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PBLA un Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) vadība aiz   - 
va dītajā nedēļā tikās ar Latvijas 
jaun izveidotās valdības vadītāju 
Krišjāni Kariņu, kuŗš bija izbrī-
vējis stundu laika sarunai tieši 
pirms valdības sēdes. Ministru 
prezidents izteica prieku, ka sa -
ņēmis mantojumā no iepriekšē-
jās valdības iestrādes valsts sa -
darbībai ar diasporu un akcen-
tēja jaunā diasporas likuma no -
zīmi turpmākajā darbā. “Man 
patīk, ka valsts polītika ir vērsta 
arī uz diasporu. Valsts un valdī -
ba augstu novērtē PBLA darbu,” 
teica K. Kariņš, piebilstot, ka vi -
ņam, amatu pārņemot, ir bijis 
prieks redzēt, ka valsts līdzekļi 
tiek piešķirti diasporas izglītības 
sistēmas atbalstam un kultūras sa -
rīkojumiem. Ministru prezidents 
aicināja PBLA aktīvi iesai s tīties 
un izsekot, lai valsts līdzekļi tiek 
izmantoti lietderīgi un prasmīgi.

PBLA priekšsēde Kristīne Sau-
līte uzsvēra PBLA lomu valsts at -
balsta administrēšanā izglītībā 
un kultūrā un lūdza, valsts bu -
džetu veidojot, iekļaut līdzekļus 
diasporas atbalstam valsts pa -

Latvijai ir svarīgs PBLA vienots darbs
PBLA vadība tiekas ar Ministru prezidentu

Krišjāni Kariņu un valdības pārstāvjiem

matbudžetā.
ALA valdes priekšsēdis Pēte ris 

Blumbergs pievērsās darbam, 
kas saistās ar ārzemju latviešu 
līdzdalību, sekmējot Latvijas valsts 
drošību un ekonomisko attīstī -
bu. Tika pārrunāts ALAs darbs 
Vašingtonā, stiprinot Baltijas 
at  balsta grupu ASV senātā un 
kon gresā (Baltic Caucus), kā arī 
Lat viešu Nacionālās apvienības 
Ka  nadā sadarbību ar Kanadas 

NATO spēkiem un Kanadas Aiz-
sardzības un Ārlietu ministri jām. 
Ministru prezidents izteica vēlmi 
apciemot Vašingtonu, lai tiktos 
ar ASV valdības pārstāv jiem. P. 
Blumbergs pastāstīja arī par 
ALAs plāniem rīkot Spot -light 
Latvia ekonomisko foru mu 
Den verā pirms ALAs 68. kon-
gresa    2. maijā un  par PBLA 
plānoto Pasaules latviešu eko-
nomikas un innovāciju forumu 

(PLEIF) Val mierā šī gada 14. no -
vembrī. K. Ka  riņš izteica savu 
interesi pie dalīties šajā forumā.

K. Kariņš arī lūdza PBLA un 
dalīborganizāciju atbalstu kon-
taktu veidošanā ASV un visas 
pasaules finanču organizācijās. 
Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir kva-
lificēti augsta līmeņa profesio-
nāļi, kas strādā pasaules finanču 
centros augstākajos līmeņos un 
Latvijai ir nepieciešama viņu pie-
redze. “Mums ir jānes pasaulē 
vēsts, ka mēs tiekam galā ar savu 
finanču sistēmu, ka mēs neesam 
Krievijas satelītvalsts, kas nodar-
bojas ar naudas atmazgāšanu,” 
teica Ministru prezidents, aici -
not PBLA palīdzēt nest pasaulē 
po  zitīvos stāstus par Latviju.

Sarunas nobeigumā, apkopo-
jot pārrunāto, Ministru prezi-
dents teica: “PBLA savu lomu 
nav izspēlējusi – es jūtu, ka jūs to 
pārveidojat, pielāgojat un mūsu 
valstij tas ir svarīgi! Ja nebūs dia-
sporas skolu, ja nebūs jūsu orga-
nizāciju un struktūras, tad Lat-
vijai nebūs sava atbalsta pasaulē,” 
uzsvēra K. Kariņš.

(Vairāk lasiet 9. lpp.) 

LATGALES BALVA – 
Amerikas latviešu mūziķei

Latgales vēstniecībā GORS 
24. februārī XI Latgaliešu kul-
tūras gada balvas “Boņuks 2018” 
svinīgajā ceremonijā godināja 
desmit nominantus, tostarp vi  j ol  -
nieci Aiju Nagli-Īzāku, grupas 
“Tek s asys latgalīši” (ASV) vadī    -
tāju par albumu “Dvieselis 
steigys” (“Dvēseles stīgas”) un kon -

Aija Nagle-Īzaka – pirmā no kreisās puses

cer tiem Rēzeknē, Daugavpilī un 
Rī  gā. Godalgoto vidū bija arī au -
dējas Anneles Slišānes projekts 
#100dečiLatvijai, Annas Rancā nes 
dzejas un īsprozas grāmata “Prīca 
i klusiešona” (“Prieks un klu sē  ša-
na”), dzejnieka un sabied riskā 
darbinieka Ontona Slišāna 70 ga  du 
svinības Ziemeļlatgalē, rai dījums 
“Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” 
par Ludzas izloksni, bet godalgu 
“Par mūža ieguldījumu latgaliešu 
kultūras attīstībā” sa  ņēma māk-
slinieks Osvalds Zvej salnieks.
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L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Vai tiešām par varas makti jālaužas Brāļu kapos?

Negods Izraēlai. Cukura slep-
kavība ir un nav attaisnojama 
nevienā līmenī. Viņi varēja Cu -
kuru tiesāt, tāpat, ka Eichmani. 
Pierādījumi Izraēlai ir, bet cik 
ticami, tas debatējams. Esmu 
daļu redzējis. Ir netaisnīgi bērnus 
sodīt par vecāku grēkiem, un es 
Cukura meitai jūtu līdz, bet 
mana līdzjutība apstājas pie 
Brāļu kapu vārtiem. Cukuram 
tur vietas nav! Nepiekrītu apgal-
vojumiem, ka viņš neesot brīv-
prātīgi strādājis Arāja komandas 
garāžās. Kaut arī viņš pirmā 
dienā būtu nezinājis, kur strādā, 
otrā dienā viņš varēja aiziet. Visi 
zināja, kas ir Arāja komanda. 
Nepiekrītu, ka Cukura labos dar-
bus var lietot viņa rehabilitācijai. 
Nevar šodien krimināllikuma 
pantus lietot kā mērauklu, lai 
apgalvotu, ka nekāda vaina nav 
pierādīta. Cukurs strādāja Arāja 
komandā. Ar to pietiek. Punkts!

IVARS BĒRZIŅŠ,
advokāts, Ņujorkā

FAKTS
Pēc 13 gadus ilga darba 13 

sējumos apkopotais Herberta 
Cukura darbības vērtējums no -
slēdzies bez rezultāta – lieta 
izbeigta nozieguma sastāva trū-
kuma dēļ. Gan Latvijas Valsts 
archīvā, gan dažādās publi-
kācijās esošie materiāli, gan 
tiesiskās palīdzības ietvaros 
saņemtās ziņas no Vācijas, 
Krievijas, Brazīlijas un Liel bri-
tanijas nav kvalificējamas kā 
pierādījumi juridiskā izpratnē. 
Pirms daudziem gadiem lie cī-
bas sniegušie cilvēki nav no  pra-
tināmi atkārtoti, jo miruši, un 
nav saglabājušies arī oriģinālie 
dokumenti no kaŗa laika, kas 
nepārprotami pierādītu Cu -
kura statusu un darbību Viktora 
Arāja komandā.

„Ja vadās tikai no tā fakta, ka 
viņš ir bijis Arāja komandā, ko 
arī var konstatēt tikai no lie cī-
bām, jo neviena tā laika (1941. – 
1943.) dokumenta mums lietā 
nav. Jau Brazīlijā nekonstatēja, 
ko viņam varētu inkriminēt. 
Mēs nevaram konstatēt neko 
tādu, par ko varētu celt ap  sū-
dzību,” skaidro Monvīds Zelčs, 
Ģenerālprokuratūras Sevišķi 
sva rīgu lietu izmeklēšanas no -
daļas prokurors. Tāds ir juristu 
vērtējums

Vēsturnieki uzskata – pat ja 
juridiski Cukura vaina nav 

pierādāma, vēsturiski viņš vēr-
tējams kā ārkārtīgi pretrunīga 
personība, par kuŗa līdzat bil-
dību holokausta noziegumos 
nav šaubu, kaut viņa lieta nekad 
nevienā valstī nav tikusi no -
pietni izmeklēta.

„Ja mēs šobrīd atzīstam Cu -
kuru par nevainīgu, jo viņš ne -
vienu cilvēku nav nošāvis un 
tam nav pierādījumu, tad lielā 
mērā šis kāzuss var tikt attie -
cināts arī uz padomju kolabo-
rantiem, kas piedalījās mierīgo 
civiliedzīvotāju deportācijās, jo 
viņi jau nevienu nenogalināja,” 
uzskata vēsturnieks Kaspars 
Zellis.  

Latvijas Valsts archīva eks-
perts Ainars Bambals: „Tiešu 
pierādījumu, ka viņš būtu pie -
dalījies šaušanā, nav, Latvijas 
Valsts archīvā šādu ziņu nav. Šīs 
liecības ir sekundāras – liecības 
snieguši bijušie Arāja komandas 
darbinieki un cietušie,” stāsta 
Bambals.

„Mēs zinām, ka viņš bija klāt 
tad, kad notiek Rumbulas akcija 
– 1941. gada 30. novembrī un 
8. decembrī. Jautājums ir par to, 
kāda tad ir līdzatbildība. Runa 
ir par virsnieku, kas ir ieņēmis 
augstu amatu, bijis kapteiņa 
dienesta pakāpē un dienējis 
konkrētā struktūrā, kas ir vei-
kusi civiliedzīvotāju iznīcinā-
šanu – tā ir pavisam cita at -

bildība,” uzskata vēsturnieks 
Uldis Neiburgs.

H. Cukura radinieki uzstāj, ka 
viņa pīšļi jāpārbedī Rīgas Brāļu 
kapos. Rīgas pieminekļu aģen-
tūras direktors Guntis Gai lītis: 
„Lēmums par to nav pie ņemts 
un ir atlikts pretrunīgo viedokļu 
dēļ!”

***

Mans uzskats un ”vienpa-
dsmitais bauslis” ir: tev nebūs 
“izķēmot”, latviskot vai pār lat-
viskot svešvalodas cilvēka vai 
cita veida legāli dotos vārdus, 
uzvārdus, dokumentus, pases, 
ģeografiskos vietu nosauku-
mus! Jo tu neesi noteicējs, kā 
pareizi izrunāt to un rakstīt. 
Runa var būt tikai par tām 
valodām, kuŗās lieto laīņu al  -
fabetu. Mana un internacionālā 
pieklājība prasa atstāt vārdu tai 
pašā valodā, kādā tas rakstīts. 
Par vārda izrunāšanu varētu būt 
tava problēma, bet nedrīkst līdz 
nepa  zīšanai mainīt nosauku-
mus, jo kartēs, vārdnīcās un 
citos informācijas avotos  jūs 
tādus vārdus neatradīsiet, kas ir 
pārlatviskoti.

 Nevaru, piemēram, atrast 
informāciju par ”Vrait Brazers” 
(Wright Brothers);

“Ceroki, Vajoming” (Che ro-
kee, Wyoming) u.c. 

Piemērs no dzīves – māte 

Par svešvārdu latviskošanu

saņem vēstuli no Latvijas, kas 
adresēta:” Valija Klark; 1234 
Vasingtonas iela” (Valija Clarke; 
1234 Washington drive). 

Manai mātei ir divas pases, un 
katrā pasē ir savs uzvārds. Tā 
nedrīkst būt, un pat viņas ka  p-
akmenī uzvārds jāmaina Clarke. 
Cilvēks var mainīt savu vārdu 
vai uzvārdu tikai valsts tiesiskās 
iestādēs. 

Es nezinu, vai citās valodās 
dara tāpat kā mūsējā – „nelegāli” 
pārtulkojam, neievērojot ne  kā-
das internacionālās tiesības, 
tikai pēc paša prāta un iedomas. 
Bet katra valoda ir jārespektē, 
tāpat kā gribam, lai arī mūsu 
valoda tiktu respektēta. 

 Vai mēs būtu tik iedomīgi, ka 
atļautos mainīt vārdus savā 
valodā, nerespektējot  citas 
valodas?

Ārijs Vilemsons,
Three Rivers,

Michigan
(Trejupēs, Mičiganā) 

Žurnāla 
Akadēmiskā 

Dzīve nr. 54 ir 
klāt

Akadēmiskā Dzīve ir latviešu 
valodā vienīgais žurnāls, kas 
veltīts latviešu akadēmiskajai 
saimei un vēstī par nozīmī giem 
zinātnes, kultūras un sabied-
riskiem jautājumiem. Žurnāls 
iznāk kopš 1958. gada, līdz 
2005. gadam iznāca ASV, bet 
kopš 2006. gada to izdod sa -
darbībā ar Latvijas Universitātes 
apgādu Latvijā. Akadēmiskā 
Dzī  ve kļuvusi par Latvijas Uni-
versitātes oficiālo izdevumu. 

Žurnālu (135 lpp.) var iegā-
dāties, to pasūtinot: 2330 Inns-
bruck Parkway, Minneapolis, 
Minn., 55421-2068, USA, cena – 
par ziedojumu, sākot no $ 20.00. 
Čekā laipni lūdzu norādīt Aka-
dēmiskā  Dzīve, un tas nosūtāms 
uz augšminēto adresi.

Pateicos par atbalstu! Un arī 
par atbalstu un pretimnākšanu 
visai mūsu latviešu presei ār -
zemēs, it sevišķi Laikam, jo – 
Laiks esam mēs paši! Tas sniedz 
ziņas par notikumiem un no -
risēm latviešu sabiedrībā ār -
zemēs un atspoguļo notikumus 
Latvijā, tas dara mūs visus 
zinīgus un informētus. Rak stī-
sim arī paši,  jo tas bagātina 
mūs, ceļ mūsu pašapziņu, stip-
rina kopību, pārliecību par 
sevi., 

Jānis J. Dimants,
Jr., M. D. 
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ANITA
BATARAGA

SARMA MUIŽNIECE LIEPIŅA,
Bostonas ”Māksla meklē mājas” koprīkotāja

Ņujorkas draudzes
latviešu nometne Katskiļos

gatavojas 2019. gada vasarai

Māksla meklē mājas
Bostonā gatavojas uz Otro latviešu klasikas un mūsdienīgās mākslas tirgu 15. – 17. martā

Sveicināti! Pelēkajās ziemas 
dienās gatavojam 2019. gada 
vasaras programmu Ņujorkas 
draudzes latviešu nometnei 
Kat  skiļos. Lai arī nevaram ga -
rantēt, ka saule vienmēr spīdēs, 
būsim gatavi ar pilnvērtīgu un 
interesantu programmu! Varam 
jums tagad ziņot par 2019. gada 
kalendāra datumiem un jau -
numiem. 

Ilggadējās un rūdītās no  met-
nes vadītājas – Ieva Alversone 
no latviešu periodiem un Elissa 
Millers no Mantojuma (“Herit-
age”) perioda – 2018. gada va -
saras beigās beidza vadības 
darbu. Priecājamies, ka nebūs 
krass lūzums nometnes vadības 
stilā, jo darbu šogad uzņēmu šās 
jaunas sievietes, kuŗas jau dau-
dzus gadus pašas bijušas nomet-
nieces, audzinātājas, program-
mu vadītājas un palīdzējušas arī 
saimniecības darbos: Indra 
Velkme, Māra Dajevska, Ērika 
Dajevska. Pirmo periodu vadīs 
Indra un Māra. Māra turpinās 
arī ar otro Periodu. Pirmā un 
otrā perioda vadības loku no -
apaļos Daina Gulbe un Aldis 
Zauls.

Ērika uzņemas vadītājas at -
bildības Mantojuma/Heritage pe -
riodam ar Kristoferu Anūzi pie 
programmas veidošanas. Prie-
cājamies, ka Ērika pārzin arī 
latviešu valodu un pienesīs stip-
ras latviskā mantojuma zinā ša-
nas, ar kuŗām papildināt Man-
tojuma programmu. 

Ieva un Elissa, kaut nodevušas 
grožus jaunam vadības lokam, 
arvien būs sastopamas katra 
perioda sākumā, jo palīdzēs 
jaunajām nometnes vadītājām 

ieiet atbildības sliedēs.
Priecājamies arī, ka Māra 

Rup nere vēl turpinās ar pirmo 
latviešu Īkšķīšu nedēļas vadību, 
un Laila Gansert ar Mantojuma 
Īkšķīšu nedēļu. Vēl meklējam 
vadītāju otrai latviešu valodas 
Īkšķīšu nedēļai! Mūzikas pro-
gramma ir gadiem bijusi stipra 
un arī šogad veidojas daudz-
sološa ar dziedāšanas, koklē ša-
nas un ansambļa nodarbībām. 
Andrejs Jansons piekritis atkal 
Otrā periodā uzņemties savu 
tradicionālo lomu, pasniedzot 
Koklēšanu un Dziedāšanu, bet 
Pirmā periodā dziedāšanu un 
ansambļu darbību vadīs jau no 
pagājušā gada pazīstamā Liene 
Vīmere un talantīgais jaunais 
ģitarists no Latvijas Rihards 
Kolmanis, kas studē Bostonas 
Berklee School of Music. Nomet-
nieki: ņemiet līdz uz nometni 
savus mūzikas instrumentus!

Īpaši lūgumi, daži jau
ik gadu skandināti,
daži jauni.

Pirmkārt, lūdzu palīdziet 
mums paplašināt Nometnes 
medmāsiņu loku (RN, EMT, vai 
PA ar Ņujorkas pavalsts tie sī-
bām). Noteikumi pieprasa, ka 
atbildīgai personai jābūt ar tie-
sībām strādāt Ņujorkas pavalstī, 
bet to palīdzēsim izkārtot. Mek-
lējam arī dzīvības sargus.

Otrs lūgums nometnieku ve -
cākiem un audzinātājiem: līdz 
25. martam lūdzam pieteikt 
(veselības centrskatskilos@
gmail.com) sava bērna alerģijas 
un ārsta parakstītas dietiskās 
prasības. Pēdējos gados ir izvei-

dojusies vajadzība vienu virtu-
ves saimnieci algot īpašo dietis-
ko vaja dzību izpildīšanai. Mums 
laicīgi ļoti skaidri jāzina, kādas ir 
vaja  dzības un vai varam tās ap -
mie rināt ar esošo darba spēku. 
Īpaši nozīmīgi tas ir atkal šajā 
gadā, jau trešo gadu no vietas, 
kad pirmai nometnes nedēļai 
pa  rallēli norit Dziesmu un Deju 
Svētki, un cīnāmies ar personāla 
trūkumu. Īpašās dietiskās pra-
sības, kas nebūs līdz 25. martam 
pieteiktas, nevaram solīt uz  ņem-
ties izpildīt!

Un trešais lūgums: piesakot 
bērnus nometnei, lūdzu, arī no -
rādiet, ja apmeklēsit Dziesmu 
Svētkus Toronto, kuŗā datumā 
plānojat ierasties nometnē. Tas 
pats lūgums attiecas uz perso-
nā lu. Meklējam ļoti vajadzīgos 
pagaidu darbiniekus, kas ar mieru 
nākt talkā, pildot tukšos atbil-
dību robus, kamēr visi sabrauc 
no Dziesmu svētku dienām!

Un vēl laipns lūgums, kas rē -
gulāri skandināts un ko arvien 
lūdzam katrai ģimenei rūpīgi 
un godprātīgi apdomāt: latviešu 
valodas periodos (1. un 2. pe -
riodā) bērnam ir obligāti jā  sa-
prot ikdienas latviešu valoda, ir 
jāspēj latviski izteikties. Ne  vie nu 
neatraidīsim, ja vārdu galotnes 
klibo vai vārdu krājums ir ie -
robežots: tie nostiprināsies ar 
valodas pielietošanu pat pāris 
nedēļu laikā. Bet tas notiks tikai 
tad, ja bērnam ir valodas pama-
ti, kas izkopti ģimenes sarunās. 
No pieredzes redzam, ka bērnu 
apgrūtina svešie valodas ap -
stākļi ( tas ir – ikdienas gaitas 
un sarunas latviešu valodā), ja 
viņš pēkšņi iemests rutīnā, kur 

no viņa sagaida un pieprasa 
kaut ko, ko viņš nespēj izpildīt. 

Tātad, lūdzu, ņemiet vērā pa -
mata atšķirības: Latviešu valodas 
ikdienas lietošana un izkopšana 
ir bijis un paliek kā pamats. 
Pirmais un Otrais “Man tojuma/
Heritage” periods piedāvā ie -
spēju bērnam iepazīt savas lat-
viskās saknes, bet ne  pieprasa lat-
viešu valodas zinā šanas. Katrai 
programmai ir sava lielā vērtība. 
No Nometnes padomes un va -
dības laipni pie dāvājam ar jums 
un jūsu bērnu aprunāties, ja vē -
laties ieskatu vai padomu par jūsu 
ģimenes un nometnes vaja  dzī-
bām pie  mē rotāko programmas 
virzienu.

Vēl mazliet par Mantojuma 
perioda programmu: perioda no -
saukumu pirms pāris gadiem 
nomainījām no tā sauktā “Va -
lodas” perioda, ko piedāvājam 
jau no tūkstoš deviņi simti as -
toņdesmito sākuma gadiem, lai 
precīzāk apspoguļotu šodienas 
programmas virzienu: šis pe -
riods ir domāts ģimenēm, kas 
ar bērnu mājās sarunājas pa -
matā angliski, bet kas vēlas, lai 
bērns iegūst apziņu par savu 
latvisko mantojumu. Bērni 
Mantojuma/Heritage periodā 
dzied latviešu dziesmas, dejo 
tautasdejas, un ar gandarījumu 
varam teikt, ka šogad ar jaunu 
apņēmību kopā ar vadības 
maiņu liekam lielāku uzsvaru 
uz latviskā mantojuma apziņas 
padziļināšanu. 

Pievienojam kalendāra pār-
skatu par 2019. gada no -
metnēm:

Nometnes reģistrācija sāk sies 
15. martā. Reģistrācija veicama 

digitāli www.katskilunometne.org.
Visas alerģijas un dietiskās 

īpašās prasības pieteikt līdz 
25. martam: veselibascentrs-
katskilos@gmail.com

Nometne sāksies svētdien, 
7. jūlijā. 

Sabiedriskais vakars “Melnais 
Lācis” Nometnes programmai 
par labu: sestdien, 20. jūlijā. 
Naktsmājas piesakāmas Atpū-
tas nama saimniecei Helēnai 
Pukstai: 518-589-4167 vai kat -
skilunometnesrezervacijas@
gmail.com

Rotā: Terēzei Apsītei: 518-
589-9878.

Nometnes kalendārs:
1. periods: no 7. jūlija līdz 

21. jūlijam ( latviešu valodas)
2. periods: no 21. jūlija līdz 

3. augustam 
Latviešu valodas Īkšķīši “A” 

nedēļa: no 14. jūlija līdz 20. jū -
lijam.

Latviešu valodas Īkšķīši “B” 
nedēļa: no 21. jūlija līdz 27.jū -
lijam.

“Heritage”/Mantojuma peri-
ods: no 4. augusta līdz 17. au -
gustam

“Heritage” Īkšķīši: no 4. au -
gusta līdz 10. augustam

“Senči”: no 11. augusta līdz 
17. augustam.

Nometnes padomē darbojas 
iepriekšējie nometnes vadītāji, 
vecāki un personāls. Aicinām 
mums piebiedroties, izteikties, 
pienest jaunas idejas un asinis! 
Lūdzam sazināties ar Ievu Al -
ver sonu (alverson.ieva@gmail.
com) vai Anitu Bataragu (abata-
rags@optonline.net ).

Gaidām vasaru, gaidām jūsu 
nometniekus! 

Pirms desmit gadiem Trimdas 
draudzes nama sabiedriskajā zālē 
sanāca ļaudis no Bostonas ap -
kārtnes, no Ņujorkas štata, viena 
pircēja ieradās pat no Rīgas 
apskatīt un iegādāties latviešu 
mākslas darbus. 

Šogad no 15. līdz 17. martam 
(58 Irving Street, Brookline, MA) 
notiks Otrais latviešu mākslas 
tirgus “Māksla meklē mājas.” 
Ļau  dīm, pārceļoties uz “omulī-
gākām” telpām vai mantojumā 
iegūstot latviešu gleznas, grafi-
kas, kartes u. c.,  mākslas darbiem 
nav jākļūst par apgrūtinājumu. 
Gluži pretēji! Mākslas tirgus rī -
kotājas Patricija Briķe Safina, 
Maija Galiņa un Sarma Muiž-
niece Liepiņa uzskata, ka, no -
dodot Bostonas mākslas tirgū 
darbus, kas pašu neuzrunā vai 
kuŗiem mājās vienkārši vairs nav 
vietas, mākslas darbi rod negai-
dītu iespēju iegūt jaunas mājas, 
jaunu gaismu, jaunus novērtē-
tājus. Visiem atvērtais tirgus ir 
pavasarīga, mazliet eklektiska un 
mainīga izstāde. Tas dod iepēju 

ieskatīties citu kollekcionāru 
skap jos, pārrunāt ar draugiem 
un ģimeni dažādus stilus un gau-
mes. Baudīt. Pat pabrīnīties. 

Bostonas “Māksla meklē mā -
jas” ir arī labdarbības pasākums. 
Pārdevējs par pārdotu darbu 
saņems 70% un 30% būs pa labu 
draudzes nama, Bostonas lat vie šu 
sabiedriskā centra uzturēšanai. 
Draudzīgā mijiedarbībā ar drau-
dzes dzīvi namā ilgus gadus 
pulcējas latviešu skolas saime, 
notiek koncerti, teātŗa izrādes, 
izstādes, literāri sarīkojumi. 
Na  mā sanāk koristi mācīties jau-
nas dziesmas, sanāk ļaudis atzī-
mēt 18. novembri, sagaidīt Ziem-
svētku vecīti Ziemsvētkos, sisties 
ar olām Lieldienās, baudīt vīru 
saceptās pankūkas Ģimenes 
dienā. Mazajā konferences zālē 
Bostonas organizāciju pārstāvji 
pārrunā darbus un nedarbus. 
Namā atrodas mūsdienīga “Bos-
tonas latviešu la  sītava”, no kuŗas 
pēdējā gada lai  kā lasīšanai mā  jās 
izrakstītas vairāk nekā 60 grā-
matas, pie  rā dot, ka latvieši arī 

2019. gadā lab-
prāt lasa jau no 
literātūru, meklē 
pie mēro tus dze -
joļus, pē  ta vēstu-
res, māk slas un 
folkloras mate -
riālus. Drau   dzes 
nams ir vitāls un 
vaja dzīgs lat vie-
šu sa  biedrībai.

Lai “Māksla 
meklē mājas” tir-
 gū pēc iespējas 
vairāk darbu pa -
tiešām atrastu 
jaunas mājas, rī -
kotājas aicina 
pār  devējus no -
cenot darbus 
“ l a b    d a r b ī b a s 
cenās” – respek-
tīvi, runa ir par 
cenām, kas pie -
saistīs, nevis at -
baidīs pircējus. 
Bet, saprotams, 
pārdevējs var arī 
noteikt augstāku 

cenu, ja tā vēlas. Lai tirgus būtu 
visiem pieejams, tas šoreiz būs 
atvērts trīs dienas: piektdien, 15. 
martā 2:00–8:00; sestdien, 16. 
martā 2:00–7:00 (ar vīnu un 
uzkodām no plkst. 5:00); un 
svētdien, 17. martā 12:00–2:00. 
Izraudzītos darbus pircēji drīk-
stēs tūliņ vest mājās; tātad pla -
šākai darbu izvēlei noteikti ir 
labāk ierasties pirmajās tirgus 
dienās. Tirgū būs pieejami arī 
references materiāli par izstā-
dītajiem māksliniekiem. Darbi 
var būt arī neierāmēti. 

Priecājamies, ka ir jau pieteikti 
vairāk par 30 darbiem, un sa  gai-
dām diezgan daudz vēl. Ir lat -
viešu klasiķu darbi, Zviedrijas 
mākslinieku darbi, ir mūsdienīgi 
darbi no Latvijas, ir krāšņas bēr nu 
grāmatu illustrācijas. Ir ainavas, 
ziedi, raganiņas, kuģi, darbi ar 
tradicionālām latviskām temām 
un gluži abstrakti darbi. Ticam, ka 
“tas, kas tev nav tieši pa gaumei, 
iepatiksies kādam citam!” Visi mīļi 
gaidīti martā Bostonā. bostonas.
trimdas.draudze@gmail.com
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TAIRA
ZOLDNERE

Sietlas latvieši ar komponistu pēc koncerta. No kr.: Sarmīte Lunde, Sarmīte Dāvidsone, Inta Wiest, 
Pēteris Vasks, Prāveste  Daira Cilne, Vaira  Kristofera-Pelēķe

Pēteris Vasks un Dzintra Geka Sietlā

(turpināts 5. lpp.)

Dubultportrets sniega vētrā Sietlā 
Ar kinorežisori Dzintru Geku un komponistu Pēteri Vasku sarunājas Taira Zoldnere

Amerikas Rietumu piekras-
tes metropolē Sietlā plosās lie-
 lākā sniega vētra pēdējos 70 
gados. Skolas slēgtas, tāpat arī 
mūzeji, kafejnīcas un resto-
rāni, noraizējušies iedzīvotāji 
steidzas iepirkt pārtiku. To -
mēr aizsnigušajā un pieklu su-
šajā pilsētā notiek brīnums – 
Pēteŗa Vaska kamermūzikas 
koncerts! 

Dažas stundas pirms koncerta 
sēžam kopā ar Dzintru Geku un 
Pēteri Vasku mājīgā viesnīcas 
istabiņā, un, raugoties lielās, 
mīkstās sniegpārslās aiz loga, 
runājam par mūziku, kino un 
latviešiem. 

Amerika piedzīvo vienu no 
bargākajām ziemām pēdējās 
desmitgadēs. Kā gadījās, ka 
tieši šajā ziemā notiek jūsu 
abu radošais brauciens?

Pēteris Vasks: Viss iesākās ar 
Kanadas pilsētas Vinipegas 
sim foniskā orķestŗa diriģenta 
Daniela Raiskina (Daniel Rais-
kin) uzaicinājumu piedalīties 
gadskārtējā Vinipegas Jaunās 
mūzikas festivālā, kas notiek jau 
28 gadus, vienmēr janvāŗa pē -
dējā nedēļā. (Jāpiebilst, ka 
Vinipega izceļas ar īpaši bargu 
klimatu un aukstu ziemu). 
Daniels Raiskins manu mūziku 
tika daudz diriģējis arī Eiropā, 
un viņš gribēja festivālā at -
skaņot vairākus manus skaņ-
darbus. Ar Sietlas mūziķi flau-
tistu un mūzikas profesoru 
Paulu Taubi (Paul Taub) arī jau 
vairākus gadus esam apsprieduši 
ideju par koncertu. Šī bija lielis-
ka iespēja spēlēt manu mūziku 
divās Ziemeļamerikas pilsētās. 

Dzintra Geka: Vinipegas 
Jaunā mūzikas festivāla rīkotāji 
ieinteresējās par manām fil-
mām, un festivāla programmā 
iekļāva arī filmas “Piemini Si -
biriju” seansu. Tas notika vienā 
no pilsētas kinoteātŗiem, un 
rīkotājiem bija diezgan liels 
risks. Nepavisam nebija zināms, 
cik cilvēku gribēs skatīties fil  mu 
par Sibīrijā izsūtītu bērnu lik-
teņiem. Tomēr kinoteātris bija 
pārpildīts, atsaucība un interese 
milzīga. Veselu stundu pēc 
seansa cilvēki vēl uzdeva jau-
tājumus, jo par šo vēstures temu 
tik maz ir runāts. Liekas, ka 
aizkavējām nākamo kino sean-
su, bet kinoteātŗa īpašnieks bija 
laimīgs par skatītāju atsaucību.

Kāda bija mūzikālā piere dze 
Vinipegas festivālā?

P.V.: Pieredze bija unikāla. 
Vinipegas festivāla atklāšanas 
koncerts “Leduslaikmets” vien-
mēr notiek ārā uz aizsalušās 
Assiniboine upes ledus. Arī šo -
gad, kau arī āra temperatūra 
bija –26˚C, koncerts notika. 
Tajā tika izmantoti no ledus vei-
doti mūzikas instrumenti, ledus 
vālītes, kas atgādina zvanu spēli, 
bija pat ledus trompete. Viss 
kopā radīja ļoti interesantu 
skanējumu. 

Dz.G.: Neskatoties uz auk-
stumu, bija sanākuši daudz 
klausītāju. Visi kārtīgi satinušies 
siltās drēbēs, tikai acis vien 
redzamas. Koncerts ilga vairāk 
par stundu, un klausītāju at -
saucība un optimisms bija 
acīmredzams.

Vispār jāsaka, ka cilvēki Vini-
pegā bija ļoti sirsnīgi, un varēja 
redzēt, ka viņi ir paraduši cits 
citam izpalīdzēt. Temperatūra 
visu laiku turējās zem –25˚C, 
un dažas dienas Vinipega bija 
pasaules “aukstuma centrs”. Ja 
cilvēki redzēja mūs izejam uz 
ielas, brīdināja, lai neuztura-
mies ārā pārāk ilgi. Bija ga  dī-

klasiķu darbus, un mūsdienu 
komponistu simfonijas tiek at -
skaņotas daudz retāk. Mūziķi 
spēlēja izcili. Festivāls bija ļoti 
labi apmeklēts, zālē ir pusotrs 
tūkstotis sēdvietu, un tā bija 
pilna. Pirms katra skaņdarba 
diriģents pasaka nelielu ievadu, 
izstāsta kādu joku, visa zāle 
smejas, rodas ļoti brīva un 

pirms desmit gadiem no Lat-
vijas. Vinipegā savulaik dzī vo-
juši arī veclatvieši, bet aukstā un 
skarbā klimata dēļ latvieši pa -
mazām pārcēlušies uz citām 
vietām Kanadā. 

Jūsu lielais Amerikas pie-
dzīvojums turpinājās Vankū-
verā.

Dz.G.: Vankūverā dzīvo mana 
laba draudzene Rūta Blossom, 
kuŗu apciemot sapņoju jau sen. 
Vankūveras latvieši bija atsau-
cīgi, un sarīkoja arī manas fil-
mas “Dievputniņi” izrādi. Ap -
mē ram puse skatītāju bija iz -
braukuši no Latvijas 1944. gadā, 
bet otra puse bija “jaunā dias-
pora”, kas ieradušies Vankūverā 
pēdējo desmit-divdesmit gadu 
laikā. Noskatījāmies filmu ļoti 
sirsnīgā atmosfērā, bija daudz 
jautājumu un arī personīgās 
pieredzes stāstu. Esmu novē  ro-
jusi, ka manas filmas visvairāk 
uzrunā cilvēkus gados, kas paši 
pieredzējuši kaŗa un pēckaŗa 
laiku, kā arī pavisam jaunus 
cilvēkus, kas ir ieinteresēti un 
grib vairāk uzzināt par latviešu 
tautas likteņgaitām.

Arī Sietla jūs sagaidīja ar 
aukstu laiku un piedevām vēl 
sniega vētru. Pilsētā dzīve 
pilnīgi apstājusies, tomēr kon-
certi notiek.

P.V.: Trešdienas, 6.februāŗa 
vakarā notika ASV Ziemeļ rie-
tumu Baltijas mākslas padomes 

Ar kontrabasu bija traki – 
kontrabasa spēlētājs nebija ie  ra-
dies! Lai atrisinātu situāciju, 
viens no koristiem pieteicās 
atvest instrumentu no savām 
mājām. Kontrabass tika atvests, 
un pēc daudziem gadiem es 
atkal spēlēju koncertā kopā ar 
stīgu kvartetu.

Kāda ir sajūta, “ielecot” 
orķestrī un spēlēt bez mē  ģi-
nājuma?

P.V.: Kādreiz es spēlēju kon-
trabasu profesionāli orķestrī, 
bet kopš tā laika pagājuši vairāki 
desmiti gadu. Pēdējo reizi kon-
trabasu kopā ar orķestri spēlēju 
pirms pāris gadiem Latvijā. 
Tomēr to nevar aizmirst. Mū -
ziku spēlējot, ir jākoncentrējas 
un visu laiku jāskaita līdzi kā 
matemātikā – lai īstajā brīdī 
pievienotos mūzikai ar savu 
instrumentu.

Dz.G.: Pēteris izskatījās ļoti 
koncentrējies uzdevumam!

Izklausās, ka Amerikā lat-
viešu mūzika ir labi pazīstama.

P.V.: Apmeklējot Ameriku un 
runājot ar vietējiem mūziķiem, 
sapratu, ka Baltijas un Latvijas 
mūzika, it īpaši koŗu un mūs-
dienu simfoniskā mūzika ir labi 
pazīstama un bieži tiek izpildīta. 
Kanadā īpaši jāmin latviešu 
izcelsmes komponists Imants 
Ramiņš, kuŗš divas reizes sa -
ņēmis Kanadas Nacionālo balvu 
koŗu mūzikā, tāpat tiek at  ska-
ņoti arī Ērika Ešenvalda, mani 
un citu komponistu darbi. 
Sietlas koncerta rīkotāji mani 
iepazīstināja ar vietējiem mūzi-
ķiem, ar amerikāņu baznīcu 
koŗiem, kuŗi latviešu valodā 
dzied manus darbus. Biju gluži 
vai apmulsis no tā, cik daudz 
mani un citu latviešu kom-
ponistu darbi tiek izpildīti 
amerikāņu koncertu publikai.

Flautistu Paulu Taubi, kas ir 
kamermūzikas koncerta idejas 
autors, pazīstu jau kopš 1990.
gada. Tajā laikā pēc viņa lū -
guma uzrakstīju skaņdarbu 
flautai. Koncerta programmai 
pievienojās arī Hetere Garbes 
(Heather MacLaughlin-Garbes), 
kas vada sieviešu vokālo an -
sambli Mägi. Hetere Garbes ir 
īsta Baltijas mūzikas entuziaste, 
viņas vadībā ansamblis Mägi 
piedalījās arī 2018.gada Dzies-
mu svētkos Latvijā. Savukārt 
vijolnieces Sāras Pizišemi 
(Sarah Pizzichemi), kas vada 
stīgu kvartetu Skyros, ģimenes 
saknes meklējamas Latvijā. 
Manu kamermūziku viņa bija 
atradusi bibliotēkā, pievēršot 
uzmanību komponista vārda 
latviskajam skanējumam. 

Dz.G.: Sietlas latviešu sa -
biedrība ir bijusi ļoti atsaucīga. 
Sniega vētras dēļ nevarēja notikt 
manas filmas izrāde Sietlas 
latviešu namā, tomēr, pateico-
ties profesoram Guntim Šmid-
henam, tikos ar Baltijas studiju 
centra studentiem Vašingtonas 
universitātē, skatījāmies frag-
mentus no filmas “Kurts Frid-
rihsons”, bija daudz jautājumu 
no auditorijas par poētiskā kino 
žanru, kādā ir veidota šī filma. 

jums, kad dažas minūtes vies-
nīcas priekšā gaidījām sarunāto 
mašīnu. Tajā laikā vairākas citas 
mašīnas apstājās, un cilvēki vai-
 cāja, vai mūs nevajag aizvest, 
vai viss kārtībā. Skarbais kli-
mats cilvēkus saliedē.

sirsnīga atmosfēra. Arī pēc kon-
certa cilvēki labprāt pakavējas, 
iedzeŗ kādu glāzi, parunājas. 
Ārā aukstums sasniedz –30˚C, 
ielas ir tukšas, bet cilvēki labprāt 
dodas uz sarīkojumiem. 

Piedzīvoju arī negaidītu pār-

P.V.: Arī Vinipegas simfo-
niskā orķestŗa mūziķi bija tik-
pat optimistiski, draudzīgi, vien-
mēr gatavi uz jokiem, pasmie-
šanos, bet arī spējīgi pilnīgi 
koncentrēties darbam ar diri-
ģentu. Orķestris ir kā labs māls, 
ar kuŗu  kopā diriģents var iz -
veidot mākslas darbu. Festivālā 
tika atskaņoti trīs mani skaņ-
darbi: “Vientuļais eņģelis” vai 
“Meditācija”, “Donna Nobis 
Pacem”, kā arī “Otrā Simfonija”. 
Esmu īpaši gandarīts par sim-
fonijas atskaņojumu, jo parasti 
koncertiem izvēlas populāru 

steigumu – Brendona (Brandon) 
universitātes studentu orķestris 
bija sagatavojis vairākus manus 
skaņdarbus, arī techniski grūto 
darbu “Gadalaiki”, un šajos ek -
strēmajos laika apstākļos ar 
autobusu brauca vairāk nekā 
200 kilometru uz Vinipegu, lai 
noturētu meistarklasi kopā ar 
komponistu. 

Vai tālajā un aukstajā Vini-
pegā satikāt arī latviešus?

Dz.G.: Jā, Vinipegā iepazi nā-
mies ar trīs latviešiem – Tāli 
Ozoliņu, viņa dēlu un vedeklu, 
kas uz Kanadu pārcēlusies 

un Vašingtonas universitātes 
rīkots garīgās mūzikas koncerts 
“Aizlūgums par mieru pasaulē”, 
kuŗā piedalījās trīs amerikāņu 
koŗi no Vašingtonas univer-
sitātes un Luterāņu univer si-
tātes, kā arī stīgu kvartets Skyros 
ar kontrabasu. Viens no dar-
biem ar nosaukumu “Klusuma 
auglis” ir radies, pateicoties 
Mātes Terēzes dzejai angļu va -
lodā. Tomēr lielākā daļa dzies-
mu tekstu bija latviešu valodā. 
Visi amerikāņu koŗi skaisti 
dzie dāja latviski ar pārsteidzoši 
labu izrunu.
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(Turpināts no 4. lpp.)

Dubultportrets sniega vētrā Sietlā 
Ar kinorežisori Dzintru Geku un komponistu Pēteri Vasku sarunājas Taira Zoldnere

Dažas pieturzīmes gleznotājas daiļradē 

Varu izteikt vislielāko ap  brī -
nu un pateicību kultūras un 
sabiedriskās dzīves entuzias-
tiem Guntim Šmidhenam, 
Heterei Garbes, visiem rīko-
tājiem, kas mūs uzņēma un 
rūpējās, lai koncerti un filmu 
izrādes notiktu.

Kaut arī šis ir izaicinājumu 
pilns radošs brauciens, tomēr 
jūs abi turpināt darbu pie 
jauniem projektiem?

P.V.: Jā, man bija lūgums tūres 
rīkotājiem, lai būtu iespēja tur-
pināt komponēt. 24. februārī 
jaunatklātajā Elbas filharmonijā 
Hamburgā notiks koŗa un 
ērģeļu mūzikas koncerts, kuŗā 
piedalīsies ērģelniece Iveta Ap -
kalna un Valsts Akadēmiskais 
koris “Latvija” Māra Sirmā va -
dībā. Tiks atskaņots skaņdarbs 
ērģelēm “Cantuss ad pacem” un 
notiks arī pasaules pirmat-
skaņojums darbam ”Veni 
Domine”, kas ir kā lūgšana 
savest tautu kopā mājās – gan 

garīgās, gan fiziskās mājās. (Kad 
publicējam šo interviju, koncerts 
ar panākumiem jau bija aiz -
vadīts – Red.) 

Jau šī gada 19.maijā atkal ar 

Gleznotāja Biruta Delle 17. 
janvārī klusi nosvinēja savu 75 
gadu jubileju. Liekas, ka nav 
īstais laiks skaļām urravām un 
suminājumiem, ja neesi vairs tik 
jauns, kā gribētos, un ne tik 
mundrs un kustīgs, kā kārotos 
dzīvē sevi parādīt. Gleznotājai 
nav arī tik ietekmīga aizmugure, 
kas šo lielo mūža gadskārtu 
pārvērstu valsts nozīmes noti-
kumā, kā tas bija padomju laikos. 

uzrakstījusi dažas pieturzīmes 
skatītājam ceļā pie šī darba. Tās 
liek nojaust, ka mākslinieci ie -
spaidojušas 1940.–1944. gada 
franču Pretošanās kustības dzej-
nieka Renē Šāra (Renė Char) 
citētās rindas, no sevis piemeti-
not: „nostalģija pēc miera”. 

Latviešu gleznotāja necenšas 
attēlot kaŗa laika Franciju, viņai 
konkrētais notikums nav tik 
svarīgs kā atmosfēra, tāpēc viņa 

sāpi, neizsaucot varas iestāžu 
pretdarbību. Tiesa gan, viņa ne -
tiecās doties cilvēkos un izteikt 
novēroto. Tas viņai nebija vaja-
dzīgs: viņa gleznojot ļāvās zem-
apziņai, tām zemstrāvām, kas 
cirkulēja tuvākā un tālākā ap -
kārtnē. Savukārt izstāžu apmek-
lētāji, ja arī ne visu saprata, kas 
attēlots gleznā paslēptajos zem-
tekstos, tomēr nojauta vai juta ar 
sesto prātu mākslinieces precīzi 

tas noslēpums, kas mīt viņas dar-
bos. Māksliniece neko nepasaka 
skaidri un tieši. Viņa ieliek savu 
domu gleznā, ko ne vienmēr, pat 
visbiežāk, skatītājs nevar līdz 
galam atklāt. Noslēpumu pastip-
rina nosacītās figūras, kas stāv, 
iet, kaut kur dodas. Tā ir sirreāla 
pasaule, kas atklājas mūsu 
priekšā – reāla un tomēr parallēla 
īstenībai. Daudzējādā ziņā tā ir 
fantāziju zeme, kuŗā mūs glez-

tuācijas un stāstus, kas pieļauj plašu 
jo plašu interpretācijas spektru.

Pat gleznojot konkrēta cilvēka 
ģīmetni, kā tas ir izstādē ekspo-
nētajā „Dubultportretā” (2012), 
nosacītības noskaņu uzsveŗ aiz 
Eižena Valpēteŗa muguras iekom-
ponētie lidojošie putni. Tie kļu-
vuši par daudznozīmīgu mā -
jienu, par zemtekstu. 

Pēdējā laikā figurālās kom-
pozīcijas Biruta Delle glezno 

savu mūziku atgriezīšos ASV – 
Disneja koncertzālē, Losan dže-
losā notiks pirmatskaņojums 
ērģeļu skaņdarbam “Hymnus”, 
ko spēlēs ērģelniece Iveta Ap -

kalna. Liels paldies Ivetai 
Apkalnai par entuziasmu lat-
viešu mūzikas populārizēšanā 
pasaulē!

Dz.G.: Es šobrīd beidzu darbu 

pie dokumentālās filmas par 
Ilmāru Blumbergu, kas ir mans 
sen iecerēts un uzfilmēts pro-
jekts. Filma būs gatava pavasarī. 
Toties pagājušajā, Latvijas Simt-
 gades gadā katru dienu fil-
mējām kādu notikumu – 
monarchu vizītes, Dziesmu 
svētkus, notikumus uz Latvijas 
robežas un reizēm arī kādu 
nelielu ikdienas skici, personas 
portretu. Biju domājusi, ka 
iznāks pusotru stundu gaŗa 
filma, tomēr, aplūkojot uzfil-
mēto materiālu, sapratu, ka šo 
projektu nav iespējams iekļaut 
vienas filmas rāmjos. Būs četras 
dokumentālās filmas, sadalītas 
pa četriem gadalaikiem. Mū -
ziku filmām rakstīs komponists 
Pēteris Vasks, un to spēlēs četri 
lieliski pianisti: Vestards Šim-
kus, Reinis Zariņš, Georgijs 
Osokins, Rihards Plešanovs. Šī 
gada rudenī filmām jābūt 
gatavām. 

Dzintra un Pēteris: Darba 
pietiek!

Tomēr galerija „Daugava”, kuŗa 
2013. gadā izdeva iespaidīgu 
mākslinieces darbu albumu, 
parūpējās un pašā gada sākumā 
atklāja viņas jubilejas izstādi 
„Kuŗš Olīvu dārzā bija lieks…”. 
Tajā eksponēti gan vairāki se  nāki 
darbi, gan pēdējo divu gadu aina-
vas, kas lielos vilcienos ļauj izse-
kot viņas daiļrades attīstības līkni.

Izstādes nosaukums patapi nāts 
no Birutas Delles 1977. gadā 
tapušās kompozīcijas virsraksta. 
Apakšējā kreisajā stūrī autore ir 

rāda cilvēkus, kas klīst nezināmā 
(Olīvu) dārzā un kas, pacēluši 
sejas pret debesīm, meklē risi-
nājumu viņiem svarīgām prob-
lēmām, piemēram, kā šādā 
si tuācijā rast brīvību. Biruta 
Delle līdz ar citiem cilvēkiem 
savulaik tiecās pēc garīgas svēt-
laimes, ko sniedz brīvība. Tobrīd 
kā dzejā un mākslā, tā vispār 
kultūrā ļaudis alka uziet atbildes 
uz daudziem jautājumiem, bet 
māksliniece atrada formu, kā 
tēlos izteikt sabiedrības kluso 

nenoformulēto. Skatītāji redzēto 
iztulkoja, kā katrs vēlējās, glezna 
patvaļīgai interpretācijai deva 
visdažādākās iespējas, vispla šā-
kos ceļus un lielceļus. Tādēļ 
Biruta Delle iemantoja daudzos 
glezniecības cienītājos klusu viņu 
slēptāko domu un vēlmju 
izteicējas titulu.

Šī slava agrākajās paaudzēs 
joprojām ir jo spēcīga un fas-
cinējoša, tādēļ Birutas Delles 
gleznu izstādes allaž piesaistījušas 
ļaudis. Kā šķiet, visvairāk pievelk 

notāja ieved. Tas radies tādēļ, ka 
viņas glezniecības skolotājs Ansis 
Stunda iemācīja skolnieci sekot 
dabai, taču modeļus Birutai 
Dellei bija grūti dabūt, tādēļ 
jaunībā izlīdzējās ar to, ka taisīja 
lelles, ko nostādīja nepiecieša-
mās pozās, un gleznoja. Tādējādi 
figurālajās kompozīcijās tēli ir 
nosacīti, atņemot jebkuŗas indi-
vidualizācijas pazīmes. Cilvēku 
figūras kļūst par zīmēm. No tā iz -
riet, ka māksliniece runā ale go-
rijās, metaforās, veido sirreālas si -

retāk, visbiežāk ainavas. Tomēr 
gleznotāja nedodas plenērā. Pa -
rasti koki vai sadzīviskas ainiņas 
parkā ir noskatītas pa logu vai 
novērotas pastaigājoties. Līdz ar 
to arvien vairāk zūd uztveres 
tiešuma vitalitāte, savukārt dar-
bos ienāk zināms sentiments. 

Ceļš no mācekļa gadiem līdz 
šodienai bijis ārkārtīgi gaŗš un ne 
rozēm klāts. Tas gājis no dabas 
rūpīga, tonāli bagāta attēlojuma, 
caur klusu dumpīgumu līdz 
mūsdienu rāmam mieram.
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Daira Ruta Morusa

“Šeit skolēniem ir vairāk brīvības nekā Rietumos”
Amerikas latviete Daira Ruta 

Morusa programmā “Iespē-
jamā misija” jau otro gadu 
strādā Ropažu vidusskolā. Pie-
dāvājam viņas stāstījumu lai-
kraksta Ro  pažu Vēstis kore-
spondentei Agnetei Ālerei.

Daira Ruta Morusa ir “Iespē-
jamās misijas” programmas dalīb-
niece un jau otro gadu – angļu 
valodas skolotāja Ropažu vidus-
skolā. Pirms  „Iespējamās misi-
jas”  projekta Daira ir dzīvojusi 
un strādājusi Amerikā, kur bijusi 
asociētā profesore Lansingas ap -
kaimes kolledžā, mācot angļu va -
lodu kā svešvalodu, kā arī pa  snie-
dzot angļu valodas lasīšanas un 
rakstīšanas kursus amerikā ņiem.

“Katru reizi, izejot no darba, es 
sajūtos it kā būtu Šveicē! Te ir tik 
skaisti!” Tā par Ropažiem un 
Ropažu vidusskolu saka skolotāja 
Daira Ruta Morusa.

Kā nonācāt “Iespējamās misi-
jas” programmā?

Faktiski tas bija nejauši, es la -
sīju ziņas sociālo mediju tīklos, 
un tur bija viens raksts, kuŗu 
Imanta Nīgale (6. iesaukuma “Ie -
spējamās misijas” dalībniece, 
angļu valodas skolotāja Rīgas 
Lietuviešu vidusskolā) bija rak-
stījusi par savu pieredzi, kļūstot 
par  „Iespējamās misijas” dalīb-
nieci. Viņa arī nebija dzimusi 
Latvijā, bet gan Toronto un dzī  vo -
jusi tur. Viņa tik pozitīvi ap  rak-
stīja savus piedzīvojumus, tas li -
kās ļoti interesanti. Tas mani ļoti 
iedvesmoja un tāpēc pietei cos, 
bet nedomāju, ka mani pieņems.

Pieteikšanās process program-
mai bija ļoti ilgs – vajadzēja at -
bildēt uz jautājumiem par sevi, 
savu pieredzi, problēmsituāciju 
risināšanu. Nākamais solis bija 
Skype intervija 3.00 no rīta (pēc 
Amerikas laika). Tā bija pirmā 
reize, kad man bija darba inter-
vija latviešu valodā, tā izdevās 
labi, un tad nākamais solis bija, 
ka man bija jābūt Latvijā uz 
pārrunām klātienē.

Man nav pedagoģiskās izglītī-
bas, bet ir maģistra grads ling vis-
tikā jeb valodniecībā. Ar maģistra 
gradu drīkst strādāt gan augst-
skolās, gan kolledžās, bet vidus-
skolās un pamatskolās ir vaja-
dzīga pedagoģiskā izglītība. Es 
biju strādājusi kolledžā un vienu 
gadu arī universitātē Amerikā, 
līdz ar to šī bija izdevība ar 
„Iespējamās misijas”  atbalstu 
strā dāt latviešu skolā.

Kāpēc tieši skolotājas darbs 
un interese par valodniecību?

Pirmo reizi es ilgāku laiku Lat -
vijā biju 2003. gadā: es šeit paliku 
gandrīz gadu dzīvot, tajā laikā es 
biju tikko ieguvusi savu bakalaura 
gradu angļu valodas literātūrā. 
Latvijā es sāku piedāvāt dažiem 
cilvēkiem angļu valodas privāt-
stundas. Toreiz biju atbraukusi 
uz Latviju ar domu, ka es te 
palikšu uz visu dzīvi, bet tajā 
laikā mans gars bija diezgan no -
spiests, es domāju, ka Latvija arī 
bija daudz savādāka toreiz nekā 
tā ir tagad. Toreiz es biju pārāk 
bailīga un kautrīga, lai būtu gata-
va dzīvot Latvijā, tāpēc devos 
atpakaļ uz Rietumiem.

Viens no iemesliem, kāpēc es 
aizbraucu, bija tas, ka mani iz -
smēja par manu valodu: “Pasaki 

kaut ko tajā jocīgajā valodā, mums 
patīk, kā jūs, Amerikas cilvēki,  
runājat...” Es to uztvēru ļoti 
personīgi …

Es atgriezos Rietumos un vairs 
nezināju, kā pateikt “Es tevi mīlu”. 
Uzreiz domāju par locījumiem, 
vai pareizi pateikšu, vai būs pa -
reizā izruna, vai cilvēki nesmie-
sies. Es jutos tā, it kā es vairs kur-
pju saites nevarētu sasiet...  

Bet tad es sapratu, ka tā nav, ka 
es neko nezinu par latviešu valodu, 
un, atbraucot atpakaļ, es iestājos 

laikā noteikti vajadzētu būt kaut 
kam cilvēkā pašā iekšā, jāgrib 
risināt dažādas problēmu situā-
cijas. Būt par skolotāju nozīmē 
arī analizēt un risināt: “Vai šī pie eja 
strādā, ko es varu darīt citā di?” 
Vienmēr, pēc katras stundas va -
jag uzdot šos jautājumus. Jo ir tik 
daudz dažādu skolēnu vienā 
klasē, dažādos līmeņos, katram ir 
savas vajadzības. Labam skolo-
tājam jābūt ļoti empātiskam, un 
tas ir kaut kas, kas ir iedzimts, es 
nezinu, vai to var iemācīt.

teica: “Skolotāj, atļaujiet mums 
pašām risināt šo situāciju, ja jūs 
neļausiet, mēs nekad neiemā cī-
simies.”

Kāda ir Amerikas izglītība un 
tās kultūra?

Es domāju, kādreiz stingrāku 
noteikumu pateikšana ir labāka, 
ka ne vienmēr vajag visas lietas 
izrunāt, bet gan dažām lietām 
vienkārši ir jābūt, jo kādreiz man 
vajag runāt ar skolēniem par 
mājas darbiem, un tad es saņe -
mu atbildes: “Kāpēc tas mums ir 
jādara?”. Latvijā es esmu ievēro-
jusi,  ka skolēni darīs, ja viņi paši 
lems, ja tas viņiem pašiem būs 
izdevīgi, kamēr Rietumos mēs 
skolēniem pasakām, ka tas ir 
jādara, un viss.

Nu, piemēram, starpbrīžos es 
kādreiz gribētu skolēniem likt iet 
ārā elpot svaigu gaisu, jo tā ir 
mana pieredze – Rietumos mēs 
vienmēr vedām bērnus ārā no 
rīta, pusdienlaikā un pēcpus die-
nā. Atšķirībā no Rietumiem šeit 
skolēni ir tik ļoti nodarbināti, jo 
ārpus mācībām ir vēl interešu pul-
ciņi, bērni ļoti dedzīgi apmeklē 
šos pulciņus un mācās, līmenis ir ļoti 
augsts, un līdz ar to arī ļoti sa -
springts, šeit arī nav tik daudz brīvā 
laika nekā nedarīšanai, kas savu-
kārt ir Amerikā, kur bērni varbūt 
ir par slinku šādām aktī vitātēm.

Kā jums radās ideja Ropažu 
vidusskolā veidot “Ted-ed” 
pulciņu?

(“Ted-ed” ir jaunatnes izglītī-
bas iniciātīva. Tās misija ir po   pu-
 lārizēt un godināt studentu un 
skolotāju idejas un iniciātīvas 
visā pasaulē. Tā nodrošina starp-
tautisku platformu skolotājiem, 
lai radītu savas interaktīvās no -
darbības, lai palīdzētu zināt kā-
riem studentiem visā pasaulē 
attīstīt līderību un lasītprasmi.)

Tā vairāk bija bijušā skolas 
direktora Pēteŗa Salenieka doma. 
Es gribēju izveidot varbūt kādu 
avīzi vai ko tādu, bet bijušais 
skolas direktors mani pārlie ci-
nāja, ka “Ted-ed” prezentācijas 
prasmju pulciņš būs tas, kas no -
teikti noderēs. Tā nav tikai pre-
zentēšanas un publiskās runas 
prasmju attīstīšana, bet gan, kas 
man ļoti patīk, “Ted-ed”, tā ir ie -
spēja sazināties ar citiem cilvē-
kiem visā pasaulē, un šāda veida 
pulciņi dod iespēju jauniešiem 
izteikt savu viedokli, jo nav daudz 
iespēju, kad jaunieši varētu runāt 
par to, kas viņiem interesē un kas 
viņiem ir uz sirds. Un man liekas, 
ka tādā veidā mums vajadzētu 
uzklausīt jauniešus un viņu vie-
dokli, jo viņi būs tie, kas pārņems 
vēlāk mūsu iesāktos darbus un 
problēmas un risinās tās.

Vai ir viegli strādāt ar Ropažu 
vidusskolas bērniem? Vai ir kas 
īpašs, kas jums šeit patīk?

Pirmo reizi, kad es ieraudzīju 
Ropažu vidusskolu, es sēdēju pie 
datora Amerikā, Mičiganas štatā, 
un nodomāju: tik skaista, mierīga 
vieta – Ropažu vidusskolas ap -
kārtne. Kad es pirmo reizi šeit 
atbraucu, biju tikko atlidojusi uz 
Latviju, un nākamajā dienā jau 
man bija jātiekas ar Ropažu 
skolas direktoru un viņa vietnie-
ci. Kad atbraucu, sajutos uzreiz 
labi, nebija svešas vietas sajūta, 
uzreiz sajutu, ka te ir mana vieta. 
Tas, kas man šeit patīk, saru nā-
joties ar kolēģiem, ka viņiem rūp 

bērnu labklājība, viņi grib, lai 
mums ir laba skola un labi bērni. 
Skolēni šeit ir ārkārtīgi inteliģen -
ti, ir tik interesanti klausīties, ka 
viņiem ir ko teikt, kā arī šeit bērni 
cits citu ļoti atbalsta. Rietumos 
ļoti daudzi bērni ir sadalījušies pa 
grupiņām,  nav tik daudz saliedē-
jušies.

Kā mūsdienās jauniešus var 
iedvesmot uzzināt un apgūt 
visu jauno?

Es nezinu, vai man labi izdodas 
iedvesmot, bet es pati esmu sa -
jūsmā par mācību priekšmetu, ko 
mācu: man tas patīk un interesē; 
es domāju, ka tas kādreiz arī pielīp, 
ka es pati esmu lielā sajūsmā. Es 
ceru daudz vairāk pārliecināt 
skolēnus otrajā semestrī, ka mā -
cītais viņiem būs noderīgs arī 
dzīvē. Jo, mācot angļu valodu kā 
svešvalodu, Latvijā skolēni ir diez-
gan daudz uzauguši ar youtube, 
ar filmām un internetu, un tad 
viņi nāk uz stundām ar diezgan 
augstām komunikācijas pras mēm 
un spēj sazināties ļoti labi. Un arī 
ar precīzu gramatiku, kas ir brī -
nišķīgi, bet tas ir izaicinājums 
man, kā viņus pārliecināt, lai viņi 
var ko jaunu iemācīties.

Vasarā pie mums bija at  brau-
kuši skolēni no Moldovas, un 
mūsu skolēni, galvenokārt šī gada 
9. klase, pavadīja daudz laika ar 
viņiem, un es domāju, tāda veida 
sadarbība palīdz jauniešus pār-
liecināt, cik svarīgi tas ir, jo viņi 
varēja labi komunicēt ar viesiem, 
un noteikti tas viņus motivēja 
ieraudzīt, kur skolā mācītais  
dzīvē ir noderīgs.

Kā mēs mūsdienu laikmetu 
varam izmantot savā labā, 
mācot bērniem valodniecību?

Mums Ropažu vidusskolā ir 
pieejams lingafonijas kabinets 
(kabinets, kas ir aprīkots ar 
technoloģijām, lai varētu apgūt 
dažādas valodas), es to plānoju 
otrajā semestrī lietot daudz vai -
rāk, jo bērni ir pieraduši pie tech-
noloģijām, un tas viņiem patīk.

Piemērs no iepriekšējā skolas 
gada: es katru dienu stāvu klases 
priekšā un runāju. Kādreiz var-
būt viņiem tas liekas garlaicīgi, 
bet internets ir veids, kā ļaut 
skolēniem pašiem kaut ko izpētīt, 
noskatīties, klausīties.

Pagājušogad es ierakstīju vienu 
video, kuŗā varēja dzirdēt manu 
balsi. Stundā es neko nestāstīju, 
rādīju tikai video, un bērni visi, 
visās klasēs, pat vecākajās, sēdēja 
un skatījās ar interesi. Es to daru 
katru dienu, bet skolēni nepievērš 
man tādu uzmanību, bet tikko kā 
kaut kas parādās uz ekrāna, 
uzreiz ir citāda reakcija, viņiem 
bija kāpināta uzmanība un arī 
intereses vairāk.

Šī paaudze būs noteikti krietni 
citādāka nekā mēs, bērniem jau 
4. klasē ir mobilie telefoni. Nu 
jau arī 7., 8. un 9. klasei esmu 
sākusi uzdot dažus īsus mājas 
darbiņus ar mobilajiem telefoniem.

Dažās klasēs ir arī tādi skolēni, 
kuŗi nekad nepilda mājas darbus, 
bet, kad esmu uzdevusi īsu mājas 
darbiņu izdarīt ar telefona apli-
kāciju, tad 99% skolēni šo mājas 
darbu ir izpildījuši. Tāpat ar 
runas ierakstīšanu varbūt skolēni 
var justies brīvāk, viņi varbūt 
kautrējas nākt klases priekšā, šajā 
gadījumā valodas apgūšanai tas 
tieši ir ļoti nepieciešams.

maģistru programmā Universi-
tātē un sāku mācīties lingvistiku. 
Mana maģistra darba tema bija 
par salikteņiem latviešu valodā, 
kuŗi ir atvasināti no darbības vārda 
saknes, tāds morfoloģisks pētījums.

Kā mums valodniecība var 
būt noderīga dzīvē, cik tā daudz 
var iemācīt, kādas kompetences 
var attīstīt?

Angļu valoda noteikti būs no -
derīga, jo šajās dienās pasaules 
ekonomika, polītika un daudzas 
citas lietas tiek risinātas un pār-
runātas angļu valodā, tas papla-
šina robežas, es neatceros, kuŗa 
slavenība teica šos vārdus, bet 
“mūsu valoda ierobežo mūsu do -
māšanu”. Ja mēs nespējam izteik-
ties precīzi svešvalodā, tas no -
teikti mūs ierobežo.  

Ko nozīmē būt par skolotāju 
mūsdienās?

Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, 
es domāju, ka skolotājam būtu 
jābūt labam paraugam skolēniem 
ar savu attieksmi, uzvedību; sko-
lotājam jābūt godīgam, jārāda 
labs piemērs; viņam ir jāieklausās 
savos skolēnos; jāiedziļinās viņu 
vajadzībās. Skolotājam jāspēj sko-
lēni ieinteresēt mācīties.

Ja es domāju par visiem saviem 
skolotājiem, tie noteikti man pa -
līdzēja izjust prieku par mācībām 
un skolu, bet es zinu, ka man līdz 
tam ir vēl jāmācās, lai es visiem 
saviem skolēniem iedvestu 
prieku nākt uz skolu.

Vai par skolotāju iemācās vai 
tomēr piedzimst?

Es domāju, ka potenciāls iemā-
cīties ir jebkuŗam, bet tajā pašā 

Jūs esat dzīvojusi Amerikā un 
strādājusi Amerikas skolā. Kā 
bija strādāt tur?

Runājot ar dažiem skolēniem 
un ar saviem kolēģiem šeit, esmu 
pamanījusi, ka pastāv dažādi ste-
reotipi par Rietumiem un Ame -
riku, sevišķi par Amerikas izglī-
tības sistēmu. Citiem ir priekš-
stats, ka tur ir liels chaoss, valda 
liela brīvība un ka skolēniem ir 
liela teikšana. Bet es izjūtu tieši 
otrādi,  ka Amerikā mēs esam 
diezgan stingri, skolēniem nav 
neko liela teikšana, drīzāk tā ir 
skolotājiem un skolas pārvaldēm.

Turpretī manā mazajā pieredzē 
šeit, Latvijā, esmu pamanījusi, ka 
skolēnu viedoklis tiek vairāk 
uzklausīts. Šeit cilvēkiem ir vai -
rāk brīvības nekā tur. Piemēram, 
bija domstarpības starp diviem 
skolēniem koridorā (šis ir vēro-
jums pagājušogad, manā pirmajā 
skolas gadā). Es biju piegājusi 
klāt skolēniem, viens bija aizvai-
nojis otru, un bija radušās dom-
starpības, es gribēju ar skolēniem 
visu kārtīgi izrunāt, bet tad pie-
nāca klāt kāds mans kolēģis un 
uz to paskatījās daudz citādāk. Es 
domāju, ka nevaram kādu aizvai-
not un darīt pāri. Kolēģis daudz 
cilvēciskākā veidā, nemēģinot 
novilkt kādas robežas, mēģināja 
tikai izrunāties un nemēģināja 
noteikt, kuŗam ir taisnība, tā ir 
lielāka atvērtība.

Savukārt citā gadījumā viens 
skolēns bija atņēmis meitenēm 
telefonu, es jau uzreiz teicu, ka 
dabūsim to atpakaļ, iesim pie 
direktora, bet tās pašas meitenes 
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Grants atnāk pie manis 2018. 
gada 2. decembrī, un, kā vien-
mēr ārzemēs dzimušie latvieši, 
kuŗi tagad dzīvo Latvijā, ir 
steigā. Ātri izstāstu viņiem, par 
ko rakstu savu 4. grāmatu par 
trimdas latviešu vēsturi, un 
Liene sāk pirmā savu stāstu:  

„Es piedzimu Stokholmā, 
Zviedrijā, uz kurieni mani ve -
cāki Velta Leimane un Alek-
sandrs Dindonis bija aizbēguši 
no Latvijas. Tur Vecāki nonāca 
at  se višķi, satikās vēlāk un tur 
arī apprecējās. Divus gadus 
pirms manis piedzima mana 
vecākā māsa. Kad man bija trīs 
gadi, vecāki izdomāja, ka Ame-
rika ir tā laimīgā zeme, jo 
Zviedrija tai laikā nebija Baltijas 
bēgļiem pretimnākoša, aiz  brau-
cām uz Ameriku, kur pirmo 
gadu no  dzīvojām laukos kādā 
kartu peļu fermā. Ar to mēs 
varējām samaksāt mūsu ceļu uz 
Ame riku. Vēlāk man likās, ve -
cāki nožēloja to, ka Zviedriju 
bija atstājuši. Pirmkārt, Ame-
rika bija daudz tālāk no Latvijas 
un, otrkārt, viņiem sākumā 
nebija kontakta ar citiem lat-
viešiem, pagāja laiks, kamēr 
iedzīvojās un iepazinās ar ame-
rikāņu dzīves stilu. 

Māte Latvijā bija izskolojusies 
un strādāja par medmāsiņu; 
tēvs bija izskolojies sava tēva 
Bulduru dārzkopības skolā. No 
Mičigānas laukiem drīz viņi 
pārcēlās uz Čikāgas priekš pil-
sētu Džoljetu, kur bija neliela 
latviešu saime. Tur latvieši iz -
juta Amerikas spiedienu asi mi-
lēties, pret ko sevišķi cīnījās 
mana mamma. Viņa ļoti sāpīgi 
izjuta Latvijas zaudēšanu, un 
viņa mūs abas audzināja ļoti 
latviskā garā. Viņa vienmēr uz -
svēra to, ka Latvija ir daļa no 
mums un mēs esam daļa no 
Latvijas. Viņa vienmēr teica: ja 
kādreiz Latviju atbrīvos, kaut 
gan pati tam īsti neticēja, mums 
būs jābrauc atpakaļ. Katru sest-
dienu mēs braucām uz latviešu 
skoliņu, lai gan tas bija diezgan 
gaŗš gabals. Tur visi skolotāji 
bija diezgan veci un man liela 
saite ar viņiem neradās, bet 
tādas man radās Gaŗezerā. Es 
tur sāku iet no pirmās dienas, 
kad tur vēl bija tikai jauniešu 
nometne. Kad sākās vidusskola, 
gāju vidusskolā, tad es audzināju 
mazos bērnus nometnē, biju 
audzinātāja vidusskolā. Tā es 
Gaŗezerā pavadīju visas jau nī-
bas dienu vasaras, un tas man 
radīja ne tikai prieku tikties ar 
tautiešiem – tas bija ļoti no -
zīmīgs laiks manā izaugsmē. 
Atceros, jau kā mazs bērns es 
varēju nodziedāt ļoti daudz 
tautasdziesmu. Lasīju arī lat-
viešu grāmatas un darīju visu, 
ko pienācās darīt latviešu 
bērnam.  

Kad es izstudēju bioloģiju, tad 
gribēju sākt studēt entemolo-
ģiju, jo man bija liela interese 
par dabas aizsardzības jautā-
jumiem. Es gribēju palīdzēt 
attīstīt dabiskus veidus, kā ap -
kaŗot kaitīgo kukaiņu izplatību, 
jo tajā laikā vislielākā problēma 
lauksaimniecībā bija kukaiņu 
apkaŗošana ar ķīmiju. Es strā-

dāju un mācījos iestādē, ko 
sauca par bioloģisko kontroli. 
Gribēju turpināt strādāt pēt-
niecības institūtā un iegūt ma -
ģistra gradu, un mēs sākām 
izveidot dabiskos ķīmijas lī -
dzekļus – hormonus, lai kon-
trolētu, kā kukaiņi kustas, ceļo, 
pārojas un dēj oliņas. Bet tad es 
atklāju, ka pētniecības darbs ir 
ļoti grūts un paņem tik daudz 
laika, ka man pašai tā  atlika ļoti 
maz. Tādēļ savos trīsdesmit 
gados izvēlējos studēt veterināro 
medicīnu, jo man gribējās kaut 
ko vieglāku, pētniecības darbs 
mani bija nogurdinājis, un man 
patika medicīna. Tad es Mi -
čigānas universitātē izstudēju 
veterinārmedicīnu un sāku 
strādāt Kalamazū par veteri-
nārārsti. 

Mēs bijām pārcēlušies uz 
Kalamazū, jo gribējām dzīvot, 
kur ir latvieši. Mums jau bija 
divi dēli Kaldis un Matīss. Mēs 
uzsākām nelielu kustību „Kāpēc 
Kalamazū”. Tai bija panākumi, 
jo saradās arvien vairāk jaunu 
ģimeņu ar bērniem. Tur tai 
laikā varēja dabūt samēra labu 
darbu. Pilsētiņa nebija liela, 
jauka vide bērnu audzināšanai, 
un mēs uzsākām Kalamazū 
latviešu bērnu dārzu. Nosaucām 
to par „Pasaciņu”, un to vadīja 
bijusī Latviešu studiju centra 
(LSC) studente Andra Zom-
mere. Bērnu dārzs sākās mūsu 
mājā ar trim latviešu un vienu 
amerikāņu bērniņu, bet audzi-
nāšana notika latviešu valodā. 
Tad radās arvien vairāk latviešu 
bērnu, un „Pasaciņa” pārcēlās 
uz Latviešu centru.

Diemžēl mani bērni Latvijā 
nedzīvo neviens. Un iemesls ir 
tas, ka mēs ar bērniem at  brau-
cām jau 1994. gadā un palikām 
te 13 mēnešus, un tas laiks 
bērniem bija ļoti, ļoti grūts. 
Viņiem nepatika latviešu sko-
las, jo te skolas bija disciplināri 
daudz savādākas nekā Amerikā. 
Kaldis bija atkal ielikts pirmajā 
klasē, lai gan Amerikā bija to 
jau beidzis. Arī mums pašiem 
nebija viegli te pierast, jo es 
mācīju fakultātē Jelgavā, man 
bija jābrauc ar vilcienu, pēc tam 
ar autobusu līdz cukurfabrikai 
un tad vēl gabalu bija jāiet 
kājām. Man pagāja pusotras 
stundas, lai tur nokļūtu, un 
vilcienā es ļoti salu. Tas bija ļoti 
grūts gads mums visiem, jo 
bieži pat dienā mums nebija 
silta ūdens. 

Nebija daudz vietu, kur ar 
bērniem aizbraukt, lai viņus 
izklaidētu. Mēs iztērējām ļoti 
daudz iekrātās naudas, jo ne -
varējām pietiekami sapelnīt, lai 
varētu iztikt, tādēļ izdomājām, 
ka brauksim atpakaļ. Tobrīd 
bijām pārliecināti, ka brauksim 
atpakaļ uz Latviju, kad bērni 
būs izskoloti. To mēs arī iz -
darījām pirms sešiem gadiem, 
bet starplaikā mēs abi esam 
uzturējuši kontaktus, koleģiā lus 
sakarus, jo katru gadu Latvijā 
bijām 2-3 reizes, lai vienmēr 
zinātu par uzņēmumiem un 
darba iespējām. Tādēļ šoreiz 
pārcelties mums bija daudz 
vieglāk. Mēs 2012. gadā at  brau-
cām uz Latviju otro reizi, tieši 

uz 18. novembri, jo man patika 
redzēt tautas kopību svētkos. 
Vienīgi man bija grūti pieņemt, 
ka te centrā es vēl visur veikalos, 
uz ielas un satiksmes līdzekļos 
sastapos ar krievu valodu. 

Man bija grūti arī darbā, jo es 
visu laiku biju veidojusi klīniku 
pēc sava prāta, bet reālā situācija 
bija savādāka, nekā es to biju 
izpratusi. Mums ar kolēģi bija 
ļoti atšķirīgi viedokļi. Mēs mek-
lējām kopsaucēju, bet mūsu 
domas bija atšķirīgas par ļoti 
daudz lietām. Man arī bija 

citām valstīm. Tā viņi sav star-
pēji iepazīstas, veido draudzības 
un viens no otra kaut ko 
iemācās. Tas ārzemju latviešiem 
parāda, ka arī Latvijā ir ie -
spējams veidot karjēru un labi 
dzīvot. Mums jau ir zināmi 
vairāki jaunieši, kuŗi sadrau-
dzējušies 2x2 nometnēs, ap  pre-
cējušies un tagad dzīvo Latvijā 
un izveidojuši itin labas 
karjēras.”

Tad par savu pieredzi stāsta 
Jānis:

„Abi mani vecāki ir no Lat-

kas visi jau bija bijuši skolotāji 
Latvijā. Latviešu skolā man bija 
jauki satikties un rotaļāties ar 
draugiem, uzdzīvot, dejot tau-
tasdejas un darīt visu citu, ko 
mēs, latvieši, kopā da  rījām. Tā 
daļa no dzīves In  dianapolē man 
ļoti patika. 

Pirmo gradu es ieguvu In -
diānas universitātē humanitā-
rās zinātnēs – kā vēsturē, polī-
toloģijā, psīcholoģijā, taču man 
jāsaka, ka es īsti nezināju, ko es 
tālāk gribētu darīt. Zināju tikai, 
ka negribu dienēt armijā, jo tai 
laikā bija Vietnamas kaŗš. Bet 
man kaut kā laimējās, mani ne -
iesauca. Es turpināju dzīvot 
Indianapolē, piedalījos latviešu 
sabiedrībā – jaunatnes pulciņā 
teātrī, kur mums bija tāda maza 
grupiņa, kas uzstājās kopā ar 
Liliju Gleški. Mēs 1973. gadā 
piedalījāmies arī Klīvlandes 
Dziesmu svētkos. Mūsu grupā 
bija arī tāds Vito Burģis, kuŗš 
bija režisors. Tur mums ar Lieni 
radās pirmais kontakts, jo viņa 
tajā laikā bija sākusi iegūt aug-
stāko izglītību Batlera (Butler 
university) universitātē. Tad 
mēs sadraudzējāmies, un es 
sāku nopietnāk domāt par savu 
nākotni. 

Es biju mazliet strādājis ar 
cietumniekiem, es viņiem lasīju 
lekcijas un rādīju filmas par 
dzīvi. Atklāju, ka man patīk 
cilvēkiem palīdzēt, un es no  lē-
mu, ka strādāšu psīcholoģijas 
laukā. Tad mēs kopīgi meklē-
jām skolu, kur mēs studijas 
maģistra gradam varētu tur-
pināt kopā un atradām Miči-
gānas stata universitāti Lan-
singā. Pirms tam 1977. gadā 
mēs apprecējāmies, un tur no -
dzīvojām deviņus gadus, kamēr 
pabeidzām savu izglītību. Liene 
ieguva maģistra gradu ento mo-
loģijā un veterinārā medicīnā  
un es – maģistru gradu psī-
choloģijas laukā. Sāku doktora 
studijas, bet nepabeidzu. Tās es 
pabeidzu Latvijā 1998. gadā 
Latvijas Universitātē. Mēs savu 
kopīgo dzīvi veidojām Lansingā. 

Lansingā 1983.gadā piedzima 
mūsu vecākais dēls Matīss, un 
tad mēs pārcēlāmies uz Kala-
mazū, kur mēs nodzīvojām 
kādus 30 gadus. Otrais dēls 
Kaldis mums piedzima jau 
K  lamazū, kur mēs sākām ak  tīvi 
darboties daudz darīt latviešu 
sabiedrībā. Liene radīja kustību 
„Kāpēc Kalamazū”, kas pie  sais-
tīja ļoti daudz jaunu ģi  meņu, un 
iesāka latviešu bērnudārzus, tas 
tiešām bija kaut kas fenome-
nāls. Es jau iepriekš Lansingā 
biju strādājis latviešu skolā. 
1986. gadā Kalamazū latviešu 
skolā mums bija seši bērni, bet 
trīs gadu laikā bija jau  pāri par 
50 bērniem. Cilvēki vienkārši 
pārvācās uz Kalamazū, un sa -
biedriskā dzīve tur ātri vien 
uzplauka. Es esmu ļoti daudz 
strādājis latviešu skolās, mācot 
vēsturi, ģeografiju, aktuālitātes 
un kā katram ir jākalpo un 
jādara darbi latviešu sabiedrības 
labā.

uzņēmums Jelgavā, ko es uzsāku 
pirms 30 gadiem. Tas bija vai -
rumtirdzniecībā, ko es uzsāku 
fakultātē, kur galvenais mērķis 
bija fakultātes attīstība. Pirmos 
desmit gadus tā bija bezpeļņas 
organizācija, bet pēc tam mēs 
pieņēmām peļņas uzņēmuma 
statusu. Tas palīdz rīkot kon -
ferences, palīdz ar financēm, 
palīdz ar izglītību. Mēs uzsākām 
tādu kā izglītības centru, ar 
kvalifikācijas celšanas kursiem 
un dažādiem semināriem. Tika 
ļoti daudz darīts, lai palīdzētu 
Fakultātei attīstīties, ko Fakul-
tāte varbūt pat neatzīst. Tur ir 
arī „Universitātes Vetfonds”, kas 
turpina funkcionēt un ko mēs 
vēl arvien atbalstām. Rīgā man 
bija trīs klīnikas, viena galvenā 
centrālā klīnika, kuŗas mērķis 
bija pacelt līmeni veterinār me-
dicīnas jomā un kas bija arī kā 
mācību klīnika, kur studenti 
nāca mācīties un iegūt praksi 
augstākā līmenī. Tagad to savu 
daļu no prakses es esmu pār-
devusi savam bijušam kolēģim, 
un cilvēki pie manis griežas 
tikai pēc konsultācijām. 

Kopš 2013. gada mēs esam 
iesaistījušies nometņu 2x2 rī  ko-
šanā un mēs esam tās padomē. 
Pēdējo četru gadu laikā ir 
bijušas piecas nometnes. Pagā-
jušo gadu bija pirmā, kas notika 
ziemā starp Ziemsvētkiem un 
Jauno gadu, citas bija notikušas 
vasarā. Nākamajā gadā būs 
nometne Toronto Dziesmu 
svētku laikā un vēl viena Lat -
galē. Turpmāk mēs gribam 
nometnes rīkot arī vēl citās 
Eiropas valstīs –  kā Zviedrijā, 
Īrijā, Anglijā vai Vācijā, bet 
Latvijā turpināt katru gadu. 
Parasti mums nometnēs pie -
dalās apmēram puse jauniešu 
no Latvijas un puse jauniešu no 

gales. Tēvs bija dzimis 1911. 
gadā, mamma – 1912. 1930. ga -
dos viņi abi jau strādāja, tēvs 
bija beidzis komercskolu Rē -
zeknē, mamma bija beigusi 
Kaucmindes mājturības skolu, 
un es domāju, ka viņiem trīs-
desmitie gadi Latvijā bija zelta 
gadi. Viņiem krievu ienākšana 
Latvijā bija briesmīgs šoks. 
Mans tēvs jau 1941. gada jūnijā 
tika arestēts. čeka viņu sagrāba 
un aizveda uz Krieviju uz 
ieslodzījumu, bet tad sākās karš 
ar Vāciju. Mani vecāki saprata, 
ka Latvijā viņiem nekādas 
dzīves nebūs. Kad saprata, ka 
Latvija būs jāatstāj, viņi bija 
satriekti. Mana vecākā māsa, 
kuŗa tagad gan ir jau aizsaulē, 
vēl 1943. gadā piedzima Latvijā 
un kopā ar vecākiem nonāca 
Vācijā. Es piedzimu 1947. gadā 
Vircburgas nometnē. No no -
metnes gan neko neatceros, jo 
man bija kādi divi vai trīs gadi, 
kad mēs Vāciju atstājām. Pār-
cēlāmies uz Ameriku. Sākumā 
mēs kādu gadu dzīvojām 
Kentakī štatā fermā, lai varētu 
atmaksāt sponsoram par ceļu 
uz Ameriku. Tad mēs vēl īsu 
brīdi dzīvojām tajā pašā štatā 
Luivillā, kur piedzima mana 
jaunākā māsa. Bet tad mēs 
pā rcēlāmies uz dzīvi India na-
polē, jo tur bija labāki darba 
apstākļi un daudz vairāk lat-
viešu. Es domāju, ka maniem 
vecākiem tur gāja relatīvi labi, 
jo tēvs strādāja kādā lielā firmā, 
kas ražoja telefonus. Tur bija 
arodbiedrības un darba ap  stākļi 
bija labi. Viņš tikai visu laiku 
baidījās, ka kāds viņu nosauks 
par krievu vai komunistu. Tur 
es uzaugu, un man tur ļoti pati-
ka. Tur bija latviešu skola, un 
man bija daudz draugu. Skolotāji 
visi bija no vecākās paaudzes, 
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Aigars Šķēle pie pretinieku groza

Vislielāko ārtavu saspringtajā spēlē  deva Jānis Strēlnieks 
// FOTO: FIBA

Mūsu dzīve Latvijā

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

Basketbolisti
paklūp ceļā uz

Pasaules kausu

Latvija – Spānija 62:67 
(14:25, 11:13, 16:13, 21:16). 
Latvijas basketbola izlasei bija 
jāaizvada divas izšķirīgas spēles, 
lai kvalificētos Pasaules kausa 
izcīņas finālturnīram. Turnīrā 
bija izveidojusies saspringta si -
tuācija. Latvijas vienībai bija 
atlikuša spēles pret Spāniju (22. 
februārī Rīgā) un pret Melnkalni 
(25. februārī izbraukumā). Ja 
mēs uzvaram spāņus un meln-
kalnieši zaudē Ukrainai, tad 
latviešiem Podgoricā pietiktu ar 
jebkādu uzvaru. Ja spāņiem 
zaudējam, tad Melnkalnes vie-
nība jāuzvar ar deviņu punktu 
pārsvaru. Ārzemju klubi bija 
devuši atļauju Latvijas izlasē 
spēlēt Dairim Bertānam, Jānim 
Strēlniekam, Žanim Peineram 
un Jānim Timmam. Timma uz 
spēli ar Spāniju ieradās dažas 
stundas (!) pirms sākuma, 
Peiners – dienu vēlāk.

Visu spēles laiku spāņi atradās 
vadībā, vienu brīdi viņu pār-
svars sasniedza pat 19 punktus. 
Taču mūsu vienība prata sa -
ņemties, atspēlēja lielo punktu 
deficitu. Spēles nobeigums bija 
drāmatisks. Latvija ar ļoti lielu 
azartu cīnījās aizsardzībā, kas 
apgrūtināja sāncenšu uzbru-
kumu, taču viņiem rēgulāri iz -
devās tikt pie otrajām iespē jām, 
tāpēc ilgu laiku tikt tuvāk par 
trim punktiem neizdevās. To -
mēr nepilnas divas minūtes līdz 
pamatlaika beigām starp ko -
mandām bija vien punkts – 
Jakovičs iemeta divus soda 
metienus, Šķēle bija precīzs pēc 

smaga caurgājiena un uz tablo 
60:61. Viesi savā uzbrukumā 
kārtējo reizi tika pie atlēkušās 
bumbas, un pēc mirkļa uz soda 
metienu līnijas stājās Saiss. Viņš 
meta garām abus, taču veiksme 
vēlreiz uzsmaidīja viesiem – 
bumba lidoja ārpus laukuma 
robežām, bet tiesneši pēc video 
pētīšanas to atdeva spāņiem. 
Pēc brīža Koloms iemeta tāl-
metienu, Meiers meta garām 
abus soda metienus, bet spāņi 

kļuva statisks, metieni nekrita 
iekšā. Ja mēs jau no sākuma 
spēlētu kā otrajā puslaikā, re -
zultāts būtu cits.”

Latvijas izlasē rezultātīvākais 
bija Aigars Šķēle, kurš guva 18 
punktus, bet deviņus punktus 
pievienoja Ingus Jakovičs. Ojārs 
Siliņš iemeta astoņus punktus. 
Spānijas izlasē rezultatīvākais 
bija Dario Brizela, kuŗa kontā 
17 punkti, savukārt 13 punktus 
pievienoja Kvinto Koloms.

vienu, un mājinieki pirmos 
punktus guva tikai pirmās 
ceturtdaļas vidū. Vēlāk mūsējo 
pārsvars pieauga jau līdz 12 
punktiem (28:16), taču to ne -
izdevās nosargāt. Savu fanu 
uzkurinātie laukuma saimnieki 
spēja pietuvoties līdz ‒ 4 (26:30). 
Melnkalnieši veiksmīgāk dar-
bojās cīņā pie groza. Pēdējo 
spēles ceturksni Latvija sāka ar 
piecu punktu pārsvaru (60:55) 
un ceturtdaļas vidū ļāva preti-
niekiem pietuvoties līdz 63:61. 
Spēles pēdējā minūte izvērtās 
nervoza. 14,9 sekundes līdz 
beigām treneris Arnis Vecvagars  
pieprasīja pārtraukumu, dodot 
iespēju izraut ceļazīmi ar tāl-
metienu.  Taču Bertāna smags 
tālmetiens pēc saskares nebija 

Man pašam tas  ir iegājis 
asinīs, un Liene to ļoti atbalstīja 
un pati tajā bija ļoti, ļoti čakla 
un darbīga. Liene strādāja par 
veterinārārsti Kalamazū, es – 
psīcholoģijas laukā. Es nodi-
bināju privātpraksi, kas man 
bija līdz pat tam laikam, kad 
mēs pārcēlāmies uz Latviju. Es 
ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem, 
kuŗiem bija bijušas smadzeņu 
traumas, piemēram, pēc auto-
mašīnu avārijas, un viņi bija 
pārcietuši smadzeņu satricinā-
jumu. Bieži viņi bija zaudējuši 
dzīves jēgu, un nevarēja vairs 
darīt to, ko bija darījuši pirms 
avārijas. Mans darbs bija pa -
līdzēt viņiem atrast dzīves vēr-
tību un pierast pie dzīves jauna-
jos apstākļos. Bieži tie bija 
cilvēki vēl jaunos gados. Man 
tas ļoti patika, un sekmes bija 
labas. 

Vēlajos 1980. gados. kad Lat-
vijā sākās Atmoda, mēs arvien 

vairāk sākām  domāt par Latviju 
kā mūsu reālitāti. Tai laikā 
Solveiga Miezīte sāka organizēt 
psīchologus, kuŗus veicināja 
braukt uz Latviju. Tas man bija 
noteikts konkrēts mudinājums, 
un ar viņas palīdzību es ie  sais-
tījos Latvijas Universitātē par 
mācībspēku un arī pabeidzu 
savu izglītību. Sakarā ar mūsu 
profesiju 1994. un 1995. gadi 
mums abiem bija ļoti vērtīgi. It 
sevišķi man tas bija neticami 
vērtīgs laiks, jo es sakontaktējos 
un iepazinos ar ļoti daudziem 
kolēģiem. Psīcholoģija Latvijā 
nebija attīstījusies, un te nebija 
zināms viss tas plašais spektrs, 
kas psīcholoģijas laukā eksis-
tēja. Vismazāk attīstīta bija tieši 
palīdzība cilvēkiem ar psīcho-
loģiskām problēmām. Viens no 
maniem pirmajiem projektiem 
bija Latvijas Universitātē izvei-
dot tādu kā psīcholoģijas palī-
dzības centru, es to darīju kopā 

ar kolēģi Sandru Sebri, kuŗa arī 
bija pārcēlusies no Amerikas. 
Mēs abi ar Lieni braucām uz 
Latviju 2-3 reizes gadā, lai te 
vairākas nedēļas strādātu un 
palīdzētu katrs savai nozarei 
attīstīties. 

Pārcelšanās 2012. gadā mums 
nebija komplicēta, jo mēs ju -
tām, ka pazīstam Latviju, mums 
ir kontakti un lielu grū tību 
nebūs. Arī dzīvoklis centrā 
mums jau bija nopirkts. Man 
toreiz maksāja 100 latus mēnesī, 
un arī Lienei bija alga, bet mēs 
katru mēnesi izdevām vairāk 
nekā saņēmām un bijām iz  tē-
rējuši gandrīz visus mūsu 
iekrātos un līdzpaņemtos lī -
dzekļus. Tagad, 2012. gadā, bija 
pilnīgi cita lieta, jo es arī tieši 
tajā laikā paliku 66 gadus vecs 
un pieprasīju Amerikas pensiju; 
mums tagad tās pārmaiņas ne -
bija grūtas. Man personīgi te 
varbūt ir vieglāk nekā Lienei, jo 

(Turpināts no 7. lpp.)

es strādāju vietā, kur es nega-
tīvismu no krievu minoritātes 
tik stipri neizjūtu kā viņa. Savā 
darbā es izjūtu, ka cilvēkiem ir 
interese saprast un pārrunāt, ko 
es esmu stāstījis, un tur ne -
gatīvisma nav. Es ļoti izjūtu, ka 
mani kolēģi un studenti res-
pektē mani, manas zināšanas 
un to, ko es varu viņiem dot. 
Mani daudz aicina turpināt 
strādāt, iesaistīties, darīt vairāk, 
ko es arī daru. Pateicoties lat-
viešu psīchologiem no ārze-
mēm, te, Latvijā, psīcholoģija 
tiešām ir attīstījusies gandrīz vai 
neticam labā līmenī. Tagad Lat-
vijas Universitātē latviešiem ir 
iespēja izmācīties psīcholoģijas 
nozari, kas angliski saucas cog-
nitive behavioral psychology, un 
kad tā ir apgūta, saņem ser-
tifikātu, kas ir derīgs visās 
Eiropas Savienības valstīs.”

Te Jānis paņem pauzi, un atkal 
turpina Liene:

1.   Spānija       9    2  +63   20
2.   Turcija       8    3  +85   19
3.   Melnkalne 7    5  +17   19
4.   Latvija       7    5  +29   19
5.   Ukraina     5   7  +16    17
6.   Slovēnija    3   9   -79    15

Pēdējo gadu Latvijas basket-
bola skaistākajam brīdim bijām 
tik tuvu...

Latvijas izlasei vēl nav zudušas 
izredzes spēlēt 2020. gada To -
kijas Olimpisko spēļu kvali fi-
kācijā, ja Eiropas komandām 
būs veiksmīgs Pasaules kausa 
izcīņas finālturnīrs. No Eiropas 
zonas Pasaules kausam kva li-
ficējās Čechija, Francija, Vācija, 
Grieķija, Italija, Lietuva, Polija, 
Krievija, Serbija, Spānija, Tur-
cija un Melnkalne. Pirmo reizi 

„Es vēl gribu pieminēt, ka 
darbs ar 2x2 mums ir devis 
daudz tuvāku kontaktu un ie -
skatu šīs dienas jauniešos Lat-
vijā, un tas dod sapratni par to 
krievisko ietekmi, kas te ir lat-
viešu jauniešiem. Bet tagad es 
redzu, cik daudz no viņiem ir 
gudri, radoši, spējīgi un brī-
nišķīgi. Tas dod mums cerību. 
Man ir daudz paziņu, kuŗiem 
bērni skolojas citur Eiropā vai 
Amerikā, un es zinu, ka viņi tur 
droši vien arī paliks. Tas mani 
dara bēdīgu, bet man patīk, ka 
tomēr vēl ir arī tādi, kas, citās 
zemēs skolas pat nepabeiguši, 
atgriežas un turpina izglītību 
tepat Latvijā. Ar prieku lasu 
žurnālā Ir par tiem jauniem 
latviešiem, kas atgriežas no laba 
darba citās Eiropas zemēs un 
atrod labu un ietekmīgu darbu 
Latvijā. Te Latvijā viņi atrod to, 
kas viņiem svešumā ir pietrūcis.”

savu uzbrukumu pabeidza ar 
metienu no augšas – 60:66, 52 
sekundes spēles laika. Mūsu 
basketbolisti vēl izmisīgi centās 
glābt spēli taču viss veiksmes 
limits jau bija izsmelts – 62:67. 
Viens no zaudējuma iemesliem 
ir, ka Latvijas izlase netrāpīja 
pirmos 15 tālmetienus, un visā 
spēlē reālizēja tikai 4 no 23 
trīspunktu metieniem.

Latvijas – Spānijas spēle Ojāra 
Siliņa vērtējumā: „Ne pirmo 
reizi neiesākām spēli kā vajag, 
pietrūka agresīvitātes. Es ne -
zinu, vai tā ir noskaņošanās, vai 
kas, bet vajadzēja viņiem „dot 
iekšā” jau no pirmās minūtes. 
Izdarījām to otrajā puslaikā, bet 
jau bija par vēlu. Viss bija ag -
resīvitātē – kā uzbrukumā, tā 
aizsardzībā. Nevarējām savākt 
bumbas un līdz ar to uzbrukums 

Situācija turnīra tabulā pirms 
izšķirošajām spēlēm. Vieta, uz -
varas, zaudējumi, punkti. 1. 
Spānija 9:2 20; 2. Turcija 8:3 19; 
3. Melnkalne 7:4 18; 4. Latvija 
6:5 17; 5. Ukraina 5:6 16; 6. 
Slovēnija 2:9 13

Uzvara
ar rūgtuma 

piegaršu
Melnkalne – Latvija 74:80 

(8:16, 23:20, 24:24, 19:20). 
Latvijas valstsvienības basket-
bolisti Melnkalnes galvaspilsētā 
Podgoricā ar 80:74 uzveica 
mājinieku izlasi, tomēr nepie-
tiekamas rezultāta starpības dēļ 
nenodrošināja dalību Pasaules 
kausa izcīņā. Latvijas izlase cīņu 
sāka pārliecinoši ar 10:0 izrā-

precīzs... Ceļazīmes iegūšanai 
nepieciešamo pārsvaru meln-
kalnieši nosargāja. 

Rezultātīvākais Latvijai ar 25 
punktiem bija Jānis Strēlnieks, 
kurš veica arī 10 rezultātīvas 
piespēles, savukārt Mārtiņa 
Meiera rēķinā bija 12 punkti. 
Melnkalnei 22 punktus iemeta 
Dereks Nīdhems.

Grupas nobeiguma tabula. 
Valsts, uzvaras, zaudējumi, gro-
zu starpība, punkti.

Pasaules kausa izcīņā piedalī-
sies 32 valstsvienības. Pasaules 
kausa finālturnīrs astoņās Ķīnas 
pilsētās notiks no 31. augusta 
līdz 15. septembrim, kad Pekinā 
kļūs zināmi trofejas ieguvēji. 
Turnīra pirmajā kārtā 32 ko -
mandas būs sadalītas astoņās 
grupās, kur izspēlēs apļa tur-
nīru. Grupu izloze paredzēta 
16. martā Šeņdžeņā.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā S P I L G T S  C I TĀT S

Ja zustu valstsgriba, 
zustu arī valsts... 

Grāmatas Valstsgriba autors Egils Levits žurnālā Sestdiena in  ter-
vijā stāsta par centrālo jēdzienu valsts kontekstā, par savu grā-
matu, nedaudz par sevi. Mūsu lasītāju ieskatam sniedzam dažus 
fragmentus no intervijas. 

Levitam jautāja, vai nosaukumu 
Valstsgriba devis pats autors?

Jā. Valstsgriba ir centrālais jē   -dz-
iens Latvijas valsts kontekstā. Tas 
sarkanais pavediens manā 
darbībā un manos tekstos. Bū -
tībā tā ir pašsaprotamība. Valsts 
ir abstrakts jēdziens, valsti nevar 
sajust vai aptaustīt, valsti var 

konstatēt pēc izpausmēm. (..) Valsts 
ir kollektīvās gribas un kollektīvā 

priekšstata jautājums. Piemēram, mēs 
uzskatām, ka Latvijas valsts turpināja 

ek  s  is   tēt arī okupācijas laikā. Bet lielākā daļa iedzīvotāju toreiz ne -
maz nezināja, ka arī padomju laikā turpināja pastāvēt Latvijas 
valsts. Tāpēc, ka daudzi to nezināja, un vēl citi nevarēja vai ne -
drīkstēja darboties valsts labā. Latvijas valsts pastāvēja, bet ne -
funk cionēja. Bet 80. gadu beigās tie paši cilvēki pēkšņi sāka rīkoties, 
lai Latvijas valsts atgūtu savu rīcībspēju, kļūtu reāla, funkcionējoša. 
Tātad cilvēka izturēšanās ir atkarīga no subjektīvā priekšstata un 
gribas. Ja pēkšņi pazustu valstsgriba, pazustu arī valsts. 

Egils Levits ir āgenskalnietis četrās paaudzēs, 1972. gadā  emig rē-
jis no Latvijas, Atmodas laikā atgriezies, Levits ar dzimteni allaž 
ir palicis saistīts stipri vairāk nekā dažs labs Eiroparlamentā ie -
vēlēts Latvijas deputāts. Neievēlēts par prezidentu pagājušajā rei-
zē, 1990. gada 4. maija Neatkarības atjaunošanas deklarācijas 
koncepcijas autors nav apvainojies un būtu gatavs otrreiz jāt 
stikla kalnā, ja vien 13. Saeimas kopā Saulcerīte dotu zīmi, ka 
viņas simpātijas nepieder kraukļiem. 

Jautājums: Kad 1972. gadā jūs ar ģimeni atstājāt Latviju, 
jums jau bija skaidrs, ka studēsiet tieslietas?    

Tajā brīdī īsti ne. Izbraukšana nāca samērā pēkšņi. Manam tēv am 
bija sakari ar disidentiem. 1972. gadā tieši pirms ASV prezidenta 
Ričarda Niksona vizītes Maskavā kā pretimnākšanas žests pret 
ASV nāca piedāvājums vairākiem tūkstošiem cilvēku, kuŗi bija 
noskaņoti pret padomju režīmu, izbraukt uz Rietumiem. Mūsu 
ģimene bija to skaitā. Sākumā studēju ķīmiju. Jurisprudence mani 
interesēja, bet vecāki teica, ka ķīmija vienmēr noderēs.    
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PBLA vadība tiekas ar 
ārlietu ministru 

Edgaru Rinkēviču un kultūras 
ministri Daci Melbārdi

Sarunā ar ārlietu ministru Ed -
garu Rinkēviču  PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte stāstīja par ap  vie-
nības darba aktuālitātēm, savu-
kārt ALA valdes priekšsēdis Pē -
te  ris Blumbergs ‒ par ALAs dar-
bu Vašingtonā, stiprinot Baltijas 
atbalsta grupu ASV senātā un 
kongresā. Ministrs izteica savu 
pateicību par tautiešu veikumu 
Kanadā:  “Vēlos izteikt milzīgu 
atzinību Kanadas latviešiem par 
viņu ieguldījumu, sagatavojot ka -
 ŗavīrus darbam Latvijā.” 

Komentējot ALAs, LNAK un 
PBLA darbu drošības jomā, mi -
nistrs uzsvēra, ka tas nekad ne -
drīkst apstāties. “Mēs dzīvojam 
vētrainā pasaulē un neko nekad 
nedrīkst uztvert par pašsapro-
tamu,” teica E. Rinkēvičs. Tāpat 
ministrs atzinīgi novērtēja PBLA 
atbalstu Latvijas izglītības un kul -
tūras projektu izstrādē un reāliz ē-
šanā pasaulē.

Tika  pārrunāta arī Diasporas 
likuma ieviešanas gaita. Saskaņā 
ar likumu, Ārlietu ministrija ir 
kļuvusi par diasporas polītikas 
koordinējošo iestādi, un šobrīd 
galvenā prioritāte ir diasporas li -
kumam pakārtoto tiesību aktu 
ie  viešana. Ministrs un PBLA pār -
stāvji apmainījās viedokļiem par 
jaunveidojamās Diasporas kon-
sultātīvās padomes darbības prin-
cipiem.

PBLA izpilddirektors Raits Eg -
lītis informēja ministru par PBLA 
labo sadarbību ar Ārlietu minis -
t riju un izteica cerību, ka Dia spo-
 ras konsultātīvā padome (DKP) 
tiks izveidota kā polītiski neitrā -
la lemtspējīga organizācija. Viņš 
arī uzsvēra, ka PBLA cenšas se  - 
k ot ministra pagājušā gada ietei-
kumiem par PBLA dalīborga-
nizāciju vienotību, neskatoties uz 
vēlēšanu gada polītisko situāciju 
un  atšķirībām dažādās diasporas 
mītņu zemēs.

E. Rinkēvičs atkārtoti uzsvēra, 
ka Latvijai ir svarīgs PBLA darbs 
un tas, ka tā valdības priekšā stāv 
vienota. “Var būt dažādi polītis-
kie uzskati, dažādi viedokļi, bet ir 
valstiski svarīgas lietas, kas stāv 
pāri šīm atšķirībām,” teica mi  - 
ni strs. “Latvijai ir svarīgi, ka PBLA 
vienoti strādā Latvijas labā.” 

Tas novirzīja sarunu temu pie 
valsts budžeta veidošanas proce-
sa un DKP izveides. Ministrs uz -
svēra, ka valdības plānotajā bu -
džetā atbalsta līdzekļi diasporai 
ir labāki, nekā varēja būt. Kā slik-
to ziņu E. Rinkēvičs pavēstīja, ka 
nav bijis iespējams 2019. gada 
budžetā atrast līdzkļus nevienai 
jaunai Latvijas vēstniecībai, bet 
plāni paliekot spēkā uz 2020. ga -
du. “Mēs turpināsim atbalstīt jū    su 
labos projektus visā pasaulē,” uz -
svēra ministrs, īpaši izceļot Spot-
light Latvia ekonomikas konfe-
rences ASV un Pasaules Latviešu 
ekonomikas un innovāciju foru-
mus (PLEIF).

Nobeigumā E. Rinkēvičs vēl-
reiz pateicās PBLA par sadarbību 
un solīja izskatīt iespēju pieda lī-
ties šīsvasaras Latviešu dziesmu 
svētkos Toronto, kur viņš pieda-
līsies Ukrainas atbalsta konfe-

rencē, aicinot sev līdzi Kanadas 
ārlietu ministri Kristīni Aleksan-
dru Freeland. 

Sarunās piedalījās arī Ārlietu 
ministrijas (ĀM) parlamentārā 
sekretāre Zanda Kalniņa-Luka še-
vica un speciālais vēstnieks dia-
sporas jautājumos Aivars Groza. 

***

Lai pārrunātu diasporas mītnes 
zemēs šogad plānotos kultūras sa  -
rīkojumus, PBLA vadība – priekš-
sēde Kristīne Saulīte, ALA priekš-
sēdis, PBLA vicepriekšsēdis Pē -
teris Blumbergs, PBLA izpilddi-
rektors Raits Eglītis un PBLA pār-
stāvniecības vadītājs Jānis Ander-
sons – tikās ar kultūras ministri 
Daci Melbārdi, valsts sekretāri 
Daci Vilsoni un Kultūras minis -
t rijas atbildīgajām personām.

Ministre pateicās tautiešiem 
ārvalstīs un organizācijas vadī-
bai, pasniedzot PBLA vadītājai 
Kultūras ministrijas Atzinības 
rakstu par organizācijas un dias-
poras pārstāvju ieguldījumu Lat-
vijas Simtgades sarīkojumu or   - 
ga nizēšanā. D. Melbārde teica,  
ka vi ņa kā centrālos pasākumus, 
kuŗiem paredzēts Kultūras mi -
nistrijas atbalsts 2019. gadā, sa -
ska ta Latviešu dziesmu un deju 
svētkus Toronto, Eiropas Latvie-
šu kultūras dienas Dublinā, kā 
arī septembrī plānoto Pasaules 
Latviešu kultūras konferenci un 
Cēsu mākslas festivāla ietvaros 
jūlijā paredzēto trimdas mākslas 
izstādi. Tāpat ļoti būtiskas ir pa -
saules latviešu jaunatnes nomet-
nes 2x2 un visu paaudžu latvie -
šu nometnes 3x3, kā arī atbalsts 
LaPa mūzejam un Pasaules lat-
viešu mākslas mūzejam Cēsīs. 
Vi  ņa uzsvēra, ka pērn pieprasītais 
un 2019. gada valsts budžeta 
projektā šobrīd plānotais finan-
cējums diasporas nevalsts orga-
ni zāciju atbalstam, diasporas un 
Latvijas jauniešu nometņu orga-
ni zēšanai paredzēts aizvadītajos 
gados piešķirtā financējuma ap -
mērā. Turklāt papildu financē-
jumu paredzēts piešķirt vēl vir -
knei jaunu iniciātīvu.

Šogad par valsts budžeta lī - 
dz ekļiem papildus plānots financēt 
jaunus pojektus, kas saistīti ar 
diasporas archīvu krājumu apzi-
nāšanu, pārvešanu uz Latviju un 
digitalizēšanas uzsākšanu. Tāpat 
konkursa kārtībā paredzēts at -
balsts trimdas mākslas un vēstu-
res mantojuma apzināšanai un 
saglabāšanai, Latvijas romānu se -
rijas “Mēs. Latvija XX gadsimts” 
iegāde un nogādāšana diasporas 
centriem, kā arī literātu braucie-

ni uz diasporas mītnes zemēm 
un atbalsts diasporas mākslinie-
ciskajām kopām mēģinājumu 
tel  pu nodrošināšanai. Kopumā 
2019. gada valsts budžetā dias-
poras atbalsta pasākumiem kul-
 tūras jomā plānots financējums 
1,043,882 eiro apmērā un mi -
nistre piebilda, ka tas lielā mērā 
ir, pateicoties jaunpieņemtajam 
Diasporas likumam.

Ministre un KM pārstāvji ak -
cen tēja 2019. gada kā Latvijas 
valsts Simtgades programmas va  -
ronības un drosmes gada starp-
tautiskās norises: 4. maijā – Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas ga -
dadienas atzīmēšanu pie balti 
klā tiem galdiem, svinot Latvijas 
valsts brīvību, Cēsu kauju simt-
gades atzīmēšanu kopā ar Igau-
nijas partneriem, Latvijas pa -
gaidu valdības darbības simtga -
di – ar Lielbritanijas partneriem. 
D. Melbārde ieteica PBLA kultū-
ras darbiniekiem plānot sarīko-
jumus, lai atzīmētu Baltijas ceļa 
30. gadskārtu un šīs norises vēstī-
jumu, rekonstruējot vēsturisko 
mirkli un tā nozīmi visā pasaulē.

Tikšanās nobeigumā KM pa -
teicās PBLA pārstāvjiem un tau-
tiešiem ārvalstīs, kuŗi palīdzēja 
organizēt īpaši austā Latvijas 
valsts karoga ceļu diasporas mīt-
nes zemēs – karogs apceļojis teju 
visu pasauli, un šā gada 4. maijā 
Latvijas Nacionālais vēstures mū -
zejs karogu līdz ar vēstījumu grā-
matu – pievienos ekspozīcijai “Lat-
 vijas gadsimts”. 

***
Sarunā ar izglītības ministri 

Ilgu Šuplinsku PBLA priekšsēde 
Kristīne Saulīte informēja mi -
nistri par apvienības darba ak  tu ā-
litātēm izglītības nozarē. PBLA 
izpilddirektors Raits Eglītis, sa -
vu kārt, izskaidroja pasaules lat-
viešu izglītības struktūru un labo 
sadarbību ar Latviešu valodas 
aģentūru gan kopīgu program-
mu attīstībā, gan valsts atbalsta 
sadalē diasporas izglītībai. 

Ministre I.  Šuplinska teica, ka 
diasporas izglītībai atbalsts ir 
no  drošināts un, cerams, tiks ie -
kļauts pamatbudžetā vismaz uz 
trīs gadiem. Viņa priecājās uzzi-
nāt par labajām iestrādēm starp 
PBLA un valsts izglītības iestā-
dēm. Ministre gan ieteica darbo-
ties taupīgi ar valsts līdzekļiem, 
jo vajadzības izglītības sfēras sa -
kārtošanā Latvijā esot milzīgas. 
Viņa aicināja PBLA dalīborga ni-
zācijām strādāt pie “vecās trim-
das” archīvu sakārtošanas un di -
gitalizēšanas.

***
Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis Vācijā
21. februārī Valsts prezidents 

Raimonds Vējonis uzsāka valsts 
vizīti Vācijā, kas ilga līdz 25. feb-
ruārim. Valsts vizīte sākās ar svi-
nīgo sagaidīšanas ceremoniju Vā -
 cijas federālā prezidenta rezi-
dencē Berlīnē, kam sekoja Vējo-
ņa un Vācijas federālā prezidenta 
Franka Valtera Šteinmeiera div-
pusējā tikšanās un abu valstu de -
legāciju tikšanās. Pēc oficiālās sa -
gaidīšanas ceremonijas Vējonis 
un Iveta Vējones kundze nolika 
vainagu kaŗa upuru piemiņas 
memoriālā Neue Wache. Dienas 
beigās notika Vācijas federālā 

prezidenta Franka Valtera Štein-
meiera un Elkes Bīdenbenderes 
kundzes rīkotas valsts vakariņas 
par godu Latvijas Valsts prezi-
denta Raimonda Vējoņa un Ive-
tas Vējones kundzes valsts vizītei.

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis sarunā ar Vācijas prezi-
den tu Franku Valteru Štein-
meieru.

Turpinot valsts vizīti, 22. feb-
ruārī Valsts prezidents tikās ar 
Vācijas federālo kancleri Angelu 
Merkeli, kā arī Bundestāga pre -
zidentu Volfgangu Šoibli. Berlīnē 
notika Berlīnes mūŗa piemiņas 
vietas apmeklējums. Vakarā Val sts 
prezidents goda viesa statusā pie -
dalījās Hamburgas pilsētas rīko-
tajās Mateja dienas vakariņās (Mat-
thiae-Mahlzeit). Svinīgo vakari-
ņu laikā Valsts prezidents uzru-
nāja ievērojamus Vācijas valsts 
un pašvaldību pārstāvjus, uzņē-

mējus, kā arī kultūras un zinātnes 
darbiniekus. Mateja dienas vaka-
riņas notiek reizi gadā jau kopš 
1356. gada. 23. februārī Vējonis 
apmeklēja Līneburgas pilsētu, 
kur atklāja diskusiju par vācbal-
tiešu vēsturisko lomu Latvijā. 
24. februārī Hamburgā Valsts pre-
 zidentam bija paredzēta tikšanās 
ar latviešu diasporas pārstāvjiem 
un Hamburgā studējošajiem Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku 
kadetiem, kā arī notiks Valsts 
prezidenta un Ivetas Vējones at -
bildes vakariņas par godu Vācijas 
federālajam prezidentam. Valsts 
prezidents un Iveta Vējone Elbas 
Filharmonijā piedalījās Latvijas 
Simtgadei veltīta Pēteŗa Vaska 
dar ba pirmatskaņojuma kon cer-
tā ērģēlnieces Ivetas Apkalnas un 
Valsts akadēmiskā koŗa Latvija 
izpildījumā.

Tikšanās ar Vācijas kancleri 
Angelu Merkeli



LAIKS 2019. ga da 2. marts – 8. marts10

(Turpināts no 9. lpp.)

L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S

Valsts prezidents Raimonds Vē  -
jonis valsts vizītē Vācijā ticies ar 
Vācijas kancleri Angelu Merkeli. 
Bez Latvijas un Vācijas kopīgajām 
vērtībām, mērķiem un ideāliem 
augstās amatpersonas pārrunāja 
jautājumus, kas saistīti ar aktuā -
lo Eiropas Savienības dienaskār-
tību –  Brexit, gaidāmās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas un eirozo-
nas stiprināšanu. Savukārt jautā-
jumā par ES daudzgadu budže -
tu Vējonis atzīmēja, ka dzīves lī -
meņa izlīdzināšanai ES ir jābūt 
visaptverošai ES daudzgadu bu -
džeta prioritātei. Tikšanās laikā 
Valsts prezidents uzsvēra, ka ak -
tīvā augsta līmeņa vizīšu apmai-
ņa Latvijas un Vācijas starpā ir 
skaidrs apliecinājums mūsu ko -
pīgajām vērtībām, mērķiem un 
ideāliem. “Mūs saista aktīvs polī-
tiskais dialogs un konstruktīva 
praktiskā sadarbība gan divpu-
sēji, gan daudzpusējos formā -
tos, tostarp Eiropas Savienībā un 
NATO,” norādīja Raimonds Vē -
jonis. “Jau šobrīd Latvijas un Vā -
cijas ekonomiskās attiecības rak - 
s turo pieaugoša tirdzniecības in -
tensitāte. Vienlaikus esam gatavi 
jaunu sadarbības virzienu attīs-
tībai, ko apliecina arī plašā Lat-
vijas biznesa delegācija, kas man 
pievienojās Hamburgā,” atzīmēja 
Valsts prezidents. Tikšanās laikā 
Vācijas Federālā kanclere Angela 
Merkele uzsvēra, ka Vācija izprot 
nepieciešamību izlīdzināt valstu 
un reģionu atšķirības ES. “Esam 
saskārušies ar reģionālās attīs-
tības jautājumiem Austrumvā-
cijā un, balstoties uz šo pieredzi, 
meklēsim atbilstošu pieeju arī  
ES daudzgada budžeta sarunās,” 
norādīja Merkele.

***
 2. martā savas 150. jubilejas 

svinības uzsāks 
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes 
baznīca, līdz pat jūlija nogalei 
piedāvājot ļoti bagātīgu notiku-
mu programmu. 

Līdzās īpašiem svētku dievkal-
pojumiem izskanēs vairāk nekā 
desmit dažādi koncerti, sarīko ju-
mi bērniem un zinātniskā kon-
ference. Svinības iekļaujas Lat vi-
jas Simtgades programmā. Vecās 
Ģertrūdes baznīcas draudze ir 
viena no aktīvākajām arī šobrīd. 
Pirms 150 gadiem uzceltā diev-
nama vēsture ļoti cieši savijusies 
ar Latvijas likteni, īpaši zīmīgiem 
20. gadsimta notikumiem. Tieši 
šajā dievnamā savulaik izskanē -
ja Lūcijas Garūtas leģendārās 
kan tātes “Dievs, Tava zeme deg!” 
pirm  atskaņojums.

***
Igaunija svin 

101. dzimšanas dienu
Igaunijas Republika svin 101. 

gad skārtu, kopš proklamēta ne -
atkarīga un demokratiska Igau-
nijas valsts. Valsts svētku dienu, 
24. februāri,  ievadīja svinīga Igau-
nijas karoga uzvilkšana Garajā 
Her manī, Tallinas Domkalna 
cie  tokšņa tornī. Šai dienā aprit 
30 gadu, kopš zilmelnbaltais ka -
rogs pēc gandrīz pusgadsimta 
pār traukuma atgriezās 45,6 met-
rus augstajā tornī.

Svinīgajā ceremonijā uzrunu 
tei ca Igaunijas Rīgikogu priekš-
sēdis Eiki Nestors, svētības vār-
dus sacīja Igaunijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas archibīskaps 
Urmass Vīlma,  Tallinas pilsētas 
teātŗa aktieris Kaspars Velbergs 
svinīgi nolasīja Igaunijas neat ka-
rības deklarāciju – “Manifestu 
Igaunijas tautām”. Skanēja Igau-
nijas Vīru koŗu biedrības dzie-
dātāju balsis, spēlēja Policijas un 
robežapsardzes orķestris. Talli-
nas Kārļa baznīcā notika valsts 
svētku dievkalpojums, bet pus-
dienlaikā Tallinas Vabaduzes (Brī-
vības) laukumā notika Igaunijas 
Aizsardzības spēku parāde. Va -
karā teātrī Estonia risinājās svēt-
ku koncerts un svinīga pieņem-
šana, bet galvaspilsētas Islandes 
laukumā norisinājās brīvdabas 
sarīkojums “Laika raksti”.

***
Alūksnē atklāts piemiņas 

akmens kaujā Latvijā 
kritušajiem somu kaŗavīriem
Februārī aprit 100 gadu kopš 

Latvijas Brīvības cīņu Marien bu r-
gas kaujas tagadējās Alūksnes 
apkārtnē. 

Par godu šai kaujai un kri tu-
šajiem kaŗavīriem pie Alūksnes 
dzelzceļa stacijas tika atklāts pie-
miņas akmens. Marienburgas 
kauja notika tagadējās Alūksnes 
dzelzceļa stacijas apkārtnē. At -
klātais piemiņas akmens simbo-
lizē divu tautu – somu un latvie-
šu – cīņu par savu neatkarību.

***
Mančestras dome lepojas 

ar deputāti latvieti,  
kas cīnās par bērnu drošību uz 
ceļa. Būt par polītiķi nevis Lat vi-
jā, bet Lielbritanijā. Šādus līk lo-
čus dzīve izmetusi jēkabpilietei 
Dzidrai Nūrai. Viņa ievēlēta 
Man čestras pilsētas domē un sap -
ņo par polītisko karjēru Lielbri-
tanijas parlamentā. Dzidra Nūra 
ir aktīva leiboristu partijas bied -
re un Lielbritanijā dzīvo divdes-
mit gadus. 

Rīts pie skolām Apvienotajā 
Karalistē parasti sākas ar pama-
tīgu auto plūsmu un chaosu, jo 
bērni tiek izlaisti no automašīnām 
visās iespējamās vietās. Tieši pret 
to vēsā ziemas rītā nolēmusi pro-
testēt Almas parka pamatskola 
Mančestrā, vēršot vecāku uzma-
nību uz apdraudējumu pašu bēr-
niem. Dzidra Nūra piedalās pa -
sā kumā, palīdzot skaidrot au  to-
vadītājiem, ka, lai arī rīcība nav 
nelikumīga, tomēr var radīt ļoti 
bēdīgas sekas. “Es tiešām esmu 
pārsteigta, ka tik labas un pozi-
tīvas atsauksmes, lielākā daļa ve -
cāku, ar kuŗiem esam runājuši, 
piekrīt, ka jā, jādomā, kur mašīnu 
nolikt un izslēgt arī motoru,” 
stāsta Nūra. Papildus brīvprā-
tīgajam darbam vairākās pado-
mēs Nūras tiešajos pienākumos 
ietilpst arī darbs divās komitejās, 
kas risina problēmas ar gaisa 
piesārņojumu un satiksmes sa -
strēgumiem pilsētā.

“Dzidra strādā ļoti daudz. Ar 
viņu Latvija tiešām var lepoties! 
Priecājamies, ka viņa ir ar mums. 
Viņa ir īsts atradums pilsētas 
domei,” stāsta Mančestras pilsē-
tas domes deputāts Basats Šeikhs. 
Arī citi slavē strādīgo latvieti. 
“Viņa ir mūsu zvaigzne! Viņa ir 
ārkārtīgi populāra leiboristu gru-
pā un sniedz ļoti lielu ieguldīju-
mu Mančestras labā,” skaidro 
Mančestras leiboristu grupas 
sekretārs Patriks Kārnijs.

Papildus brīvprātīgajam dar-
bam vairākās padomēs Nūras 
tiešajos pienākumos ietilpst arī 
darbs divās komitejās, kas risina 
problēmas ar gaisa piesārņojumu 
un satiksmes sastrēgumiem pil-
sētā. “Skatāmies citās ielās uzlikt 
gājēju pāreju, varbūt citas ielas 
aizvērt ciet, lai nebrauktu cilvēki 
ar mašīnām, kur lielākas problē-
mas ar gaisa piesārņošanu. Ska-
tāmies visādus variantus, lai cil-
vēki justos brīvāk, staigājot vai 
braucot ar riteņiem, un standarts 
ir tāds, lai 12 gadus vecs bērns 
varētu aiziet droši uz veikalu un 
skolu, lai nevajadzētu baidīties, 
ka kāds varētu uzskriet ar mašīnu 
virsū,” uzsver Nūra.

***
Atceroties LNNK jubileju

Pirms 30 gadiem līdz ar pa  do-
mes ievēlēšanu savu darbību uz -
sāka Latvijas Nacionālās ne  at ka-
rības kustība (LNNK) Mas ka vas 
nežēlastībā kritušā, bet “pār bū-
ves” laikā reabilitētā agrākā Lat vi-
jas PSR Ministru padomes priekš-
sēža vietnieka Eduarda Ber kla -
va vadībā. 1989. gada 19. februārī  

Ogrē notika Latvijas LNNK di  bi-
nāšanas kongress. LNNK bija 
pir mā no legālajām kustī bām, 
kas atklāti iestājās par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

Starp kustības līderiem bez Edu-
arda Berklava bija arī An  d rejs 
Krastiņš, Einars Repše, Juris Do -
belis, Anta Rudzīte u. c. Par savu 
mērķi LNNK deklarēja  staļi nis-
ma seku likvidēšanu, Latvijas 
valstiskās neatkarības atjauno ša-
nu un latviešu tautas nacionālo 
interešu aizstāvību. 

***
Stokholmā notiks Valsts 

valodas prasmes pārbaude
Pirmo reizi Stokholmā tiek 

piedāvāta iespēja kārtot Valsts 
valodas prasmes pārbaudi un sa -
ņemt Valsts valodas prasmes ap -
liecību! Pieteikties Valsts valodas 
prasmes pārbaudes kārtošanai 
var līdz 4. martam! VVPP notiks 
30. martā. Ja  ir interese kārtot 
Valsts valodas pārbaudi, var sazi-
nāties ar Ilzi Jundzi-Lundegrani: 
tel. 070-8979758, e-pasts: ilze.
jundze.lundegran@stockholm.se

***
Latvija atbalsta atteikšanos 
no sezonālas laika maiņas

Latvija atbalsta atteikšanos no 
sezonālas laika maiņas, pastāvīgi 
paliekot vasaras laikā, teikts val-
dības sēdes slēgtajā daļā uzklau-
sītajā Ekonomikas ministrijas 
(EM) ziņojumā. Vienlaikus mi -
nistrijā atzīmēja, ka līdz Eiropas 
Komisijas (EK) gala lēmuma pie-
ņemšanai laika maiņa turpinā-
sies – līdz EK gala lēmuma pie-
ņemšanai visās Eiropas Savie nī-
bas (ES) dalībvalstīs pavasarī no -
tiks pāreja uz vasaras laiku un 
rudenī pulksteņa rādītāji tiks 
griezti atpakaļ. Šogad Latvijā 
pāreja uz vasaras laiku notiks   
31. martā.

***
Slavenajā Parīzes Orsē mūzejā 

dzied “Pūt, vējiņi!” 
22. februāŗa pusdienas laikā, 

kad viens no pasaulē slavenā ka-
jiem mūzejiem – Parīzes Orsē 
mūzejs (Musée d’Orsay) ir ap -
mek lētāju pilns, no mūzeja Svēt-

ku zāles atskanēja latviešu tau-
tasdziesmas, ko izpildīja Orsē 
mūzeja koris tur notiekošā kon-
certa laikā.

Mūzeja darbinieki, kuŗi savu 
brīv o laiku ik nedēļu velta kor-
dziedāšanai, pēdējos mēnešus 
ļo  ti cītīgi mācījušies dziesmas arī 
latviski. Latviešu tautasdziesmas 
“Pūt, vējiņi!” un “Tumša nakte” 
iz  skan franču balsīs Sēnas krastā, 
un ir sajūta, ka Latvijas klātbūtne 
Francijas slavenajā mūzejā tur-
pinās.

***
 Latvijas kinofilmā – trimdas 
latviešu pēckaŗa dzīve Anglijā
Viens no pēdējo gadu nozī mī-

gākajiem televīzijas projektiem 
Latvijā – daudzseriju filma “Sar-
kanais mežs” pie Latvijas tele vī-
zijas skatītājiem nonāks 2. martā. 
Šis vēsturiskais stāsts par trimdas 
latvieša dzīvi pēckaŗa Anglijā būs 
skatāms arī ārpus Latvijas – tī -
mekļa vietnē www.replay.lv.

Aina no filmas

***
Rakstnieki piedalās 

Viļņas grāmatu tirgū
Laikā no 21. līdz 24. februārim 

Lietuvā jau 19. reizi norisinājās 
Viļņas grāmatu tirgus, kuŗa laikā 
tika prezentētas Noras Ikstenas, 
Jāņa Joņeva, Zanes Zustas, Alvja 
Hermaņa un Visvalža Lāča grā-
matas lietuviešu valodā, kā arī 
notika citi pasākumi ar latviešu 
autoru un tulkotāju dalību. “Man 
ir liels prieks, ka pēdējo pāris 
ga du laikā lietuviešu valodā ar 
panākumiem ir iznākušas vairāk 
nekā 12 grāmatas, no kuŗām daži 
Latvijas bestselleri savu atvērša-
nu piedzīvo tieši Viļņas grāmatu 
tirgū,” atklāja platformas Latvian 
Literature vadītāja Inga Bodnar-
juka-Mrazauska. “Te bez jokiem. 
Pasaulei mēs varam stāstīt par 
sevi kā par lielu jaunumu, bet 
kaimiņi mūs labi pazīst un vērtēs 
mūsu godīgumu. Lietuviešus ne -
piemānīsim,” uzskata rakstnieks 
Jānis Joņevs, kuŗa grāmata “Jel-
ga va 94” Lietuvā piedzīvo jau 
des mitajā pasaules valodā iz -
nākušo tulkojumu.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

FRANCIJA. 20. februārī Latvijas vēstniecībā Parīzē notika 
viena no izcilākajiem 20. gs. latviešu dzejnieka, un rakstnieka Imanta 
Ziedoņa (1933-2013) dze  jas vakars un grāmatas atvērša nas svētki. 
Tika prezentēts gada sākumā Francijas izdevniecībā Edi tions du Cygne 
iznākušais Iman ta Ziedoņa dzejas izlases krājums Même cette petite 
étoile (Pat tā mazā zvaigzne) franču valodā.

Dzejas vakarā piedalījās tulkotāji Anita Kļaviņš un Denī Veter -
valds, izdevējs Patriss Kanožai, aktrise Lelde Vikmane un Parīzes 
latviešu koris Latve Ināras Bražes vadībā.

DIENVIDKOREJA. 18. februārī Soorim Mākslas centrā 
Seulā ar svinīgu ceremoniju tika atklāta Latvijas architektūrai veltīta 
izstāde Latvia. Architecture at Convergence. Šī ir pirmā izstāde par Lat-
vijas architektūru Korejas Republikā, un tā tiek organizēta Latvijas 
Simtgades zīmē, lai iepazīstinātu ar Latvijas izciliem sasniegumiem 
architektūrā un veicinātu plašāku Latvijas tēla atpazīstamību at -
tiecīgajā nozarē Korejā. 

Eduards Berklavs Atmodas lai-
ka demonstrācijā
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Kur tas laiks, kad Kremļa pro-
pagandas leksikā iezīmējās “Krie-
vu pavasaris”, kad izsauciens 
Krim naš  (Krima ir mūsu) ļaužu 
mutē skanēja kā kādreiz citur 
Sieg heil un kad Putina reitings 
sasniedza 86 procentus?

Pēc pieciem gadiem nav vairs 
ne pēdas no tā laika eiforijas, Pu -
tina reitings noslīdējis līdz ļo -
dzī giem 60 procentiem, un jau -
nā reālitāte atspoguļojas “nacio-
nālā līdera” 15. gadskārtējā uzru-
nā Federālajai sapulcei (abām 
Krievijas Federācijas parlamenta 
palātām). Šoreiz savas uzrunas 
“lauvas tiesu” Vladimirs Vladi-
mirovičs veltīja sasāpējušām so -
ciālajām problēmām. Viņš bažīgi 
konstatēja, ka mirstība vēl arvien 
pārsniedz dzimstību, ka “tauta 
sarūk”, un pamudināja darīt visu, 

Putina rūpesti un draudi
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

lai risinātu demografijas pro - 
b lēmu.

Putina uzrunā ņirbēja skaitļi, 
finanču fineses. Viņš lūkoja pie-
rādīt, ka par spīti sankcijām eko-
nomika, kaut lēnītiņām, tomēr 
atspirgst.

Kā zināms, Krievijas tautas 
ma  sas pamatīgi satraucis pare-
dzē tais pensijas vecuma paaug - 
s tinājums. Putins nojautis šos, var 
teikt, pazemes grūdienus, un vi  ņa 
uzrunā pēkšņi parādījās jauns 
jēdziens: sociālais kontrakts! Kas 
tas tāds? Putins skaidro: valsts 
palīdz cilvēkam iekārtoties dar-
bā, celt savu kvalifikāciju, piešķir 
līdzekļus piemājas saimniecībai, 
palīdz dibināt kādu nelielu (!) 
biznesu (ņeboļšoje sobstvennoje 
ģelo. Vārds “bizness” ir tabu. ‒ F. G.). 
Vārdu sakot, Putins atklājis, ka 

valstij jārūpējas par cilvēku. Ka 
tauta nemierā, ka viņa reitings 
slīd uz leju, to viņš apzinās...

Pie reizes te jāatgādina, ka Pu -
tinam ir arī citi rūpesti, kas nav 
atspoguļoti viņa garajā uzrunā. 
Tīmeklī parādījies Krievijas Valsts 
padomes (senāta) delegācijas zi -
ņojums no Kazaņas, no kuŗa iz -
riet, ka Tatarstānas “elite” aktī vi-
zējas un izplata savu ietekmi arī 
citur Krievijas Federācijā ‒ Mas-
kavā, Urālos, Ziemeļkaukāzā. Un 
šīs agresīvās “tatāru elites” mēr-
ķis esot izcīnīt Tatarstānai tādu 
pašu statusu kā Čečenijai, kas 
faktiski Kadirova vadībā kļuvu - 
si par valstisku veidojumu, kas 
tikai formāli ietilpst Krievijas 
Fe  derācijā. Portālā openDemoc-
racy.org publicēts plašs raksts,  
no ku  ŗa izriet, ka Doņeckas un 

Luganskas pašpasludinātās “tau-
tas republikas” kļuvušas par kri-
minālu elementu pūžņiem, kur 
vietējie “prezidenti” un “minis - 
t ri” šauj viens uz otru vai tiek no -
šauti. Tur valda chaoss, un Pu -
tina ideologs Sokurovs, kam uz -
ticēta pārraudzība pār Don basa 
separātistiem, tik tikko tiek galā 
ar šo uzdevumu.

Taču pāriesim no Putina rū -
pestiem pie Putina draudiem. 
Tāpat kā pērngada uzrunā, tikai 
koncentrētākā un niknākā veidā, 
viņš arī šoreiz plātās ar saviem 
brīnumieročiem (Wunder waf fen). 
Turpinās smagas, vienreizēji jau-
dīgas starpkontinentālas raķetes 
Sarmat testi, serijveidā tiek ra -
žots komplekss Avangard, lid ma-
šīnas MiG-31 tiek apgādātas ar 
virsskaņas kompleksu Kinžal. 

Jau šogad kompleksi Peresvet 
sāk šot “kaujas dežūru”. Un tad 
Putins nāk klajā ar pārsteigu -  
mu ‒ virsskaņas raķetes Cirkon 
lidojuma ātrums desmitkārt pār-
sniedzot skaņas ātrumu, distan -
ce – pāri par 1000 kilometriem, 
tās izšaujamas no serijveidā ra -
žotām zemūdenēm.

Ja vajadzēs, uzsvēris Putins, 
“Krievija būs spiesta ražot un 
izvērst tādus bruņojuma veidus, 
kuŗus pielietos (..) arī attiecībā uz 
territorijām, kur atrodas centri, 
kas pieņem lēmumus lietot mūs 
apdraudošus raķešu komplek-
sus”. Analītiķi tūdaļ atšifrēja: 
ru  na ir par Balto namu un Pen-
tagonu.

Vladimirs Vladimirovičs laik am 
tomēr drusku nervozē.

Vieni nomierinājušies un strā-
dā, cenšoties saprast, ka likum-
devēja un valdības darbā nepie-
tiek tikai ar skaļiem lozungiem 
un vispārējas laimības zemes gri-
bēšanu, otri vienkārši strādā. Tre-
šie grasās laisties lapās no Latvijas, 
izmantojot Eiroparlamenta vēlē-
šanas un tā deputāta imūnitāti, ja 
izdosies tikt pie mandāta. Un vēl 
kāds par premjeru nav kļuvis, 
partijas biedŗa karti zaudējis, bet 
Saeimas deputāta mandātu nav 
nolicis un izmisīgi cenšas sagla-
bāt savu skandalozo slavu. Tāda 
iz  ska tās Latvijas polītiskā ainava 
pēc valdības apstiprināšanas un 
pirms Eiroparlamenta un Valsts 
prezidenta vēlēšanām, ja uz to 
raugās, īpaši neiedziļinoties.

Ja paraugās vērīgāk, tad ainava 
kļūst spilgtāka un vienlaikus brī-
žiem arī mazliet biedējoša. 

Piemēram, Saeimā daļa depu-
tātu nav pamanījuši, ka grozījumi 
interešu konflikta novēršanas li -
ku mā, ku riem noslēdzies priekš li-
ku mu iesniegšanas termiņš pir ms 
otrā lasījuma, ir paredzēts, ka 
turp māk amatpersonu deklarā-
cijas būtu pieejamas tikai par pē -
dējiem pieciem gadiem. Šīs idejas 
aizstāvji apgalvo, ka to prasa Ei -
ropas Savienības datu aizsar dzī  -
bas regula. Zaļo un zemnieku sa -
vienības (ZZS) deputāts Viktors 
Valainis saka, ka “šobrīd šī sistē-
ma, kurā joprojām uzrādās tajā 
skaitā mirušas amatpersonas,  nav 
nekādā veidā savietojama ar kaut 
kādiem personas datu aiz sardzī bas 
principiem”. Savukārt Datu valsts 
inspekcijas pārstāve skaidro – datu 
regula kārtējo reizi pieminēta 
nevietā, jo tā attiecas uz fiziskām 
personām, kas neie ņem valsts 
amatus. Atliek vien gaidīt, vai ide-
jas autoriem izdo sies vai neizdo -
sies amatpersonu deklarācijām 
pār klāt noslē pu mainības plīvuru.

Ainava pirms Eiroparlamenta un 
Prezidenta vēlēšanām

Valdībā šobrīd ir ministre, kas 
runā sabiedrisko attiecību speciā-
listu iemācītos tekstus un jopro-
jām skandina par papildu finan-
cējuma atrašanu (par spīti tam, 
ka ir skaidrs – šī gada budžets būs 
knaps un nekādus papildu miljo-
nus atrast nevarēs), un tā ir lab-
klājības ministre Ramona Petra-
viča (KPV LV). Joprojām izskatās, 
ka viņa ir Kariņa valdības vājā-
kais posms, bet Petraviča apgal-
vo, ka “uzbrukumi” viņai ir tāpēc, 
ka viņa ir sieviete. To, ka valdībā 
ir vēl trīs ministres sievietes un 
divām no viņām – izglītības un 
ve  selības ministrēm – darāmo 
darbu nasta ir ļoti nopietna un 
smaga, Petraviča neliekas ma -
nām. Protams, valdības darbu pa  -
rasti vērtē pēc 100 nostrādātajām 
dienām, un budžets noteikti būs 
viens no rādītājiem, cik darīt spē-
jīga ir šī valdība. Tomēr vismaz 
pagaidām neizskatās, ka labklā jī-
bas ministre tā īsti saprot, ko 
nozīmē viņas darbs.

Uz šī fona nepārsteidz partiju 
Eiroparlamenta deputātu kandi-
dātu līderi, ar kuŗu vārdiem jau 
nākušas klajā gandrīz visas Sa -
eimas partijas. ZZS skaidri zina, 
kurš būs saraksta pirmais nu -
murs – bijusī finanču ministre, 
tagad Saeimas deputāte Dana 
Reiz niece-Ozola. Jaunā Vienotība 
(JV) ir publiskojusi sarakstu, kuŗa 
līderi ir pašreizējais eirokomisārs 
Valdis Dombrovskis, Eiroparla-
menta deputāte Sandra Kalniete, 
partijas vadītājs un Saeimas de -
putāts Arvils Ašeradens, bijušais 
izglītības ministrs un Eiropar la-
menta deputāts Kārlis Šadurskis 
un Eiroparlamenta deputāte Ine-
se Vaidere. Attīstībai /Par! (AP) – 
polītologs un Latvijas Universi-
tātes profesors Ivars Ījabs, ekono-
mikas eksperte Baiba Rubesa, ki -
berdrošības polītikas eksperte 

Ieva Ilvesa. Savukārt Nacionālās 
apvienības (NA) sarakstā pirmais 
ir Eiroparlamenta deputāts Ro -
berts Zīle, kultūras ministre Dace 
Melbārde un žurnālists Ansis 
Pūpols. Jaunā konservatīvā par-
tija (JKP) savu sarakstu vēl nav 
publiskojusi, tāpat kā to vēl nav 
izdarījusi KPV LV. 

Savā ziņā pārsteigumu sagād ā-
jusi Saskaņa, lai gan jāteic, ka jau 
labu laiku tika gaidīts, ka Ušakovs 
kaut kā mēģinās glābties no ie -
spējas, ka pret viņu tiek sākts    
kri minālprocess, vai arī viņš tiks 
at  laists no Rīgas domes valdes 
priekš sēža amata. Proti, pirm-
dienas, 25. februāŗa, pēcpusdie -
nā Nils Ušakovs un arī viņa bi  -
jušais vietnieks, kuŗš demisi o-
nēja, kad sākās izmeklēšana sais-
tībā ar Rīgas Satiksmi, un domes 
deputāts Andris Ameriks pazi-
ņoja, ka kandidēs Eiroparlamen-
ta vēlēšanās. Līdz šim Saskaņas 
saraksta pirmais kandidāts bija 
13. Saeimas deputāts Vjačeslavs 
Dombrovskis. Vai Ušakovs un 
Ameriks kandidēs no viena sa -
raksta, vēl nav zināms (Ameriks 
ir paša izveidotās partijas “Gods 
kalpot Rīgai” (GKR) priekšsē - 
dis). Kā zināms, Eiroparlamenta 
depu tāta imūnitāti atcelt nav tik 
vienkārši, tas ir visai garš un sa -
režģīts process, to pieņem Parla-
menta komiteja pēc Eiropar la-
menta priekšsēža pieprasījuma. 
Jebkuŗā gadījumā ir gandrīz dro-
ši, ka Ušakova atbalstītāji viņu 
ievēlēs Eiroparlamentā. Bažīties 
liek arī jau izskanējušās runas par 
to, ka Ušakova vietā domi varētu 
vadīt Baiba Rozentāle – domes 
deputāte no Saskaņas. Rozentāles 
polītiskajai un darba karjērai  
līdzi nāk skandalu ēna, bet tas ir 
atsevišķs un gaŗš stāsts.

Jebkuŗā gadījumā, runājot par 
Eiroparlamenta vēlēšanām, jā -

pie krīt ārlietu ministra Edgara 
Rinkēviča nesen intervijā sacī ta-
jam: “Jautājums – kuŗš spēs mo -
bilizēt vēlētāju? Tie, kas grib sa -
graut Eiropas Savienību – popu-
listi, radikāļi, labējie, kreisie, vie n -
alga, saucam, kā gribam, – vai 
tomēr tie, kuŗi dara visu, lai sa -
glabātu labās lietas un labotu 
problēmas? Dalības līmenim būs 
nozīme, un mobilizācijas līme-
nim būs nozīme.”

Ir skaidrs, ka Ušakovs darīs 
visu, kas iespējams, un vēl vairāk, 
lai mobilizētu savus vēlētājus. Vē -
lēšanas ir 25. maijā, daudzi lat-
vieši rušināsies savos dārziņos vai 
izmantos sestdienu atpūtai pie 
dabas, un tas viņiem liksies daudz 
svarīgāk par vēlēšanām. Eiropar-
lamenta vēlēšanās parasti Latvijā 
(arī Eiropā) nepiedalās daudz vē -
lētāju, un var gadīties, ka ne  maz 
nevajadzēs daudz balsu, lai ievē-
lētu, piemēram, Ušakovu un vēl 
kādus no Saskaņas saraksta. 

Tomēr bažas rada ne tikai Sa -
skaņa. NA saraksta pirmais nu -

murs Roberts Zīle ir pavēstījis,  
ka ir jāatsakās no “vecās Eiropas 
vērtībām” un NA arī piekrīt, ka 
viņi būs konservātīvi un no ve  -
cās Eiropas idejām jāatsakās. Ko 
tas nozīmē? Var noprast, ka runa 
varbūt ir par birokratiju un tam-
līdzīgām lietām, tomēr diez vai 
birokratija ir saucama par vērtību 
vai ideju? 

Ainavu starp divām vēlēšanām 
neapšaubāmi papildina pava sa-
rīgi jautrs noskaņojums, vērojot 
bijušā “tribūna” un pasaules gala 
plānotāja Alda Gobzema rosī ša-
nos, solot veidot jaunu partiju. 
Protams, partiju viņam droši 
vien izdosies izveidot un Saeimā 
arī droši vien ik pa brīdim at -
skanēs viņa skaļie brēcieni par 
slikto pasauli un saulvežu grūto 
dzīvi. Bet tas jau vairs nevienu 
ne uztrauc, jo valsts budžets, Ei -
roparlamenta vēlēšanas un Valsts 
prezidents sabiedrību tomēr in -
teresē vairāk par sliktiem ku  mē-
diņiem.

Karikatūra: Ieva Kunga (Interviju ar viņu lasiet 15. lpp.)
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Tradicionāli festivāla atklāšana 
19. martā sāksies Rīgas starptau-
tiskajā dzelzceļa stacijā, kur varēs 
vērot daudzveidīgas performances 
no baleta līdz bezgalībai. Preses 
konferencē festivāla idejas autore 
un direktore Lita Beiris uzsvēra, 
ka festivāls katru gadu ar kaut ko 
pārsteidz, un šogad pārsteigumi 
būs vairāki. Festivāla pērle būs Pe -
kinas dejas teātris, kas de  monstrēs 
kaut ko pilnīgi jaunu, Latvijā līdz 
šim neredzētu. Jau deju nosauku-
mi, piemēram, “Lidojošā dievie - 
te”, “Romantika zem lietussarga”  
“King – kong” liecina, ka tas būs 
šovs ar krāšņiem kostīmiem un 
absolūti filigrānu dejas techniku. 
Kā atzina Lita Beiris: “Tas būs kaut 
kas absolūti neredzēts – vārdiem 

“Viss, ko redzēsim, ir pērles”
24. starptautiskais Baltijas baleta festivāls piedāvā ceļojumu dejas pasaulē

neaprakstāms skaistums, mēs ne -
esam šo ķīniešu kultūras daļu vēl 
iepazinuši, un tas ir interesanti –
apgūt kaut ko jaunu, kaut ko citu. 
Lai gan man liekas – viss, ko 
redzēsim, ir pērles. Tā ir veidots 
katrs festivāls: oriģināli, vienreizē ji.”

Galā koncertā “Ballet Stars Ga -
la” piedalīsies izcili baleta māksli-
nieki no Anglijas Karaliskā baleta, 
Dānijas Karaliskās operas, Ungā-
rijas un Čechijas Nacionālā baleta, 
baleta zvaigznes no Berlīnas Valsts 
operas, Maskavas Lielā teātra, no 
Igaunijas, Somijas un citiem ope-
ras un baleta namiem. Tā būs iz -
cilu mākslinieku dejas parāde. 
Savukārt Mencendorfa namā būs 
skatāma izstāde, kas veltīta baleta 
leģendai Vāclavam Ņežinskim. 

Īpaša odziņa būs laikmetīgās de  -
jas izrāde no Lietuvas. Arī portu-
gāļu dejas kompānijas Vortice iz -
rāde “Drakula” solās būt ļoti aiz-
raujoša. Varēs vērot, kā dejā tiek 
izpaustas dziļi filozofiskas domas 
(stāsts par padevību un dominē-
šanu), kas ir īpaša dejas kustību 
valoda – deja ar jūtām, ar dvēseli. 
Portugāļu deju kompānijas deju 
uzvedumi guvuši atzinību Fran-
cijā, Spānijā, Brazīlijā, Šveicē, So -
mijā un daudzās citās pasaules 
valstīs. 

Dejas izrādes notiks ne tikai Rī -
gā, bet arī Rēzeknē, Ventspilī, 
Preiļos. Festivāla devīze “No kla-
sikas līdz avangardam” – dažādī-
ba, ceļojums dejas pasaulē, dejas 
svētki mēneša gaŗumā.

Izstāde “Portrets Latvijā. 20. gad-
simts. Sejas izteiksme” ir vērienīgs 
Latvijas Nacionālā mākslas mū -
zeja (LNMM) projekts, kas piedā-
vā tikšanos ar spilgtāko portretu 
izlasi viena gadsimta griezumā. 
Projekts norisinās vienlaikus trīs 
vietās – LNMM galvenās ēkas Lie-
lajā zālē, izstāžu zālē “Arsenāls” un 
Romana Sutas un Aleksandras 
Beļcovas mūzejā. 

“Portrets ir mākslinieka spēja 
ra  dīt dialogu ar modeli, paust kri-
tisku attieksmi pret tēlu vai pašam 
sevi, tādējādi tas kļūst daudz vai-
rāk nekā fotografisks dokuments 
vai psicholoģisks vēstījums. 20. gad-
simta portrets, pārkāpjot tūkstoš-
gades robežu, ietver gan simbolus 
un kanoniskas tradicijas, gan ie -
kodētus, pastarpināti nolasāmus 
vēstījumus, gan laikmetīgā māk - 
s las procesa strukturētās kontra-
dikcijas,” stāsta izstādes kuratore 
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece.

Izstādes tematiskās program-
mas “Dialogi” ietvaros svētdien, 
17. februārī, izstāžu zālē “Arsenāls” 
mākslas baudītāji tikās ar glezno-
tāju, mākslas vēsturnieku, Run-
dāles pils mūzeja dibinātāju un 
bijušo direktoru Imantu Lanc ma-
ni. “Arsenāla” portretu galerijā ska-
tāmas radošas personības, inte-
resanti tipāži, vienkārši cilvēki, 
polītiķi, kuŗus mākslinieki atvei-
dojuši dažādās technikās. 

Mākslinieks Imants Lancmanis 
kavējās studiju laiku atmiņās par 
pagājušā gadsimta 60. gadu ten-
dencēm portretu glezniecībā Lat-
vijā, kad Padomju Savienībā māk-
s lā valdīja sociālistiskais reālisms 
(tolaik gan mākslinieku vidū val-
dīja uzskats, ka inteliģenti cilvēki 
nelieto terminu: sociālistiskais reā-
lisms), gan arī atklāja savas radošās 
laboratorijas noslēpumus. Māk - 
s las vēsturnieks analizēja to laiku 
gleznotāju portretistu daiļradi un 
izcilāko sava laikmeta pārstāvju 
darbus, kas nav zaudējuši aktuāli-
tāti arī mūsdienās. 

Pats Imants Lancmanis sešdes-
mitajos gados, būdams Mākslas 
akadēmijas students, izdomāja, ka 
varētu fiksēt pieprasītā sociālistis-
kā reālisma notikumus ar foto ka -
meru, pēc tam fiksēto notikumu 
uzgleznojot, pat nenojauzdams, 

Uzdrošināties nebaidīties  
20. gs. vidus izaicinājums portreta glezniecībā

ka tas ir sava veida atklājums un 
ka līdzīgu darba stilu portretu 
gleznošanā izmanto arī Amerikā. 

Tas viņam bija atklājums un 
pārsteigums vienlaikus, cik dzīvi 
un interesanti fotografijās izska tī-
jās visparastākie strādnieki reālā 
darba vidē vai atpūtas brīdī. Iz -
mantot fotografijas kā mākslas 
darbu skices – šo techniku tolaik 
mākslinieki sāka lietot visā pa -
saulē. Lancmaņa kungs atklāja,   
ka arī pašreiz top kāds viņa jaun-
darbs – glezna, kuŗas pamatā ir 
kādas jaunas ģimenes fotografi  jas. 
Gleznu viņš iecerējis filozofiski un 
simboliski saistīt ar Bībeles tēliem.

Savā stāstījumā Imants Lancma-
nis uzsvēra 20. gadsimta vidus iz -
cilāko mākslinieku filigrāno glez-
nošanas techniku, kur portreti pa  -

ver neparastu skatpunktu uz Lat-
vijas kultūru un vēsturi, piešķirot 
sejas izteiksmei zināmu simboli-
ku, apslēptus vēstījumus. Nebaidī-
ties no oriģinalitātes, jauniem risi-
nājumiem gleznošanas technikā – 
tolaik tā bija uzdrošināšanās.

Kopumā izstādē aplūkojami vai -
rāk nekā 1100 eksponātu – glez-
niecība, grafika, tēlniecība, foto-
gra fija, objekti, videodarbi un in   -
s talācijas – no Latvijas Nacionālā 
mākslas mūzeja, Rakstniecības un 
mūzikas mūzeja, Rīgas vēstures 
un kuģniecības mūzeja, Tukuma 
mūzeja un M. K. Čurļoņa Nacio-
nālā mākslas mūzeja Kauņā, no 
privātām un autoru personīgajām 
kollekcijām. Tie sniedz pārskatu 
par žanra attīstību, stilistiskām in   -
terpretācijām, Latvijas māksli nie   -

ku portretistu ieguldījumu per   so-
nas (vai grupas) atklāsmē, kā arī 
ataino 20. gadsimtam raksturīgās 
iezīmes.

20. gadsimta pirmās puses darbi 
ir skatāmi LNMM galvenās ēkas 
Lielajā zālē (autori – Janis Rozen-

tāls, Jochans Valters, Gustavs Šķil-
ters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Gros-
valds, Teodors Zaļkalns, Oto un 
Uga Skulmes, Valdemārs Tone, 
Lu   dolfs Liberts u.c.). Izstādes tur-
pinājums apmeklētājus vedīs uz 
izstāžu zāli “Arsenāls”, kur varēs 
iepazīties ar 20. gadsimta otrās 
puses portreta kopainu (autori – 
Jānis Pauļuks, Džemma Skulme, 
Imants Lancmanis, Miervaldis 
Polis, Līga Purmale, Maija Tabaka, 
Boriss Bērziņš, Biruta Baumane, 
Lea Davidova-Medene, Kārlis Zem-
dega, Kārlis Baumanis, Arta Dum-
pe, Jānis Mitrēvics, Gļebs Pante ļe-
jevs, Egons Spuris, Gunārs Binde, 
Inta Ruka utt.).

Izstādes sadaļa Romana Sutas 
un Aleksandras Beļcovas mūzejā 
“Portrets ar smaidu. Šarži un kari-
katūras Latvijā. 20. gadsimts” ir 
veltīta mākslinieku-karikatūristu 
darbībai simt gados.

Imants Lancmanis pie savas gleznas “Pašportrets” // Foto: Irēna Bērziņa
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Latviešu sabiedriskais darbi-
nieks, profesors Pēteris Bolšaitis 
(dz. 1937. g.) skolas gadus pava-
dījis eksotiskajā Venecuēlā un 
pēc tam devies uz ASV, kur stu-
dējis ķīmiju Kalifornijas Tech no-
loģiskajā institūtā. Viens no pir-
majiem trimdas latviešiem, kurš 
jau 60. gados uzdrošinājās ap -
meklēt okupēto dzimteni. Dažus 
gadus pēc Latvijas neatkarības at -
gūšanas Pēteris Bolšaitis atgrie-
zās Tēvzemē uz pastāvīgu dzīvi. 
Aktīvists pilsoniskajā iniciatīvā, 
kas iestājās par Egilu Levitu kā 
nākamo Valsts prezidentu.

Sabiedrībā klīst baumas par 
biedrību “Par izcilu Valsts prezi-
dentu”, jūs esot viens no tās dibi-
nātājiem. Kas tā par noslēpu-
mainu organizāciju?

P. Bolšaitis. Pats esmu tādos ga -
dos, ka vienam pašam būtu grūti 
uzņemties šādu iniciatīvu. Bet 
mani uzmeklēja grupa jauniešu, 
kuŗi uzskata, ka nākamā Latvijas 
prezidenta izvēlē būtu jāiesaista  
ne tikai polītiķi un Saeimas de  pu-
tāti, bet arī plašāka sabiedrība. Es 
viņiem neliedzu savu atbalstu un 
padomu, jo uzskatu, ka šāda ak  - 
tī vitāte ir pat ļoti vērtīga. Mums 
at  saukušies vairāk nekā  simts sa -
bied rībā pazīstamu cilvēku – sākot 
no studentiem un beidzot ar biju-
šajām valsts amatpersonām, zināt-
nes un kultūras darbiniekiem, un 
viņu uzvārdi publicēti atklātajā 
vēstulē, kur iestājamies par Egilu 
Levitu kā nākamo Latvijas Valsts 
prezidentu. 

Kāpēc tieši Egils Levits? 
Uzskatu, ka mūsu valstī kopš ne -

atkarības atgūšanas noticis daudz 
pozitīva.  Vienmēr esmu dzīvojis 
ar pārliecību, ka latvieši ir viena  
no spējīgākajām tautām pasaulē. 
Esam izcili daudzās jomās, īpaši 
mūzikā un sportā. Diemžēl mūsu 
saimnieciskie sasniegumi šodien 
nav tik spoži. Kāpēc? Galvenais ie -
mesls meklējams korupcijā un 
tiesu sistēmas neefektīvitātē. Dau-
dzi noziegumi netiek līdz galam 
izmeklēti, nepiedodami ilgi ievel-
kas tiesu procesi. Kā liecina auto-
ritatīvi pētījumi, šajā ziņā esam 
vienā līmenī ar dažām Āfrikas 
valstīm. Tepat kaimiņos, Igaunijā, 
situācija ir labāka. Tieši korupcijā 
meklējamas Latvijas saimniecisko 
problēmu saknes. Tas ir viens no 
iemesliem, kāpēc daudzi uzņē-
mumi, kas varbūt vēlētos ieguldīt 
Latvijā, galu galā aiziet uz Igauniju 
vai Lietuvu. Jo viņiem nav uzti cī-
bas mūsu tiesu sistēmai un ie  rēd-
niecībai.

Vēl gribētu minēt kādu morālu 
aspektu. Savā dziļākajā būtībā ko -
rupcija ir mantkārības rezultāts. 
Pašas par sevi rūpes par labklājību 
jau nav nekas slikts. Es tikai prie-
cājos, redzot, ka cilvēki kļūst turī-
gi. Ja cilvēks tiek pie bagātības ar 
uzņēmību un talantu, viņš dod 
labumu citiem, visai sabiedrībai 
un valstij. Un otrādi – korupcija 
nav nekas cits kā zagšana, kas lē -
nām saēd visu sabiedrību.

Egilu Levitu pazīstu jau labu 
laiku. Būdams izcils jurists, viņš 
vienmēr un visur nelokāmi iestā-
jies par Latvijas interesēm. Pie-
mēr am, aizstāvot Latvijas valstis-
ko kontinuitāti padomju okupā-

“Latvijai vajadzīgs valstsvīrs!”
Pēteris Bolšaitis intervijā Jurim Lorencam (Latvijas Avīze)

cijas laikos. Esmu pārliecināts, ka 
prezidenta amatā Levits dos būtis-
ku artavu mūsu tiesu sistēmas sa -
kārtošanā un korupcijas apkaro-
šanā. Uz burvja mājienu tas varbūt 
nenotiks, taču kopā ar Ministru 
prezidentu Krišjāni Kariņu un spī-
tīgo, labā nozīmē pat stūrgalvīgo 
tieslietu ministru Jāni Bordānu 
viņi noteikti spēs paveikt būtiskas 
izmaiņas pozitīvā virzienā.

Jūsu pārstāvētā biedrība ir ar 
nosaukumu “Par izcilu Valsts 
prezidentu”. Ko tas nozīmē – būt 
izcilam Valsts prezidentam?

Vispirms jau prezidentam jābūt 
godīgam. Tālāk jau varam prasīt 
visu ko – lai prezidents būtu gudrs, 

izglītots, labs runātājs, zinātu va -
lodas, ar vārdu sakot, lai viņš būtu 
vai nezin kas, tāds politiskais su -
per mens. Bet visi esam tikai cil-
vēki ar saviem plusiem un mī -
nu s iem. Runājot par mūsu biju -
ša jiem prezidentiem, no kuŗiem 
dažus es pazīstu personīgi, – kat-
ram no vi  ņiem ir stiprie un arī 
vājie punkti. Tas ir tikai dabiski,  
no tā nevar iz  vairīties. Protams, 
savi trūkumi ir arī Levitam. Ne  -
sen kāds kungs man teica – tas Le -
vits ir pārāk gudrs, nez vai viņš 
mā  cēšot sa  ru nāties ar tirgus kun-
dzītēm. Tā, kā to protot Vējonis.

Daudziem sākumā patika, ka 
Vējonis braukā pa Latviju un 
tiekas ar cilvēkiem, viņam bija 
augsts reitings, kas gan tagad 
esot nokrities. Bet varbūt arī 
viņš vēlēsies atkārtoti kandidēt.

Vējoni nekādā gadījumā neva-
jadzētu norakstīt par ātru. Gadī-

jumā, ja partijas nevarēs vienoties 
par citu kopīgu kandidātu, viņam 
ir izredzes tikt ievēlētam atkār -
toti. Vismaz zināms un pārbau  -
dīts cilvēks. Es neesmu no tiem, 
kuŗi  kritizē Vējoni – ka nemāk 
izteikties, lapiņas no rokām lido 
ārā, neprot valodas. Tie visi īste-
nībā ir sīkumi. Savus pienākumus 
pašreizējais prezidents ir pildījis 
godam, un, ja viņš arī paliks, es 
neraudāšu. Un tomēr vēlos atkār-
toti uzsvērt – šajā vietā un šajā 
lai kā, kuŗā mēs patlaban dzīvo-
jam, Latvijai vajadzīgs cita kalu -
ma valstsvīrs. Tieši tāpēc Egils Le -
vits būtu pats labākais Latvijas 
prezi dents.

Paskatoties uz pasauli, gan ne -
izskatās, ka cilvēkiem patīk gud-
ri intelektuāļi. Patiesībā popu-
lisma uzvaras gājiens tikai tur -
pi nās.

Ļoti ceru, ka Latvija neies šo ce -
ļu. Vienlaikus jāapzinās, ka dzī  vo-
jam sarežģītā laikmetā. Pasau lē 
izveidojusies milzīga plaisa starp 
bagātību un nabadzību. Sekas – 
pla ša polītiska destabilizācija, Ča   -
vesa un Maduro veida polītiķu pa -
rādīšanās Venecuēlā, breksits Liel-
britanijā, Trampa nākšana pie va -
ras Amerikā, “dzelteno vestu” pro -
testi Francijā. Diemžēl arī daļa 
mūsu tautas dzīvo trūkumā, cil-
vēki spiesti doties svešumā. Un te 
es vēlētos pieminēt kādu interviju, 
ko Egils Levits 2015. gada maijā 
sniedza žurnālam “Mājas Viesis”. 
Acīs iekrita, lūk, kāds teikums: 
“Tas, ka pie mums joprojām nav 
ieviests progresīvais ienākuma 

nodoklis, ir milzīga netaisnība.” 
Te es viņam simtprocentīgi pie -
krī tu. Diemžēl reti kuŗš Latvijas 
politiķis ir uzdrošinājies teikt tik 
vienkār šus, patiesus un tautai tu -
vus vār dus.

Bet balsos ne jau tauta, bet   
gan deputāti, un tur parasti sā -
kas “polītiskais tirgus”. Tad kāda 
jē  ga iespējamo kandidātu po   - 
pu lārizēt tautā?

Mēs vismaz būsim darījuši visu, 
kas bijis mūsu spēkos. Darījuši zi -
nāmu deputātiem, ka daudzi cie-
nījami cilvēki Latvijā atbalsta Egi-
lu Levitu. Cerēsim, ka izšķirīgajā 
balsojumā tas vienu otru iedro-
šinās. Savukārt deputātiem būs 

jāattaisno sava izvēle. To, kāpēc 
ig   norēts, mūsuprāt, saprātīgs un 
Latvijai derīgs priekšlikums. Situ - 
 ā cija tomēr ir kardināli mainīju-
sies. Atcerēsimies laiku pirms čet-
riem gadiem, kad balsojums par 
Valsts prezidentu vēl bija slepens. 
Toreiz daudzi solīja, ka balsos par 
Levitu, un visai droši izskatījās, ka 
viņu arī ievēlēs. Bet, kad balsis tika 
saskaitītas, rezultāts nebija viņam 
labvēlīgs. Daudzi plātīja rokas – es 
jau neko, balsoju, kā solīju. Tagad 
tas vairs nebūs iespējams, katrs 
de  putāts būs atbildīgs par savu 
izvēli vēlētāju priekšā.

Satversmē ir ierakstīts, ka 
“Valsts prezidents reprezentē 
val sti starptautiski”. Ar kādiem 
izaicinājumiem Latvijai nāksies 
saskarties nākotnē?

Pirmkārt, Latvijai kopā ar pārē-
jām NATO valstīm būs jāstiprina 
šī mūsu drošībai tik nozīmīgā 

alianse. Otrkārt, ir svarīgi palie li-
nāt Latvijas starptautisko redza-
mību, mūsu tēlu jeb, kā tagad sa -
ka, imidžu. Šajā jomā Levits būtu 
pat ļoti labs. Jurists un diplomāts 
ar milzīgu starptautisku pieredzi. 
Lielisks orators, kurš prot īsi, ar -
gumentēti un strukturēti izteikt 
savas domas. Tāpat nav mazsva-
rīgi, ka bez dzimtās latviešu viņš 
pārvalda arī vācu, angļu, krievu 
un franču valodu.

Ilgā valdības sastādīšana lie-
cina, ka Saeima ir visai sašķelta. 
Kā tā, jūsuprāt, iespaidos pre-
zidenta vēlēšanas?

Kā mēdz teikt – slikti rādās, labi 
būs. Mani drusku pārsteidz, ka 
Saeimā ienācis tik daudz cilvēku 
bez iepriekšējas polītiskas pie  re-
dzes. Jauniem cilvēkiem ir jānāk, 
bet, kā liecina pasaules pieredze, 
30% jaunas sejas parlamentā – 
tas jau ir daudz. Mums tādu ir 
vēl vairāk. Tas tikai liecina par to, 
ka daudzi bija neapmierināti ar 
notiekošo valstī. Bet tik slikta ie -
priekšējā valdība jau nemaz ne -
bija.

Un tomēr zaļzemnieki palikuši 
opozīcijā.

Es viņus tur nebūtu atstājis, bet 
tāda bija Jaunās konservatīvās par -
tijas prasība. Pats nekad neesmu 
balsojis par Zemnieku savienī -   
bu, tomēr jāatzīst, ka viņi ir sena 
Latvijas partija un tradicionāla 
mūsu polītiskās sistēmas sastāv-
daļa.

Vai kas zināms par noskaņo-
jumiem polītiskajās partijās?

Pirms četriem gadiem Nacio-
nālā apvienība jau virzīja Levitu  
kā savu prezidenta kandidātu. Ie -
spējams, savu atbalstu šī partija 
neliegs arī šoreiz. Tāpat Levitu 
varētu atbalstīt JKP un Jaunā 
Vienotība. Nav izslēgts, ka pie zi -
nāmiem nosacījumiem arī Attīs-
tībai/Par. Cik noprotams, viņi vē -
lētos dzirdēt no Levita atbalstu 
savai liberālajai ideoloģijai. Pie-
mēram, lai viņš iestājas par kop-
dzīves likumu. Cik zinu, Levits ir 
visai konservātīvas polītikas pie-
kritējs. Taču, ja Saeimas vairākums 
šādu likumu pieņems, es šaubos, 
ka Levits kā prezidents to atdos 
otrreizējai caurlūkošanai. Un tad, 
protams, vēl paliek lielā jautāju -
ma zīme – kā rīkosies KPV LV? 
Pa  gaidām gan izskatās, ka viņi 
vairāk aizņemti ar savām iekšē -
jām lietām.

Visdrīzāk prezidenta ievēlēša-
nas sākotnējā etapā katrai par  - 
ti jai būs savs kandidāts, un ap šo 
amatu notiks tirgošanās. Valstī 
jau ir vēl citi svarīgi amati. Pie-
mēram, nākamais Latvijas Ban-
kas vadītājs, arī Latvijas deleģē-
tais eirokomi sārs. Šķiet, ka daudz 
ko šajās polī tiskajās kārtīs izmai-
nīs gaidāmās Eiropas Parlamen-
ta vēlēšanas, kas notiks 25. maijā. 
Iespējams, dažs labs prezidenta 
amata kandidāts būs iekļuvis Ei -
ropas Parlamentā un vairāk do -
mās par Briseli nekā par Rīgu. Es 
gan aicinātu visus at  cerēties, ka 
mūsu zemes un tautas likteņi iz -
šķiras ne jau Vašingtonā, Mas ka-
vā un pat ne Briselē, bet gan te -
pat uz vietas Latvijā.

Publikācija tapusi sadarbībā ar 
laikrakstu Latvijas Avīze

Pēteris Bolšaitis: “Es neesmu no tiem, kuŗi  kritizē Vējoni ‒ 
ka nemāk izteikties, lapiņas no rokām lido ārā, neprot va -
lodas. Tie visi īstenībā ir sīkumi. Savus pienākumus pašrei-
zējais prezidents ir pildījis godam, un, ja viņš arī paliks, es 
neraudāšu. Un tomēr vēlos atkārtoti uzsvērt – šajā vietā un 
šajā laikā, kuŗā mēs patlaban dzīvojam, Latvijai vajadzīgs 
cita kaluma valstsvīrs. Tieši tāpēc Egils Levits būtu pats 
labākais Latvijas prezidents.”
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Pavisam nesen – svinējām mūsu 
valsts Simtgadi, bet pagājušajā 
nedēļā savu Simtgadi atzīmēja 
Latvijas Nacionālais teātris.  Jau 
pats nosaukums mudina saprast, 
cik cieši kopā ar Latviju sader 
Na  cionālais teātris, kuŗš pirms 
daudziem gadiem kļuva par Lat-
vijas būtības sastāvdaļu. Daudz 
par to rakstīts, daudz runāts, tač u 
arī es pēc savas pieredzes varu 
teikt, ka Nacionālā teātŗa dzīvei, 
veiksmēm un kādreiz arī neveik -
s mēm esmu sekojis līdzi nu jau 
sešdesmit gadus.  Kad biju sīks 
knēvelis, uz Nacionālo teātri ne -
viens mani, protams, līdzi ne  ņē-
ma. Biju jelgavnieks, vasaras pa -
vadīju Zaļeniekos, bet tur istab-
augšā bija sakrautas žurnāla At -
pū ta kaudzes. Tās šķirstīju, bieži 
vien varēja redzēt bildes no Na -
cionālā teātŗa izrādēm – tur bija 
brīnišķi attēli: Lilija Ērika, viņai 
līdzās Ņina Melbārde un Milda 
Zīlava, tā pavecā sieviete esot  
Berta Rūmniece, bet staltie jau -
n ekļi: Jānis Lejiņš un Žanis Kat-
laps. Uz skatuves visus viņus ne -
tiku redzējis, pēc kaŗa vairāki 
ak  tieŗi Latviju bija atstājuši. 

Arī pēckaŗa gados Nacionālajā 
teātrī, ko tolaik sauca par Drā-
mas teātri, darbojās daudzi izcili 
aktieŗi, personības. Man vēl lai-
mējās izrādēs redzēt Bertu Rūm-
nieci, kas uz skatuves saistīja ar 
absolūtu patiesīgumu, viņai lī -
dzās pieredzējusī, arvien elegantā 
Lilija Ērika. Un nevarēja neiemī-
lēties brīnišķīgajā aktrišu trijot-
nē: Elza Radziņa, Lidija Frei ma-
ne, Velta Līne. Un kur tad vēl 
bra šie vīri: Žanis Katlaps, Kārlis 
Sebris, Jānis Osis, Alfrēds Vide-
nieks! Šo teātri nevarēja nemīlēt! 
Vai visu tur drīkstēja, un vai viss 
bija atļauts? – Protams,  ne! No -
teikti bija jāizrāda tā dēvēto pa -
domju rakstnieku Viļa Lāča un 
Arvīda Griguļa darbi, arī krievu 
rakstnieka N. Pogodina luga 
“Kremļa kuranti” un daudzas 
citas. Toties ilgu laiku – līdz pat 
1955. gadam nedrīkstēja izrādīt 
Rūdolfa Blaumaņa “Skroderdie-
nas Silmačos” Kāpēc? – Tur dar-
bo joties buržuji un žīdi! Tikai 
vēlāk – pēc Staļina nāves – situā-
cija mainījās, un uz Nacionālā 
teātŗa skatuves varēja uznākt 
“Skroderdienas”. Skatītāji priecā-
jās! Kaut arī Antonija, ko tēloja 
Olga Lejaskalne, tika rādīta kā 
lielmanīga  lielsaimniece. 

Laiks ritēja uz priekšu, un 1975. 
gadā atkal tika iestudēta Blau-
maņa luga “Skroderdienas Sil-
ma čos”, Antonijas lomā nu dzī-
voja emocionāli piepildītā Astrī-
da Kairiša, bet Zāru tēloja mana 
skolniece, toreiz studijas beigusī  
Gita Vāgenheima. Viņa Zāras lo  mā 
bija trausla, kautra, bet pa  tiesi 
eleganta, un viņā bija jaušams 
spilgts temperaments. A. Briga-
deres lugas “Maija un Paija” iz -
rādē viņa bija izlutinātā un kap-
rīzā Paija, bet ļoti interesants tēls 
bija viņas smalkā, varbūt arī ie -
domīgā Gunta toreiz tikko kā 
uz  rakstītajā Paula Putniņa lugā 
“Naktssargs un veļas mazgātāja”. 
Gitu nebiju ilgi saticis, līdz 1979. 
gadā neviļus saņēmu ziņu, ka 
viņa pārcēlusies uz dzīvi Ame-
rikā. Žēl!  Gita bija laba aktrise, 

vairākus gadus raidījumā Ameri-
kas Balss viņa lasīja ziņas latviešu 
valodā, pa reizei, bet reti pieda-
lījās Amerikas Latviešu teātŗa 
Vašingtonas ansambļa izrādēs 
un 1983. gadā V. Kārkliņa lugā 
“Sarkanvīns” tēloja Kevendišu. 

Bet  ko darīja kādreizējie mūsu 
izcilie Nacionālā teātŗa aktieŗi  
un aktrises? Kur palikušas filmā 
“Zvejnieka dēls” sirsnīgi iemīlē-
tās Milda Zīlava un Nina Mel-
bārde? Pagāja daudzi un daudzi 
gadi, līdz varējām uzzināt, ka 
abas piedalījušās vienā no Ame-
rikas Latviešu teātŗa Ņujorkas 
ansambļa izrādēm, ko iestudēja 
bijušais Nacionālā teātŗa aktie -
ris Osvalds Uršteins, un tā bija   
R. Blaumaņa luga “Trīnes grēki”: 
M. Zīlava tēloja Emīliju, bet Trī -
ni – vai varat iedomāties – Nina 

Melbārde!  Nacionālajā teātrī vi -
ņas pēdējā loma bija Luize V. Šil-
l era lugas “Viltus un mīlestība” 
izrādē. Amerikā Uršteins dau-
dzus gadus vadīja Ņujorkas an -
sambli, bet kopš 1960. gada iz -
veidoja Vašingtonas ansambli, 
un tur 1980. gadā notika viņa pē -
dējā iestudējuma K. Goldoni 
lugas “Divu kungu kalps” izrāde. 
Drīz pēc pirmizrādes viņš ar 
kun dzi Hildu Princi aizbrauca  
uz Vāciju, apciemoja Mērbeku, 

kuŗā Uršteins bija kādreiz iz  vei-
dojis un vadījis Mērbekas Lat-
viešu teātri. Brauciena laikā viņa 
dzīve aprāvās.

Par Hildu Princi kādreiz zi  nā  -
ju tik to, ka viņa 1939. gadā lai-
mīgā kārtā kļuva par Nacionālā 
teātŗa aktrisi, un pirmā loma 
bijusi kāda jauna dāma Mārtiņa 
Zīverta lugas “Cilvēks grib dzī-
vot” izrādē, kur viņai bija atvēlēta 
tikai viena epizode, taču viņu 
bija ievērojuši gan skatītāji, gan 

arī Valsts prezidents Kārlis Ul -
manis. V. Šekspīra lugas “Div-
pad smitā nakts” izrādē Prince 
tēloja Mariju, bet Aspazijas lugas 
“Vaidelote” izrādē bijusi Jautrī -
te. Tad – piedzima meitiņa Anda, 
tuvojās fronte, sākās ceļš uz Vā -
ciju, kur viņa darbojās Mērbekas 
Latviešu teātrī, pēc tam – dzīve 
uz Amerikas latviešu teātŗu ska-
tuvēm. Es Hildu Princi iepazinu 
vēlu, biju jau lasījis par viņu kā 
teicamu Anšlava Eglīša lugu sie-
viešu tēlu veidotāju: Omartija   
A. Eglīša lugā “Omartija kundze”, 
Jolanta – “Jolantā Durbē”,  Zu  zan-
na – “Bezkaunīgajos večos”. Bet 
R. Blaumaņa drāmā “Ugunī” – 
Vešeriene, viņai līdzās 1968. gadā 
Kristīni tēloja viņas meita Anda 
Uršteina.  

Un tad pienāca brīdis, kad va -
rēju ar Hildu tikties: 1987. ga  dā 
pēc Laimoņa Siliņa ielūguma 
viesojos ASV, apmeklēju arī Va -
šingtonu, un tur mani iepazīs ti-
nāja ar sirsnīgo, atsaucīgo Hildu 
Princi.  Viņa ierosināja, ka mēs 
taču varētu apciemot bijušo Na -
cionālā teātŗa aktieri Jāni Lejiņu, 
līdz viņa mājai neesot pārāk tāls 
gabals. Nākamajā dienā sēdāmies 
automašīnā: Hilda stūrēja, es, pro-
tams, biju pasažieris. Zināju, ka 
Jānis Lejiņš kopš Nacionālā teāt-

ŗa dibināšanas bijis tā  aktieris un 
arī režisors, skatītāji viņu ierau-
dzīja kā staltu un elegantu Ed -
garu Blaumaņa drāmā “Ugunī”, 
viņš bija Moriss M. Zīverta lugā 
“Cilvēks grib dzīvot” un veidoja 
daudzas vadošās lomas Nacio-
nālajā teātrī, bet Vašingtonā to -
reiz mūs sagaidīja sirms, lēnīgs 
kungs, kuŗu apspīdēja rāma va -
kara saule – viņam jau bija as -
toņdesmit deviņi gadi. Taču ak -
tieris bija možs, stāstīja par savu 
pieredzi Bostonas ansamblī, kur 
iedzīvojies daudzu lugu un da -
žādu tēlu raksturos: A. Eglīša lu  gā 
“Galma gleznotājs” bija glez no-
tājs Lionardo, bet Raiņa drāmas 
“Uguns un nakts” iestudējumā – 
Lāčplēsis! Protams, atcerējāmies 
Nacionālā teātŗa gadus.

Viesojoties Jāņa Lejiņa mājā, uz -
jundīja pēkšņa ideja, Hilda Prin-
ce ierosināja: “Vai ziniet, Haus-
maņa kungs, aizbrauksim pie 
Osī ša! Kapsēta nav tālu.” Pro-
tams, aizbraucām!  Kapsēta gaiša, 
pavisam bez kokiem, tikai zaļš 
mauriņš un plakanu plākšņu 
rinda. Pie vienas apstājamies – 
uz tās rakstīts: “Osvalds Uršteins. 
1910-1980”. Atstājam ziedus, bet 
netālu ieraugu vēl vienu plāksni: 
“Lilija Štengele. 1891-1958”.  Pa -
zīs tamiem aktieriem ASV kap-
sētās zīmju  ir pietiekami daudz. 

Ar Hildu Princi tikāmies vēl 
vairākas reizes, protams, Rīgā, 
un viena reize bija īpaša: 1990. 
gada septembrī, kad Nacionālais 
teātris bija uzaicinājis viņu pie-
dalīties A. Eglīša lugas “Bez kau-
nīgie veči” izrādē un tēlot Zu -
zannas lomu. “Bezkaunīgos ve -
čus” Osvalds pirms divdesmit 
ga  diem bija iestudējis Vašing to-
nas ansamblī, tajā Zuzannu tēlo -
ja Hilda.  Ja aicina, – kāpēc gan 
Zuzannu vēlreiz neizdzīvot uz 
Nacionālā teātŗa skatuves?  Un tā 
arī notika: pēc daudzu, daudzu 
gadu starplaika Hilda bija atkal 
uz sava teātŗa skatuves, tikai – tie 
veči bija citi: Jānis Bertolds – 
Alfrēds Jaunušans, Longins – 
Jānis Kubilis, bet Askolds Olte – 
Kārlis Sebris.

Pēc izrādes, saņēmusi ziedu 
klēpjus, Hilda Prince sacīja: “Sa -
vu mirušo un dzīvo kolēģu 
priekšā es izju tu pienākumu vē lreiz 
uzkāpt uz savas skatuves. Un pē -
dējo uzmundrinājumu man de -
va Anšlavs Eglītis, sacīdams: 
“Tev jāspēlē!” Paldies kollēgām.” 
Sapnis bija piepildījies. Ne visiem 
tas izdodas. 

Tomēr esmu pārliecināts, ka 
arī Irma Graudiņa, Nina Mel-
bārde un Milda Zīlava visu mūžu 
nesa sevī to spilgto staru, ko 
kādreiz bija iekvēlinājis Nacio -
nā lais teātris. Šodien tas saista 
teātŗa cienītājus gan no Latvijas, 
gan arī no tālajām zemēm.

Un pavisam tieši ar Nacionālo 
teātri saistās arī mazā teātŗa 
sanfrancisko aktieŗa un režisora 
Laimoņa Siliņa un Brigitas Sili-
ņas gaitas – viņi vairākkārt vie-
sojušies Nacionālajā teātrī, un 
bieži vien parņēma sajūta, ka 
viņi ir šī teātŗa piederīgie. Lai-
monim pašam līdz simtgadei   
vēl kādi gadi jānostaigā, bet viņš 
jau kā mazs puika gāja uz savu 
teātri – uz Nacionālo!

Nacionālā teātŗa atbalss tālumā

Osvalds Uršteins

Jānis Lejiņš Lilija Štengele

Nina Melbārde

VIKTORS
HAUSMANIS 
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17. februārī Berlīnē atvērta Ievas 
Kungas karikatūru izstāde nelielā 
mūzejā Brosehaus (Pankovā), kas 
nodarbojas ar vietējās vēstures 
pētniecību (Brose haus,  Freundes-
kreis der Chronik Pankow e.V., 
Dietzgenstraße 42, 13156 Berlin). 
Ar šo mūzeju Ieva sadarbojas jau 
kopš 2013. gada – viņa atjaunoja 
tā  dizainu, un, atklājot, ka Ieva 
zīmē arī karikatūras, mūzejs pie-
dāvāja rīkot izstādi. Izstāde būs 
apskatāma līdz pat 26. maijam. 

Liepājas Pedagoģiskajā akadē-
mijā Ieva ieguvusi mākslas baka-
laura gradu, bet Berlīnē – HTW 
Komūnikāciju dizaineres diplo-
mu. Vēl jāpiebilst, ka Ieva ir Vācijas 
Komūnikāciju dizaineru profesio-
nālās asociācijas BDG biedre.

Cik ilgi jau dzīvo Berlīnē?
Berlīnē oficiāli pierakstījos 

2004. gada jūnijā, kad atbraucu 
mā  cīties. Esmu Latvijas lauku 
bērns, piedzimu un uzaugu Kur-
zemes pusē, Lutriņos pie Saldus. 
Raudzīju, kā tikt ārā no Latvijas, 
uzzināt vairāk. Sākumā Berlīnē 
strādāju vienkāršus darbus un ga   -
tavojos iestājeksāmeniem ko  mū-
nikāciju dizaina studijās. Lai va -
rētu sākt studēt, mācījos valodu, 
noliku eksāmenu un 2005. gadā 
sāku savas studijas.

Kāpēc izvēlējies studēt tieši 
Vācijā?

Vācija ar Gūtenbergu ir grā-
matu drukāšanas iesācēja, mani 
interesēja viss, kas saistīts ar ti -
pografiju, pirmsākumi. Komūni-
kāciju dizainam Vācijā šogad ap -
rit simt gadu, tam ir bagāta vēs-
ture – piemēram, Audi, Mercedes 
logo autori ir dzīvojuši šeit. Bija ie -
spēja mācīties pie profesora, kuŗš ir 
veidojis dizainu Bundes tāgam, un 
tā ir neatņemama pieredze.

Vai bija vajadzīga liela drosme, 
lai dotos uz svešu valsti bez drau-
giem, sakariem un liela naudas 
maka?

Man bagāžā bija manas illus trā-
cijas. Ar tām es arī iestājos augst-
skolā. Tas bija galīgais trakums, 
bet es secināju – ja stāšos augst-
skolā Vācijā ar klasiskās gleznie-
cības prasmēm, ar klusajām da -
bām, portretiem, nekur iekšā ne -
tikšu. Biju pētījusi vairākas augst-
skolas, perfekti klasiskās glez nie-
cības pratēji ar labu akadēmisko 
izglītību vietu augstskolā dabūt 
nevarēja. Vācijā meklē idejas. Tas 
nozīmēja, ka technisko prasmju 
ziņā varēji vēl nebūt pilnība, bet 
svarīgi ir, kā tu domā. Konkurss 
bija diezgan liels, 12 uz vienu vie-
tu. Svarīga bija darbu mape, bija 
jāparāda 20 oriģināldarbi. Ja tie 
ieinteresēja, tad tika saņemts uz -
aicinājums uz eksāmeniem, pēc 
kuŗiem arī vēl daļa tika atsijāta. 
Togad mēs bijām trīs ārzemnie  -
ces, kuras tika uzņemtas – ķīniete, 
italiete un es, latviete. Pārējie visi 
bija no Vācijas. Par naudas maci-
ņu – strādāju arī pavisam parastus 
darbus, vēlāk privāti mācīju glez-
niecību turīgu vecāku bērniem.

Šobrīd esmu privātuzņēmēja, 
man ir savs grāmatvedis, atskaitos 
valstij, atskaitos klientiem. Patie-
sībā radošā darba ir mazāk par 
administrātīvo, jo radošajam dar-
bam bieži vien paliek tikai vakari.

Par pašapziņu, karikatūrām un Latviju
Berlīnes latviešu komūnikāciju dizainere, illustrātore un karikatūriste 

Ieva Kunga intervijā Sallijai Benfeldei

Vai sevi parasti piesaki kā 
mākslinieci, dizaineri vai illus - 
t rātori un karikatūristi?

Tas  triks ir, ka Latvijā  mani zina 
kā mākslinieci, turklāt nāku no 
mākslinieku ģimenes Saldus pu -
sē. Es ļauju šai ilūzijai Latvijā dzī-
vot, un zīmēju karikatūras laik-
rakstam Saldus Zeme. Vācijā  esmu 
biznesa sieviete, eju pie firmām, 
strādāju ar projektiem, gatavoju 
komūnikācijas dizaina koncepci-
jas, plānoju mājaslapas un kam-
paņas diezgan lieliem uzņēmu-
miem. Bet Latvijā ļauju kopt savu 
mākslinieces tēlu (smejas).

Man liekas, ka zīmēt un staigāt 
iemācījos vienā laikā. Mans tētis 
Elmārs Kungs vienmēr ir zīmē -     
jis – plakātus, karikatūras, afišas 
ballī tēm un pasākumiem. 

Zīmēju, kopš sevi atceros. Skolas 
laikā mani sūtīja uz mākslas olim-
piadām. Tētis ilgus gadus zīmēja 
karikatūras, tostarp arī žurnālam 
Dadzis, Saldus Zemei. Un tad viņš 
pēkšņi jutās saguris, nejutās labi 
un kādu dienu paziņoja, ka man 
jāzīmē viņa vietā. Tas bija 2011. 
gadā, tolaik biju beigusi studijas, 
dzīvoju Berlīnē, biju mājās ar bēr-
niņu, bet tētis, protams, dzīvoja 
Lutriņos. Avīzes redakcija sazinā-
jās ar mani, un mūsdienu digitā-
lajā laikmetā tā nav problēma. 
Sāku zīmēt karikatūras   un kopš 
2013. gada zīmēju bez apstājas, 
katru nedēļu avīzei sūtu trīs ka -
rikatūras – par Latvijas polītiku 
un to, kas notiek,  šī tematika mani 
interesē. 

Karikatūras ir mani novēroju-
mi, zīmēju ne tikai pārdošanai, 
bet arī savam priekam. Nevienam 
ar pirkstu acīs nebakstu, bet man 
karikatūra ir kā punkts uz “i”, jo 
tas ir arī par mani, par sabiedrību 
Latvijā, par dažādu sabiedrības 
grupu attieksmi un savstarpējām 
attiecībām. 

2014. gadā man Berlīnē bija 
pirmā karikatūru izstāde. Nav tik 
vienkārši karikatūrās rādīt Latvi-
jas polītiku citā valstī, tāpēc izdo-
māju temu – Latvija pirms un pēc 
iestāšanās eirozonā. Man ir arī ne -
liela izstāde ar karikatūrām par 
laika apstākļiem. Starp citu, tētis 
man vienmēr aizrādīja,  ka jāzīmē 
vienkārši, parastajiem cilvēkiem, 
bet es vienmēr atbildēju, ka pavi-
sam neizglītoti cilvēki, kuri neko 
nezina un negrib zināt, avīzi nela-
sīs un karikatūru neredzēs. Esmu 
sev novilkusi ētikas līniju, kuŗu 
nepārkāpšu – nekad nezīmēšu ka -
rikatūras par garīgajām vērtībām, 

jo par tām nesmejas; nezīmēšu 
par erotiskām un seksa temām, jo 
vulgaritātes jau tāpat pietiek.

Vai esi domājusi  par atgrie-
šanos Latvijā?

Bija doma pēc studijām atgriez-
ties Latvijā. 2008. gadā sāku ska - 
tī ties, kas Latvijā notiek. Bija 
skaidrs, ka manā dzimtajā pusē 
klientu nebūs, Rīgā zelta laiki 
aģen tūrām arī bija beigušies. Vei-
dot uzņēmumu Latvijā man likās 
liels risks, man jau bija ģimene, 
vīrs, kuŗš ir vācietis (apprecējos 
2010.  gadā). Tajā laikā bija chaoss, 
visi ņēmās ar krizi, prātoja, kur 
dosies un kā glābsies. 

Ar bērna piedzimšanu gan sāka 
atkal rasties lielāka interese par 
Latviju. 

Pirms tam, 
studējot, ar Latviju vairāk saistīja 
mamma un tētis, nevis kultūra un 
tradi cijas. Kad piedzima meita, 
kuŗa tagad jau mācās otrajā klasē, 
sāku domāt, ka man viņai jāiedod 
sak nes: no kurienes tu esi nākusi, 
kas tu esi?  Meita runā latviešu 
valodā, viņa mācās arī Berlīnes 
latviešu skoliņā. Es nevaru meitai 
mācīt vācu valodu, tā nav mana 
dzimtā valoda, es nevaru to nodot 
tālāk emocionāli tā, kā savu dzim-
to. Nepiekrītu tiem, kuri uzskata, 
ka bērniem latviešu valoda nav jā -
mācās, jo viņi taču nedzīvo Lat-
vijā. Es pievienojos Berlīnes lat-
viešu skoliņai, kuŗā es sestdienās 
mācu, jo pirmā man taču ir pe -
dagoģiskā izglītība. Dziedu arī 
folkloras kopā “Rīta rasa”. 

Par atgriešanos domāju jopro-
jām, un reiz tas notiks. Man Lut-
riņos ir īstas lauku mājas. Šobrīd 
atgriezties gan nevaram, jo vīram 
bija nopietnas veselības problē-
mas, un  tāda veselības aprūpe un 
pakalpojumi, kas vīram ir ne  pie-
ciešami un ko viņš saņem šeit, 
Latvijā mums nekad nebūtu pie -
ejami. 

Vācijā jūties droši?
Ir daudz jāstrādā, bet man ir 

savas tiesības, te ir zināma kārtī -
ba, kādā viss notiek. Ar to dzīves 
dārdzību, kāda ir Latvijā, ir jābūt 
Vācijas algai. Zinu, ka laukos, 
pie mēram, samaksa mēdz būt 
1,80 eiro stundā! Tā taču ir ņir-
gāšanās, Bangladešas šuvējām 
mak sā vairāk! Zinu, ka daudzi 
do mā – latvieši ārzemēs ir kā tādi 
zelta teļi, kā naudas avots. Tas nav 
tik vienkārši, mums ir daudz un 
smagi jāstrādā. Mūsu paaudze, 
kas te dzīvo, nekļūs par bagāt-
niekiem, jo bagātie lielākoties te   
ir mantinieki, mēs nepaspēsim 
neko uzkrāt. Piemēram, Rie tum-

vācijas daļā lielie rūpnieki ir no 
ģimeņu klaniem, tās ir paaudzēs 
krātas bagātības. Latvijā pagāju-
šajā gadsimtā cilvēki vairākkārt 
zaudēja īpašumus un sakrāto. Jā, 
mēs ar savu nopelnīto naudiņu 
uzturam daudzas ģimenes un ra -
dus Latvijā, bet ir mazliet aizvai-
nojoši, ja uz mums raugās tikai    
kā uz naudas maciņu. Daudzi pen-
sijas gados Latvijā neatgriežas, tā -
pēc, ka nav sakārtots nodokļu jau-
tājums ārpus Latvijas nopelnī ta-
jām pensijām. Krievijai un vēl 
da žām valstīm gan ir starpvalstu 
līgumi ar Latviju, šo valstu pen -
sio nāriem nav jāmaksā Latvijas 
nodokļi. Un tas tiešām ir aizvai-
nojoši, ka kādi ir vērtīgāki par 
citiem. Arī man kādreiz būs pen-
sija, varbūt vismaz tad varētu 
atgriezties, jo es to gribu, es gribu 
dzīvot Latvijā! Bet, kā jau sacīju, 
šobrīd to nevaru izdarīt, kaut arī 
labprāt dzīvotu lauku mājā Lut ri-
ņos. Nesakārtotā sociālā drošība, 
veselības aprūpe, infrastruktūra 
un darba ņēmēju tiesības – tie ir 
jautājumi, kas jāsakārto, lai cilvēki 
atgrieztos. Arī bērnu izglītība lau-
kos – bērnam taču ir jānokļūst 
skolā, vai tiešām tādēļ skolnie ci-
ņam ir jāceļas piecos no rīta?! Vai 
tad tiešām tikai pilsētas ir nākot-
nes perspektīva? Vai laukiem jā -
kļūst tukšiem un pamirušiem? 

Vai vīrs piekrīt tam, ka ģimene 
varētu pārcelties uz Latviju?

Jā, viņš ir pilnībā integrējies 
(smejas), nēsā Nameja gredzenu, 
saprot, ko mēs ar meitu runājam 
latviešu valodā. Kad mēs pre-
cējāmies, gribēju iepazīstināt viņu 
ar Latviju pa īstam. Kāzas mums 
bija divas reizes. Sareģistrējāmies 
Berlīnē, tā teikt, nokārtojām visus 
dokumentus, bet īstās lauku kā  -
zas, divas dienas, notika manās 
vecāku lauku mājās Lutriņos. Vī - 
r am atvaļinājums Latvijā ir gada 
lielākais notikums. 

Vai iesi uz Eiroparlamenta 
vēlēšanām? Vēlēsi par kādu Vā -
cijas vai Latvijas kandidātu sa -
rakstu?

Noteikti iešu un balsošu par 
Latvijas Eiroparlamenta deputā -
tu kandidātiem. Cilvēki ir jākus-
tina, jāaicina balsot, ir vajadzīgs 
vairāk informācijas, jo, manuprāt, 
tiem, kuŗiem Latvija ir tikai vie -
ta, kuŗā jānomaksā parādi, ir pa -
visam citas domas un jūtas par 
Latviju. Zinu cilvēkus, kuŗi neko 
par Latviju negrib zināt, viņi ir 
dus mīgi. Bet Latvija ir mana 
valsts, es gribu, lai to pārstāv gud-
ri un gaiši cilvēki. Tāpēc ir sva-
rīgi, lai mēs ietu un balsotu, jo 
aizies jau arī tie, kuŗi Latvijai ne -
vēl labu, un es negribu, lai viņi 
iegūst pārsvaru!

Ieva Kunga: “Zinu cilvēkus, kuŗi neko par 
Latviju negrib zināt, viņi ir dusmīgi. 
Bet Latvija ir mana valsts, es gribu, lai 
to pārstāv gudri un gaiši cilvēki.” 
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
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Krustvārdu mīklas 
(Nr. 7) atrisinājums 
Līmeniski. 1. Sekas. 5. 

Indra. 8. Tērauds. 9. Koli b-
ri. 10. Teksasa. 12. Tabu. 
13. Tumsonība. 14. Doma. 
17. Aktīvas. 19. Skaista. 21. 

Lukss. 23. Dalailama. 24. 
Pergamīns. 26. Abaks. 27. Balā-
des. 30. Kanskis. 33. Lode. 34. 
Tendences. 35. Irši. 38. Aramiss. 
39. Liepāja. 40. Trīnīši. 41. Efeja. 
42. Saiga.  

Stateniski. 1. Salabot. 2. Kobe.  
3. Stimuls. 4. Kartotēka. 5. Ista bas. 
6. Daka. 7. Analogs. 9. Kūtra. 11. 
Abaka. 15. Kvazimodo. 16. San-
marīno. 18. Katalpa. 20. Tre neri. 
21. Lemma. 22. Skečs. 25. Barse-
lona. 27. Balsa. 28. Lēd mane. 29. 
Sieksta. 30. Kreilis. 31. Kartāga.   
32. Svira. 36. Bize. 37. Sedi.

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S  F E B R U Ā R Ī 

Daudzi latvieši, kas pēc Otrā 
pasaules kaŗa bija nonākuši bēgļu 
(DP) nometnēs Vācijā un citur, 
darināja dažādus daiļamatniecī-
bas darbus, lai aizpildītu brīvo 
lai ku. Bēgļiem izsniegtās armijas 
se  gas pēc pārkrāsošanas pārta  - 
pa tau  tastērpos, bet no izārdī - 
tiem džemperiem iegūtā dzija – 
jaunos rokdarbos. Vīrieši apguva 
kok grie  šanu, intarsiju un rotas-
lietu darināšanu. Ierosmei node-
rēja no Latvijas līdzpaņemtās grā -
matās un mājsaimnieču pierak -
stu kladēs noskatītie dekorātīvie 
raksti. 

Nonākot jaunajās mītņu zemēs, 
rokdarbi kalpoja latvietības uz -
turēšanai. Ārzemju latviešu mā -
jok ļus varēja atpazīt pēc pirmā 
acu uzmetiena. Piederību latvie-
šu kultūrai apliecināja uz dīvā-
niem izvietotie krāšņie, krust-
dūr ienā izšūtie spilveni ar latvis-
kiem rakstiem, austie galdauti, 
plauktos izvietotie māla trauki  
un citi priekšmeti ar tradicio nā-
liem latviešu simboliem, krāsām 
un formām. Daiļamatnieki savus 
darinājumus pārdeva tautiešiem, 
dāvināja draudzes namiem un 
dievnamiem. Latviešu dziesmu-
svētkos un kultūras dienās vien-
mēr notika daiļamatniecības iz -
stādes, latviešu daiļamatnieki pie -
dalījās arī multikulturālo mītņu 
zemju tautību izstādēs. 

LATVISKI IZROTĀT MĀJU

Laika gaitā latvieši ārzemēs ir 
attīstījuši savu individuālo stilu 
daiļamatniecībā, piemēram, Otrā 
pasaules kaŗa bēgļu latviešu ko -
pienām raksturīgi darinājumi ir 
no koka veidoti latviski daudz-
žuburu svečturi, dekorātīvie šķīv-
ji un pulksteņi. 

*
Mūzeja “Latvieši pasaulē” 

krā jumā glabājas latviešu daiļ-
amatnieku darinājumi no da -
žādām valstīm, kas liecina par 
centieniem saglabāt piederību 
Latvijai, ilgstoši dzīvojot ārze-
mēs.

1944. gada rudenī Dzidra Šēn-
berga devās bēgļu gaitās uz Vā -
ciju. 1947. gadā Dzidra ar vīru 
Žani Ādamsonu izceļoja uz Bra-
zīliju un apmetās uz dzīvi San-
paulo, aktīvi iesaistoties latviešu 
sabiedriskajā dzīvē.

20. gs. 70. gadu sākumā pēc pār-
celšanās uz Riodežaneiro Dzid ra 
sava prieka pēc sāka mā  cīties pie 
keramiķes Klabiņas, kuŗa bija bei -
gusi Parīzes Mākslas akadēmiju. 

Dzidras Ādamsones (1931 – 2018) 
apgleznotās porcelāna lelles

Dzidras apgleznotās porcelāna 
lellītes tika izstādītas Sanpaulo 
imigrantu izstādēs un dāvinātas 
draugiem visā pasaulē. Viņa le -
po jās, ka visām lellītēm esot et -
nografiski pareizi tērpi, noskatīti 
Latvijā izdotās grāmatās par lat-
viešu tautastērpiem. 

2009. gadā Dzidra mūzejam 
“Latvieši pasaulē” uzdāvināja trīs 
lellītes, tās tālajā ceļā pavadīdama 
ar vārdiem: Nu manas meitenes 
brauks uz Latviju!... 

Citāts no Dzidras Ādamsones 
intervijas 2009. gadā: Es sāku lat-
vietes, tās tautumeitas, darīt, ska-
toties grāmatās, un zināmā mērā 
kā nevis mākslas darbu, – mīles-
tības darbu. Jo es domāju, tik 
tiešām jāmīl tas, ko tu dari. Lie-
lākā daļa cilvēku ar normālām 
acīm neredz nemaz, cik smalki 
tās manas latviešu meitenes ir 
izbrudierētas.” 

Dzidra Ādamsone pie sava por - 
t reta 2009. gadā Brazīlijā. Por - 
 t retu gleznojis Gvido Brūveris 
//Foto: M. Auliciema Dežurante  Ilona  Gulbis  latvie -    

šu stendā imigrantu izstādē 
San paulo 1985. gadā

Līmeniski. 4. Sporta sacensību 
vadītājs. 7. Pilsēta Vācijas rie -
tumos. 8. Jupitera pavadonis. 9. 
Rakstnieces. 10. Vienkāršais me -
chanisms. 11. Japāņu rakstnieks 
(1924-1993). 13. Daļas, normas. 
18. Apdzīvota vieta Līvānu no -
vadā. 21. Valsts Eiropā. 23. Dze-
ramais kauss. 24. Valsts galvas-
pilsēta Eiropā. 25. Mazalkoho-
lisks dzēriens. 26. Sienas lau -
kums, ko ierobežo arka un tās 
balsti, bieži izrotāts ar gleznoju-
miem un skulptūrām. 28. Aba -
vas pieteka. 29. Kaitīgi kukaiņi. 

34. Dāvanas, veltes. 23. Vīrieša 
vārds (novembrī). 37. Latviešu 
pianists (1918-1979). 38. Metalla 
pūšamie mūzikas instrumenti. 
39. Pareizticīgo svētbilde. 40. Tēls 
E. Zālītes romānā “Agrā rūsa”.  
41. Jēdzīgs.

Stateniski. 1. Meksikāņu raks-
tnieks (1873-1952). 2. Sievietes 
vārds (oktobrī). 3. Divmastu vai 
trīsmastu burinieki ar slīpām 
bu rām. 4. Latviešu rakstnieks 
(1904-1983). 5. Lielupes pieteka. 
6. Liepu mizas. 12. Franču kom-
ponists (1838-1875). 14. Ap  dzī-

vota vieta Vecumnieku no -
vadā. 15. Duncis ar trīs-
šķaut ņainu asmeni. 16. Lat-
 vijas pirmskaŗa flotes zem-
ūdene. 17. Personu aplie ci-
 noši dokumenti. 19. Mu  -
gurkaulnieku lielākais dzie-
dzeris. 20. Četrstūrains vil-
nas apmetnis, ko valkā kal-
nieši Skotijā. 22. Latviešu 
komponists, ērģelnieks 
(1931-1968). 23. Grieķu 
alfabeta burts. 27. Neliels 
grauzējs. 30. Mākslīgu ma  tu 
veidojums. 31. Kamanas 
braukšanai ar suņiem vai 
briežiem. 32. Zaķu dzim-
tas dzīvnieks. 33. Tēls A. 
Brigaderes triloģijā “Dievs, 
Daba, Darbs”. 35. Primātu 
kārtas dzīvnieks. 36. Aga-
me mnona dēls sengrieķu 
mīto loģijā.
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Pie Alūksnes dzelzceļa stacijas 23. februārī atklāja piemiņas 
akmeni Somijas brīvprātīgajiem kaŗavīriem, kuŗi 1919. gada  
21. februārī piedalījās Alūksnes (tolaik – Marienburgas) atbrīvošanas 
kaujās no lieliniekiem. Pie šaursliežu dzelzceļa stacijas dzīvību 
zaudēja 23 somu brīvprātīgie un daudzi tika ievainoti. Piemiņas brī-
dis notika arī somu kaŗavīru Brāļu kapos Jaunalūksnes pagasta Bejā, 
godinot 1919. gada 22. februārī Bejas kaujā kritušos. Tas notika Lat-
vijas Neatkarības kaŗa simtgades, Latvijas un Somijas Neatkarības 
cīņu dalībniekiem veltītas piemiņas dienas “Divas tautas, viena brī-
vība” ietvaros. Piedalījās Aizsardzības ministrijas parlamentārais 
sek retārs Mārtiņš Staķis, Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes koman-
dieris pulkvedis Mareks Ozoliņš, Kājnieku skolas, novada domes un 
sabiedrības pārstāvji. 

Latgalē 13. un 14. februārī oficiālā vizītē bija ieradusies Polijas 
Republikas izglītības ministre Anna Zalevska. Vispirms Daugavpilī 
kopā ar Polijas Republikas vēstnieci Latvijā Moniku Michališinu, 
pilsētas domes priekšsēdi Andreju Elksniņu, Daugavpils poļu bied-
rības, Izglītības pārvaldes, J. Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimna-
zijas pārstāvjiem nolika ziedus pie Piemiņas krusta kritušajiem po -
ļiem Slobodkā un iepazinās ar remontdarbu gaitu poļu ģimnazijā. 
A.Elksniņš apliecināja, ka pašvaldība stingri seko būvdarbu gaitai, 
lai 1. septembrī varētu uzsākt mācības. 

Rundāles pils divi izdevumi nominēti grāmatu mākslas balvai 
“Zelta ābele 2018”. Kategorijā “Dokumentālie izdevumi” – Imanta 
Lancmaņa “Rundāles pils, II daļa. Pils tuvplānā” (izdevējs Rundāles 
pils mūzejs) un mākslas izdevumu kategorijā – Imanta Lancmaņa 
grā mata “Dievinātā Doroteja” (izdevējs Rundāles pils mūzejs).

Latgales vēstniecībā GORS 15. martā plkst.18 notiks Latvijas Leļļu 
teātra iestudējums “Zelta zirgs” režisora Dudas Paivas (Nīderlande) 
mūs dienīgā skatījumā. Lugu skatīties nav ieteicams līdz 16 gadu 
vecumam. (?!) To atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds un Kultūras 
ministrija Latvijas valsts Simtgades programmā. 

Latvijas Pasta rīkotajā konkursā “Mans Pastnieks 2018” no -
skaidroti klientu vērtējumā atsaucīgākie pastnieki un pasta noda-
ļu operatori. Kopumā tika saņemtas 8 556 anketas, kur bija izvirzīti 
1 686 darbinieki.  Labākais pastnieks: Latgalē – Liene Cimbaļuka 
Kārsavas novada Mērdzenes pasta nodaļā, Kurzemē – Skaidrīte Klis-
meta Sabiles pasta nodaļā, Vidzemē – Tamāra Ļeonova Raunas pasta 
nodaļā, Zemgalē – Aelita Ikvila Nākotnes pasta nodaļā, bet Rīgā – 
Ilze Kužuma 6. pasta nodaļā. 

Latvijas Dabas mūzejā notika “Latvijas pasts” izdotās jaunās 
pastmarkas “Spīdīgais praulgriezis”(Gnorimus nobilis), serijā 
“Lat vijas Dabas mūzeja unikālie eksponāti” prezentācija. Tās nomi-
nāl vērtība ir € 1,57, kas atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai 
Latvijas territorijā. Izdota 100 000 eksemplāros un arī īpaša aploksne 
1000 eksemplāros. Tās autors ir mākslinieks Ģirts Grīva. 

Latvijas augstskolu pēdējo kursu studenti vai absolventi, kas 
augstāko izglītību ieguvuši pēdējo sešu mēnešu laikā, aicināti līdz 
2. aprīlim pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības fonda (BAFF) 
sti  pendijai (30 000 ASV dolari). Tā dos iespēju papildināt profesio-
nālās zināšanas, strādājot uzņēmumā ASV (līdz vienam gadam). 
BAFF prakses programma piedāvā iespēju iegūt starptautisku pro-
fesionālu pieredzi jebkuŗā izvēlētajā jomā. Būtiskākie kritēriji – kan-
didātu motivācija, skaidra nākotnes vīzija un labas angļu valodas zi -
nāšanas. Stipendiju ieguvēji uz ASV dosies rudenī. Dalība ir bez 
mak sas. Informācija: www.BalticAmericanFreedomFoundation.org.

Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina
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(Turpinājums 17. lpp.)

ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU
KREDĪTBIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Priedainē, sestdien, 23. martā, plkst. 13:00

Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis.

Plkst. 15:00 sāksies

ŅŪDŽERSIJAS LATVIEŠU 
BIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Kredītbiedrības un N.J. Latviešu biedrības

valdes darbinieki laipni lūdz visus biedrus

piedalīties Jūsu biedrības gada sapulcē.

Salas baznīcā, 4 Riga Lane, Melville, NY
Svētdien, 24. martā, 

Dievkalpojums 10:30; sekos 

PAVASARA SARĪKOJUMS

ar Latvijā uzņemto filmu “BILLE”
pēc Vizmas Belševicas stāsta motīviem, 

subtitri angļu valodā

PUSDIENAS, KAFIJA, IZLOZE 
Laipni ielūdz Salas novada dāmu komiteja

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346
Ivars A. Petrovskis

504 Grand Avenue N. E. 

Grand Rapids, MI 49503 

Tel.: (616) 975-2705 

zipetro@att.net 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
 PIRKŠANA    PĀRDOŠANA    APSAIMNIEKOŠANA  ATGŪŠANA 

 VĒRTĒŠANA VISĀ LATVIJĀ

 MANTOJUMA DOKUMENTU KĀRTOŠANA

MEŽA ĪPAŠUMA
 VĒRTĒŠANA    IZSTRĀDE    PĀRDOŠANA

Laipni aicināti visi, kam rūp savi mantojumi/ īpašumi Latvijā.
Lūdzu, sazinieties pa e-pastu arniszv@gmail.com vai pa tālr. +371 291-15477!

JA JUMS IR ĪPAŠUMI LATVIJĀ...

Uzņēmumam ir ilggadējā 

pieredze (no 1997.g.) un 

labas rekomendācijas, 

pārstāvji ASV

PĒC VEIKSMĪGA WORKSHOP BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKOS 2017. GADA VASARĀ. NO KREISĀS: ARNIS ZVAIGZNE, 
IVARS PETROVSKIS, ERLENDS ZVAIGZNE, RUDĪTE STŪRĪTE UN ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS ANDRIS KLUSS

LAIKĀ NO 1. MARTA LĪDZ 14. MARTAM ASV UN KANADĀ DARBA BRAUCIENĀ 
PIE SAVIEM KLIENTIEM BŪS SIA “JAUNLAUCIŅI” VADĪTĀJS ARNIS ZVAIGZNE 

NO LATVIJAS. IESPĒJAMAS KLĀTIENES KONSULTĀCIJAS PAR:

Sigurds Strautmanis

4906 S 19th St,

Milwaukee, Wisconsin

Unit J, 53221

Tel.: (414) 616-1657

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

Brookline MA 02445).
15.-17.martā otrais Latviešu 

mākslas tirgus ”Māksla meklē 
mājas”. 

Tas, kas Tev nav tieši pa gaumei, 
varbūt iepatiksies kādam citam!

Gleznas, grafikas, kartes u.c. 
par izdevīgām cenām. 

DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu Kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rības telpas (531 North 7th St, 

Philadelphia PA 19123).
5.martā 11:00 pensionāru ko -

pas rēgulārā sanāksme groziņu 
veidā. Programmā valdes ziņo-
jumi, nākotnes darbība un pār-
runas par notikumiem. Saiets beig-
sies ar dzimumdienu svinēšanu 
pie kafijas galda. Viesi arvien 
laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
Latvian Mission to the UN (333 East 

50th Str, New York, NY 10022).
4.un 7.martā Aleksandrs 

Antoņenko (tenors no Latvijas) 
uzstāsies Mētropolītena operā 
Dž. Verdi operā ”AĪDA” Rada-
mesa lomā;

13., 16., 19., 23.martā – Sam-
sona lomā K. Sensānsa operā 
”Samsons un Dalila”. 

Carnegie Hall 19.martā 20:00 
Andris Nelsons un BSO ar Renée 

Fleming. Programmā R. Strauss.
24.martā 10:30 Salas bazn. (4 

Riga Ln, Melville NY) Dievk. 
Sekos Pavasaŗa sarīkojums ar 
Latvijā radīto filmu „Bille’’ pēc 
Vizmas Belševicas stāsta mot viem. 
Subtitri angļu valodā. Pusdienas, 
kafija, izloze! Laipni ielūdz Salas 
novada Dāmu komiteja!

 PRIEDAINE (NJ)
(1017 Hwy 33 East, Freehold, NJ).
23.martā 13:00 Ņūdžersijas 

Latviešu Kredītbiedrības pilnsa-
pulce. Pēc tam uzkodas, bārs un 
sabiedriskais starpbrīdis. Plkst. 
15:00 turpināsies Ņūdžersijas 
Lat viešu Biedrības pilnsapulce. 
Lūdzam visus biedrus piedalīties!

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

seattlelatviancenter.com 
 SV. PETERSBURGA (FL)
Sv.Petersburgas latviešu bied-

rība ( 5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338.

5.martā 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

9.martā 14:00 (7500 Sun Island 
Dr, South Pasadena, Bay Island 
Clubhouse, 2.stāvā) notiks DV 

rīkota O.Kalpaka un leģionāru 
atceres pēcpusdiena. Program mā 
DV priekšnieka A.Pelda uzruna, 
kam sekos Kanaku sniegtais kon-
certs un frikadeļu zupas cienasts. 
Ieeja bez maksas, tādēļ DV valde 
aicina visus būt devīgiem marta 
ziedojumu akcijā! 



LAIKS 2019. ga da 2. marts – 8. marts18

Mūžībā aizgājis mūsu cienītais un mīļais fi listrs un kapelāns
Jelgavas diecēzes emeritētais

bīskaps ANTONS JUSTS
Dzimis 1931. gada 22. novembrī Varakļānos,

miris 2019. gada 17. februārī Jelgavā

Mūžībā aizgājusi Salas dāmu komitejas
ilggadīgā locekle, bijušā priekšniece

SILVIJA TRAUTMANE,
dzim. PRODE

Dzimusi 1927. gada 2. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2018. gada 16. novembrī Grand Rapids, Michigan, ASV

No mums aizgājusi…

mūsu mīļā Mamīte un Mīmī

MARUTA VĪTOLIŅA,
dzim. ŠIRMANE

Dzimusi 1937. gada 25. novembrī Rīgā,
mirusi 2018. gada 24. decembrī Lebanon, TN

(Turpināts no 17. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

Piemiņā paturēs
LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU

UN AKADĒMIĶU APVIENĪBA “DZINTARS”

Draudzībā viņu piemin 
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT DRAUDZES

SALAS NOVADA DĀMU KOMITEJA 

Mīļi piemin
BĒRNI VIKTORS, PAULS UN LINDA AR ĢIMENĒM

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

Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs...

Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks,
izturība, krietnums, labestība, uzticamība,
lēnprātība, savaldība… Kas sēj Garā, 
no Gara pļaus mūžīgo dzīvību.

28.aprīlī 16:00 notiks 4.mai-
jam, Latvijas republikas neat  ka-
rības atgūšanas dienai veltīts 
dziesminieka Karla koncerts, pēc 
kuŗa, pie balti klātiem galdiem 
piknika vietā mielosimies ar pašu 
groziņos atnestiem labumiem. 
Biedrība viesus cienās ar vīnu un 
sieru. Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

23.martā biedrība rīko 12-14 
stundu ekskursiju ērtā autobusā 
uz Big Cypress Seminole Indian 
Reservation. Maršruts no St.Pē -
tersburgas uz galamērķi ved gar 
Fort Mayers. Tiem, kuŗi dzīvo 
Fort Mayers tuvumā, ir iespēja 
pievienoties pa ceļam. Ekskur si-
jas laikā, izbraucot purvus īpašā 
automobilī, varēs vērot neskartu 
dabu, retus augus, dažādus dzīv-
niekus, kā arī pakavēties mūzejā 
un nogaršot indiāņu ēdienus. Ja 
nevēlaties izmantot vietējo kafej-
nīcu, iesakām ņemt līdzi savu pār-
tikas groziņu un atspirdzinošus 
dzērienus. Dalības maksa bied rī-
bas biedriem $30, pārējiem $ 50. 
Šis varētu būt Jūsu laiks iestāties 
mūsu biedrībā! Gaidām! 

Interesentus lūdzam pieteikties 
līdz 23.februārim pie Gundegas 
Vilemsones, tālr: 727-531-6203.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdie nu 

19:30 Centrā; 7.martā, 11.apr., 
9.maijā.

Pensionāru sanāksmes pirm-
die nās, 13:00, Info: 514-992-9700. 
www.tervete.org 

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: 
bostonastrimdasdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc. 
Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Runas stundas trešdienās 10:00 - 
15:00. Dievk. notiek 11:00. 
Dievk. 12:00 Bībeles stunda. 

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

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
Dievk. sadraudzība. 

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
10.martā Dievk. Seko sadrau-
dzības stunda. 24.martā Dievk.

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

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diak. 
Guna Reina. Dievk. notiek 11:00. 
10.martā Dievk. 24.martā 
Dievk. ar dievg.

• 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 Kruč-
kova, 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. 3.martā Dievk. ar Sv.vak. 
Seko draudzes gada sapulce. 
10.martā Pulkveža Oskara Kal-
paka piemiņas Dievk. Seko pus-
dienas studenšu korporāciju 
locekļu izkārtojumā un Māras 
Pelēces dokumentālā filma par 5 
mūzikas ansambļiem – Trīs no 
Pārdaugavas, Akacis, Ilmārs Dze-
  nis, Bob and the Latvians, Či -
kāgas Piecīši. Intervijas un skati 
no koncertiem. 17.martā Dievk. 
24.martā Dievk. mūsu baznīcā 
nenotiks! Aicinām visus drau-
dzes locekļus uz Dievk. ar Sv.vak. 
Vilmingtonā, plkst. 15:00. Good 
Shepherd baznīcā (1530 Foulk 
Rd- Rt 261, Vilmingtonā).

Pēc Dievk. kafijas galds groziņu 
veidā. Pakavēsimies atmiņās par 
ilggadējo draudzes locekli un Vil-
 mingtonas latviešu skolas sko -
lotāju Rutu Zadziorsku, kuŗa 
aizgāja mūžībā 2018.g. 31.de -
cembrī, Jūrmalā, Latvijā.

31.martā Dievk. Paankūku 
brokastis pirms Dievk. – 10:00. 
7.aprīlī angļu val. Dievk. ar Sv.
vak. 14.aprīlī Pūpolu svētdie  -
nas Dievk. ar Sv.vak. Valdes 
ievešana amatā.

• 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 ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds. Dievk. video var skatīt: 
https://tinyurl.com/KalLatCh. 
3.martā Dievk. 6.martā (treš-
dien, 18:00) Pelnu dienas Dievk. 
ar dievg. 10.martā Dievk. 17.martā 
Dievk. 24.martā Dievk. angļu va -
lodā. 31.martā Dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 

10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. notiek svētdienās 14:30. 

• 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 Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. Dievkalpo jumi 
notiek 11:00. Viesu māc. Igors 
Safins. 9.martā Dievk. ar dievg.

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

• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Dievk. 
notiek 10:30. Pēc Dievk. sa  drau-
dzība. 3.martā pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas Dievk. Pie  da-
līsies vīru ansamblis.

• Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church 
(P.O. Box 39, Station NDG, 
Mont real QC H4A 3P7), tālr.: 
514-992-9700. www.draudze.org 
vai www.tervete.org Dievk. vada 
dr. pr. Jānis Mateus un vik.
Zvirgzds. tālr.: 514-481-2530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev  -
kal pojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva Puš-
mucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-
1101, e-pasts: latvianlutheran-
church@gmail.com. Dievk.no -
tiek 13:30. 6.martā 10:30 Pelnu 
dienas Svētbrīdis un Bībeles 
stunda. 10.martā 11:00 Dievk. 
Seko draudzes pilnsapulce. 
24.martā 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.

Katskiļu nometne (231 Green-

hill Rd, Elka Park, NY).
3.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk.
9.martā 14:00 Manhatenā, 

Seafarers Dievk. ar dievg.
10.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk. ar dievg.
10:30 Salas bazn. Dievk. ar dievg.
13:30 St.Andrew bazn. Dievk. 

ar dievg. Māc. Safins.
17.martā 10:00 Jonkeru bazn.

Dievk. Seko pankūku brokastis.
10:30 Salas bazn. Dievk.
24.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

Dievk.
10:30 Salas bazn. Dievk. Seko 

Pavasaŗa sarīkojums.
 13:30 St.Andrew bazn. Dievk.
31.martā 10:00 Jonkeru bazn. 

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

Atonement Lutheran Church (1900 
Westfall Rd, Rochester NY 14618). 
Dievk. notiek 14:00. Diakone 
Linda Sniedze-Taggart. 10.martā 
14:00 Ciešanu laika Dievk. ar 
dievg. Pulkveža O.Kalpaka pie -
mi   nēšana. Sekos gada sapulce.

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

NONITA ZAIGA PRIEDĪTE,
dzim. GRIEZĪTE

Dzimusi 1938. gada 24. februārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 4. februārī Toronto, Kanadā

Dieva mierā aizgājusi

ANNA KĻAVIŅŠ,
dzim. KOLOSOVSKIS
Dzimusi 1932. gada 28. decembrī Zemgalē, 

mirusi 2019. gada 31. janvārī Burnsville, Minesotā

Labu, ilgu laiku nodzivojis, no mums šķīries

ARVĪDS MEŽGAILIS
Dzimis 1922. gada 26. februārī Limbažos,

miris 2018. gada 17. decembrī East Norriton, PA

Dieva mierā aizgājis mūsu kaŗavīrs, mākslinieks-zeltkalis

LEOPOLDS (LEO) LISOVSKIS
Dzimis 1947. gada 19. martā Hanavā, Vācijā,

miris 2019. gada 11. februārī Osceolā, Viskonsīnā, ASV

(Turpināts no 18. lpp.)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KĀRKLIŅI – MATĪSS, LOMA, LIENE UN VARIS

Mīļā piemiņā viņu paturēs
JOHN (ANN MARIE) KĻAVIŅŠ – DĒLS

MARGARET KĻAVIŅŠ – VEDEKLA
MAZBĒRNI – LUKE, JOSHUA, KARA, BENJAMIN KĻAVIŅŠ

JOHN KOLOSOVSKIS – BRĀLIS
PETER KOLOSOVSKIS – BRĀĻA DĒLS

ST. PAULAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE

Sērās piemin
DĒLS IVARS AR SILVIJU, MAZDĒLI ANDRIS UN ĒRIKS

MEITA SILVIA AR PĒTERI, MAZMEITĀS SANDRA UN AMANDA
RADI LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA DINA, DĒLI IMANTS (VENESSA) AR MEITU MAIJU, KĀRLIS (MARLENA),

BRĀLIS GEORGE (MARGE) AR BĒRNIEM BRIAN UN LAUREL,
MĀSA LIGIJA AR DĒLU JASON UN MAZDĒLU NOAH

ST. PAULAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE

Sēro
FRATERNITAS IMANTICA

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
KRUSTMEITA MĀRA ZĪLE, EAST LANSING, MI, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu fi listrs/dibinātājs

LEO PLORIŅŠ
Dzimis 1924. gada 4. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2019. gada 13. janvārī Toronto, Kanadā

Mūžībā aizgājis mans mīļais krusttēvs

GUNTHER SCHULTZ
Dzimis 1924. gada 19. maijā Latvijā,

miris 2019. gada 17. februārī Schiller Park, IL ,ASV

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vējš šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Debesis deva
garam un miesai
jausmai un jūsmai:
meklēt un mīlēt.

(Alberts Spoģis)

Augšā aiz zvaigznēm, tur vilšanās nava,
Gaišs tur un skaidris, un atklāts ir viss!

Dievs,
Tava mīlestība
ir brīvība,
gara spārnojums
lidošanai
bezgalībā.

(Paulīne Zalāne)

Sit tibi terra levis!

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

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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: (11710 
3rd Ave N E Seattle, WA 98125). 
Dievk. notiek 10:30. Prāv. D. 
Cilne, tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org 3.martā 
laju vadīts Dievk. Kalpos Linda 
Beiniķe un Jānis Šulcs.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 
17.martā 14:00 Dievk. Ar dievg., 
Dz.grām. Sekos gada sēde.

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th Str. N, 

St.Petersburg, FL), Māc. Aivars 
Pelds, tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. 
Aija Norbergs, tālr.: 727-367-
6001. 3.martā Dievk.un pilnsap-
ulce. 10.martā 11:00 Bībeles 
stunda māc. A.Pelda dzīvoklī. 
17.martā Dievk. 24.martā 11:00 
Bībeles stunda Virziņu dzīvoklī.

• Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievk. notiek Centrā, tālr: 
514-992-9700, www.draudze.org. 
Dievk. notiek 15:00. Vik. Zvirgzds. 
Valdes sēdes notiek 19:30 ceturt-
dienās. 

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

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

Jānis Vītols, tālr.: 703-264-0089. 
Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 
10:00 Zaķīši. Dievk. notiek 
11:00. Seko kristīga sadraudzība. 
3.martā Vārda Dievk. No 8:30 
līdz 10:00 LASL pieņems pakas 

sūtīšanai uz Latviju. 13:00 filmas 
”Bille’’ izrāde (Latviešu skolā). 

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

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas uz 

e-pastu: rasma@laiks.us, Vēlams 
sūtīt darbdienās, vēlākais – 

SESTDIENĀS!

Ņubransvikas un Leikvudas latv. ev.-lut. draudzes locekļi 
aizgājuši mūžībā 2017. g.-2018. g.

RITA MIESNIEKS 09/25/1925 Dole, Latvija
† 05/05/2017 East Brunswick, NJ

BRIGITA GABLIKS 05/29/1926 Rīga, Latvija
† 05/31/2017 Tampa, FL

ROBERTS BIRKS 11/02/1935 Gulbene, Latvija
† 10/20/2017 New Brunswick, NJ 

VĒSMA GABLIKS 09/15/1935 Sesava, Latvija
† 09/05/2018 Brick, NJ

LEO MATĪSS 11/01/1930 Liepāja, Latvija
† 11/14/2018 North Port, FL

ILMĀRS RUMPĒTERS 03/09/1929 Daugavpils, Latvija
† 12/27/2018 Manchester, NJ
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Sveic florbola izlasi

Pirmais no labās Martins Dukurs
Kendija Aparjode // FOTO: AP/
Scanpix

Andrejs Rastorgujevs šautuvē

Ķibermanis/Spriņģis distancē

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

Brāļi Dukuri – 
trešajā un

ceturtajā vietā

Latvijas vadošais skeletona 
braucējs Martins Dukurs Pa -
saules kausa izcīņas septītā 
posma pirmajās sacensībās Kal-
gari trasē izcīnīja trešo vietu. 
Pēc pirmā brauciena latvietis 
bija otrais, krievam Tretjakovam 
zaudējot tikai 0,04 sekundes, 
tomēr otrais brauciens bija 
neveiksmīgāks, kā rezultātā 
viņu apsteidza korejietis  Juns 
Sunbins.

Tomass Dukurs ierindojās 
ceturtajā vietā, no uzvarētāja 
atpalikdams 0,67 sekundes. 
Abos braucienos viņš sasniedza 
ceturto labāko laiku. Par šo sa -
censību uzvarētāju tika kro nēts 
Aleksandrs Tretjakovs, kuŗš tā  dē-
jādi palielinājis savu pārsvaru 
sezonas kopvērtējumā. Martins 
Dukurs no uzvarētāja atpalika 
par 0,16 sekundēm. Otrajā brau  -
cienā Martins Dukurs pieļāva 
atsevišķas neprecīzitātes, sasnie -
dzot trešo rezultātu, un trešais 
bija arī summā. Tomass Dukurs 
ceturtais bija gan otrajā brau -
cienā, gan summā, no brāļa 
atpaliekot 0,51 sekundi.

Bobslejisti PK 
astotajā posmā

Latvijas bobsleja divnieku 
ekipāža ar pilotu Oskaru Ķi -
bermani Kalgari trasē Kanadā 
ierindojās sestajā vietā Pasaules 
kausa izcīņas pēdējā – astotā –
posma sacensībās.

Ķibermanis ar stūmēju Dāvi 
Spriņģi pēc pirmā brauciena 
bija piektie, bet otrais brauciens 
nebija tik sekmīgs, kas summā 

lika atkrist uz sesto poziciju. No 
uzvarētāja vācieša Frančesko  
Frīdricha latvieši atpalika par 
0,53 sekundēm. Otra Latvijas 
ekipāža ar pilotu Ralfu Bērziņu 
un stūmēju Māri Priekuli 
pirmajā braucienā bija 25. vietā 
un otrajam braucienam ne  kva-
lificējās. Visos astoņos posmos 
uzvarēja olimpiskais čempions 
Frīdrichs, kuŗš kopvērtējumā 
summā iekrāja maksimāli ie -
spējamos 1800 punktus. Ķiber-
manis ar 1564 punktiem ierin-
dojās otrajā vietā. Bērziņš 
iekrāja 690 punktus, kas viņam 
ļāva ieņemt 18. poziciju.

Kamaniņās – 
sudrabs, bronza, 

trases rekords
Latvijas kamaniņu sporta ko -

manda Sočos Pasaules kausa 
izcīņas noslēdzošā – devītā – 
posma stafetes sacensībās izcīnīja 
trešo vietu. Mūsu vienības sa -
stāvā startēja Kendija un Kristers 
Aparjodi, kā arī divnieks Andris 
un Juris Šici. Visas kamanas veica 
labus braucienus, kas ļāva sa  sniegt 
jaunu trases rekordu. Uzvarēja 
Krievijas ekipāža. Latvija no uz -
varētājiem atpalika 0,127 se  kun-
des. Pasaules kausa kopvēr tē-
jumā starp stafetes komandām 
noslēgumā uzvaru ar 525 punk-
tiem guva Vācija, Krievijai bija 
455 punkti. Latvija ar 410 punk-
tiem ierindojās trešajā vietā.

Latvijas kamaniņu braucēju 
divnieks Andris un Juris Šici 
Sočos pēdējā  PK izcīņas posmā 
ierindojās piektajā vietā. Par uz -
varētājiem kļuva mājinieki Alek-
sandrs Denisejevs un Vladislavs 
Antonovs, divu braucienu sum mā 

par 0,053 sekundēm apsteidzot 
vāciešus Toni Egertu un Sašu 
Benekenu. Šicus no uzvarētājiem 
šķīra 0,234 sekundes. Oskars 
Gudramovičs un Pēteris Kalniņš 
izcīnīja astoto, bet Kristens Pu -

tins un Imants Marcinkēvičs – 
11. vietu.

PK kausa izcīņas pēdējā dis-
ciplīna bija Sprinta kauss. Atkal 
labi startēja brāļi Šici. Viņiem –  
sudraba medaļas, atpaliekot no 
krievu ekipāžas tikai 11 sekundes 
tūkstošdaļas. Savukārt trešie bija 
titulētie vācieši Toni Egerts/Saša 
Benekens. Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš ierindojās sestajā, 
Kristens Putins/Imants Marcin-
kēvičs (piedzīvoja kritienu) – 12. 
vietā. Individuāli Kendija Apar-
jode un Ulla Zirne ierindojās 
attiecīgi ceturtajā un piektajā 
pozicijā.  Pasaules kausa izcīņas  
kopvērtējumā divniekiem uzva-
ru ar 1050 punktiem guva vācieši. 
Šici ar 731 punktu bija uzreiz aiz 
goda pjedestala, Putins/Mar-
cinkēvičs ar 482 punktiem – 
septītajā vietā.

Individuālajās sacensībās aug -
sto ceturto vietu izcīnīja Kendija 
Aparjode.

No pārējām Latvijas kamaniņu 
braucējām pieredzējusī Elīza 
Cauce bija desmitajā, Ulla Zirne 
–14. vietā.

Pasaules kausa izcīņas kop-
vērtējumā šo sezonu ar uzvaru 
noslēdz Egerts/Benekens ar 980 
punktiem. Šici ar 546 punktiem 
ir ceturtajā,  Putins/Marcinkēvičs 
ar 450 punktiem – astotajā, 
Gudramovičs/Kalniņš ar 263 
punktiem –13. vietā.

Biatlonisti Eiropas 
meistarsacīkstēs     

Latvijas vadošais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs Balt krie-
vijā, pieļaudams kļūdu noslē-
dzošajā šaušanā, izcīnīja astoto 
vietu Eiropas čempionāta 10 km 
sprinta sacensībās.

Par Eiropas čempionu tika 
kronēts pazīstamais norvēģis 
Tarjejs Bē, kurš ar vienu kļūdu 
šaušanā finišēja pēc 21 minūtes 
un 40,1 sekundes. Rastorgujevs 
uzvarētājam zaudēja 46,6 se  kun-
des. Citiem Latvijas biatlonistiem 
neveicās. Aleksandrs Pat  rijuks ar 
trim kļūdām šaušanā ierindojās 
70., Daumants Lūsa arī nesašāva 
trīs mērķus un ieņēma 89. vietu, 
Roberts Slotiņš pieļāva septiņas 
kļūdas un bija 106. vietā 114 biat-
lonistu vidū.

Andrejs Rastorgujevs atklāto 
Eiropas čempionātu beidza ar 
piekto vietu 12,5 km iedzīšanas 
distancē. Andrejs nesašāva trīs 
mērķus, kas viņam liedza pacī-

nīties par medaļu. Atbilstoši 
dienu iepriekš iegūtajai vietai 
sprintā, Rastorgujevs startēja ar 
astoto numuru 47 sekundes aiz 
līdera Tarjes Bē. Finišā Andreju 
no uzvarētāja šķīra minūte 13,2 
sekundes.

 Iepriecināja Baiba Bendika un 
Andrejs Rastorgujevs jaukto 
pāŗu stafetē, izcīnot septīto vietu. 
Jau no sacensību ievada Latvijas 
komanda turējās pirmā desmit-
nieka robežās. Rastorgujevs pē -
dējo posmu sāka 11.vietā, bet 
noslēgumā viņam izdevās pa -
kāp ties uzreiz par četrām pozi-
cijām. Par Eiropas čempioniem 
kļuva Krievijas biatlonisti Jev-
geņija Pavlova un Dmitrijs Ma -
liško. Bendika ar Rastorgujevu 
no uzvarētājiem atpalika vienu 
minūti un 6,5 sekundes. Viņi 
neslēpoja nevienu soda apli, taču 
izmantoja 11 rezerves patronas. 
Kopumā piedalījās 23 komandas.

 

personīgais rekords 800 metros 
ir divas minūtes un 0,75 se -
kundes.

Saeimas namā sveic 
Latvijas vīriešu

florbola izlasi
„Lai sasniegtu labus rezultātus, 

ir jābūt saliedētai komandai un 
vienotam mērķim. Mums sev arī 
ikdienā jāatgādina, ka mēs visi 
spēlējam vienā – Latvijas ko -
mandā,” 22. februārī, Saeimas 
namā sveicot Latvijas vīriešu 
flor bola valstsvienības sportis-
tus, sacīja Saeimas Izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas 
Sporta apakškomisijas priekšsē-
dētājs Sandis Riekstiņš.

Sveicot izlases spēlētājus, kā arī 
trenerus un izlases personālu ar 
izcīnīto piekto vietu 2018. gada 
pasaules čempionātā florbolā, S.

Riekstiņš akcentēja, ka sports ir 
lielisks mūsu valsts vēstnesis un 
tādi ir arī paši sportisti.

Hokejs
Kontinentālās hokeja līgas 

(KHL) regulārā čempionāta pē -
dējā spēlē Latvijas klubs Rīgas 
Dinamo izbraukumā ar 0:3 (0:0, 
0:2, 0:1) zaudēja  Maskavas CSKA, 
tādējādi neiekļūstot Gagarina 
kausa izcīņā piekto sezonu pēc 
kārtas.

DAŽOS VĀRDOS
 Latvijas hokeja izlases uz -

brucējs Rodrigo Ābols pagari-
nājis līgumu ar Zviedrijas aug-
stākās līgas (SHL) klubu Orebro. 
Vienošanās panākta uz nāka ma-
jām divām sezonām. Pašlaik 23 
gadus vecais Ābols Orebro klubā 
aizvada savu otro sezonu.

 Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) kluba Maskavas Spartak 
uzbrucējs Kaspars Daugaviņš 
savainojuma dēļ nevarēs spēlēt 
vismaz līdz 1. martam, vēsta 
aģentūra R-Sport.

 Latvijas Futbola federācija 
(LFF) ir vienojusies par sadarbību 
ar Latvijas Universitāti (LU), kas 
patlaban plāno Torņakalna aka-
dē miskā centra attīstību. Sadar-
bība notiek studiju programmu 
iz  strādē un sabalansētas sporta 
infrastruktūras attīstībā. Plānots, 
ka Torņakalna akadēmiskajā cen-
trā varētu tapt moderna pie  pū-
šamā halle ar futbola laukumu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Uz Eiropas 
čempionātu telpās

No 1. līdz 3. martam Glāzgovā 
būs pirmais vieglatlētikas sezo-
nas nozīmīgais atskaites punkts 
– Eiropas čempionāts telpās. 
Normatīvu dalībai šajās sacen-
sībās izpildījuši deviņi Latvijas 
sportisti, bet uz meistarsacīk-
stēm, visticamāk, brauks 10 at -
lēti. Kvalifikācijas normatīvus 
dalībai Eiropas čempionātā tel-
pās izpildījuši: Sindija Bukša 60 
m distancē, Gunta Vaičule 400 
m, Līga Velvere 800 m, Lauma 
un Māra Grīvas tāllēkšanā, Jānis 
Leitis 400 m, Uģis Jocis 3000 m, 
Elvijs Misāns trīssoļlēkšanā un 
Kristaps Sietiņš 60 m barjēr-
sprintā.  

***
Latvijas vidējo distanču skrē-

jēja Līga Velvere Diseldorfā iz -
cīnīja trešo vietu augsta prestiža 
starptautiskās sacensībās 800 m 
skrējienā telpās. Velvere distanci 
veica divās minūtēs un 2,28 se -
kundēs, no iepriekš Parīzē sa -
sniegtā Latvijas rekorda atpa-
liekot 1,18 sekundes. Latvietes 
pagājušajā nedēļā sasniegtais re -
zultāts viņai deva 11.vietu pa -
saulē un piekto poziciju Eiropā.  
Āra stadionos Velveres 


