:00. Dievk. 
notiek 11:00. 

• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau-
dze-255043897965234. Dievk. 
notiek svētdienās 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
dega Puidza, tālr.birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Dievk. no -
tiek svētdienās 9:30. Pēc Dievk. 
sadraudzība. Trešdienās 17:00 
Bībeles stundas. Trešdienās 
15:00 – 17:00 un ceturtdienās 
9:00 – 13:00 mācītāja pieņem-
šanas stundas. Māc. H. Godiņa 
tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00.  

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth. Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. 
notiek 14:00. Pēc Dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 18.martā 
Dievk. Māc. Aiva Rosenberga. 
1.aprīlis Cigužu ģimenes mājā. 
Info: 561-246-4122.

• Dienvidkalifornijas latv. 
ev. lut. dr.: baznīca (1927 Ri  ver-
side 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.   4.martā Dievk. 
ar Sv.vak. Seko pusdienas stu -
denšu korporāciju locekļu iz -
kār tojumā 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). 
25.martā Pūpolu svētd. Dievk. 

ar Sv.vak. Valdes ievešana amatā. 
29.martā 14:00 Zaļās cet. Dievk 
ar Sv.vak. 30.martā 19:00 Lielās 
piektd. Dievk. ar Sv.vak. 1.aprīlī 
7:30 Lieldienu Dievk. Brokastis 
groziņu veidā.

• 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 mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds. Bībeles 
stundas notiek 11:00. 4.martā 
Dievk. ar dievg. 11.martā 
Dievk. ar dievg. 18.martā 
Dievk. 21.martā Bībeles stunda 
Kalamazū. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. ar dievg. Pankūku 
brokastis. 30.martā 18:00 Lielās 
piektd. Dievk. ar dievg. 1.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. ar dievg. 
Lieldienu brokastis. 8.aprīlī 
Baltās svētd. Dievk. 15.aprīlī 
Dievk. 18.aprīlī Bībeles stunda 
ciemā Latvija. 22.aprīlī Dievk. 
angļu valodā. 25.aprīlī Bībeles 
stunda Kalamazū. 6.maijā Dievk. 
13.maijā Ģimenes dienas Dievk. 
ar dievg. 20.maijā Vasarsvētku 
Dievk. 23.maijā Bībeles stunda 
Kalamazū. 27.maijā Dievk. ar 
iesvētībām un dievg. 3.jūnijā 
Dievk. angļu val.

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

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

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

Igors Safins. Dievk. notiek 11:00. 
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 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
sākas 11:00. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība.  4.martā pulkveža Os  ka-
ra Kalpaka piemiņas Dievk. ar 
Sv.vak. un dr. darbinieku ieve-
šana amatā. Piedalīsies vīru an -
samblis. Sekos sadraudzība un 
stāstījums par Jelgavu Latvijas 
Simtgades ietvaros. 11.martā 
Dievk. ar bērnu uzrunu un Svēt-
dienas skolu.  Plkst. 12:30 Lat-
viešu kredītsabiedrības gadskār-
tējā sapulce. 15.martā Bībeles 
stunda. 18.martā Dievk. 
22.martā 17:30 Ciešanu laika 
Celsmes vakars ar vakariņām, 
prezentācija par apustuli Pāvilu 
un svētbrīdis. 25.martā Pūpolu 
svētd. Dievk. ar Sv.vak., Pie  da-
līsies draudzes koris. 27.martā 
19:00 Bībeles stunda. 29.martā 
18:00 Zaļās cet. Dievk. ar Sv.
vak. 30.martā 18:00 Lielās 
piektd. Dievk. ar Sv.vak. 1.aprīlī 
Lieldienu Dievk. ar Sv.vak. Pie -
dalīsies draudzes koris. Spre di-
ķis būs angļu valodā. Pēc Dievk. 
dr.jauno vīru sarūpētas brokas-
tis. 8.aprīlī 10:00 Baltās svētd. 
Dievk., bērnu uzruna un Svēt-
dienas skola.

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

Valdes sēdes notiek ceturt die-
nās 19:00. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East 
Brunswick, NJ).
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D I E V K A L P O J U M I

Mūsu mīļā radiniece
Daiļamatniece

LILIJA L.KLUCIS,
dzim. GRAUDIŅA

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

mirusi 2017. gada 27. decembrī Weston, Ma

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tētis un vectēvs

IGORS GARAIS
Dzimis 1922. gada 9. novembrī Königsberg, Vācijā,

miris 2017. gada 16. janvārī Chagrin Falls, Ohio

Dieva mierā aizgājis

ALDIS EDUARDS KUBULIŅŠ
Dzimis 1960. gada 23. septembrī Klīvlandē, OH,

miris 2017. gada 30. decembrī Filadelfi jā, PA

Skumjās un mīlestībā piemin
JĀNIS UN MINJONA KĻAVIŅI AR ĢIMENI

ANSIS UN ELAINE KRŪMIŅI

Paturam Tevi mīļā atmiņā
MEITAS IRĒNE DARDIS UN KAROLA AMRHEIN

MAZMEITA ALEKSANDRA HELENE, DĒLS PĒTERS
RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Par viņu sēro
TĒVS OLĢERTS

BRĀLIS VILNIS AR ĢIMENI

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

Deg, sēri svece deg,
Kaut mūžs vēl neizdzīvots…

Māc. Ieva Pušmucāne-Kiney-
ko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com 4.martā 13:30 Ciešanu 
laika 3.svētd. Dievk. ar dievg. 
18.martā 11:00 Dievk. Seko 
pusdienas un Draudzes piln-
sapulce. 30.martā 17:00 Lielās 
piektdienas Dievk. ar dievg.

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

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

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

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

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

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

 • Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester 
NY 14618). Dievk. notiek 
14:00. Diakone Linda Sniedze 
Taggart. 11.martā Ciešanu lai -
ka Dievk. ar Dievg. Pulkveža 
O.Kalpaka pieminēšana. 
25.martā 14:00 Dievk.

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

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 

tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Māc. Mār-
tiņš Rubenis. Dievk. notiek 
12:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
3.martā Dievk. 7.aprīlī Liel-
dienu Dievk. ar dievg. 5.maijā 
Vasarsvētku Dievk., draudzes 
sapulce. 2.jūnijā 11:00 siera 
gatavošanas un pīrāgu cepšanas 
mācības.

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org  4.martā Kalpaka 
dienas Dievk. ar dievg. 11.mar-
 tā 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  14:00 Dievk. Dz.
grām.  Gada sapulce.

• St. Pētersburgas latv. ev. 
lut. dr.: Dievk. notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), kā arī 
Biedrības namā. Bībeles stun-
das notiek Biedrības namā 

11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 
727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs, tālr.: 727-367-6001. 
Abi mēneša Dievk. notiek 
Biedrības namā plkst. 14:00. 
Baznīcā Dievkalpojumi tiks 
noturēti vienīgi Lielajā piekt-
dienā un Ziemsvētkos.  2.martā 
11:00 draudzes valdes sēde. 
4.martā Dievk. Sekos draudzes 
pilnsapulce. 11.martā Bībeles 
stunda. 18.martā Dievk. 

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk.notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 14:00. Valdes 
sēdes notiek 19:30 ceturtdienās  
(15.martā, 5.aprīlī). 4.martā 
Dievk. Vik.Zvirgzds. 25.martā 
Pūpolu svētd. Dievk. Jānis Ma -
teus. 30.martā Lielās piektd. 
Dievk. Vik.Zvirgzds. 1.aprīlī 
8:00 Lieldienu Dievk. Jānis Ma -
teus. Lūdzu ņemiet līdz svētku 
groziņus! 22.aprīlī 13:00 Dievk. 

Jānis Mateus. Sekos pilnsapulce. 
Ceram parādīt slīdītes par 
draudzes darbību Tērvetē.

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

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 

e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 Lat-
 viešu 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.mar -
tā 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.

14. februāris atnesa sēru vēsti – 
Mūžībā devusies mūsu kollēga 
Irēna Lagzdiņa. Viņa bija dip lo-
mēta aktrise, kas vēlāk ieguva arī 
teātŗa zinātnieces izglītību, strā-
dāja par literārās daļas vadītāju 
Rīgas Operetes teātrī, darbojās 
vairākās redakcijās, ilgus gadus arī 
Laikā un Brīvajā Latvijā. Irēnas 
darbam arvien piemita augsti 
kultūras kritēriji, ieinteresētība 
mākslu likteņos un radošo per-
sonību gaitā. Augstu vērtējama 
viņas monografija, kas veltīta lai-

Mūsu kollēga Mūžībā
Irēna Lagzdiņa (1936-2018)

 kabiedrenei un ciešai draudzenei 
aktrisei Olgai Dreģei „Izslāpums. 
Olga Dreģe”. Gadu mijā  klajā 
nākusi  arī Irēnas Lagzdiņas ilgus 
gadus lolotā grāmata par aktieri 
Pēteri Liepiņu „Lidojošā zirga 
mugurā. Pēteris Liepiņš”.

Mūsu piemiņā Irēna arvien pa -
liks kā mākslu mīloša un dziļi iz -
protoša būtne, šarmanta sie  viete, 
lieliska kollēga un precīza redak-
cijas ikdienas darba darītāja. 

Lai vieglas smiltis!
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AT VA D A S  N O  P H J O N Č H A N A S  –  S K AT I E N S  U Z  P E K I N U

Latvijas bobslejisti tagad var 
salīdzināt jau divas olimpiskās 
medaļas, kādas saņēma Sočos un 
kādas ieguva Phjončhanā. “Svara 
ziņā diezgan līdzīgas, Soču me -
daļa laikam bija smagāka,” lēš 
Melbārdis. Pēc finiša bobslejisti 
esot saņēmuši daudz apsveiku-
mu, arī no valsts amatpersonām, 
taču visaizkustinošākie, protams, 
bija tuvinieku apsveikumi – Mel-
bārdis saņēmis video apsveikumu 
no dēla, bet Strengu ar īpašiem 
tērpiem fotografijās sveikusi dzī -
vesbiedre ar abu mazo meitiņu.

Kas tagad? “Jānoliek medaļas 
malā un jau rīt no rīta jākaļ jauni 
plāni,” saka Oskars Melbārdis.

Dreiškens: 
nestartējot 

divniekos, būs 
vieglāk pieņemt 

lēmumu par 
karjēras beigām

Pieredzējušajam latviešu bob-
sleja stūmējam Daumantam 
Dreiš kenam situācija ap Phjon-
čhanas olimpisko spēļu divnieku 
sacensībām, kur viņš pirms to 
sākuma tika nomainīts ar citu 
stūmēju Jāni Strengu, palīdzēs 
vieglāk pieņemt lēmumu par 
karjēras beigām.

Bobsleja pilota Oskara Mel-
bārža vadītā divnieku ekipāža 
izcīnīja Phjončhanas olimpisko 
spēļu bronzas medaļas. Dienu 
pirms sacensību sākuma izlases 
galvenais treneris Sandis Prūsis 
nolēma šīs ekipāžas ierasto stū-
mēju Dreiškenu aizstāt ar Stren-
gu, pamatojot to ar atlētu spor-
tiskās formas atšķirībām. “Jā, tas 
bija treneŗu lēmums. Pats jau 
labprātīgi neatteiktos no vietas 
divniekā. Šī situācija palīdzēs 
vieglāk pieņemt lēmumu par 
karjēras beigām,” atzina 33 gadus 
vecais Dreiškens. “Protams, bija 
vilšanās. Sezonā stūmu gandrīz 
visās sacensībās. Biju nodauzī-
jies, turklāt Melbārdim bija arī 
veselības problēmas. Protams, gri-
 bējās jau piedalīties divniekos. 
Tomēr sportā izdzīvo spēcīgā-
kais. Tāpat kā dabā.”

Phjončhanā Dreiškenam bija 
ceturtās olimpiskās spēles. Pirms 
četriem gadiem Sočos, startējot 
Melbārža ekipāžā, divniekos un 
četriniekos viņš izcīnīja attiecīgi 
otro un piekto vietu. Tiesa, pēc 
Krievijas sportistu diskvalifi kā-
cijām Dreiškens, visticamāk, čet-
riniekos kļūs par čempionu, bet 
divniekos viņam pienākas bronza.

Ātrslidošana

Latvijas ātrslidotājs Haralds 
Silovs, slidojot savā vārdadienā, 
ieņēma 15. vietu 1000 metru 
distancē. Latvijas sportists dis-
tanci veica minūtē un 9,50 se -
kundēs, par divām sekundēm 
atpaliekot no sev piederošā valsts 
rekorda (1:07,47), kā arī pusotru 
sekundi atpaliekot no sava šīs 
sezonas labākā rezultāta (1:08,01) 
šajā distancē.

Diemžēl masu starta sacensībās 
viņš pieļāva taktisku kļūdu un 
netika finālā. Silovs sacensības 
uzsāka aktīvi, jau pirmajā sprinta 
aplī gūstot trīs punktus. Pēc tam 
viņš startēja piesardzīgi un par 
punktiem cīņā vairs neiesaistījās. 
Bieži vien ar trim punktiem 
pietiek, lai pār va rētu pusfinālu, 
bet šoreiz daudzi sportisti starp-
finišos guva punktus. Silovs un 

francūzis Aleksis Kontēns guva 
pa trim punktiem, bet astoto 
poziciju un pēdējo vietu uz finālu 
izcīnīja Francijas sportists, jo 
viņš finišu sasniedza par 0,23 se -
kundēm ātrāk nekā latvietis. Pēc 
otrā pusfināla kļuva zināms, ka 
Silovs palika pirmais “aiz strīpas” 
uz finālu, līdz ar to viņš sacensības 
beidza 17. pozicijā.

Daiļslidošana
Latvijas daiļslidotāja Diāna Ņi   -

kitina īsajā programmā uzrādīja 
26. labāko rezultātu un nekva li-
ficējās izvēles programmai. Ņiki-
tina uz ledus kāpa kā ceturtā un 
savu priekšnesumu veica pie 
Šadē dziesmas Soldier Of Love. 
Viņa veiksmīgi veica trīskāršā 
luca un trīskāršā tulupa kombi-
nāciju, bet turpinājumā veica 
izmaiņas savā programmā. Viņa 
tika galā ar vēl vienu trīs apgrie-
zienu lēcienu, taču zaudēja pun-
ktus par dubulto akseli. Kopumā 
viņa nostartēja ļoti veiksmīgi, un 
pati ar labām emocijām reaģēja 
uz savu sniegumu.

Tiesneši Ņikitinas programmu 
vērtēja 51,12 ballēm. 26,35 punk-
tus viņa saņēma par techniska-

jiem elementiem un 24,77 par 
programmas komponentiem. 
Tas bija viņas sezonas labākais 
rezultāts, bet viņas personiskais 
rekords ir 58,81 punkti. Pati 
Latvijas daiļslidotāja bija ap  mie-
rināta savu sniegumu, taču ties-
nešiem kritiku izteica treneris 
Stefans Lambjēls. Viņš pauda ne -
apmierinātību ar tiesnešu vērtē-
jumu. Lambjēla ieskatā 17 gadus 
vecā sportiste bija pelnījusi daudz 
augstākas atzīmes, jo nostartēja 

bez izteiktām kļūdām. “Viņa bija 
lieliska uz ledus, pārsteidzošs, 
spē  cīgs slidojums. Diemžēl, ties-
nešu vērtējums bija tik skarbs. 
Žēl, jo viņa nebija to pelnījusi,” 
sacīja Lambjēls. Izvēles program-
mai kvalificējās labākās 24 daiļ-
slidotājas.

Šorttreks
Olimpietis šorttrekists Ro -

berts Zvejnieks aizvadījis savu 
pirmo startu, kopā ar otru 
Latvijas šorttrekistu Roberto 
Puķīti kvalificējās ceturtdaļ fi-
nālam 1000 m distancē. Savā 
priekšskrējienā Zvejnieks pēc 
starta iekārtojās ceturtajā vietā, 
bet tad pakāpās uz trešo. Viņš ar 
ķīnieti Džinveju Renu sāka cīņu 
par otro vietu, bet tas viņu izsita 
no ritma. Latvietis finišēja ce -
turtajā vietā ar laiku 1:26,408 
minūtes. Pēc šī slidojuma ties-
neši izvērtēja latvieša un ķīnieša 
cīņu uz ledus. Tā kā Ķīnas 
sportists traucēja veikt Rober-
tam apdzīšanas manevru, iz -
lēma izvirzīt Zvejnieku nāka-
majā kārtā. Puķītis arī pēc starta 
iekārtojās ceturtajā vietā, bet 
tad viņš piedzīvoju kritienu 
kopā krievu Pāvelu Sitņikovu 
un Džonu Robertu Selski no 
ASV. Slidojums tika apturēts, 
bet krievs tika diskvalificēts.

500 metru distancē Zvejnieks 
neiekļuva pusfinālā. Latvijas 
sportistu rezultāti Phjončhanā. 
Roberts Zvejnieks: 500m – 10., 
1000m – 15. vieta. Roberto 
Puķītis: 1000 un 1500 m – abās 
distancēs 11. vieta.

Kalnu
slēpošana

Latvijas kalnu slēpotājs Kris-
taps Zvejnieks nesasniedza fi -
nišu slaloma sacensību pirmajā 
braucienā, līdzīgu neveiksmi pie-
 dzīvoja arī titulētais austrietis 
Marsels Hiršers. Zvejnieks, ku -
ŗam slaloms ir kroņa disciplīna, 
trasē devās ar 52. numuru, taču 
tika vien līdz otrajai kon trol at-
zīmei, kuŗā bija 36. pozicijā, taču 
tad pieļāva kļūdu un izstājās, līdz 
ar to beidzot dalību savās trešajās 
olimpiskajās spēlēs. Sacensības 
sāka 106 dalībnieki, bet pirmo 
braucienu veica mazāk nekā 
puse, pie rezultāta tiekot 52 spor-
tistiem.

Slēpošana
Latvijas labākais distanču slē-

potājs Indulis Bikše ieņēma 57. 
vietu 50 kilometru distancē kla -
siskajā stilā. kurā triumfēja So -
mijas sportists Īvo Niskanens, 
izcīnot otro Olimpiādas zelta 
medaļu karjērā. Niskanens finišu 
sasniedza pēc divām stundām, 
astoņām minūtēm un 22,1 se -
kundes, aiz sevis atstājot divus 
olimpiskos sportistus no Krie-
vijas. Savukārt Bikše, kuŗš otro 
reizi karjērā slēpoja maratona 
distanci, no uzvarētāja atpalika 

22 minūtes un 45,4 sekundes. 
Augstāku vietu Indulim Bikšem 
liedza muguras muskuļu kram-
pji, kas parādījušies pēc 30 no  slē-
potajiem kilometriem. Grūto slē-
pošanas maratonu sāka 69, bet 
finišu sasniedza 60 slēpotāji, jo 
trīs dalībnieki tika apsteigti par 
apli, bet vēl seši izstājās.

Kā vērtēt mūsu 
olimpiešu startus 

Phjončhanā?
Latvija Phjončhanas Olim pis-

kajās spēlēs izcīnīja vienu bron-
zas medaļu. To sagādāja bobsleja 
divnieka ekipāža – Oskars Mel-
bārdis ar Jāni Strengu. Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) ģe -
nerālsekretāra Žorža Tikmera 
ieskatā Latvijas komanda star tē-
jusi labi, un gandrīz visi sportisti 
sasnieguši savus labākos rezul-
tātus. Blakus bronzas medaļai 
liekamas divas ceturtās vietas, ko 
skeletonā izcīnīja Martins Du -
kurs un 1500 m ātrslidošanā – 
Haralds Silovs. Piektā vieta 
mums ir skeletonā un bobslejā, 
sestā vieta – kamaniņu sportā. 
Desmitniekā savos sporta veidos 
vai disciplīnās iekļuva kopumā 
16 olimpieši, 13 ir olimpisko 
spēļu debitanti. 

Ko vēl saka sporta statistiķi? 
Pirmo medaļu neatkarīgai Lat-
vijai no Ziemas olimpiskajām 
spēlēm atveda Mārtiņš Rubenis 
– 2006. gadā bronza kamaniņu 
sportā. Vankuverā 2010. gadā 
izcīnītas divas sudraba medaļas, 
Sočos 2014. gadā – pa divām 
sudraba un bronzas medaļām, 
2018.gadā Phjončhanā – viena 
bronza. Medaļu ieskaitē Latvija 
dala 28. vietu ar Kazachstānu un 
Lichtenšteinu.

 

Latvieši būvē
bobsleja kamanas

Latvijas bobsleja speciālisti sa -
stopami daudzās valstīs. Citu 
valstu izlasēs ir Latvijas treneŗi, 
latvieši atrodami arī Starp tau tis-
kās Bobsleja un skeletona fe  de-
rācijas gaiteņos, kā arī starp ofi-
ciālajiem fotografiem un žur nā-
listiem. Tikmēr brāļi Roberts 
Obulders un Artis Obulders ir 
mechaniķi. Roberts sagatavo 
techniku Jāņa Miņina vadītajai 
Polijas izlasei, bet Artis pieskata 
Jāņa Skrastiņa vadītās Beļģijas 
izlases kamanas.

Belģijas izlases mechaniķis 
Artis Obulders un Polijas izlases 
mechaniķis Roberts Obulders 
// FOTO: Romāns Kokšarovs/f64

Ar Rīgā ražotu 
bobu – olimpiskais 

zelts! 
Phjončhanas Olimpiskajās spē  -

lēs ar “Bobsleja tehniskajā centrā” 
(“BTC”) Rīgā ražotu techniku 
startēja apmēram divdesmit eki-
pāžas vīriešu un sieviešu kon-
kurencē. Kanadieša Džastina 
Kripsa divnieks pirmo reizi ar 
latviešu bobu izcīnīja olimpisko 
godalgu – zeltu!

Latvijā bobsleja kamanas sāka 
būvēt līdz ar sporta veida ienāk-
šanu Padomju Savienībā 1980. 
gadā, vairākas revolucionāras 
idejas ieviešot trenerim Rolan-
dam Upatniekam. Viena no tām 
ir dzīva vēl šobrīd – kamanu 
aeordinamiskā forma ar “spār-
niem” priekšgalā. Pēc neatkarības 
atgūšanas ražošanā bija atslā-
bums, bet gadsimtu mijā Jānis 
Skrastiņš un Harijs Švanks, at -
ceroties sava skolotāja Upatnieka 
tēzi “ar svešu bobu zeltu neiz-
cīnīsi”, izveidoja “BTC”. Kad 
Skrastiņš bija Latvijas izlases 
galvenais treneris, mūsējie cieši 
turējās pie savas technikas, 2006. 
gada Turīnas olimpiskajās spēlēs 
Jānim Miņinam izcīnot sesto 
vietu divnieku un desmito čet-
rinieku sacensībās, bet pēcāk ar 
vadības maiņu skatieni atkal 
pavērsās ārzemju virzienā. “BTC” 
bobsleja pasauli pārsteidza pirms 
četriem gadiem Soču Olimpis-
kajās spēlēs, kad beļģietes Elfjes 
Viljamsas ekipāža ar latviešu 
techniku izcīnīja sesto vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


