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Amerikas latviešu apvienības
valdes sēde Portlandē 

Visi kopā: no kreisās Baiba Dolinska, Nikolajs Timrots, Nora Steel, Andra Zommere, Kristīne Ģiga-
Bauer, Līga Ejupe, Pēteris Blumbergs, Sanita Šūmane, Tatjana Žagare-Vītiņa, Toms Trautmanis, Kaija 
Petrovska, Dzintars Dzilna, Anita Nāgele, Marisa Gudrā

Marta pirmajā nedēļas nogalē 

Portlandē, Oregonā notika Ame-

rikas latviešu apvienības valdes 

sēde. Tajā piedalījās apvienības 

priekšsēdis Pēteris Blumbergs, 

nozaŗu vadītāji un biroja darbi-

nieki. Kā vienmēr sēdē piedalījās 

arī Latvijas vēstnieks ASV Andris 

Teikmanis, šoreiz kopā ar savu 

vietnieku Juri Pēkali. Priecīga 

tikšanās bija arī ar bijušo ilg ga-

dējo ALA izpilddirektoru Raitu 

Eglīti, kuŗš pagājušajā vasarā 

pārcēlās uz dzīvi Latvijā un 

strādā Pasaules brīvo latviešu 

apvienības birojā Rīgā. 

TATJANA 
ŽAGARE-VĪTIŅA

ALA Informācijas nozares vadītāja

Vistleras trasē Kanadā risi-
nājās pasaules čempionāts ske-
letonā. Martins Dukurs kārtējo 
reizi apliecināja, ka viņš šobrīd 
ir labākais šī sporta veida pār-
stāvis pasaulē, izcīnot sesto pa -

Martins Dukurs distancē // FOTO: IBSF

saules čempiona titulu savā 
sportisеф karjerā. Janvārī Mar  -
tins Dukurs desmito reizi pēc 
kārtas tika kronēts par Eiropas 
čempionu. Martina brālis To -
mass bija tuvu medaļai.

Martins Dukurs sasniedza 
gan jaunu trases rekordu (51,91 
sek.), gan jaunu starta rekordu 
(4,47). Četru braucienu summā 
latvieša rezultāts bija trīs mi -
nūtes un 28,11 sekundes. To -
mass Dukurs vēl pirms pēdējā 

brauciena bija trešajā vietā, taču 
pēdējā braucienā šo pozīciju 
nespēja nosargāt un noslīdēja 
uz piekto vietu, brālim zaudējot 
tieši vienu sekundi. Pēc sa  cen-
sībām Martins atzina, ka jau 

sacensību sākumā noķēris po  zi-
tīvas sajūtas, kuŗas arī ļāvušas 
izcīnīt titulu.

Šī Martinam Dukuram bija 
sestā uzvara pasaules čem pio-
nātos. Pirms tam par pasaules 
čempionu viņš kļuva 2011., 
2012., 2015., 2016. un 2017. 
gadā, bet 2013. gadā latvietis 
ieguva sudraba godalgu. Šo -
sezon Martins Dukurs Pasaules 
kausa izcīņas kopvērtējumā 
ierindojās trešajā vietā, bet 

janvārī izcīnīja savu desmito 
Eiropas čempiona titulu.

9. martā  Latvijas skeletona ko -
manda uzsāka ceļu mājup. Van-
kuveras lidostā viņiem pa  tīka-
mu pārsteigumu sagādāja vie-
tējā latviešu kopiena, sirsnīgi at -

Martins Dukurs – seškārtējs
pasaules čempions!

vadoties un novēlot sportis tiem 
un treneriem labu mājup ceļu.

Savukārt Rīgas lidostā Latvijas 
skeletona komandu sagaidīja 
viņu dzimtās pilsētas Siguldas 
pārstāvji ar Siguldas mēru Uģi 
Mitrevicu priekšgalā.

Krišjānis Kariņš tiekas 
ar Angelu Merkeli

“Mums jā  turpina strādāt kopā – plecu pie pleca,” saka K. Kariņš, 
ejot zem viena lietussarga ar A. Merkeli. Preses konferencē 
Merkeles kundze atzina, ka šī bijusi pirmā reize, ka kāds viesis 
turējis viņai lietussargu.

Vairāk lasiet 9. lpp.
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IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 86.00

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

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 6 mēneši $135.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
6 mēn. US $ 86.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

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

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

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

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

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

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

Laika birojs ASV: tālr.: 727-385-4256
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Rasmai Adams

e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers

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

Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: martinstauvers@yahoo.com, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses

50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

L A S Ī T Ā J U  B A L S I S

Mana pieredze

MĀRIS VISENDORFS
“LATVIJAS ARMIJAS KAŖA ORĶESTŖI. 

1919–1940”. 

IVARS GALIŅŠ Gribi – tici, negribi – netici!

Ja mūsu senčiem būtu bijuši 
mobilie telefoni, no dainām ne -
kas nebūtu sanācis, – tās tad būtu 
tīrās pasakas. 

*
Viņš tik skaisti dziedāja, ka 

putni salaidās viņu klausīties. Tie 
izpalika, ja nebija izkaisīts ēda-
mais.

*

Par tuviem cilvēkiem drīkstēja 
zināt maz, lai maz būtu jāmelo, 
kad solītā Meka daudziem 
izrādījās Čeka.

*
Reklāmas televīzijā tā valdzina 

ar savu bioloģisko izpēti, ka 
skatītājs bieži neatceras, kas īsti 
būtu bijis jāpērk. 

*

Slaidās līnijas kārotājus biedē 
ar graudaugu produktu lietošanu. 
Varbūt tuvojas laiks, kad audzēs 
nezāles un ravēs kultūraugus.

*
Skolnieka gados cits citu sau-

cām par vecīšiem. Ja velnu pie-
min, agrāk vai vēlāk –  velns klāt.

*
Mīlestība jau nenoveco – 

vienīgi mīlētāji.

Ar dziļu personisku interesi 
izlasīju Ivara Galiņa rakstu 
„Gulēšana ar starpbrīžiem“. 
Tagad, kad esmu tēva vecumā, 

atceros, ka viņš arī cīnījās ar 
bezmiegu. Kad viņām prasīju: 
„Nu kā tu gulēji?“ Viņa atbilde 
allaž bija: „Caurs miegs“. Bet 

gribu pieminēt metodi, kā pats 
cīnos ar bezmiegu. Jogā un 
meditācijā svarīgu lomu spēlē 
elpošana. Man palīdz, ja pie -
vēršu tai uzmanību. Pievērst uz -
manību elpošanai. Es skaitu 
elpas, pārtaisot skaitļus par divu 
zilbju vārdiem. Ieelpo ar pirmo 
zilbi, izelpo ar otro. Vie-iens, di-
ivi utt. Ir svarīgi, ka skaitīšana 
nenosaka elpošanu, bet ka tā 
notiek dabīgi. Palīdz arī, ja 
domā par elpošanu, piemēram, 
ievēro, ka krūtis un vēders ceļas 
un saplūk, kā gaiss plūst caur 
nāsīm, vai elpa bija dziļa vai 
sekla....Daudz labāk nekā ņemt 
miega zāles.

JĀNIS MELNGAILIS

1919.gadā, kas bija viens no 
smagākajiem un arī ļoti no  zī-
mīgs gads Latvijas valsts tap-
šanā, brīvprātīgo rotas koman-
dieris Ludvigs Bolšteins parak-
sta pavēli nr.11, kuŗas 3. para-

grafā teikts: “Uzdodu 
k a p e l m e i s t a r a m 
Strunge formēt mū -
zikantu ko  mandu.” 
Tas nenolie dzami ir 
zīmīgs un daudz 
izsakošs fakts dis ku-
sijā par to, ka “valsti 
nevar uzcelt ar dzies-
mām,” bet “valsti arī 
nevar uzcelt bez 
dziesmām.”

Latvijas armijas 
kaŗa orķestŗu vēsturi 
no 1919. līdz 1940. 
gadam sīki izpētījis, 
detalizēti un vienlai-
kus raitā un pievilcīgā 
stāstījumā ietērpis or -
ķestŗu diri ģents, mū -
ziķis un mū  zeja spe -
ciālists Māris Visen-

dorfs grāmatā “Latvijas armijas 
kaŗa orķestŗi. 1919–1940”. 

Grāmata nākusi klajā greznā 
iesējumā, bagātīgi illustrēta.

***

Par autoru
Māris Visendorfs dzimis 

1956.g. 6. novembrī Litenē. 
Pūtēju orķestŗa diriģents, peda-
gogs. Maģistra grāds pūtēju 
orķestŗa diriģēšanā (Jāzepa Vī -
tola Latvijas Valsts konservato-
rija), maģistra grāds mūzikas 
pedagoģijā (Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības aka dē mi ja).

Pirmie 15 mūža gadi aizri tē-
juši ievu smaržas ieskautajos 
Pededzes līčos. Tad studiju un 
darba gadi Rīgā. Mūziķis Rīgas 
Operetes teātrī. Pūtēju orķestŗa 
diriģents Ķekavā, Tukumā, Car-
nikavā un 20 gadi Jāzepa Me  diņa 
Rīgas 1.mūzikas skolas pūtēju 
orķestrī „Intermezzo“. Pedagogs 
Ķekavas vsk., Jāzepa Mediņa mū -
zikas vsk., Emīla Dārziņa mū -
zikas vsk., Pār dau gavas mūzikas 
un mākslas skolā, Rīgas 6.vsk.

20 gadus parallēli strādājis 
Rakstniecības un mūzikas mū -
zejā, tāpēc prasmīgi strādā ar 
faktiem un vēsturisko materiālu, 
ko pratis ietērpt saistošā stāstā.

USD 35,–
t.sk. pasta izdevumi.

Rakstiet čeku,
Rasmai Adams 

114 4th Ave NW, Largo, FL33770, USA
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DARIS DĒLIŅŠ,
Latvijas Goda konsuls

PBLA KULTŪRAS FONDA 
PAZIŅOJUMS

PBLA Kultūras fonda paspārnē izveidots Andŗa Ritmaņa 
piemiņas fonds radošai nākotnei

Čikāgas Korporāciju kopa Oskara 
Kalpaka piemiņas dievkalpojumā

“Ir simtiem dziesmu ar Andŗa 
Ritmaņa vārdiem, un tās bijušas 
kā brīvības kliedzieni Latvijas 
tumšākajos brīžos, dodot tautai 
cerību uz brīvību un labākiem 
laikiem,” uzsveŗ viņa meita 
Lolita Ritmane, kas sadarbojas 
ar PBLA šā fonda tapšanā.

Andris Ritmanis bija īstens 
Latvijas patriots, kas savu tautu 
mīlēja dziļi un spēcīgi. Tā gu -
vusi radošu izpausmi viņa 
četrās grāmatās, kā arī četros 
mūziklos.

“Andris Ritmanis vienmēr 
atbalstīja radošas personības – 
dzejniekus, komponistus, sko -
lotājus, kuŗi māca bērniem 
latviešu dziesmas un kultūru, 
dziedātājus, mūziķus,” teica 
PBLA KF priekšsēdis Juris Ķe -
niņš.  “Jaunizveidotais fonds 

viņa darbu turpinās.”
Sadarbojoties ar  PBLA Kul-

tūras  fondu,  Andŗa Rit ma ņa 
balva tiks pasniegta reizi gadā 
vai ik pa diviem gadiem, 
PBLA Kultūras fonda komitejai 
kopīgi ar Ritmaņu ģimeni iz -
vēloties gada laureātu. Balva 
dos iespēju vai nu pasūtināt 
jaunu skaņdarbu, dziesmu, dze-
jas krājumu u.c., pateikties 
laureātam par pašaizliedzīgo 
darbu, tādējādi veicinot un 
popūlarizējot latviešu dziesmas 
un dzejas jaunradi.

Balvas apjomu, kas no gada 
gadā var būt mainīgs, noteiks 
PBLA KF komiteja. Līdzekļus 
fonda pamatkapitālam veido 
Andŗa Ritmaņa novēlējums, 
viņa ģimenes un vairāku pa -
zīstamu ASV latviešu kultūras 

un sabiedrisko darbinieku zie-
dojumi. Pirmie divi balvas lau-
reāti 2019. gadā – viens mūzikā, 
otrs dzejā – tiks paziņoti XV 
Latviešu dziesmu svētku laikā 
Toronto, Kanadā.

Pēc profesijas ārsts, Triju 
Zvaigžņu ordeņa virsnieks An -
dris Ritmanis bija aktīvs lat-
viešu sabiedriskais darbinieks. 
Viņš rīkoja ASV Rietumukrasta 
dziesmu svētkus, vadot 2x2 
nometnes un latviešu orga ni-
zācijas ASV Rietumkrastā, bija 
producents Portlandes ansam-
bļa Dzintars koncertturnejām 
visā pasaulē. Andris Ritmanis 
devās mūžībā 2018. gada 17. 
augustā Losandželosā, ASV.

PBLA KULTŪRAS FONDA
PADOME

Kā citus gadus, Čikāgas Kor-
porāciju Kopa (Č!K!K!) pie-
dalijās ar goda sardzi Kalpaka 
piemiņas dievkalpojumā Sv. 
Pēteŗa baznīcā Čikāgas ap -
kārtnē, 2019. g. 3. martā. Ir pa -
gājuši 100 gadi kopš pulkvedis 
Oskars Kalpaks krita 1919. gada 
6. martā. Dievkalpojumu vadīja 
draudzes priekšnieks Uldis Pū -
liņš, fr. Latav!. Č!K!K! pastāv 

Latviešu mākslinieki
šogad Ņujorkā

kopš 1950. gada un visus šos 
gadus ir bijusi aktīva, rīkojot 
dažādus sarīkojumus.

Kā citus gadus, visa dievkal-
pojuma kollekte ar Č!K!K! pie-
likumu tiks ziedota Okupācijas 
mūzejam Latvijā.

JURIS MEISTERS, Bev!
Č!K!K! t/l seniors

Brigita Ritmane-Jameson, Ieva Akuratere un Andris Ritmanis 
1989. gadā Losandželosā. (Foto: no Ritmaņu ģimenes archīva)

Aleksandrs Antoņenko atgriežas Mētropolītēna operā!
4. un 7. martā nodziedājis Radamesa lomu Dž. Verdi 

operā “Aīda”, A.Antoņenko 16., 19. un 23. martā būs 
Samsona lomā operā “Samsons un Dalila”.

19. martā Andris Nelsons un Bostonas simfoniskais 
orķestris ar soprānu Renē Flemingu (Renée Fleming) 
Kārnegī zālē mūzicēs programmā „All Strauss“.

18. novembrī – Latvijas Valstssvētku dienā – Andris 
Nelsons un Bostonas simfoniskais orķestris. Piedalās – 
soprāns Genia Kühmeier, pianists Leif Ove Andsnes. 
Programmā – E. Grīgs, G. Mālers.

14. jūnijā Elīna Garanča ar Mētropolītēna orķestri 
koncertēs Kārnegī zālē. Programmā – G. Mālers, F. Bruk-
ners. Pie diriģenta pults – Yannick Nézet-Séguin.

7.-10. novembrī – Ņujorkas Baltijas filmu festivāls “Other 
Cinema of Northern Europe” Skandināvijas namā. Vairāk 
skat. www.balticfilmfestival.com

9. un 10. novembrī – Mariss Jansons un Bavārijas Radio 
simfoniskais orķestris mūzicēs Kārnegī zālē. 9. novembrī, 
piedalās Bavārijas Simfoniskais orķestris. Programmā – 
R. Štrauss, J. Brāmss; 10. novembrī piedalās pianists Rudolf 
Buchbinder. Programmā – E.M. Vēbers, V.A. Mocarts, 
D. Šostakovičs.

Lai atbalstītu mūzikas un dze-
jas jaunradi, kā arī radošās 
personības, kuŗu darbs un per-
sonīgais piemērs veicina lat-
viešu mūzikas un dzejas jaun-
radi, PBLA valde un PBLA 
Kultūras fonda padome izvei-
dojusi ASV latviešu dzejnieka 
un sabiedriskā darbinieka 
Andŗa Ritmaņa piemiņas 

fondu radošai nākotnei.
Mūzikas jaunrade bija ļoti 

svarīgs mērķis Andrim Rit ma-
nim. Viņa leģendārā dziesma 
“Manai tautai” ar meitas Brigi-
tas Ritmanes-Džeimsones (Jame -
sone) mūziku kļuva par latviešu 
likteņdziesmu Latvijas Atmodas 
laikā un turpina iedvesmot 
joprojām. 

Pirmajā rindā no kreisās: E. Blumbergs, Lettg!, A. Cers, fr. Liv!, 
draudzes priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latav!, kopas seniors J. Meis-
ters, Bev!, draudzes priekšnieka vietniece Inese Stokes, imeria, 
S. Pavlovičs, fr. Liv!
Otrajā rindā no kreisās: E. Antens, fr. Liv!, kopas sekretārs N. Zu -
šēvics, Gers!, A. Gaiķis, Patr!, K. Putniņš, Sel!
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AGITA ARISTA

Draudzīgais aicinājums
Bostonas Latviešu skolā

Šogad, kā ik gadu, janvāŗa 
pēdējā svētdienā svinējām 
Draudzīgo aicinājumu, uz kuŗu 
1935. gadā pirmoreiz aicināja 
prezidents Kārlis Ulmanis. Tas 
ir aktuāls notikums katrai dia-
sporas skolai, kad vecāki, radi 
un draugi tiek aicināti ziedot 
ma  teriālus un līdzekļus skolu 
uz  turēšanai, taču tikpat liela 
nozīme ir pateicībai par jau 
saņemto – gan stipendijās, gan 
nodarbību organizēšanai, gan 
bibliotēku papalašināšanai.

Pateicība izpaužas arī bērnu 
priekšnesumos, vecāku rūpīgi 
klātajā svētku galdā un skolo-
tāju nesavtīgajā laika ziedošanā. 
Bez visa šī, skolas nekur ne  va-
rētu pastāvēt. 

Šogad pasākuma galvenās or -
ganizatores bija mācību pār -
zine Krisīte Skare un vecāku 
lietu pārzine Renāte Kenney. 
Viesiem bija iespēja baudīt 
skaistus un savā ziņā innovatī-
vus skolēnu priekšnesumus un 
aizkustinošas BLS Stipendiju 
fonda stipendiātu Pēteŗa Bur-
chard, Kārļa Gravas, Silvijas 
Gravas, Anikas Grinbergas, 
Austras Kārkliņas, Diānas Kreiš-
manes, Pēteŗa Lipača, Edvarda 
Ruszczyk, Kristofa Ruszczyk, 
Sabīnes Ryan un Sofijas Ryan 
pateicības runas. 

Mazie sagatavošanas un bēr-
nudārza klašu skolēni izdejoja 
latviešu tautas rotaļu “Kas 
dārzā?”, 2. klases audzēkņi dek-
lamēja L. Liepdruvietes dzejoli 
“Baltos mākoņos sapņi mīt”. 
6.klases audzēkņi nelielā teat-
rālā skečā izspēlēja latviešu tau-
tas pasaku “Zemnieks un velns”, 
un 7.klases audzēkņi izrādīja 
R.Blaumaņa “Tālavas taurētāju” 
ar īpaši zīmētām lellēm, katrs 
iejūtoties savā lomā. Pirmās 
daļas noslēgumā Krisītes Skares 
vadībā BLS 2.-8.kl.audzēkņu 
koris jautri nodziedāja Čikāgas 
piecīšu dziesmu “Sestdienas 
skola”. 

Otrā daļa sākās ar BLS 
Stipendiju fonda priekšsēdes 
Annijas Reinbergas uzrunu un 
ziņojumu par ziedojumiem.

Atsevišķi gribētos izcelt un 
iezīmēt īpaši sagatavotās sti pen-
diātu runas, kuŗu tema šogad 
bija “Mans visnozīmīgākais Lat-
vijas Simtgades piedzīvojums”.

______
Edvards Ruszczyk: “Paldies 

stipendiju fondam par man 
piešķirto atbalstu, lai es varu 
aizbraukt uz Katskiļu nometni. 
Šis man bija pēdējais gads 
nometnē un tādēļ ļoti īpašs, lai 
pavadītu to kopā ar draugiem 
un kopā arī svinētu Latvijas 
Simtgadi.”

______
Sabīne Ryan, BLS absolvente: 

“Man, visnozīmīgākais Simt-
gades piedzīvojums bija, kad 
Gaŗezerā, Dziesmu svētku laikā 
mēs dziedājām līdzi kopkoŗa 
lieluzvedam. Tas bija ļoti no  zī-
mīgi man, jo sajutām, ka bijām 
daļa no Simtgades dziesmu 
svētkiem, pat ja mēs tajā laikā 
nebijām Latvijā. Dziedāt līdzi 
dziesmām ,,Saule, Pērkons, 
Dau gava” un ,,Gaismas pils” 
bija ļoti emocionāli man un arī 

manām draudzenēm, jo visas 
jutāmies ļoti patriotiski.”

______
Sofija Ryan: “Šogad es svinēju 

Latvijas Simtgadi Baltijas simt-
gades festivālā. Dziedāju lielā 
koncertā ar savu Latviešu skolas 
kori. Koncertā piedalījās koŗi 
un dejotāji no visām trīs Baltijas 
valstīm. Kopā mēs bijām vairāki 
simti dalībnieku. Šis piedzī vo-
jums bija nozīmīgs man, jo es 
varēju redzēt daudzus lietu vie-
šus un igauņus, kas dziedāja un 
dejoja. Bija pirmā reize, kad es 
esmu bijusi daļa no svinībām ar 
igauņiem un lietuviešiem. Es arī 
domāju, ka beigās, kad mēs visi 
sadevāmies rokās un dziedājām 
“Atmosties, Baltija”, bija it se -
višķi skaists brīdis. Mana Lat-
vijas Simtgades visnozīmīgākā 
daļa bija piedalīšanās Baltijas 
simtgades festivālā.”

______
Kristofs Ruszczyk, BLS absol-

vents: “Pagājušajā vasarā es pa -
beidzu GVV 3.klasi. Man visno-

nieši ar lielu prieku un sajūsmu 
piedalījās svinībās Latvijā. Jau-
nieši dejoja tautasdejas, dzie-
dāja korī vai izpildīja prakses 
darbus. Jaunieši būs tie cilvēki, 
kuŗi veidos Latvijas nākotni un 
atbalstīs latviešu kultūru. Ir 
jauki redzēt, ka nākamā pa -
audze turpinās atbalstīt lat vie-
tību, kultūru un Tēvzemi!”

______
Kārlis Grava, BLS absolvents: 

Man šogad bija īpaša iespēja 
braukt uz Latviju uz veselām 
divām nedēļām! Es jutos tik ļoti 
priecīgs būt Latvijā ar drau-
giem, ar ģimeni un daudzajiem 
radiem! Man bija tik foršs laiks, 
kamēr es biju Latvijā uz 
Dziesmu svētkiem. Būt Latvijā 
pagājušajā vasarā tiešām bija 
mans visnozīmīgākais Latvijas 
Simtgades piedzīvojums.” 

______
Silvija Grava, BLS absolven-

te: “Es šovasar piedalījos kop-
korī Latvijas Simtgades Dzies-
mu svētkos. Mēģinājumi bija 
ļoti gaŗi un karsti, bet bija tik 
īpaša spēka sajūta, dziedot kopā 
ar 18 000 citiem latviešiem no 
visas pasaules un visādos vecu-
mos. Mana mamma, māsīca, 
tante, un vectēvs arī dziedāja 
kopkorī, un pieci citi manas 
ģimenes locekļi piedalījās tau-
tasdeju lieluzvedumā. Es nekad 
neaizmirsīšu šīs divas fantas-
tiskās nedēļas Latvijā un to, cik 
lepna es jutos, būdama latviete!”

______
Kārlis Burchard: “Paldies par 

piešķirto stipendiju, lai es varētu 
aizbraukt uz latviešu nometni 
Kanadā. Šī ir viena no manām 
vismīļākajām nometnēm, jo tur 
es varu runāt latviski un būt 
ģimeniskā vidē. Šī gada tema 
bija Latvijas Simtgades svētki. 
Mēs nostaigājām 100 kilome-
trus divās nedēļās, pagaršojām 
100 ēdienu, mums bija 100 
nodarbības. Man vislabāk pati-
ka tīrīt vannas istabas, mazgāt 
traukus un biedēt meitenes. 
Paldies par šo stipendiju un 
iespēju pavadīt labu vasaru 
nometnē!””

______
Austra Kārkliņa savu izjūtu 

par vasaru izteica ar melodiju. 
Viņa solo nodziedāja kompo-
nistes Lolitas Ritmanes dziesmu 
ar Māras Zālītes dzeju 

“Manā sirdī”. Tas bija negaidīti 
un, savā ziņā, ļoti emocionāli. Šī 
dziesma uzrunāja katru indi-
viduāli, M. Zālītes vārdos liekot 
mums katram sadzirdēt pašam 
savu iekšējo balsi: “Manā sirdī ir 
Latvijai drošākā vieta, Manā 
sirdī tai patvērums.”

Un tikpat īpaši mūs aiz kus-
tināja BLS absolventes Anikas 
Grinbergas veidotā bilžu un 
video kollāža par viņas pie dzī-
vojumiem Latvijā, Dziesmu un 
Deju svētku laikā pagājušajā 
vasarā. Anikas vizuālais ma -
teriāls mūs visus aizveda Rīgas 
ielās, saulainās saulgriežu sa -
jūtās, Dziesmu svētku gājienā 
un uz sapņu zemi, kuŗu mēs 
katrs kā Sprīdītis turam savā 
“kristalla trauciņā”.

zīmīgākais Latvijas Simtgades 
piedzīvojums bija tas, kā mēs 
Gaŗezerā svinējām Latvijas Simt-
gadi. Mēs visi kopā mācījāmies 
dziesmas un dejas; katra klase 
taisīja projektu par vienu no 
Latvijas novadiem. Man likās, 
ka te katrs varēja parādīt savu 
entuziasmu un lepnumu par 
piederību Latvijai, lai arī daudzi 
no mums esam dzimuši 
Amerikā.”

______
Pēteris Lipacis: “Es vēlos 

pateikt mīļu paldies par savu 
stipendiju. Pagājušā vasarā es 
aizbraucu uz Katskiļu nometni. 
Tur pavadīju četras nedēļas ar 
saviem draugiem no visām pa -
saules malām, ieskaitot Aus trā-
liju. Bija jauka vasara. Mēs 
sportojām, gājām uz interešu 
grupām un brīvdabas baznīcu.

Man vislabāk patika pavadīt 
laiku ar draugiem.”

______
Diāna Kreišmane, BLS ab -

sol vente: “Šo pēdējo vasaru es 
biju Gaŗezera Vasaras vidus-
skolas trešajā klasē, un šogad es 
būšu ceturtajā klasē. Man vis-
nozīmīgākais Latvijas Simt ga-
des piedzīvojums bija tas, ka tik 
daudzi Amerikas latviešu jau-
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Ziņas no Latvijas vēstniecības ASV

Amerikas latviešu apvienības
valdes sēde Portlandē 

Latvijas vēstniecība ASV ziņo 
par iespēju atjaunot vai pieprasīt 
Latvijas Republikas pasi un/vai 
personas apliecību (eID karti) 
Floridā, Fort Lauderdale 2019. 
gada 5. un 6.aprīlī.

Pieņemšana notiks:
Viesnīcā “Courtyard by Mar riott 
Ft. Lauderdale/North”
Adrese: 2440 W. Cypress Creek Rd.
Fort Lauderdale, FL 33309
piektdien, 5.aprīlī un sestdien, 
6.aprīlī.

Papildu informācija Latvijas 
vēstniecības ASV mājaslapā: 
https://www.mfa.gov.lv/usa/
aktualitates/62214-latvijas-vest-
nieciba-asv-izsludina-pasu-
stacijas-izbraukumus-2019-gada

Kādi dokumenti jāiesniedz 
vēstniecībai?

Lai pieteiktos pases un/vai per-
sonas apliecības (eID kartes) ap -
maiņai vai pieprasīšanai, izman-
tojot pārvietojamo pasu staciju, 
iepriekš, līdz 2019. gada 24.mar-
tam uz Latvijas vēstniecību ASV 
jāatsūta šādu dokumentu kopijas:

1) aizpildīts IESNIEGUMS 
(pieejams vēstniecības mājas 
lapā: http://www.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija/infor-
macija-par-parvietojamo-pasu-
darbstaciju );

2) iepriekšējās Latvijas pases 
kopija; 

3) ja pasi pieprasa pirmo reizi, 
tad jānosūta dzimšanas apliecības 
kopija; 

4) dokumenta, kas apliecina 
pastāvīgu uzturēšanos ASV, ko -
pi ja (ASV pase, ASV vīza vai uz -
turēšanās atļauja, darba atļauja, 
I-94 vai I-20 formas vai cita do  -
kumenta kopija);

5) bērnam līdz 15 gadu vecu-
mam pasi vai personas apliecību 
var pieprasīt tas bērna vecāks, 
kuŗš ir Latvijas pilsonis vai arī ve -
cāks, kuŗš ir citas valsts pilsonis, 
uzrādot otra vecāka notariāli ap -
liecinātu (un arī ar Apostille aplie-
cinātu) piekrišanu bērna doku-
mentu iesniegšanai un saņem ša-
nai; no 15 gadu vecuma persona pati 
var pieteikties pases saņem šanai. 

6) IESNIEGUMS, lai informētu 
par dzīvesvietu ASV (pieejams 
vēstniecības mājas lapā: http://
www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-
informacija/informacija-par-
parvietojamo-pasu-darbstaciju ).

Iepriekšminētie dokumenti jā -
sūta pa e-pastu uz consulate.
usa@mfa.gov.lv vai pa faksu 202-
328-2860, obligāti norādot savu 
kontaktinformāciju (telefonu, 
e-pastu).

Minēto dokumentu oriģināli 
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties 
mobilajā pasu darbstacijā, kā arī 
jāsamaksā valsts un konsulārā 
nodeva. 

Samaksa veicama tikai ar 
bankas karti (debetkarti vai 
kredītkarti).

Cenrādis (brīdinām, ka no 1.ap -
rīļa cenas var mainīties):

- Pase – 113.46 EUR
- Pase un personas apliecība 

(eID karte) – 120.57 EUR
- Pase personām, kuŗas nav sa -

sniegušas 20 gadu vecumu, ir pen-
sijas vecumā (2019. gadā no 63 

gadiem un 6 mēnešiem), kuŗām 
piešķirta vecuma pensija un kuŗa 
uzrāda pensionāra apliecību, kā 
arī personām, kuŗām ir I vai II 
invaliditātes grupa un kuŗa uz -
rāda attiecīgu dokumentu – 
99.23 EUR

- Pase un personas apliecība 
(eID karte) personām, kuŗas nav 
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir 
pensijas vecumā (2019. gadā no 
63 gadiem un 6 mēnešiem), 
kuŗām piešķirta vecuma pensija 
un kuŗa uzrāda pensionāra ap -
liecību, kā arī personām, kuŗām 
ir I vai II invaliditātes grupa un 
kuŗa uzrāda attiecīgu dokumen-
tu – 106.34 EUR

- Personas apliecība (eID karte) 
– 99.23 EUR

- Personas apliecība (eID karte) 
personām, kuŗas nav sasniegušas 
20 gadu vecumu, ir pensijas ve -
cumā (2019. gadā no 63 gadiem 
un 6 mēnešiem), kuŗām piešķirta 
vecuma pensija un kuŗa uzrāda 
pensionāra apliecību, kā arī per-
sonām, kuŗām ir I vai II inva li-

ditātes grupa un kuŗa uzrāda 
attiecīgu dokumentu – 92.11 EUR.

Minētās summas ietveŗ arī 
pases/personas apliecības nosū-
tī šanu ar Federal Express kurjer-
pastu uz personas norādīto dzī-
vesvietu.

Pēc 24. marta katram intere-
sentam tiks noteikts konkrēts 
pieņemšanas laiks, par to iepriekš 
vienojoties. 

2019. gadā pasu stacijas izbrau-
kumi paredzēti vēl arī Denverā 
(2.-3. maijs), Klīvlandē (24.-25. 
jūlijs), Gaŗezerā (27.-28. jūlijs) 
un Sanfrancisko (oktobŗa beigas/
novembŗa sākums). Precīzas ad -
reses un pieteikšanās termiņi tiks 
izziņoti divus mēnešus pirms 
brauciena.

Latvijas vēstniecības ASV 
Konsulārā nodaļa

Vēstniecības Konsulārās no -
daļas tālruņi: 202-328-2883; 202-
328-2882, 202-328-2881

E-pasts:
consulate.usa@mfa.gov.lv

Piektdienas, 1. marta pēcpus-
dienā, sarunas bija galvenokārt 
par ALA finanču situāciju, par 
ko informēja ALA kasiere Dace 
Spanier. Apvienības finanču si -
tuācija ir laba, lai turpinātu 
iesāktās programmas izglītībā, 
kultūrā, sniegtu atbalstu mazno-
drošināto ģimeņu bērniem Lat-
vijā un rīkotu forumus, lai vei ci-
nātu pasaules latviešu izcelsmes 
uzņēmēju ekonomisko sadar bī bu.

Pirmās sēdes dienas noslēgumā 
piektdienas vakarā pateicāmies 
par lielo darbu trim mūsu valdes 
locekļiem, kas pēc ALA kongresa 
maijā atstāj amatus. Izglītības 
nozares vadītāja Andra Zom-
mere bijusi izcila savā darbā un 
centienos stiprināt latviskās iz -
glītības programmas ASV lat-
viešu diasporā. Toms Trautmanis 
daudzus gadus vadījis sporta 
nozari un darījis to ar aizrautību 
un optimismu. Kasieres Daces 
Spanier precīzitāte un augstā at -
bildības sajūta bijusi garantija 
apvienības finanču drošībai. 
ALA cer, ka izdosies atrast tikpat 
labus šī darba turpinātājus Ame-
rikas latviešu sabiedrībā. 

Sestdienas rītā sēde turpinājās 
Oregonas latviešu centrā, kur 
visas dienas gaŗumā par mums 
rūpējās čaklas saimnieces un vie-
tējās latviešu sabiedriskās dzīves 
vadītāja Ilva Metlāne. 

 Sēde iesākās ar ALA priekšsēža 
Pēteŗa Blumberga ziņojumu. 
Blumbergs pilda arī Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
vicepriekšsēža pienākumus, un 
no 17. līdz 23. februārim uz  tu-
rējās Latvijā, kur kopā ar PBLA 
priekšsēdi Kristīni Saulīti, apvie-
nības pārstāvjiem Raitu Eglīti un 
Jāni Andersonu piedalījās saru-
nās ar Latvijas valdības pār stāv-
jiem – Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu un vairākiem 
ministriem. Tāpat notika tik ša-
nās arī ar vairākiem ALA sa -
darbības partneŗiem, tai skaitā 
Mičiganas Nacionālās gvardes 

pārstāvjiem.
Priekšsēdis dalījās iespaidos 

par vizīti, stāstot, ka visi valdības 
pārstāvji sarunās uzsvēruši dias-
poras lomu un nepieciešamību 
sadarboties. Premjerministram 
Kariņam, kuŗš pats dzimis ASV 
latviešu trimdinieku ģimenē, 
bijis daudz jautājumu PBLA 
pārstāvjiem par latviešu kopie-
nas situāciju ASV un tās vaja-
dzībām. Valdības vadītājs atzinis, 
ka viņam “prieks redzēt, ka valsts 
līdzekļi tiek piešķirti diasporas 
izglītības sistēmas atbalstam un 
kultūras pasākumiem”, un, kā 
savā ziņojumā Portlandē uzsvēra 

trijās. “Visas tikšanās noritēja 
draudzīgā, savstarpēji saprotošā 
gaisotnē,” uzsvēra Raits Eglītis. 
“Jātic, ka PBLA ir ielikusi labus 
pamatus nākotnes darbam ar 
Latvijas Republikas vadību.” 
ALA, kas ir viena no lielākajām 
PBLA dalīborganizācijām, prie-
cājas par šādu notikumu attīs-
tības gaitu un sadarbības ie -
spējām, kas nostiprinātas nesen 
pieņemtajā Latvijas Diasporas 
likumā.

Arī Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis bija optimis-
tiski noskaņots par nesen izvei-
doto valdību Latvijā, uzsverot, ka 

ASV dzīvojošos vēlētājus atgā-
dināt saviem pārstāvjiem ASV 
Kongresā neaizmirst par nepie-
ciešamību iestāties par Baltijas 
valstu drošību. 

Kultūras nozares vadītāja Līga 
Ejupe ziņoja par ALA nozīmīgo 
atbalstu kultūras pasākumiem 
ASV latviešu kopienās. Atbalstu 
latviešu kultūrai sniedz arī ap -
vienības paspārnē izveidotais 
Kultūras fonds, ko vada Sanita 
Šūmane. 

Izglītība un atbalsts jaunajai 
paaudzei vienmēr ir bijis ALA 
prioritāšu sarakstā. To savos zi -
ņojumos uzsvēra nozares va  dī-

apvienība ir moderna, dinamiska 
organizācija, kas cer piesaistīt 
arvien jaunus biedrus. 

Par to liecina arī apvienības 
iniciātīva 2019. gadu pasludināt 
par “Sveika, Latvija!” gadu. Iz  glī-
tojošie ceļojumi uz Latviju tra -
dicionāli ir viena no populā-
rākajām ALA programmām. 
Mēs vēlamies uzrunāt bijušos un 
nākotnes ceļojumu dalībniekus 
un aicināt viņus turpināt atbalstīt 
organizāciju, kas devusi viņiem 
iespēju iepazīt savu senču zemi.

Sēdi noslēdza saviesīgs vakars 
kopā ar vietējo latviešu sa  bied-
rību, kas bija ieradusies kuplā 

Raits Eglītis, “aicināja PBLA 
aktīvi iesaistīties un izsekot, lai 
valsts līdzekļi tiek izmantoti liet-
derīgi un prasmīgi.”

Blumbergs Latvijā arī pastās tīja 
par Latvijas Amerikas Tirdz nie-
cības kameras plāniem ar ALA 
un PBLA atbalstu rīkot “Spotlight 
Latvia” ekonomikas forumu 
Den verā ALA 68. kongresa 
priekš vakarā 2. maijā. 

Līdzīgas tikšanās un pārrunas 
notika arī Aizsardzības, Ārlietu, 
Ekonomikas, Kultūras, Izglītības 
uz zinātnes, Vides aizsardzības 
un reģionālās aizsardzības minis-

“piecu koalīciju valdība, ko vada 
ASV dzimis latvietis Krišjānis 
Kariņš, varētu būt sekmīga.” 
Vēst nieks uzsvēra, ka svarīgākie 
jautājumi Latvijā joprojām ir 
Eiropas Savienība, aizsardzība 
un finanču sektora sakārtošana. 
Vēstnieks gan piebilda, ka prob-
lēmas finanšu sistēmā nav tikai 
Latvijas problēma, tā skārusi 
vairākas Eiropas valstis.

Aizsardzības jautājumus savā 
ziņojumā uzsvēra ALA sabied-
risko attiecību vadītājs Dzintars 
Dzilna, kuŗš ieguldījis daudz 
laika un darba, lai mudinātu 

tāja Andra Zommere, izglītojošo 
ceļojumu programmas vadītāja, 
ALA izpilddirektore Marisa 
Gudrā, jauniešu prakses pro-
grammas “ Pavadi vasaru Latvijā” 
vadītāja Līga Ejupe un Kaija 
Petrovska, kas vada nozari “Sa -
darbība ar Latviju” un palīdz 
apzināt nepieciešamo atbalstu 
maznodrošinātu ģimeņu atva-
sēm Latvijā, ko ALA savu iespēju 
robežās sniedz jau daudzus 
gadus. 

ALA ir interese attīstīt savu 
darbību arī ekonomiskās sadar-
bības virzienā, apliecinot, ka 

skaitā. Pēteris Blumbergs pa -
sniedza mūsu nesen iznākušo 
vēstures grāmatu, ALA cilvēkiem 
bija iespēja pastāstīt par sevi un 
savu darbu, publikai – iespēja 
uzdot jautājumus. Kaut arī bija 
vēla vakara stunda, jautājumu 
bija daudz, sevišķi vēstniekam 
Andrim Teikmanim.

Valdes vārdā vēlreiz paldies 
Oregonas latviešu kopienai par 
sirsnīgo uzņemšanu un iespēju 
brīvajās stundās pirms lidojuma 
apskatīt Portlandes apkārtnes 
dabas brīnumus.
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ASTRĪDA
JANSONE

 Trimdas bērnu bērni – Andre De Souza
Viņa vārds, kā rakstīts Brazīlijas 

pasē, ir Andre Peress Kavalass 
Farjass de Souza, bet es domāju, 
ka tas latviešiem ir daudz par 
komplicētu, tāpēc  nolemjam, ka 
paliksim tikai pie Andre. Viņš 
patiesībā nav trimdas bērnu 
bērns, bet man liekas pietiekami 
interesants, jo ir dzimis, audzis 
un izglītojies ārpus Latvijas, bet 
tagad dzīvo un strādā Latvijā. 
Viņš atnāk norunātā laikā un sāk 
savu dzīvesstāstu: 

„Mans vectēvs aizbrauca uz 
Brazīliju 1922. gadā, kad viņam 
bija tikai 11 gadu, un viņa 
brālītim tai laikā 8. Kāpēc viņi to 
darīja, nezināja pat mana mam ma. 
Kad manī pamodās latvietība, 
vectēvs jau bija miris. Es pie  -
ņemu, ka viņš un mani vecve cāki 
bija baptisti, bet tuvāk gan neko 
nezinu. Zinu tikai, ka vectēvs bija 
dzimis Rīgā un vecvectēvs nāk 
no Bukaišiem Zemgalē. Vec vec-
māte nāk no Vidzemes kaut kur 
pie Limbažiem. Es pat esmu at -
radis šeit radus, bet mēs nezinām, 
kādas pakāpes radi esam. Zinu, 
ka līdz 1939. gadam mani vec-
vecāki bieži sazinājās ar radiem 
Latvijā. Man no tiem laikiem ir 
daudz fotografiju ar vecvecāku 
radiem, un tām aizmugurē ir 
rakstīts, kas tie ir, bet Latvijas 
radiem tādu fotografiju nav, tāpēc 
mēs nevaram saprast, kas mums 
tā par radniecību. Padomju laikā 
nekāda sarakstīšanās vairs ne -
notika. Latvijas radi man ir no 
mammas puses, viņi uz Brazīliju 
bija aizbraukuši uz pilsētiņu 
Nova Odesa, kas ir San Paulo 
pavalstī, kur jau bija pārcēlušies 
vairāki latvieši. Tas ir ap 600 kilo-
metriem no Vārpas. Nova Odesā 
ir dzimusi arī mana mamma. 
Latvijā mana vectēva uzvārds 
bija Kavals, bet, iebraucot Bra-
zīlijā, tas tika pārveidots par 
„Kavalass”, un tāpēc tas tāds ir arī 
manā Brazīlijas pasē. Diemžēl 
vecvectēva māju nosaukumu 
nezinu un nevaru atrast vietu, 
kur viņš ir dzimis.

Visu savu izglītību no pamat-
skolas līdz pat augstskolai esmu 
guvis Brazīlijā. Man ir bakalaura 
grāds tūrisma uzņēmumu va -
dībā. Es esmu dzimis jauktā ģi -
menē, jo mans tēvs ir brazīlietis, 
un tāpēc mana valoda bija tikai 
portugāļu, jo arī mamma latviski 

vairs nerunāja, un ar vectēvu 
man bija maz kontakta, jo, kad 
viņš nomira, man bija tikai 4 
gadi. Vectēvs arī nekad nebija 
pieņēmis Brazīlijas pavalst nie cī-
bu, bet bija apprecējis brazīlieti, 
un tāpēc mamma latviski ne -
prata. Mana interese par Latviju 
sākās tā nejauši, jo es biju ap -
meklējis baptistu draudzi Nova 
Odesā, tur dziedāja koris latviski, 
tur bija kongresi, un kādreiz bija 
arī dievkalpojumi latviešu va -
lodā. Kad man bija 14 gadu, es 
pats arī sāku dziedāt korī. Es 
dziedāju, bet nesapratu, ko es 
dziedu. Bet tad 1999. gadā tur 
atbrauca J. Mediņa mūzikas 
skolas zēnu koris, un mana 
ģimene uzņēma divus no viņiem. 

es sāku cītīgi mācīties. Ar vie tē-
jiem latviešiem sāku saieties un 
runāties, un 2001. gadā uz Rīgas 
800 gadu svētkiem izdomāju 
braukt uz Latviju. Tur vēl bija citi 
latvieši, kas to darīja, un es pie-
vienojos viņu grupai. Tai brīdi 
manas latviešu valodas zināšanas 
jau bija diezgan labas, es nopirku 
biļeti un atbraucu. Atbraucu uz 
diviem mēnešiem, bija vasara, 
un laiks bija ļoti skaists. Latviešu 
valodu praktizēju katru dienu, 
un tā pamazām uzlabojās. Tai 
laikā bija arī Dziesmu svētki un 
mūsu Brazīlijas grupa laiku 
pavadīja ļoti skaisti. Bet tad 
pienāca laiks atgriezties Brazīlijā. 
Man vairs negribējās braukt, jo 
biju jau iedzīvojies, un man te 

gada februārī es dabūju bakalau-
ra grādu. Strādāju vienā tūristu 
firmā, biju tāds kā pārdošanas 
nodaļas vadītājs. Tas bija diezgan 
labs darbs, un es biju sapelnījis 
pietiekami daudz, lai varētu at -
ļauties braucienu uz Latviju. 
Vecāki mani atbalstīja, man bija 
jau 22 gadi, un es braucu. Jau 
iepriekš biju sazinājies ar vai rā-
kām firmām, bet nopietnu darba 
solījumu nebiju saņēmis ne no 
vienas. Labi, ka vectēvs jau no 
manas dzimšanas laika bija at -
vēris kā man, tā arī māsai katram 
savu kontu, un ar to naudu es 
varēju rīkoties jau kopš savas 18. 
dzimšanas dienas, un es vismaz 
gadu Latvijā varēju atļauties. 
Nopirku biļeti līdz Hamburgai 
un tālāk uz Rīgu ar autobusu.

Latvijā man pirmais darbs bija 
viesnīcas „Rīga” uzņemšanā, kur 
darbs bija ļoti intensīvs. Pašā 
sākumā dzīvoju gan Āgenskalnā, 
kur mani uzņēma viena kundze, 
kas ir bijusi Brazīlijā, gan viens 
no koŗa zēniem, kuŗš Brazīlijā 
bija dzīvojis pie manis. Tad kādu 
brīdi dzīvoju pie baptistu mā  cī-
tāja. Pa to laiku es jau biju paspējis 
mainīt darba vietu un iepazinos 
ar pāri, kam Iļģuciemā bija viens 
brīvs dzīvoklis, un es dabūju pats 
savu dzīvokli. Tas bija jāremontē, 
un tur es nodzīvoju veselu gadu. 
Tad sapratu, ka gribu dzīvot 
daudz tuvāk centram, un sa  mek-
lēju dzīvokli Ganu ielā. Divi gadi 
vēlāk pārcēlos atkal uz Āgens-
kalnu, izdomāju, ka vēl jāpamā-
cās un iestājos Stradiņa univer-
sitātē. Tur es studēju starp tau-
tiskās attiecības un 2009. gadā 
ieguvu maģistra grādu. Gadu 
pirms beigšanas mani uzņēma 
studentu korporācijā Kursika. 
Tas man arī palīdzēja vairāk 
iejusties, korporācijas biedri ie -
mācīja mani makšķerēt un visādi 
citādi atbalstīja. Es sāku dziedāt 
korī, bet 2008. gada aprīlī paliku 
bez darba, jo mana darba vieta 
tika likvidēta. Bet, paldies Die-
vam, mani vecāki un arī kor-
porācija mani atbalstīja, kamēr 
es dabūju jaunu darbu. Darbs 
bija ar loģistiku, tur nostrādāju 
pusotru gadu. Tad man palai-
mējas atkal, es ieraudzīju sludi-
nājumu, kur kāda banka meklēja 
cilvēku, kuŗš runā portugāliski. 
Sagatavoju un aizsūtīju savu CV, 

saņēmu ielūgumu uz interviju 
un sāku strādāt bankā, kur 
nostrādāju vienu gadu. Tad atkal 
pārcēlos uz centru, iepazinos ar 
meiteni, iedraudzējāmies, mēs 
sākām kopdzīvi, un gadu vēlāk es 
atradu darba iespējas Salaspilī, 
uzņēmumā „Baltrotors”, kas ražo 
ap simtu dažādu rotatoru. Tas 
strādā jau no 1996. gada, tā 
īpašnieki ir latvieši, un savus 
ražojumus mēs eksportējam pa 
visu pasauli, it sevišķi pieprasīti 
ir hidrauliskie dzinēji. Viņiem 
vajadzēja pārdošanas nodaļas 
vadītāju, kuŗš prot portugāļu, 
spāņu un angļu valodas. Uzņē-
muma vadītājs bija trimdas lat-
vietis arī no Brazīlijas, un, lai gan 
sākumā viņš bija par mani šau-
bījies, tomēr pieņēma. Tad es 
izdomāju, ka Salaspils ir diezgan 
tālu un sapratu, ka man vajadzīga 
automašīnu. Uzņēmums piekrita 
manām prasībām par atalgoju-
mu, un es mašīnu varēju atļauties. 
Tā es no 2012. gada tur strādāju 
vēl aizvien. Sākumā strādāju par 
tirdzniecības plānotāju mene-
džeri, bet no 2016. gada mani 
iecēla par tirdzniecības nodaļas 
vadītāju. Dzīve ir nostabilizēju-
sies simtprocentīgi, man ir sieva, 
ir dzīvoklis, ir bērni. Tie gan nav 
mani bioloģiskie bērni, bet sievas 
bērni no pirmās laulības. Vienam 
ir 17, otram 14 gadu, un es varu 
teikt, ka dzīve man ir sakār to-
jusies. Sākums bija grūts, jo ir 
viena lieta, ja Latvijā esi tūrists, 
bet, kad tu te dzīvo, ir jācīnās par 
darbu, par dzīvokli un ar šejienes 
attieksmi. Tagad varu teikt, ka 
man iet labi un par prom brauk-
šanu es nedomāju. Galvenais, ka 
jāstrādā godīgi, ko es arī no sava 
tēva esmu mācījies.”

Ar to mūsu saruna ir galā, un 
Andre aizsteidzas savās darī ša-
nās, jo pa sarunas laiku bija sa -
ņēmis jau vairākus zvanus un 
sarunājis jaunas tikšanās. Bet es 
atkal priecājos, ka man bija 
izdevība iepazīties ar jaunu lat-
vieti, kas iemācījās valodu tikai 
tāpēc, ka viņam iepatikās tie 
latvieši, ko viņš tālajā Brazīlijā 
bija saticis un iepazinis. Tas viņu 
bija pamudinājis iepazīties arī ar 
Latviju, tagad viņš paspējis sava 
vectēva zemi iemīlēt un izlēmis 
tur dzīvot. Arī tādu tautiešu 
mums nekad nebūs par daudz.

Tad vēl pie mums bija braukuši 
daži citi ansambļi, koris Ave Sol, 
arī deju grupa Zelta sietiņš. 

Es esmu dzimis 1982. gadā, un 
toreiz, vadādams Mediņa koŗa 
puišeļus, es nekādi nevarēju ar 
viņiem sazināties, jo angliski es 
nepratu. Tāpēc  vienmēr citiem 
latviešiem bija jāprasa, lai pa -
māca man vienu otru teikumu. 
Praktiski mēs katru dienu kaut 
ko kopā darījām, un es iesaistījos 
arvien vairāk. Es izdomāju, ka 
man tā valoda ir jāiemācās, un 
interesantā kārtā dziedāšana korī 
man palīdzēja latviešu valodas 
izrunu apgūt diezgan ātri. Man 
ļoti palīdzēja arī tas, ka 2000. 
ga  dā pie mums atbrauca latviešu 
valodas skolotāja. Mēs izvei do-
jām latviešu valodas kursus, un 

ļoti patika. Es mēģināju kaut ko 
vairāk uzzināt par saviem sen-
čiem, bet nevienā iestādē neko 
nevarēja sameklēt. Nu es aiz-
braucu atpakaļ uz Brazīliju, bet 
nepārtraukti domāju, ka gribu 
atkal braukt uz Latviju. Ar lat-
viešu valodu man gāja tik labi, ka 
varēju uzrakstīt jau pa vēstulei. 
Un tad sāku internetā intensīvi 
lasīt ziņas un nopietnāk apgūt 
valodu. Reizi nedēļā braucu pie 
vietējiem un runāju tikai latviski. 
Tā es diezgan ātri apguvu valodu 
un arī gramatiku. Tad pieņēmu 
lēmumu braukt vēlreiz uz Lat-
viju, šoreiz domāju, ka palikšu 
veselu gadu, kaut ko vēl pa  mā-
cīšos. Tas bija 2004. gadā, bet 
kopš tā laika Brazīlijā vairs ne -
esmu atgriezies. Pirms tam 2003. 

Ilze un Andre De Souza // FOTO: no Andre  ģimenes archīva

Latviešu organizāciju apvie-
nības Minesotā (LOAM) pilnsa-
pulci Mineapoles-St. Paulas lat-
viešu ev. lut. draudzes telpās at -
klāja Maija Zaeska, LOAM val-
des priekšsēde. Ātri tika ievēlēts 
sapulces vadītājs Ansis Vīksniņš un 
sekretāre Sarma Strautmane, kā 
arī izraudzīti trīs balsu skaitītāji. 

Visvaris Ģiga ziņoja, ka ar 20 
mandātiem ir pārstāvētas 11 or -
ganizācijas Minesotā. Kopsa pul cē 
piedalījās vairāk kā 35 dalībnieki. 
M. Zaeska iepazīstināja sapulci 
ar iepriekšējās pilnsapulces pro-
tokolu, norādot uz nākamo gadu 
nozīmīgāko darbu – gatavošanos 
Dziesmu svētkiem Mineapolē, 

Ražīgs 2018. gads
Minesotā 2022. gadā. 

M. Zaeska ziņoja par sarī ko-
jumiem 2018. gadā, ko LOAM 
rīkoja un atbalstīja, tādu bijis 34. 
Tai skaitā tikšanās ar rakstnie-
cēm Ināru Vērzemnieci un Noru 
Ikstenu, referāti, koncerti, Jāņu 
svinēšana, sporta sacīkstes, 13. 
Saeimas vēlēšanas, deju vakari, 
izstādes, filmu izrādes, uzstāšanās 
tautību festivālā, u.c. Pilnsapulce 
izteica vislielāko pateicību un 
gandarījumu par šo lielo un 
pašaizliedzīgo darbu. 

Kasieris Indulis Valters sīki un 
izsmeļoši ziņoja par kases stā -
vok li, papildinot atskaiti ar skait-
ļiem. Financiālais stāvoklis labs 

un stabils. V.Ģiga sniedza LOAM 
vispārējo financiālo pārskatu un 
norādīja, ka līdzekļi ir ieguldīti 
attiecīgi, lai nestu augļus. 

Vīksniņš norādīja, ka necerēti 
labi izdevās LV-100 atceres sarī-
kojums 18. novembri Landmark 
centrā St. Paulā, pateicoties liela-
jam darbinieku skaitam, ko va -
dīja Baiba Olinger ar Indru Hal-
vorsoni. Apmeklētāju skaits bija 
pāri par 650, viņu vidū daudzi jo 
daudzi amerikāņi ar draugiem. 
Atsauksmes bija ļoti labas, pat 
dzirdējām, ka tas bija viens no 
vislabāk noorganizētajiem sarī -
ko  jumiem. I. Halvorsone bija at -
bildīga par daudzajām izstādēm 

ar krāsainiem plakātiem, kuli nā-
riju ar pīrāgiem un citiem gar-
dumiem. Klāt bija arī vietēja TV, 
radio un prese, kas atzīmēja un 
uzsvēra svinību nozīmi visas 
sabiedrības labā. Landmark centrs 
bija ļoti pretimnākošs ar telpām, 
plakātiem, pastkartēm un dar-
biniekiem, to visu atvēlot mums 
par velti. Tāpat LV Ārlietu mi -
nistrija ziedoja $ 900 un gādāja 
par izstādes plakātiem. Minne-
sota Regional Arts Council 
(MRAC) piešķīra $ 10 000 svētku 
komitejai, lai katru mēnesi tiktu 
rīkots tā saucamais “outreach” 
sarīkojums. Tas viss norāda uz 
lielo atbalstu un pretimnākšanu, 

ko saņēmām ne tikai no mūsu 
tautiešiem, bet arī no amerikāņu 
sabiedrības. Sapulce izteica patei-
cību B. Olinger, I. Halvorsonei, 
un A. Vīksniņam par visa gada 
sarīkojumiem ar kulmināciju 
Latvijas Simtgadē. 

A. Vīksniņš ziņoja un norādīja, 
ka 15. Vispārējie Dziesmu un 
deju svētki notiks Minesotā – St. 
Paulā 2022. gadā no 30. jūnija 
līdz 3. jūlijam. Rīcības komiteja 
10 personu sastāvā jau nodibināta 
2018. gada maijā ar vairākām 
darba grupām, un priekšdarbi 
tiek veikti, ar lielu rūpību iesais-
tot daudzus cilvēkus.
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Alfrēds Jaunušans – mūsu leģenda
Kopš Nacionālā teātŗa simt-

gades atzīmēšanas apritējis tikai 
mēnesis, bet klāt jau nākamā ar 
šo teātri saistītā jubileja: 24. martā 
dzimšanas diena šī teātŗa leģen-
dai, aktierim un režisoram Al -
frēdam Jaunušanam. 

Teātrī viņš ienāca 1947. gadā. 
Savu darba mūžu Jaunušans pa -
vadīja Nacionālajā teātrī, bet 
tolaik to sauca par Drāmas vai 
Akadēmisko Drāmas teātri un klāt 
vēl piekabināja Andreja Upīša 
vārdu. Tūlīt pēc kaŗa Drāmas 
teātris varēja izjust tā sekas: 
daudzi no vadošajiem aktieŗiem 

VIKTORS
HAUSMANIS 

bija devušies trimdas ceļos, jū -
tami bija jaušams jaunu teāt ri-
nieku trūkums, tālab teātrī sāka 
darboties aktieŗu studija, ko 
1947. gadā pabeidza jauns, vidēja 
auguma jauneklis – Alfrēds Jau-
nušans. Kādas lomas viņš spēlēs, 
līdz pienāca aktieŗa pirmā lielā 
stunda. Viņš atveidoja izteikti 
traģikomisku raksturu –  Karan-
diševu krievu rakstnieka A. Os -
trovska lugā “Līgava bez pūra”, 
taču es viņu visvairāk iemīlēju kā 
mūsu pašu Pietuka Krustiņu 
brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laiku” 
izrādē.  Taka bija iestaigāta, un 

cits pēc cita jaunā aktieŗa lomu 
pūrā krita dažādi raksturi, taču 
viņš tos netēloja – Jaunušans pār-
liecinoši izdzīvoja savu varoņu 
dzīves. 

Tad notika pārsteigums: pa -
klīda valodas, ka Jaunušans gra -
soties pats kādu lugu iestudēt, un 
kādu dienu pie manis atnāca 
meitene no 3. vidusskolas un 
pavēstīja, ka pie viņiem aktieris 
Jaunušans iestudēšot kādu lugu, 
meklējot teātŗa spēlētājus, varbūt 
es arī varētu iesaistīties ansamblī. 
Toreiz es studēju Filoloģijas fa -
kultātes 2. vai 3. kursā, un man 

nebija jausmas, kā es tādā mei-
teņu izrādē varētu būt noderīgs, 
taču nosacītajā dienā aizstaigāju 
uz 3. vidusskolu – tā toreiz atra-
dās pavisam tuvu Nacionālajam 
teātrim – ielas otrajā pusē. Jau-
nušans laipni ar mani sasvei ci-
nājās, aprunājās, atklāja samil-
zušo problēmu: viņš gribot ie -
studēt Viktora Rozova lugu 
“Viņas draugi”, kuŗā galvenokārt 
darbojoties meitenes, bet vienai 
lugā esot tēvs – grāmatvedis, vai 
es nevarot nākt un to notēlot? Ja 
ir tāds piedāvājums – kā var 
atteikt? Piekritu, un sarunājām, 

kad skolā sāksies mēģinājumi. 
Noteiktā laikā ierados un – 
notika brīnums: izrādījās, ka 
mana meita Ludmila būs Māra 
Zemdega – izcilā skulptora Kārļa 
Zemdegas meita! Sākās mēģi nā-
jumi, un tā bija man īsta skola, 
varētu pat sacīt: augstskola, jo 
Jaunušans kļuva par manu la -
bāko skolotāju, viņš iemācīja 
mīlēt teātri un saprast teātri, viņš 
lika izjust, kā top izrāde, katra 
epizode, katrs dialogs, kā atveŗas 
cilvēka raksturi. 

Kaspars Putniņš jau piekto 
sezonu vada mūsu kaimiņvalsts 
Igaunijas filharmonijas slaveno 
kameŗkori “Eesti Filharmonia 
Kammerkoor” – divu “Grammy” 
balvu, “Gramaphone Award” u. c. 
prestižu pasaules balvu laureātu 
un joprojām strādā arī ar mūsu 
„zvaigžņu kori” – Latvijas Radio 
kori, savulaik strādājis arī ar kori 
“Balsis”, bijis klāt pie tā dibi nā-
šanas. Viņa radītais cikls “Sakrālie 
dziedājumi” ir viena no Radio 
koŗa vizītkartēm. Kaspars ir pie -
prasīts viesdiriģents, regulāri sa -
darbojas ar “BBC Singers”, Ber-
līnes Radio kori, Nīderlandes ka -
meŗkori, Flāmu Radio kori u. c. 
Februārī Rīgā, Sv. Jāņa baznīcā 
viņa vadībā skanēja Avilas Te -
rēzes lūgšana un jaundarbu kon-
certs festivāla “Saxsophonia” iet-
varos. Neilgi pirms tam K. Putniņš 
ar Latvijas Radio koŗa grupu at -
griezās no viesizrādēm Amerikā, 
kur Vašingtonā, Kenedija centrā 
pārpildītā zālē notika koŗa operas 
“Neo Arctic” izrādes – dāņu teātŗa 
“Hotel Pro Forma” un Latvijas 
Radio koŗa kopdarbs. 

Kā šo savdabīgo, neierasto 
izrādi – koŗa operu uzņēma 
Amerikas klausītāji?

Šis žanrs patiešām ir jauns, 
neparasts, līdz ar ko netiek uz -
tverts tikai pozitīvi – gan satura, 
gan estētikas dēļ. “Neo Arctic” cil-
vēkiem vai nu ļoti patīk, vai viņi 
vienkārši ir apmulsuši... Ame-
rikas publika klausījās ļoti vērīgi 
un bija koncentrējušies – to „jutu 
ar muguru”. Tā bija sagatavoju-
sies publika, daudz redzējusi un 
dzirdējusi. Īpaši iepriecināja lielā 
jaunieši interese, par ko pār lie ci-
nājāmies arī sarunās ar Džordž-
taunas studentiem. Biju priecīgs 
klausītāju pulkā satikt savu stu-
diju biedreni – mūziķi Ivetu 
Gravu…

Vizuāli darbs ir krāsains, dzīvs, 
arī mūzikāli, tas nav akadēmisks, 
klasisks koncerts. Mūziku rak-
stījuši divi komponisti – Mūzikas 
balvas laureāts Krists Auznieks, 
tagad Jeila universitātes dok-
torants, raksta darbus, piemēram, 

arī Atlantas simfoniskajam or -
ķestrim. Otrs – britu komponists 
no Mančestras Endijs Stots, 
raksta t. s. techno mūziku jeb 
elektronisko mūziku, kuŗā, kā 
izrādās,  arī var būt daudz krāsu, 
dimensiju un līmeņu.

Kā satikās jūsu un dāņu 
režisores Kirstenas Denholmas 
radošie ceļi? 

Mūs pirms gadiem piecpadsmit 
iepazīstināja Andrejs Žagars, un 
mūsu kopdarbs ir ilgas un pa -
matīgas sadarbības rezultāts. Starp 
citu, 2020. gadā mūsu pirmo 
kopdarbu vēlreiz atkārtosim, jo 
mūzikālās sabiedrības interese ir 
liela joprojām. 

“Hotel Pro Forma” nav klasis-
kais teātris, kas mīt vienā ēkā un 
kuŗā spēlē aktieŗi, – tā ir produ-
centu grupa, kas īsteno Kirstenas 
idejas. Turklāt Kirstena „jaunā 
teātŗa” pasaulē ir labi pazīstama, 
veidojusi izrādes, sadarbojoties 
ar lie lajiem opernamiem, tie 
izrādīti simtiem reižu. 

Kas jūs kā koŗdiriģentu pie-
saistīja visvairāk – mūzika? sa -
turs? Vai varbūt iespēja Latvijas 
Radio koŗa vokālās un aktieŗ-
mākslas prasmes parādīt visā 
krāšņumā? 

Viss kopā! Mūsu koŗa vēsturē, 
jau sākot ar pag. gs. 90. gadiem, ir 
veidoti uzvedumi, kur žanri sa -
stopas, kur koris nav tikai kon-
certvienība klasiskā izpratnē, bet 
kur tam ir arī citas funkcijas – 
vokālā, aktieŗmākslas, vizuālā. 
Un šādi tapuši ne vien „vietējas 
nozīmes” darbi, bet arī starptau-
tiskas sadarbības projekti. Aizva-
dītajā – Latvijas Simtgades gadā 
vien bija pieci, sākot ar dažādi 
vērtēto Atklāšanas sarīkojumu 
„Gaismas raksti” mūsu Gaismas 
pilī, beidzot ar Sigvarda Kļavas 
veidoto Latvijas gredzenu četrās 
daļās, kur katram novadam vel-
tīta sava daļa...

…kas, savukārt, ticis vien-
prātīgi augstu novērtēts. Zem-
gales gredzens nule saņēma 
Mūzikas balvu 2018 – katēgorijā 
“Gada uzvedums”.

Koŗa mūzika vispār ir žanrs, 

kur sastopas vismaz divas mūzas 
– mūzika un literātūra, jo teksts 
taču ir literātūra. Man šī tekstuālā 
baze šķiet ārkārtīgi svarīga un 
interesanta. Vokālajā mūzikā ir 
tendence galvenokārt koncen-
trēties uz mūziku, mazāk vērības 

paplašināšanā nākuši no Imanta 
Kokara. Proti, mana mamma 
dziedāja korī Ave Sol jau kopš tā 
dibināšanas 1969. gadā. Un es, kā 
citkārt mākslinieku bērns, tiku 
ņemts līdzi uz mēģinājumiem. 
Kokara ieviestie teatrālie elementi 

ar skaņu, bet arī, iz  man tojot koŗa 
teatrālās iespējas. Mērķis ir 
mūzikālo iespaidu padziļināt. 

“Neo Artic” izrādēs 12 koŗa 
mākslinieki izspēlē 12 perfor-
mances. Vai skaitlim 12 te ir 
kāda īpaša nozīme?

Jau pirmais Kirstenas darbs 
bija rakstīts tieši 12 cil vē kiem, 
tāds tas pie mums „no  nāca”. Un 
tas izrādījās labs skaits, jo 12 ir 
grupa, kas uz skatuves var veidot 
kādu noteiktu ģeometriju, 12 ir 
arī maksimālais skaits, lai 
skatītājs varētu „nofiksēt” katru 
individuālo personību, „nolasīt” 
raksturus.

Vai Igaunija ir „draudzīgāka” 
māksliniekiem nekā Latvija?

Ir labas lietas kā Igaunijā, tā 
Latvijā, un abās ir arī savas prob-
lēmas.

Vai arī ar Igaunijas koŗi daudz 
būts pasaulē?

Daudz. Pirms diviem gadiem 
bijām lielā Amerikas tūrē un ga -
tavojamies nākamajai 2021. gadā. 
Repertuārā neiztrūkstošs akcents, 
protams, ir Arvo Pērts, šobrīd 
visvairāk atskaņotais igauņu kom-
  ponists. Igaunijas filharmonijas 
kamerkoŗi lielā mērā asociē ar 
Pērtu, un otrādi. Drīzumā Oslo 
atklāsim sakrālās mūzikas festi-
vālu, kur dziedāsim Pērta Te Deum, 
arī Hendeli. Daudz dziedam ba -
roka, arī 19. gadsimta repertuāru, 
Rachmaņinovu, Mendelszonu. 
Gramaphone balvu ieguvām par 
Alfrēda Šnitkes ierakstu. 

Mums ir arī savs pasaulsla-
venais Pēteris Vasks!

Viņu ļoti augstu vērtēju, un maz-
liet ir sirdsapziņas pārme tumi, 
ka savā „Igaunijas periodā” nees-
mu varējis parādīt Vasku tik, cik 
vēlētos. Īpaši tuvas man ir viņa 
Trīs poēmas ar Česlava Miloša 
tekstiem, ko esmu diriģējis ar 
vairākām pasaules grupām.

Vai savā daiļradē jūtaties kom-
fortabli – pieņemts un saprasts?

Manuprāt, vērtīgākais mūzikā 
ir tas, kas liek iepazīt kaut ko 
jaunu pasaulē un arī pašā. Man 
tas ir dzinulis nodarboties ar 
mākslu.

 Par koŗa mūziku, kas nepazīst robežas
Ar diriģentu Kasparu Putniņu sarunājās Ligita Kovtuna

Kaspars Putniņš: „Mūziku nevar reducēt uz pub-
likas nepieciešamību pēc garīga spa, kas ieaijā, mie-
rina. Vērtīgāks tomēr ir tas, kas liek iepazīt kaut 
ko jaunu pasaulē un arī pašā. Man tas ir dzinulis 
nodarboties ar mākslu.” 

veltot tekstam. Bet robeža, kur 
abas satiekas, man šķiet pati in -
teresantākā, kas vien koŗmū zikā 
ir. Koŗa loma var būt ļoti dažāda, 
ne tikvien vokālā, – mēs iesaistām 
arī citu jomu māksliniekus, arī 
koristi aktīvi piedalās izrādē, iz -
mantojot pat choreografijas ele-
mentus. Protams, negriežot pi -
ruetes, bet savu iespēju robežās. 

Pēc manas pārliecības, pirmie 
iespaidi šai „robežu laušanā” jeb 

man, bērna acīm skatīti un bērna 
ausīm klausīti, vienkārši likās 
pašsaprotami. Īstenībā koris 
vienmēr nodarbojas ar teksta 
inter pre tā ciju, pievienojot arī 
skatuves mākslu, arī klasisks 
koncerts var būt lielisks skatuves 
darbs! Un ja to apzinās, rodas 
interese arvien vairāk  procesus 
pētīt, ko savā mūziķa darbā 
vienmēr esmu cen   ties darīt. 
Turklāt – eksperimentēt ne tikai 
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Iznākums ne gluži tāds...
Daina Avotiņa, Soliņš pie Salacas, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2018. g., 240 lpp.

(Turpināts no 7. lpp.)

EDUARDS
SILKALNS

Pagājušā  gadsimta. 50. gados 
Austrālijā kā tīnis noklausījos 
tēva sarunā ar viņa svaini, manu 
onkuli Jāni. Tēvā mita dziļa 
pārliecība, ka, tiklīdz Latvija 
kļūs brīva, tā mēs, visa lielā 
bēgļu, izceļotāju masa, dosimies 
mājās. Turpretim onkulis Jānis 
aizrādīja: vēsture liecinot, ka 
trimdinieki masveidīgi nemē-
dzot atgriezties, ja nu retais. 
Sarunā noklausoties, klusībā 
vēlējos, kaut taisnība izrādītos 
manam tēvam, ne onkulim Jā  nim. 
Iznākumu labi zinām: ideālista 
domu sadursmē ar reālista 
paredzējumu taisnība izrādījās 
reālistam. Emigrantu jaunākā 
laikā izveidotās saiknes ar mīt-
nes zemi galu galā izrādījās 
stiprākas par viņu agrākā laika 
saiknēm ar dzimteni. 

Dzejniece un stāstniece Daina 
Avotiņa (1926) piecdesmit sava 
mūža gadus nodzīvoja starp ne 
mazāk izteiktiem sapņotājiem 
par tiem, kas devās trimdā. 
Skaļie sapņotāji bija naivie, 
ļaunie vai izlicējies, kas ar pu -
tām uz lūpām dziedāja: „Mēs 
jaunu pasauli sev celsim.” Citi – 
un viņu, bez šaubām, bija daudz 
vairāk – sapņoja par tādu Lat-
viju, kas no lielās kaimiņvalsts 
būtu vairāk vai mazāk neat ka-
rīga. Šai pretrunīgajā vidē pēc 
savas vietas taustījās un cil vē-
cisku seju nepazaudēt centās 
Daina Avotiņa. Rolfs Ekmanis 
grāmatā Latvian Literature 
Under the Soviets: 1940–1975 
rakstīja: „Kaut gan pārāk dau-
dzas Dainas Avotiņas dzejas 
rindas atstāj iespaidu, ka tās 

tikušas rakstītas kādam propa-
gandas plakātam, viņai par labu 
jāteic, ka viņa ir sarakstījusi arī 
dažus ģenuīnus (dzejas tuvo-
šanās pilnveidībai – Red.) dzej-
darbus, kuŗos nav slavas litāniju 
Partijai vai Ļeņinam.” 

Jaunākajā Avotiņas grāmatā 
Soliņš pie Salacas publicēta 
viņas sarakste 30 gadu gaŗumā 

savā valodā sarakstes biedra 
tautības autoru dzeju. Petera 
rakstā izceltas Dainas Avotiņas 
aktīvitātes savā laikā kā Latvijas 
Literātūras propagandas biroja 
direktorei. Starp citu, viņa at -
balstījusi „latviešu emigrantu 
publisku uzstāšanos”. 

Neanalizēsim šeit abu dzej-
nieku un tulkotāju lomu savas 
tautas lasītāju iepazīstināšanā ar 
otras tautas literāro ražu, ne  ap-
cerēsim Alfona Maldoņa dzeju, 
neizsekosim sarakstes biedru 
garīgās tuvināšanās procesam. 
Tā visa vietā interesantāk, lie -
kas, būs atzīmēt, ko grāmata 
pasaka, par padomju laiku Lat-
vijā un ko par mūsējo.

Padomju laiku Avotiņa vis-
tiešāk un asāk raksturo četros 
vien vārdos: „Daudzi dzīvoja ar 
masku.” Viens no viņas nolū-
kiem tad nu ir tagad mēģināt 
zem maskas ieraudzīt cilvēka 
vai necilvēka īsto seju. Avotiņa 
simpātiskā kārtā vairās no ne -
maldīgu, absolūti patiesu cil-
vēku dabas un rīcības vērtē-
jumu izteikšanas. Piemēram, 
Arvīds Grigulis. Vēlākais kopš 
romāna Kad lietus un vēji sitas 
logā (1964) publicēšanas trim-
da Griguli, kā saka, nogrūda 
ellē. Avotiņa Griguli gluži neceļ 
debesīs, jo atzīst, ka viņas 
paaudzei „bija visai sarežģītas 
un ne jau draudzīgas attiecības 
ar Griguli”, tomēr viņa atceras  
arī, ka Grigulis viņai teicis, kad 
uzņemšanai Rakstnieku savie-
nībā ticis nominēts kāds vie-
tējais krievu rakstnieks: „Šim 
puisim ir talants, bet neviens cits 

no mūsu krieviņiem nav publi-
cēšanas vērts. Tos vaja dzētu triekt, 
lai iet, no kurienes nākuši.”

Par neglābjami sarkanu esam 
allaž uzskatījuši Valdi Luksu: 
Ekmanis viņu sauc par „vienu 
no sekmīgākajiem literārajiem 
polītiķiem Padomju Latvijā. 
Daina Avotiņa Luksu raksturo 
kā „taisnīgu un labestīgu”. Te nu 
dilemma: vai cilvēks var būt 
reizē komūnists un komūnisma 
slavinātājs, bet arī taisnīgs un 
labestīgs? Daži teiks: nevar. Citi 
teiks: var, ja vien viņš ir tāds, bet 
būt citāds tikai izliekas. Vēl citi 
prātos: ja komūnistam piemi-
tušas arī kādas laba cilvēka 
īpašības, tad tādas nav jāizceļ 
un viņš par tādām nav jāuzslavē. 
Līdzsvarots un pieņemams ir 
Avotiņas atzinums par padomju 
laika pretrunīgām Latvijas per-
sonībām: viņa raksta, ka tās esot 
laba laba illustrācija arī tam tik-
pat pretrunīgajam laikam, kas, 
viņasprāt, vēl neesot pilnībā un 
līdz dzelmei izvērtēts”.

Latvijas neatkarības atjauno-
šanas laiks lielā mērā sakļaujas 
ar laiku, kad Daina Avotiņa 
attālinās no savas agrāk tik 
rosīgās sabiedriskās darbības. 
Kalendārs pagājis jau labi tālu 
uz priekšu. Daudzi rakstnieces 
uzskati un nostādnes sasaucas 
ar viņas līdzaudžu domām Lat-
vijā, lai kas viņi būtu un lai 
kādus amatus mūžā būtu ie  ņē-
muši. 1994. gadā Avotiņa ilgojas 
pēc jauna Kārļa Ulmaņa. Par 
kapitālismu viņa sūdzas: „Nau-
das pasaulē kultūra labākajā 
gadījumā būs greznumlieta un 

izklaide.” 1996. gada atzīme: 
„Izdevēji grib šodienīgus dar-
bus. Tādu man nav.” 1997. gadā: 
„Tagadējā Rīga man nepatīk. Tā 
bija krieviska, tagad ir angliska 
un ļoti trokšņaina.” 1999. gadā: 
„Vai patiesi naudas vara ir 
stiprāka par Gara varu?”

Vēlīnos mūža gados Avotiņu, 
reiz tik aktīvu cilvēku, ieprie-
cina lietuviešu kollēgas atsūtīts 
dzejolis „Soliņš pie Salacas”, ar 
ko viņš reaģējis uz viņas viņam 
aizsūtītu attēlu ar šādu soliņu. 
Pēc trauksmainības iestājies 
miers. Laiks padomāt par cil-
vēka pašiem būtiskākajiem, bet 
laikam līdz galam šai saulē ne -
izdomājamiem jautājumiem. 
Vienviet Avotiņa raksta par Al -
fona iziešanu nekurienē,  citviet 
viņa pateicas Dievam par savu 
bagāto mūžu, tūdaļ gan pieme-
tinot, ka uz baznīcu aizejot reti, 
jo viņas baznīca esot mežs. 

Atgriežos domās pie sava tēva 
un onkuļa Jāņa. Viņu mūžu, 
tāpat kā Dainas un Alfona 
mūžu, iztraucēja pārrāvums. Pie -
trūka kontinuitātes, turpinā-
juma. Mainījās režīmi, mainījās 
dzīvesvietas. Mani mīļie nomira 
par agru, turpat Austrālijā, tā i 
nedabūjuši zināt, kuŗam no vi -
ņiem būs izrādījusies taisnība 
bēgļu masveida atgriešanās jau-
tājumā. Daina Avotiņa, savu-
kārt, laikam gan nekad nepie-
redzēs Gara varas uzvaru pār 
naudas varu, gluži kā nepie-
redzēja jaunās pasaules uzcel-
šanu kā tai tur dziesmā. Ir jau 
skumji, ka mūža iznākumam 
nākas būt ne gluži tādam...

ar gara radinieku, lietuviešu 
dzejnieku Alfonu Maldoni, pa -
daudzu viņas paveiktu Mal doņa 
dzejas atdzejojumu latviešu va -
lodā, daži pašas Avotiņas dzejoļi 
un dzejnieka Jāņa Petera ievad-
nodaļa. Vēstulēm un dzejai pa 
vidu lasāma Avotiņas no paš-
reizējā laika perspektīvas uz -
rakstīta saistviela – dažādi pa -
skaidrojumi un vērtējumi. Avo-
tiņa un Maldonis rosījušies 
katrs savas „republikas” Rakst-
nieku savienībā, veicinājuši da -
žādas literāras rosmes, tulkojuši 

Nu ko tad tādiem entuziastiem 
varēja iestāstīt? Bieži vien reži-
soram pašam nācās rādīt, kā 
epizode izdzīvojama. Varu droši 
teikt, ka iemantoju sapratni, kā 
notiek Jaunušana izrāžu tapšanas 
process. 1953. gadā uz Nacionālā 
(toreiz Drāmas) teātŗa skatuves 
notika “Viņas draugu” izrāde, 
kas būtībā bija Jaunušana debija 
režijas jomā. Pirmais solis bija 
sperts! Varbūt mēģināt spert vēl 
vienu? – Tā acīmredzot bija Jau-
nušana ideja, nākamā gada sā -
kumā režisors atkal mūs sauca 
kopā: jāiestudējot čechu rakst-
nieka Josifa Kaietana Tila luga – 
pasaka “Strakoņicas dūdinieks”. 
Tas bija daudz plašāks un vē  rie nī-
gāks darbs: lugai četri cēlieni, des -
mit ainas, darbība notiek dažā dās 
vietās, tajā darbojas gan raganas, 
gan galma dāmas, gan ciema mei -
tas un puiši. Pirm iz rāde Drāmas 
teātrī notika 1954. gada 23. aprīlī. 

Tā bija Alfrēda Jaunušana tāda 
kā prakses stunda: ja jau viņam 
izdevies tikt galā ar neskolotiem 
jauniešiem, kāpēc gan teātrī ne -
iestudēt lugu ar īstiem profesio-
nāļiem? Bija tādi ”ieskrējiena mē -
ģinājumi”, taču īsti viņa režisora 
talants iezaigojās M. Zīverta plaša 
vēriena lugas “Āksts” iestudē ju mā. 
Šekspīra lomu tajā atveidoja 
Žanis Katlaps, Mērija bija Lidija 

Freimane, Kendels – Velta Līne, 
Viljams Herberts – toreiz vēl 
gluži jaunais Gunārs Cilinskis, 
un ar šo izrādi Jaunušans atklāja 
savus režijas darbības pamat-
prin cipus: viņam viens no vis sva-
rīgākajiem izrādes faktoriem bija 
tēls, aktieris, dzīvs cilvēks. Viņš 
šajā un pēc tam daudzās citās 
izrādēs ļāva aktieŗiem atplaukt, 
atvērties, starot. Kad Jaunušans 

plaukt, jo viņa pārliecība bija, ka 
aktieŗa īstā dzīve ir uz skatuves. 

Un tad cits pēc cita sekoja 
Alfreda Jaunušana iestudējumi, 
viņš apstājās pie vērtīgiem dar-
biem, un uz skatuves tika iedzī-
vināta vesela virkne izcilu lat-
viešu autoru lugu. Pagājuši gadi, 
bet joprojām apziņā dzīvo ie  stu-
dējumi: P. Pētersona luga “Man 
trīsdesmit gadu”, G. Priedes “Tava 

Jaunušana iestudēto lugu ampli-
tūda bija plaša, ārkārtīgi spilgtu 
skanējumu un skatītāju cieņu, arī 
mīlestību iemantoja vairāki viņa 
iestudējumi. Atmiņā dzīvo T. Vil-
jamsa “Ilgu tramvajs” ar A. Lied-
skalniņu galvenajā lomā, arī F. Mol-
nāra “Lilioms” ar U. Dumpi un 
Ģ. Jakovļevu centrā, Dz. Fārkera 
“Kavalieŗu viltība”. Varētu saukt 
– vēl un vēl… Tā ir it kā sena 
pagātne, bet – neaizmirstama, tā 
dzīvo joprojām. 

Alfrēda Jaunušana personību 
daudzveidīgu darīja arī viņa ak -
tieŗa talants: viņš bija spējīgs ie -
dzīvoties visdažādākajās lomās, 
turklāt tajās bija absolūti īsts un 
līdz galam ticams. No tāliem jau-
nekļa gadiem man atmiņā dzīvo 
Jaunušana Rūdis Blaumaņa “Skro-
derdienās Silmačos”, gadi ritēja, 
1965. gadā viņš atjaunoja A. Amt-
maņa-Briedīša iestudētās “Skro-
der dienas Silmačos”; un pats jo -
projām skatītājus priecēja kā 
Rūdis. Bet ne jau puikas vien bija 
viņa lomu lokā, tur bija arī pie-
auguši un pat padzīvojuši vīri, nu 
kaut vai Jānis Bertolds seniors 
A. Eglīša “Bezkaunīgo veču” iz -
rādē, un tāds kā ardievu sveiciens 
skatuvei bija viņa Normens E. Tom p-
sona lugas “Pie Zelta ezera” iz -
rādē. Un iznāca dīvaina sasauk-
šanās: šajā pašā lomā mazajā 
teātrī sanfrancisko dzīvoja reži-

sors un aktieris Laimonis Siliņš, 
bet par Jāni Bertoldu senioru uz 
skatuves viņš pārtapa jau 1972. 
gadā, Normena lomu L. Siliņš 
gan notēloja vēlāk par Jaunušanu. 

Jā, un nu par atvadām. Jau nu-
šans tik jauns, protams, vairs 
nebija, bet ļoti paškritisks gan, 
un no teātŗa mākslinieciskā va -
dītāja pienākumiem 1987. gadā 
atteicās, taču pa kādai izrādei vēl 
iestudēja, kaut iestudējumu vei-
došanu savā ziņā bija pārņēmuši 
nākamās paaudzes režisori. Viena 
neparasta tikšanās notika 2004. 
gadā. Alfrēda Jaunušana iestu dē-
tās izrādes jau nu bija nospēlētas, 
bet viņš kā savu atvadu sveicienu 
iestudēja pēckaŗa gados neiestu-
dēto Ed. Vulfa lugu “Sensācija” 
un tēlotāju lokā iekļāva milzīgi 
lielu skaitu aktieŗu: tie bija viņa 
kādreizējie audzēkņi vai viņa dar-
bības laikā teātŗa dzīvi uzsākušie 
aktieŗi. Jā, arī Māra Zemdega. 
Vairākām aktieŗu paaudzēm Jau-
nušans teātrī bija atraisījis spār-
nus, iemācījis lidot, attīstījis pras mi 
dzīvot uz skatuves un glabāt 
pārliecību, ka labākā vērtība un 
laime ir teātris. No dzīves Jau-
nušans aizgāja 2006. gadā. 

Es pats par aktieri gan nekad 
nebiju gribējis kļūt, bet mīlestību 
un sapratni par teātri arī man ar 
savām izrādēm un lomām ieau-
dzināja Alfrēds Jaunušans. 

Alfrēds Jaunušans – mūsu leģendaVIKTORS HAUSMANIS 

kļuva par Drāmas teātŗa galveno 
režisoru (1966), viņš par vienu 
no saviem pamata uzdevumiem 
uzlūkoja iespēju aktieŗiem sevi 
apliecināt, allaž domāja par to, lai 
viens vai otrs aktieris nepaliktu 
bez lomām, un nereti mudināja 
literārās daļas vadītāju atrast 
lugas, kuŗās aktieŗi varētu at -

labā slava”, H. Gulbja “Aijā, žūžu, 
bērns kā lācis”, P. Putniņa “Paši 
pūta, paši dega”, un tieši tajos 
atklājās to gadu reālā dzīves 
īstenība, ne skaļos vārdos izteikta, 
bet zemtekstu izjūtās izdzīvota. 
No skatuves tieši visu pateikt 
nevarēja, bet sevī izjust – gan, un 
to Jaunušans prata parādīt. Taču 
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Krišjānis Kariņš tiekas 
ar Angelu Merkeli

Šobrīd, kad Eiropas Savienību 
(ES) gatavojas pamest viena no 
lielākajām dalībvalstīm, svarīgāk 
nekā jebkad iepriekš ir stiprināt 
Eiropas pamata vērtības un visām 
27 dalībvalstīm runāt vienotā bal-
sī, tā pirmdien pēc tikšanās ar Lat-
vijas Ministru prezidentu Krišjāni 
Kariņu (JV) norādīja Vācijas kan c-
lere Angela Merkele.

Merkele ar Kariņu Berlīnē pār ru-
nājuši turpmāko Latvijas un Vā -
cijas sadarbību ekonomikas un 
drošības jautājumos, kā arī jautā-
jumus, kas saistīti ar izaicināju-
miem, ar ko saskaras ES. Abi bija 
vienisprātis, ka ES lielākais ap -
drau dējums ir Krievija, kas ar 
propagandas un dezinformācijas 
instrumentiem cenšas vājināt ES.

“Krievija atrodas blakus Latvijai, 
un tas ir ļoti sensitīvs jautājums, 
mēs redzam, cik neprognozējama 
šī valsts ir, mēs redzam, ko tā ir 
izdarījusi Ukrainā. Mēs runājām 
par dezinformāciju, ko šī valsts 
izplata caur saviem valstspiederī-
gajiem, kas dzīvo Latvijā un arī 
Vācijā. Mums kopīgiem spēkiem 
ir jāstājas šim apdraudējumam 
pretī,” atzina Merkele.

Kariņš norādīja, ka Latvija un 
Vācija ir stratēģiskie partneri Ei -
ropas Savienībā un NATO, tāpēc 
ir svarīgi vēl vairāk stiprināt šīs 
attiecības un kopīgi domāt par 
to, kā veidot vienotas un polītiski 
stabilas Eiropas nākotni.

“Mums ir jāturpina strādāt kopā – 
plecu pie pleca, lai stiprinātu Ei -
ropas vērtības. Šajā brīdī sevišķi 
sva rīgi mums visiem ir runāt vie-
nā valodā. Mums apkārt ir daudz 
apdraudējumu, piemēram, Krie-
vi ja, kas nemitīgi cenšas graut Ei -
ro pu un mūsu vērtības. Mums ir 
jābūt spēcīgiem un vienotiem, visi 
par vienu, viens par visiem,” pauž 
Kariņš.

Premjers vizītē Vācijā piedalījās 
arī pasākumā par globālās finanču 
sistēmas drošību, kuras laikā klāt-
esošos iepazīstināja ar savu redzē-
jumu par nepieciešamajām pār-
maiņām Eiropas banku sistēmā.

***
Pirmā LTF manifestācija

Pirms 30 gadiem Komjaunat nes 
krastmalā, kā toreiz sauca 11. no -
vembŗa krastmalu Rīgā, notika 
pir mā lielā Latvijas Tautas frontes 
rīkotā manifestācija, kas Daugav-
malā pulcēja ap 250 000 dalīb nie-
ku. Mītiņš oficiāli tika rīkots “par 
demokratizāciju un atklātumu 

Lat vijā”, kā arī, lai protestētu pret 
tiem spēkiem, kas pretojas Mi - 
ch aila Gorbačova “pārbūvei”.

Latvijas gadījumā šos spēkus per-
sonificēja Interfronte un tās sa -
biedrotie Latvijas kompartijas pro  -
maskaviskajā spārnā. Ļaužu no -
skaņojumu pauda gan sarkanbalt-
sarkano karogu klātbūtne, gan tas, 
ka līdzās tādiem lozungiem kā 
“Tautas kontroli pār partiju!” vai 
“Nost ar uzbrukumiem M. Gor-
bačova polītikai”, “Nosargāt vārda 
un preses brīvību!” bija arī “Mātes 
valodu tēvu zemē!”, “Nepieļausim 
1959. gada notikumu atkārto ša-
nos!”, “Ne soli atpakaļ!”, “Anulēt Mo -
lotova-Ribentropa paktu!”. Atklāti 
par neatkarības atjaunošanu vēl 
runāt nevarēja, un Daugavmalā 
toreiz notiekošais bija lieliska 
illustrācija tā laika sarežģītajai po -
lītiskajai spēlei, kad, no vienas 
puses, vēl nācās ievērot padomju 
sistēmas noteikumus, bet, no otras 
puses, pamazām šo sistēmu dru-
pināt.

***
Lietuva svin Neatkarības 

atjaunošanas dienu
Lietuva 10. martā svin Valsts at -

jaunošanas dienu – 101. gads kār-
tu, kopš pieņemts akts par neat -
ka rības atjaunošanu, proklamējot 
Lietuvas Republiku. 1918. gada 
16. februārī Lietuvas nacionālās 
atmodas tēva Jona Basanaviča va -
dītā Lietuvas Padome Viļņā pa -
rak stīja dokumentu, kuŗā paslu-
dināja, ka Lietuva atjauno neat ka-
rīgu, uz demokratiskiem pama-
tiem balstītu valsti ar galvaspilsētu 
Viļņā un norobežojas no visām 
valstiskajām saitēm, kādas tai jeb-
kad bijušas ar citām tautām.

Šai dienā Lietuva piemin arī 
70. gadskārtu, kopš Lietuvas na -
cionālo partizānu vadība padom-
ju okupācijas apstākļos pieņēma 
Lietuvas Brīvības cīņu kustības 
padomes deklarāciju, pasludinot, 
ka Lietuva ir demokratiska repub-
lika, kuŗā suverēnā vara pieder 
Lietuvas tautai, un aicinot visus 
lietuviešus gan dzimtenē, gan ār -
pus tās robežām iesaistīties cen tie-
nos atjaunot Lietuvas neatkarību.

Rīta agrumā Lietuvas valsts va -
dītāji Viļņas Rasu kapsētā godināja 
Neatkarības akta parakstītāju pie-
miņu. Viļņas televīzijas tornī tika 
uzvilkts milzīgs Lietuvas karogs, 
bet galvaspilsētas Katedrāles lau-
kumā sākās jau par tradiciju kļu-
vušais jauniešu gājiens “Pa valstis-
kuma ceļu”. Tieši pusdienlaikā Si -
mona Daukanta laukumā pie pre-
zidenta pils tika svinīgi uzvilkti 
visu triju Baltijas valstu karogi. 
Viļņas katedrālē notika Valsts at -
jaunošanas dienai veltīta mise. Svi-
nīgs atceres pasākums pare dzēts 
arī pie Viļņas Signatoru na  ma, kur 
pirms 100 gadiem tika parakstīts 
Lietuvas Neatkarības akts. Pieva-
karē Viļņas Ģedimina prospektā 
tika aizkurti 70 brīvības uguns-
kuri, pieminot Brīvības cīņu kus-
tības padomes deklarācijas septiņ-
desmitgadi.

***
Valsts prezidents atklāj skolu 
programmu “Dzīvei gatavs”
“Šodien mūsdienu mainīgajā 

pasaulē izglītības uzdevums ir ne 
tikai sniegt zināšanas, bet arī at -
tīstīt prasmes un veidot katra cil-
vēka personību. Personību, kas ir 
brīva un patstāvīga savos sprie-
dumos un izvēlēs, jo tieši šādas 
personības veido stipru valsti un 
mūsdienīgu un demokratisku sa -
biedrību,” programmas atklā šanas 
sarīkojumā uzsvēra Valsts prezi-
dents un akcijas  “Iespējamā misi-
ja” patrons Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atzīmēja, ka, 
lai notiktu pārmaiņas, svarīgs ir 
kopdarbs un sadarbība starp iz  glī-
tības iestādēm, pašvaldībām, mi -
nistriju un dažādu nozaru pār-
stāvjiem. Skolu programma “Dzī-
vei gatavs” ir lielisks piemērs šādai 
sadarbībai un būs liels atbalsts gan 
skolotājiem, gan skolēniem dažā du 
mācību priekšmetu apguvē. Sa  rī-
kojuma laikā Valsts prezidents pa -
teicās programmas atbalstī tā jiem – 
pirmajiem uzņēmumiem un no -
za ru pārstāvjiem, kas 5. mar tā Rī -
gas pilī parakstīja sadarbības me -
morandu par iesaistīšanos šajā 
iniciātīvā, lai dalītos ar savām zi -
nāšanām un prasmēm, un iepa-
zīs tinātu skolēnus ar konkrētām 
profesijām. Savukārt uzrunājot 
sko lēnus, Valsts prezidents novē-
lēja sasniegt katram savus izvir zī-
tos mērķus. “Organizējiet savu ik -
dienas un skolas dzīvi tā, lai viss, 
ko jūs darītu, būtu vērsts uz jūsu 
attīstību. Lai kļūstot pieaugušiem, 
jūs būtu gudri, zinoši, izglītoti 
cilvēki, kas turpmāk veidos mūsu 
valsti, jo ne tikai jums pašiem, bet 
arī visai Latvijai ir vajadzīgi iedves-
mojoši veiksmes stāsti. Lai mums 
visiem kopā izdodas veidot Lat -
viju par zemi, ar kuru lepoties, 
kuru sargāt un godāt!” uzsvēra 
Raimonds Vējonis.

***
Saeimā iesniedz šī gada 

“technisko budžetu”
Finanču ministrs Jānis Reirs (Jau-

nā Vienotība) 8. martā tradicionā-
lajā portfelī no Finanču minis - 
t rijas uz Saeimu aiznesa šī gada 
budžetu, ko valdība sauc par tech-
nisko budžetu un jaunas iniciātī -
vas sola izskatīt vien no nākamā 
gada. 

Kopā ar valsts budžeta likumu 
izskatīšanai parlamentā nodoti vēl 
14 likumprojekti.  Saeimas Bu  dže-
ta un finanču (nodokļu) komisijas 
priekšsēdis Mārtiņš Bondars (At -
tīstībai/Par!) žurnālistiem atzina, 
ka deputātu pienākums ir šā gada 
valsts budžetu pieņemt iespējami 
ātrāk. Līdz ar to arī Saeimas par 
budžetu atbildīgā komisija apņē-
musies 18. un 19. martā strādāt 
visu dienu ar nelielām pauzēm. 
Vienlaikus Bondars pauda gan-
darījumu, ka šā gada budžetā at -
rasti papildu līdzekļi veselības ap -
rūpei, aizsardzības jomai, kā arī 
finanču uzraudzības sektora sa -
kārtošanai.

***
Gada vēsturnieks 2018 – 

Uldis Neiburgs
Balvu “Gada vēsturnieks Latvijā 

2018”  ieguvis vēsturnieks Uldis 
Nei burgs, informē Vēstures izpē-
tes un populārizēšanas biedrība. 
Balvas ieguvējs tika noskaidrots 
sa  biedriskā aptaujā, kuŗu biedrība 
organizē jau astoto gadu. Vairā-
kums aptaujas dalībnieku ir no  vēr -
tējuši vēsturnieka Ulda Nei bur ga 
devumu vairāku gadu ga   ŗu mā, 
strādājot pie līdz šim mazāk zi -
nāmu Otrā pasaules kaŗa notiku-
mu Latvijā pētniecības. Daudzi 
no šiem tematiem ir pretrunīgi, 
ak  tuāli un neērti vēl šodien. Tas 
re zultējies vairākās sabiedrībā 
po  pulārās grāmatās, piemēram, 
“Dievs, Tava zeme deg!”: “Latvijas 
Otrā pasaules kaŗa stāsti” un tās 
turpinājumā “Grēka un ienaida 
liesmās! Latvijas Otrā pasaules 
kaŗa stāsti”, kas iznāca šī gada sā -
kumā. 

Uldis Neiburgs

Pētnieka interešu lokā ir arī -
dzan mazāk zināmas, bet nepelnīti 
noklusētas temas – Latvijas preto-
šanās kustības darbība un Salas-
pils nometne. Atzinīgi vērtētas 
pētnieka atsaucība runāt par sa -
biedrībā neērtiem jautājumiem 
plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā 
krie vu medijos, tā veicinot dis-
kusiju par padomju okupācijas 
gados radītiem stereotipiem pla-
šākā auditorijā. “Patīkami klausī-
ties un lasīt intervijas ar Uldi Nei-
burgu. Lai runātu par jutīgajām 
Otrā pasaules kaŗa temām, ir ne -
pieciešama drosme, skaidrs prāts 
un pacietība,” tā kāds no aptaujas 
dalībniekiem.

***
Oskara Kalpaka bataljona 

100 gadu dibināšanas atcere
Detroitas latviešu informācijas 

biļetena Vēstis archīvos atrodas in -
formācija par pulkveža Oskara Kal -

paka un kalpakiešu atcerēm De -
troitā, sākot ar pašu pirmo, kas 
notika 1952. gadā: Kalpaka diev-
kalpojums 2. martā, pēc tam kon-
certs – Herta Lūse un Ingus Nā -
runs. Rīko LAD (Latviešu apvie-
nība Detroitā) un Sv. Pāvila drau-
dze Salem baznīcā. Referāts –
Felikss Lūkins. 

67 gadus Detroitas latvieši ir 
neatlaidīgi turpinājuši godināt 
mūsu tautas varoni Oskaru Kal-
paku, līdz pat šī gada 23. februārim. 
Kalpaka simtgades ballē bija iece-
rēts sasniegt 100 dalībnieku skai-
tu. Gandrīz jau bija! Uz Studenšu 
kor porāciju un Korporāciju ko - 
pas Detroitā laipno ielūgumu at -
saucās 97 viesi. Starp tiem bija 
daudz jauniešu, kam pirmo reizi 
bija iespēja iet polonēzē un dzirdēt 
par Oskara Kalpaka nozīmi Lat-
vijas brīvības cīņās. Toms Traut-
manis angļu valodā uzrunāja klāt-
esošos ar labi sagatavotu vēsturis-
ku pārskatu par Kalpaka dzīvi un 
nāvi, lai arī mūsu tautiešu latviski 
nerunājošās otrās puses labāk sa -
prastu, kāpēc mēs pieminam iz -
cilo kaŗavadoni vēl arī pēc 100 
gadiem.

***
Latvijas delegācija  

Londonas grāmatu tirgū
Laikā no 12. līdz 14. martam 

norisinājās Londonas grāmatu tir-
gus (The London Book Fair), kuŗā 
sesto gadu pēc kārtas ar nacionālo 
stendu tika pārstāvēta arī Latvijas 
literātūras nozare. Latvijas dele-
gāciju Londonā veidoja pārstāvji 
no platformas Latvian Literature, 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA), izdevniecībām 
“Jāņa Rozes apgāds”, “Pētergailis” 
un “Liels un mazs”, kā arī tipo gra-
fijām “Dardedze”, Jelgavas tipo-
gra fija un “Veiters”. Latvijas pro-
gramma Lielbritanijā tika atklāta 

11. martā ar pieņemšanu Dauga-
vas Vanagu fonda kultūras centrā. 
12. martā notika seminārs “Uzle-
cošās zvaigznes: bērnu autori un 
illustrātori no Baltijas”, kuŗā pieda-
lījās starptautiski atzītā grāmatu 
illustrātore Elīna Brasliņa. 13. mar-
tā notika seminārs “Sievietes iz  de-
vējdarbībā: viedokļi no Baltijas   
un Lielbritanijas”, kuŗā piedalījās 
izdevniecības “Zvaigznes ABC” va -
dītāja Vija Kilbloka. 14. martā tika 
organizēts seminārs “Literā tūra 
tul kojumā: Baltijas grāmatas Liel-
britanijā”. Seminārā diskutēja Liel-
britanijas izdevēji, kas izdevuši Bal-
tijas literātūras tulkojumus angļu 
valodā.

Lozungi Daugavmalas mītiņā

Bijušā finanču ministra Roberta 
Zīles personīgais darba portfelis, 
ko viņš nešanai uz Saeimu at -
vēlēja 1998. gadā. Šogad tas tika 
nests 22. reizi
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426 remigrantu lēmums,  
emocijās balstīts

Remigrācijas konsultanti strā -
dā jau gadu – kopš pagājušā gada 
1. marta un ar viņu palīdzību    
mā  jās pārbraukuši 426 cilvēki jeb 
173 ģimenes. Vides aizsardzības 
un re  ģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM)  Reģionālās polītikas de  -
partamenta vadītājs Raivis Brem-
šmits secina – cilvēku lēmums at -
griezties visbiežāk ir emocionāls, 
nevis finanču iespējās balstīts. Re -
migranti ir gatavi atteikties no sap-
ņu algas, lai būtu kopā ar tu  vi-
niekiem dzimtenē, un bērni skolā 
runātu latviešu valodā.

Katrā Latvijas novadā strādā pa 
vienam konsultantam. Pētot sta-
tistiku, redzams, ka Rīgas reģions 
remigrantiem ir populārākais, bet 
tas nav pārsteigums, jo tas ir arī 
lielākais. Tad seko Latgale un Kur-
zeme. Latgale pat nedaudz priekšā, 
uzsver Bremšmits, norādot –  ie -
spē jams, pateicoties koordinā to-
ram. “Rezultāts tiešām ir labs, lai 
gan tieši par Latgali bijām vis-
skeptiskākie. 

Tur vidējā alga ir 500 – 600 eiro 
bruto, kamēr Rīgā 1000. Tas vēl - 
r eiz apliecina – kad atgriežas ģi -
menes, galvenā motīvācija ir izglī-
tība, ekonomiskos ieguvumus cil-
vēki ir gatavi nedaudz upurēt.”

***
Lemberga lieta “sakustējusies”
 Prokuratūra 7. martā tiesas de -

batēs lūdza Lembergam piemērot 
astoņus gadus ilgu brīvības at -
ņem šanu ar mantas konfiskāciju, 
kā arī naudas sodu 150 minimālo 
mē  neš algu jeb 64 500 eiro apmērā, 
pastāstīja lietas prokurors. Lem-
bergu prokurātūra apsūdz par ku -
kuļņemšanu sevišķi lielos apmē-
ros, par noziedzīgi iegūtu finanču 
līdzekļu un citas mantas legalizē-
šanu, par dienesta viltojumu, par 
piedalīšanos mantiskos darījumos, 
kuŗi viņam saistībā ar dienesta 
stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par 
ļaunprātīgu dienesta stāvokļa iz -
mantošanu un citiem noziegu - 
miem. Lietā apsūdzēts arī Lem-
berga dēls Anrijs Lembergs un 
Lemberga biznesa partneris Ansis 
Sormulis. Anrijam Lembergam 
pro kuratūra lūdz piemērot brī vī-
bas atņemšanu uz pieciem gadiem 
un sešiem mēnešiem, konfiscējot 
mantu, savukārt Lemberga bizne-
sa partnerim Sormulim – brīvības 
atņemšanu uz septiņiem gadiem 
un mantas konfiskāciju, norāda 
smagos noziegumos apsū dzētā  
un no pienākumiem atstā dinātā 
Ventspils mēra Aivara Lem berga 
(Latvijai un Ventspilij) lietas pro-
kurors Juris Juriss. Visi trīs ap  sū-
dzētie norādījuši, ka nesaprot un 
neatzīst viņiem celtās apsū dzības.

***
Latvijas Simtgadei veltīts 

koncerts Hamburgā
Elbas filharmonijā Hamburgā 

Valsts akadēmiskais koris Latvija 
un tā mākslinieciskais vadītājs 

Māris Sirmais kopā ar Elbas fil-
harmonijas goda ērģelnieci Ivetu 
Apkalnu sniedza Latvijas valsts 
Simtgadei veltītu koncertu, kuŗu 
apmeklēja arī Vācijas un Latvijas 
prezidenti un kultūras ministre 
Dace Melbārde, kā arī liela latvie-
šu klausītāju grupa no dažādām 
Latvijas pilsētām.

Vienlaikus ar VAK Latvija vie-
sošanos Hamburgā koncertēja arī 
Latvijas Radio koŗa diriģents Sig-
vards Kļava, kuŗš divas nedēļas 
bija strādājis ar Ziemeļvācijas Ra -
dio kori, lai sagatavotu koncert-
programmu “Himnas un lūg ša nas” 
ar G. Sviridova un baltiešu kom-
ponistu V. Barkauska, A. Perta,     
Ē. Ešenvalda un P. Vaska mūziku, 
kas izskanēja trīs dievnamos. Kon-
certā Lineburgas Svētā Jāņa baz-
nīcā bija klāt gan Gunda Vaivode, 
gan Pēteris Vasks.

***
Nākusi klajā grāmata par
 trimdas latviešu mūziķi 

Andri Vītoliņu
Klajā nākusi kultūrvēsturiska 

grā mata par talantīgo trimdas mū -
ziķi no Zviedrijas Andri Vītoliņu, 
kuŗš daudziem palicis spilgtā at -
miņā no viņa rīkotajiem burvī ga-
jiem “Jaunatnes rītiem” Eiropas 
latviešu Dziesmu svētkos no 1964. 
līdz 1989. gadam, kā arī leģendā-
rajās Pasaules latviešu Dziesmu 
dienās Gotlandē (1979) un Min - 
s terē (1984; 1987). Grāmatā “An - 
d ris Vītoliņš rakstīja un citi rak - 
s tīja” lasāmi arī plaši apraksti par 
ELJA (Eiropas Latviešu jaunatnes 
apvienību) un KLJS (Komiteju 
Latviešu jaunatnes sadarbībai) 
Zviedrijā, kur Andris Vītoliņš bija 
ļoti aktīvs (KLJS svarīga loma to -
reiz bija arī Latvijas pašreizējā Mi -
nistru prezidenta tēvam Uldim 
Kariņam).

Grāmatu “Andris Vītoliņš rak - 
s tīja un citi rakstīja” visizdevīgāk 
var nopirkt Okupācijas mūzeja 
grāmatu galdā Rīgā, Raiņa bulvā -
rī 7. Citur grāmatu par Andri 
Vītoliņu pagaidām var iegādāties 
vienīgi grāmatveikalu “Globuss” 
tīklā Rīgā un Latvijā.

***
Māksliniece Linda Riņķe  

kā Sprīdītis
Spānijā dzīvojošās mākslinieces 

Lindas Riņķes un Šķieneru ciema 
iedzīvotāju kopdarbs – ar mozaī ku 
izlikta pietura – saņēmis balvas 
“Kilograms kultūras 2018” godal-
gu nominācijā “Kultūrvie ta”. Tā 
bija labākā dāvana Lindai dzim-
šanas dienā un reizē liels prieks un 
pagodinājums visiem, kas betona 
pieturu pārvērta māk s las darbā. 

Linda Riņķe ar vīru Serhio lido 
uz Spāniju, kur patlaban mīt. Lin-
da pati sevi sauc par Sprīdīti, pa -
saules apceļotāju. “Pēdējā laikā, kad 
mani piesaka, saka ceļotāja, rakst-
niece un māksliniece. Un tas ir, jā, 
mans sapnis. Viss ir sasniegts. Es 
pati 2012. gadā aizlaidu no Lat-
vijas, nokļuvu Jaunzēlandē, kur 
iepazinos ar Serhio, un nu mēs 
mītam  starp Spāniju un Latviju,  
jo mēs mājās braucam ļoti bieži,” 
stāsta māksliniece. Un kāpēc Lin-
da aizbrauca? “Tas nav nekāds ap -
vainojums Latvijai, vienkārši bija 
sajūta, ka es neesmu īsti laimīga 
tajā vietā, kur es esmu. Centos 
dzīvot to pareizo dzīvi – vidussko-
la, augstskola, labs darbs, dzīvoklis. 
Un man jau tas viss arī bija, bet es 
emocionāli nejutos labi. Līdz es 
pateicu – piedodiet, man jādodas. 
Un kā Sprīdīte devos pasaulē...” 
stāsta Linda.

Lindas vīrs Serhio stāsta, ka abi 
satikušies Jaunzēlandē, kur viņš 
bija dārznieks mājā, kur Linda 
dzīvoja. Sieva piebilst – tas bija kā 
romantiskajās filmās! Runājot   
par iespējamo atgriešanos mājās, 
Latvijā, Linda LTV raidījumā 
“Aculiecinieks” stāstīja: “Mums ir 
dažādi scēnāriji. Viens scēnārijs ir 
Spānija, kur sapņojam audzēt vī -
nogulājus, cits scēnārijs – Latvija. 
Bet Serhio ir biologs, kuŗš pagai-
dām nemāk latviešu valodu. Ja 
kāds var piedāvāt biologam darbu, 
mēs jau rīt braucam šurp!” stāsta 
Linda.

***
Kultūras dienā Īrijā  

iepazīstina ar Latviju
Latvijas vēstnieks Īrijā  Jānis Sīlis 

un padomniece Edīte Medne pie -
dalījās Wicklow Educate Together 
skolas rīkotajā Kultūras dienā, ku  rā 
vairāk nekā 20 tautību bērniem 
bija iespēja klātesošos iepazīstināt 
ar savu valsti un tradicijām. 
Vēstnieks J. Sīlis, Kristofers, Kel-
vins, padomniece E. Medne, Ralfs 

// Foto: Latvijas vēstniecība Īrijā

Latviju pārstāvēja trīs aktīvi un 
zinoši puiši – Kelvins, Kristofers 
un Ralfs, kuŗi bija sagatavojuši in -
formatīvos plakātus par Latviju, 
kā arī kopīgi ar mammām sarū-
pējuši latviskos cienastus, ko pie-
dāvāja nogaršošanai sarīkojuma 
viesiem. Zēni pastāstīja par skolu, 
par saviem vaļaspriekiem, kā arī 
intervēja vēstniecības pārstāvjus, 
uzdodot jautājumus par Latviju. 
Skolēnu vecāki apstiprināja, ka 
mājās runā tikai latviski, tāpēc arī 

bērniem ir labas latviešu valodas 
zināšanas. Skolā kopumā mācās 
12 Latvijas skolēni. Pasākumā pie-
da lījās arī Vienlīdzības, imigrācijas 
un integrācijas ministrs David 
Stan ton, kuŗš uzvēra šādu sarīko-
jumu nozīmi nacionālās identitā-
tes saglabāšanā.

***
Kora Latvija diriģents
 Kanadas debijas tūrē

Janvāŗa vidū Kanadas latviešiem 
bija iespēja satikties ar Latvijas 
virsdiriģentu un Valsts Akadē-
miskā koŗa māksliniecisko vadī-
tāju Māri Sirmo, kuŗš atlidoja uz 
Toronto no Rīgas diriģēt Jāņa Kal-
niņa vijoļkoncertu kopā ar vijol-
nieci Lauru Zariņu un mūziķiem 
no Kanadas Nacionālās operas 
orķestŗa.

 Vijoļkoncerts ir daļa no Toron-
to Latviešu koncertapvienības va -
dītā projekta  jauns Centrediscs 
ieraksts, kuŗā skanēs arī Imanta 
Ramiņa Ārija klavierēm un vijolei, 
ar solistiem Lauru Zariņu un Ar -
tūru Ozoliņu, un Tālivalda Ķeniņa 
Klavieŗkoncerts stīgu orķestrim 
un sitamiem instrumentiem, kas 
ir ieraksts no Kanadas nacionālā 
radio archīviem. Ieraksts notika 
sla venajā Glenn Gould studijā, ie -
cienītā Kanadas producenta Dā -
vida Jēgera vadībā. Ierakstu pre-
zentēs sadarbībā ar Kanadas Mū -
zi kas centru Dziesmu svētku Or -
ķestŗa un kamermūzikas koncer -

tā – piektdien, 5. jūlijā, plkst. 16 
Koerner Hall. Līdzās šim vērienī-
gajam projektam virsdiriģents va -
dīja kopkoŗa mēģinājumu ar To -
ronto, Montrealas, Hamiltonas un 
apkārtnes koristiem. Viņš tā ap -
būra koristus, ka viņi vēl ilgi jūs-
moja par šo piedzīvojumu, par 
katru viņa aprakstīto attēlu, katru 
technisko detaļu, ko viņš bija mā -
cījis. Visi ļoti gaida viņa atgrieša-
nos pirmajā Dziesmu svētku kop-
koŗa mēģinājumā jūlijā Toronto.

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

KANADA. 8. martā vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums tikās 
ar jauno Latvijas goda konsulu 
Dienvidontārio Kārli Kristiānu 
Vasarāju. Vēstnieks novēlēja sek-
mīgu darbu, stiprinot Latvijas un 
Kanadas draudzīgās attiecības, 
aicinot pievērsties ekonomiskās 
sadarbības pa  dziļināšanai un cie ši sadarboties ar latviešu kopienu 
Toronto, Ha  miltonā un citur Dienvidontārio.

DĀNIJA. Latvijas vēstniecība Dānijā sadarbībā ar Kopenhāge-
nas kinoteātri Husets Biograf demonstrēja Latvijas Simtgades filmu 
“Mērijas ceļojums”. Filmas seansu apmeklēja aptuveni 50 viesi, tai 
skaitā vēstniecības aicinātie diplomātiskā korpusa pārstāvji, latviešu 
diaspora Dānijā un citi interesenti. Filmas izrādē piedalījās un, at -
bildot uz skatītāju jautājumiem, dziļāku izpratni par filmu palīdzēja 
veidot producente Elvita Ruka.

SPĀNIJA. Vēstniecība sa -
darbībā ar Spānijas diplomātijas 
aka dēmiju (Academia de la Dip-
lomacia)  rīkoja latviešu māksli-
niecei  Džemmai Skulmei veltī - 
tu vakaru ar mākslas zinātnieces 
In  gas Šteimanes piedalīšanos.      
I. Šteimane prezentēja māksli-
nieci, izceļot Džemmas Skulmes 
personību un nozīmi Latvijas 
mākslā. Klāteso ša jos īpašu interesi izraisīja viņas gleznu cikls, kas 
veltīts Spānijas tematikai (Velaskesa ietekme), kuŗas nosaukums ir 
“Dialogi”. Džem ma Skulme savos 93 gados turpina radīt mākslas 
dar bus  un piedalās sabiedriskajos notikumos. Šogad Džemma Skul-
me saņēma Purvīša balvu par mūža ieguldījumu mākslā.

VĀCIJA. Latvijas vēstniecībā Berlīnē viesojās Latvijas Nacionālo 
bruņotu spēku un Vācijas Bundesvēra kaŗavīri, kuŗiem Vācijas puses 
organizētajā ikgadējā Iekšējās vadības semināra ietvaros bija iespēja 
iepazīties ar vēstniecības daudzpusīgo darbu un uzdevumiem. Lat-
vijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa savā uzrunā iepazīstināja abu bru-
ņoto spēku virsniekus un instruktorus ar Latvijas Vācijas divpu sējo 
attiecību aktuālitātēm un vēstniecības darba virzieniem. Vēstniece 
uzsvēra aizsardzības un drošības polītikas nozīmīgumu starpvalstu 
attiecībās. Savukārt Latvijas aizsardzības atašejs Vācijā pulkvedis Ed -
gars Einiks sarīkojuma dalībniekiem sniedza ieskatu savos amata 
pienākumos un informēja par aizsardzības jomas aktuālitātēm.

ČECHIJA. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiro-
pas lietās Solveiga Silkalna apmeklēja Čechiju, lai konsultētos par 
aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, tostarp par ES daudzga-
du budžetu 2021. – 2027. gadam. 
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Rīgas krievu laikraksts “Se  god-
ņa” smeļas savas “sensācijas” no 
visai duļķainiem avotiem… Spilgts 
un atbaidošs piemērs ir raksts 
“Krieviju gaida ebrēju masveida 
pieplūdums”, kas 8. martā parā-
dī jās šīs avīzes iknedēļas pieli-
kumā Ekspress-Latvija. Ievadā 
kāds Maksims Samohins, kon - 
s ta  tējot, ka Izraēla “svaidās starp 
ASV un Krieviju”, iepazīstina la -
sītājus ar “Izborskas kluba” lo  cek-
li, polītologu Šamilu Sultanovu, 
kurš zinot, “kas sagaida šo val -
sti”. Te nav atšifrēts, kas tas par 
“Izborskas klubu”. To dibinājis 
Maskavas portāla zavtra.ru re  - 
d ak tors, pareizticīgais staļinists 

“Segodņa” duļķainais avots un 
maskavieši no Telavivas

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Alek  sandrs Prohanovs, un islām-
ticīgis staļinists Šamils Sultanovs 
ne bez ļauna prieka apgalvo, ka 
Izraēlu sagaidot neizbēgams gals 
... un rezultātā ebrēji masveidā 
ieplūdīšot Krievijā.

Sultanovs “domā”, ka stipra spie-
diena rezultātā Izraēlai nāksies 
radīt “divu tautību – palestīniešu 
un ebrēju – valsti”. To savulaik 
esot pareģojis Kisindžers un pat 
nosaucis datumu – 2022. gadu. 
Ebrēji jau tagad dodas prom, un 
pēc kādiem 30 gadiem Izraēla 
kļūšot viscaur palestīniska.

Un Samohins vaicā Sultano-
vam: “Kur tad liksies baltie (!) 
ebrēji, kuŗi ar saviem sviedriem 

un asinīm neauglīgu tuksnesi 
pārvērta oazē?”

Un Sultanovs atbild, ka, viņa-
prāt, tie dosies uz Krieviju, jo Ei -
ropā un ASV pastiprinājies an  ti se-
mitisms. Un “ģeopolītiski de facto 
Izraēla nevienam nav vaja dzīga”, 
konstatē Sultanovs un liek saprast, 
ka “amerikāņu ģenerāļi” pārmet 
Izraēlai un ASV ebrēju lobijam 
Amerikas ievilkšanu po s tīgajā Ira-
kas kaŗā, kas savukārt stiprinājis 
Irānu – ASV galveno sāncensi.

Prātodams par paredzamo drī-
zo “Izraēlas galu”, Sultanovs rē -
ķina: ebrēju skaits Izraēlā – seši 
miljoni. No tiem divi – paši alka-
tīgākie (!) dosies uz ASV, pārējie 

četri miljoni – uz Krieviju.
Rakstam pievienota Ukrainai 

atņemtās Krimas karte un ņir-
dzīgs teksts: tiem ebrējiem, kas 
pametīšot Izraēlu, dota iespēja 
apmesties šīs pussalas trijos maz-
apdzīvotos rajonos, un, tā kā viņi 
Izraēlā pārvērtuši tuksnesi zie-
došā dārzā, viņi varēšot visu Kri-
mu padarīt par paradīzi zemes 
virsū. Pie reizes – Eipatorijā “dar-
bojas lieliska sinagoga. Turp va -
rēs pārvest visas reliģiskās vērtī-
bas no Jeruzalemes!”.

Tas nu vairs nav humors. Tas ir 
kauna traips Rīgas krievu avīzei 
ar liekulīgi piesavināto nosau ku-
mu “Segodņa”.

Kontrastam – patiess un inte-
resants fakts: patlaban Maskavā 
dzīvo un strādā daži tūkstoši 
kriev valodīgo ebrēju no Tela-
vivas: viņi ir tie, kas savulaik iz -
ceļoja no PSRS un tagad, kad 
Krie vijā “atgriezies kapitālisms”, 
liek lietā savas krievu valodas 
zināšanas un Izraēlā gūto pie re-
dzi un pelna naudu “Putina fede-
rācijas” mētropolē. Daudziem ir 
divas pases, ir dzīvoklis gan Izra-
ēlā, gan Maskavā, tīmeklis ļauj 
“darbā pārvarēt distanci”, un te 
pozitīvā nozīmē izpaužas tas pats 
globālisms, kuŗu pulgo, kā zi -
nāms, ne tikai Šamils Sultanovs.

Tā dēvētā “Rīgas satiksmes” (RS) 
korupcijas lieta, šķiet, ir lielākā, ko 
Latvija piedzīvojusi kopš valsts 
neatkarības atjaunošanas. Gan-
drīz katru dienu publiski kļūst 
zināmi aizvien jauni fakti, un jā -
teic, ka “mati ceļas stāvus”, to visu 
uzzinot, un nu jau var teikt, ka RS 
ir kā “zirneklis” Rīgas domes ra -
dītā korupcijas tīkla centrā. Par to, 
ka cinisms un vēlme “slēpt galus 
ūdenī” tikai palielinās, manuprāt, 
liecina uzņēmuma pagaidu val-
des priekšsēža Anrija Matīsa at -
kāpšanās no amata. Ja no amata 
atkāpjas “Saskaņas” deputāta kan-
 didāts (gan neievēlēts) 13. Saei-
mas vēlēšanās, tad tas acīmredzot 
liecina par to, ka par iespējamās 
kukuļošanas un korupcijas ap -
jomu sabiedrībai nav ne jausmas 
un to var tikai iztēloties. Pēc Ma -
tīsa publiski paustā var saprast,  ka 
uzņēmums ir tā izsaimniekots, ka 
ieķīlātas pat tramvaja sliedes un 
maksātnespēja nav stāsts no fan-
tastikas sērijas, bet Rīgas dome jo -
projām tā īsti neko darīt negrib. 
Ne velti šobrīd ieceltais pagaidu 
valdes priekšsēdis Ernests Saulītis 
paziņojis, ka “Ernst&Jung” audits 
esot tukši vārdi un ka tas nav jā -
redz pat Vides aizsardzības un 
re ģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM). Šobrīd gan ar auditu 
amatpersonas varot iepazīties, ti -
kai jādodas uz RS. Kā zināms, 
Saulīša karjēra ir bijusi saistīta 
tikai ar Rīgas domi, viņš bija Rīgas 
domes Īpašuma departamenta 
vadītājs, kuŗu Ušakovs iecēla par 
RS pagaidu valdes priekšsēdi pēc 
Matīsa atkāpšanās no amata. Iz  rā-
dās, tieši Īpašuma departaments 
ir bijis galvenais “Rīgas satiksmes” 
finanču uzraugs no domes puses 
uzreiz aiz Ušakova un rekomen-
dā ciju sniedzējs mēram. Pat Ma -
tīss jau paudis bažas par to, kā 
interesēs Saulītis darbojas. Vēl jā -
piebilst, ka pagājušajā nedēļā Ko -
rupcijas novēršanas un apkaro-
šanas birojs (KNAB) aizdomās 

Ko darīt ar korupcijas “zirnekli” Rīgā?
par kukuļošanu lidostā aizturē -   
ja partijas “Gods kalpot Rīgai” 
(GKR) biedru, uzņēmuma “Rīgas 
karte” valdes locekli un pašvaldī-
bas uzņēmuma “Rīgas satiksme” 
amatpersonu Aleksandru Bran-
davu, kurš acīmredzot grasījās 
pamest valsti. Nākamajā dienā 
Brandavs gan tika atbrīvots pret 
200 000 eiro lielu sodanaudu.

Ne mazums jau ironizēts par to, 
ka tagad Rīgas mērs Nils Ušakovs 
un bijušais vicemērs Andris Ame-
riks grasās Eiroparlamentā kārtot 
Rīgas komunālos jautājumus un 
izteikti minējumi, ka patiesībā tā 
ir bēgšana no grimstoša kuģa.   
Ce  rība, ka Ušakovs atkāpsies no 
ama ta, kā tas notiek demokratis-
kās un civilizētās valstīs, ja pār 
polītiķi krīt nopietnu aizdomu 
ēna, ir vismaz naiva. Un Ušakova 
apgalvojumi, ka viņš neko neesot 
zinājis un viņam par notikušo nav 
nekādas atbildības, izklausās ne -
vis pēc muļķīga joka, bet pēc ņir-
gāšanās par valsti, likumiem un 
nodokļu maksātājiem. Toties ie -
spēja, ka par mēru varētu kļūt 
Andris Ameriks, kurš taču atkā-
pās no vicemēra amata un kurš 
tagad to ne noliedz, ne apstiprina, 
liek domāt, ka “lietu sakārtošanai” 
vajadzīgs pietiekami pieredzējis 
un šādos darījumos zinošs cilvēks. 

Protams, rūgtumu vieš tas, ka 
polītiķi, pār kuriem krīt nopietnu 
aizdomu ēna, vienā mierā var 
kandidēt Eiroparlamenta vēlēša-
nās. Vēl vairāk, pat ja pret Nilu 
Uša kovu un Andri Ameriku tiks 
sākts kriminālprocess un pēc tam 
arī kriminālvajāšana, viņi varēs 
kandidēt vēlēšanās. Protams, par 
kāda vainu vai nevainīgumu lemj 
tikai tiesa, bet, kā jau esmu rak - 
s tī jusi agrāk, ir arī polītiskā atbil-
dība un arī vienkārši atbilstība 
savam amatam. 

Vai VARAM ministrs Juris 
Pū  ce uzdrošināsies atcelt Ušako-
vu no amata? Izskatās, ka RS tie-
šām ir kā “zirneklis” liela tīkla vi -

dū, kuŗā grozījušies, iespējams, ne 
tikai miljoni, bet arī daudz lielākas 
summas. Ja atceramies, dažādos 
darījumos iejaukti cilvēki Latvijā 
ir gan nokrituši no balkona, gan 
bites izrādījušās ļoti indīgas un 
galu galā autoavārijas notiek, 
reizēm uzbrūk narkomāni. 

Atliek cerība, ka, pirmkārt, Ko -
rupcijas novēršanas un apkaro ša-
nas birojs (KNAB) paspēs sa  vākt 
pietiekami daudz pierādījumu,  
lai sāktu ne tikai kriminālprocesu 
un pēc tam kriminālvajāšanu, bet 
tiktu piemērots arī apcietinājums 
kā drošības līdzeklis. Otrkārt, gri-
bas jautāt, kādēļ valsts neieceļ sa -
vus pilnvarniekus RS pārvaldīša-
nai, jo ir skaidrs, ka pagaidu valde 
neko īsti nedarīs. Galvaspilsētas 
satiksmes uzņēmums ir pietie ka-
mi nozīmīgs visai valstij, lai valsts 
to pārņemtu savā uzraudzībā, līdz 
visas lietas tiks noskaidrotas un 
vismaz daļēji uzņēmumā tiks 
ieviesta kārtība. Tam ir vajadzīga 
polītiskā griba un zināma dro-
sme. 

Par to, vai valsts nevar iecelt 
savus pilnvarniekus, jautāju vai-
rākiem 13. Saeimas deputātiem, 
jo kādā dienā Rīga tiešām var pa -
mosties bez sabiedriskā tran - 
s porta – kā jau minēju, Rīgas dome 
ir ņēmusi aizdevumus bankās, 
ieķīlājot transporta līdzekļus un, 
uzzinot, kā saimniekots RS, ban-
kas kredītus var pieprasīt atpakaļ 
daudz ātrāk. Pagājušajā gadā RS  
ir bijuši vajadzīgi 137 miljoni eiro, 
un nupat, lai uzņēmums neno-
nāktu bankrota situācijā, no Rīgas 
domes budžeta tika prasīti kār - 
tē jie miljoni. Jurists, 13. Saeimas 
deputāts no “Jaunās Vienotības” 
(JV) Andrejs Judins, atbildēja īsi: 
“RS ir pašvaldības uzņēmums 
(SIA). Valsts institūciju pienā-
kums ir reaģēt uz pārkāpumiem 
uzņēmumā, nevis iejaukties tā 
pārvaldīšanā.  Tiesībaizsardzības 
in  stitūcijām jāveic savs darbs (ope -
ratīvais darbs, kriminālprocesu 

uzsākšana, izmeklēšana).  Rīgas 
domi var atlaist – darbs VARAM 
ministram Pūcem.”  13. Saeimas 
frakcijas “Attīstībai/Par!” (A/P!) 
priekšsēdis un Nacionālās dro-
šības komisijas sekretārs Daniels 
Pavļuts arī paskaidroja, ka valsts 
nevar tā vienkārši pārņemt paš-
valdībai piederošas kapitālsa bied-
rības vadību un ka šobrīd tiek 
virzīti apjomīgi grozījumi Pub lis-
ko kapitāldaļu pārvaldības li  ku-
mā, kas “palīdzēs sakārtot arī lielo 
pašvaldības uzņēmumu darbu. 
Skaidru pienākumu veidot pa -
domes, iekļaut neatkarīgus un 
profesionālus padomes locekļus, 
publiskot informāciju par uzņē-
muma darbību un daudzas citas 
lietas”. 

Tātad šobrīd visas cerības ir      
uz KNAB un ministru Juri Pūci, 
jo valsts nevar un nedrīkst rīko-
ties ārpus likuma ietvariem. Ja 
likuma grozījumus izdosies ātri 
nodot Saeimā izskatīšanai un tā 
tos pieņems, tad, protams, tie 
nedarbosies ar atpakaļejošu da -
tumu. Gan jāteic, ka grozījumi, 
manuprāt, ir vajadzīgi arī ar vē -
lēšanām saistītajos likumos, jo 
kandidēt nevar tikai tie, kuŗu vai-

nu ir atzinusi tiesa, bet krimi nāl-
vajāšanā esošas personas, arī tās, 
kuŗām jau ir celta apsūdzība, var 
kandidēt. Spilgts piemērs ir Aivars 
Lembergs, kuŗam ir liegums būt 
Ventspils mēram, bet kurš var 
kandidēt un kandidē pašvaldību 
vēlēšanās. Protams, formāli Vents-
pils mērs ir cits cilvēks, bet Lem-
bergs kā deputāts piedalās visās 
domes sēdēs, un nedomāju, ka 
Latvijā kāds šaubās par to, ka pa -
tiesībā Lembergs vada Ventspili 
joprojām. Vai tāda situācija vairo 
Latvijas iedzīvotāju uzticību val-
stij un tās tieslietu sistēmai? Ja 
Nilu Ušakovu ievēlēs Eiropar la-
mentā – un tas ir gandrīz droši – 
tad pieprasījums Eiroparla men-
tam noņemt deputāta imūnitāti 
un izdot viņu tiesībsargājošajām 
institūcijām var prasīt pat gadu 
un vairāk. 

Par to, kā to paveikt juridiski 
korekti, jārūpējas juristiem. Šo -
brīd, uzzinot šokējošos faktus par 
to, kā saimniekojusi Rīgas domes 
vadošā koalīcija un saprotot, ka 
Ušakovs vienkārši var “aizlaisties” 
uz Briseli, pārņem bezspēcības 
sajūta, bet tik ļoti gribas ticēt savai 
valstij! 
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Mūsu kultūras vēsture ir bagāta 
dāmām leģendām – atcerēsimies 
Aspaziju, Annu Brigaderi, Annu 
Rūmani-Ķeniņu un citas. Tāda ir 
Vija Vētra, kam pagājušajā gadā 
spoži nosvinēja 95. dzimšanas 
die nu. Viņai pievienojama spāņu 
deju dejotāja Marta Alberinga 
(1909-2005), kam šogad 8. jūlijā 
atzīmēsim 110 gadu jubileju. 22. 
februārī Rīgas Latviešu biedrībā 
Spāņu klubs, stāstot par jubilāres 
unikālo dzīvi un skandējot spāņu 
dzeju, atcerējās šo neparasto per-
sonību. Savukārt šajā vakarā Fla-
menko deju kluba dejotājas uz -
stā damās lika atcerēties Martu 
Al  be ringu, kuŗai spāņu dejas bija 
mūža piepildījums. Bez šaubām, 
nu jau palikušas pavisam retas 
vi  ņas mūzas pielūdzēju un ap -
brī notāju rindas, kas vēl atceras 
vi  ņu uzstājamies uz skatuves – 
Marta Alberinga beidza savas 
dejotājas gaitas 20. gs. 60. gadu 
sākumā. Taču šajā vakarā kā brī-
nums pieteicās dāma labākajos 
gados, kuŗa kaŗa laikā, būdama 
pavisam jauna meitenīte, Rīgas 
baleta skolā Martas Alberingas 
vadībā apguva gan spāņu dejas, 
gan kastaņešu spēli, ko Latvijā 
laikam tagad pārzina retais.

Spāņu dejas leģendai Martai Alberingai – 110
Šajos ievadteikumos iezīmējas 

vairākas iezīmes, kādēļ jubilāre ir 
kļuvusi leģenda. Ar spāņu dejām 
Latvijā, protams, iepazinās sen, 
pat dejoja šīs temperamentīgās 
dejas gan dramatisko teātru un 
operu iestudējumos, gan baleta 
izrādēs. Taču mēs pazīstam spā-
ņu skatuves dejas, kuŗu izpil - 
dī jums, kā savulaik uzsvēris Jā -
nis Sudrabkalns, ir “pārāk izgrez-
nots, afektēts, sastraujināts”, taču, 
pēc Martas Alberingas ieskatiem, 
spāņu deja, ko viņa apguva spā-
ņu meistaru vadībā Parīzē 20. gs. 
30. gados, ir gluži cita. “…vienīgi 
Aragonas hotā, serenādē un as -
tu  riānā bija straujākas, plašākas 
kustības, palēcieni, jāsit ar kājām 
ritmi, turpretim tango un citas 
izpildāmas uz viena punkta, vie -
nīgi ar rokām un kastaņetēm. 
Spāņu dejas nav ārišķīgas. Tajās 
kustības ir apvaldītas. Jūtu uz -
ban gojumi, kvēla kaisle un ne -
valdāmais temperaments, tas, ko 
mēs saprotam ar karstām dien-
vidnieku asinīm, ir dziļi paslēpts 
dejotājā. Iekšējo pārdzīvojumu 
at   klāj vienīgi roku un kāju sarež-
ģītie ritmi un kustības,” savulaik 
šo rindu autoram skaidroja šī  
de  jas leģenda. Viens no pašiem 

re  dzamākajiem spāņu dejotā -
jiem Eskudero, kurš 1931. gada 
12. ok   tobrī bija viesojies ar kon-
certu arīdzan Rīgā, dažkārt uz -
stājās, tik tikko paverot priekš-
karu, un būtu varējis dejot uz 
neliela galdiņa. Vārdu sakot, 
Mar ta Alberinga dejoja tautas 
dejas, un tāda Latvijā bija un ir 
vienīgā, iekarodama nedalītu sa -
jūsmu skatītājos. Diemžēl pēc 
abām okupācijām viņa ārpus 
bijušās Padomju Savienības ne -

varēja braukt koncertturnejās 
Eiropā un par Spāniju drīkstēja 
tikai sapņot. Tur Marta Alberinga 
aizlidoja dziļā vecumā un saņē-
ma gandarījumu – Madridē viņu 
ierakstīja Spānijas kultūras goda 
grāmatā.

Atcerēsimies, ka jubilāre savu-
laik bija ieprecējusies slavenajā 
Alberingu dzimtā. To viņa ne--
kad neaizmirsa, varas iestādes 
par to atgādināja nepārtraukti, 
taču viņa bija un palika lepna, 

neap kaunodama savu vārdu.
Laikā, kad viņa vairs neuzstā-

jās, bet dzīvoja savu vienkārša 
cilvēka dzīvi, Marta Alberinga 
turpināja vīra čellista Valfrīda 
Alberinga sākto kollekcionēšanas 
dziņu un mūža pēdējos gados, 
precīzāk, 1999. gadā, kad svinēja 
savu 90 gadu jubileju, izdarīja 
ārkārtīgi dāsnu žestu – visu savu 
kollekciju nodeva diviem mūze-
jiem – Valmieras novadpēt nie-
cības mūzejs saņēma 749 priekš-
metus, taču visnozīmīgākos an -
tik vāros priekšmetus un mākslas 
darbus, pavisam 1313 vienības, 
ieguva Rīgas vēstures un kuģ-
niecības mūzejs, kas iekārtoja 
Martai Alberingai īpašu istabu. 
Šis dāvinājums bija tik devīgs, 
kāds Latvijas vēsturē netika at -
kār tots kopš 1773. gada, kad Rīga 
saņēma ārsta un bibliofila Niko-
lausa fon Himzela mantojumu, 
kas bija par pamatu, lai Rīgā 
izveidotu pirmo publisko mū -
zeju, kas tagad saucas Rīgas 
vēs tures un kuģniecības mūzejs. 
Šādus ziedojumus kā Nikolauss 
fon Himzels un Marta Alberin -
ga nav saņēmusi ne tikai Rīga, 
bet arī citas Latvijas pilsētas. 
Diem  žēl. Lai slava un gods abiem!

Aizvadītajā piektdienā, 8. martā, 
bija Starptautiskā sieviešu diena. 
Tās svinēšanas tradicija sākās 
Ņujorkā 1909. gadā. Pirmais sarī ko-
jums gan togad nenotika 8. mar tā, 
bet gan 28. februārī, un to rīkoja 
Amerikas Sociālistu partija. Atse-
višķi vēsturnieki uzskata, ka idejas 
pamatā bijis sieviešu protests Ņu -
jorkas apģērbu ražošanas indus-
trijā pēc baisa ugunsgrēka kādā 
apģērbu fabrikā 19. gadsimta vidū, 
bet lielākoties tas tiek uzskatīts  
par mītu. Skaidri zināms ir vien 
tas, ka 1910. gadā, pirms otras So -
ciālistu internacionāles Dānijā, 
tika sarīkota starptautiska sociā lis-
tiski noskaņotu sieviešu konfe ren-
ce, kuŗā, pēc Amerikas piemēra, 
sievietes nāca klajā ar domu, ka 
katru gadu vajadzētu rīkot sieviešu 
dienu, tiesa gan, tobrīd vēl nepie-
dāvājot konkrētu datumu. 

1911. gadā Sieviešu diena tika 
sarīkota 19. martā, un Austrijā, 
Dā  nijā, Vācijā un Šveicē tās svi-
nēšanā piedalījās apmēram mil-
jons daiļā dzimuma pārstāvju, cita 
starpā, pieprasot vēlēšanu un ie -
vēlēšanas tiesības, kas tolaik vēl 
bija liels retums. Attiecībā uz Švei-
ci – šai valstī sievietes pie vēlēšanu 
tiesībām tika tikai 1971. gadā pēc 
referenduma (1959. gadā Šveices 
vīrieši domu bija noraidījuši). Sa -
vukārt iemesls tam, kāpēc laika 
gaitā Sieviešu dienas datums no -
stiprinājās tieši 8. martā, ir tāds, ka 
tieši šai dienā 1914. gadā sarīko-
jums notika Vācijā, jo tā bija svētdie-
na, tātad brīvdiena. “Fokuss” arī šajā 
gadījumā bija uz vēlēšanu tiesī-
bām, ko vācietes ieguva tikai pēc 
Pirmā pasaules kaŗa – 1918. gadā.

Krievijas impērijā gan pavisam 
noteikti tieši sievietes no apģērbu 

Vai jūs to zinājāt?

ražošanas industrijas pirmās iz -
gāja ielās 1917. gada 8. martā, pie-
prasot “darbu un maizi” un tā 
būtībā uzsākot Februāŗa revo lū ci-
ju. Ļeņins vēlāk rakstīja: “8. marts 
bija Starptautiskā sieviešu diena, 
un bija paredzētas sapulces un 
rīcība, taču mēs nekad neie do-
mājāmies, ka šī sieviešu diena uz -
sāks revolūciju. Bija paredzēta re -
volucionāra rīcība, taču datums 
tās sākumam vēl nebija noteikts. 
Tajā rītā, par spīti pavēlēm, šuvējas 
aizgāja no darba vairākās fabrikās 
un sūtīja delegātus, kuŗi aicināja 
citus atbalstīt streiku. Tas noveda 
pie masu streikošanas, un visi 
strādnieki izgāja ielās.” Nedēļu pēc 
šī notikuma cars Nikolajs II atkā-
pās no troņa, un jaunā pagaidu val-
dība sievietēm piešķīra vēlē ša nu 
tiesības. Tā kā boļševiki bija no  -

stiprinājuši varu, Sieviešu diena 
kļu va par oficiālu ikgadēju svina-
mo dienu, savukārt 1965. gadā val-
 dība to noteica par brīvdienu, “lai 
atzīmētu padomju sieviešu izcilo 
sniegumu komūnisma cel šanā…” 
(Daudzpunkte tāpēc, ka skaid ro-
jums par sieviešu sasnie gumiem 
šai jomā bija daudz ga  ŗāks, un šajā 
komentārā tam nav vietas.)

Mūsdienu Latvijā Sieviešu die-
nas galvenais elements ir ziedu 
dāvināšana dāmām. Šogad, pie-
mēram, divi braši puiši ar ziedu 
klēpi devās uz tuvējo autobusu 
pieturu un dāvāja pa puķei katrai 
sievietei, kuŗa bija izkāpusi no 
transportlīdzekļa. Kad ierados 
RīgaTV24, lai ierakstītu savu kār-
tējo raidījumu (tas bija veltīts Sie-
viešu dienai, kā nu ne?), uz gal-
diem bija vāzes, pilnas ar ziediem. 

Man vienmēr ir licies, ka diez vai 
visas sievietes par ziedu veltēm šai 
dienā ir īpaši sajūsminātas... 

Latvijā sievietes pie vēlēšanu tie-
sībām nosacīti tika jau 1905. gadā, 
kad valsts bija sadalīta trīs Krievi-
jas impērijas guberņās. Runa bija 
tikai par pašvaldību vēlēšanām 
1905. gada revolūcijas laikā, kad 
tiesības piedalīties bija visiem ie -
dzīvotājiem no 20 gadu vecuma, 
un neskatoties uz tautību vai dzi-
mumu. Pirmā valsts pasaulē, kuŗā 
sievietēm piešķirtas universālas 
tiesības, bija Somija, un tas notika 
1906. gadā. Tāpēc ir iemesls do -
māt, ka patiesībā mūsu valsts to 
izdarīja ātrāk. Kad izveidojās ne -
at karīga Latvijas valsts, jautājumu 
par sieviešu vēlēšanu tiesībām 
vairs nebija. Satversmes sapulcē 
ie  vēlētas sešas sievietes, tajā skaitā 
arī Aspazija. Tiesa gan, pirmās 
brīvvalsts laikā bija tikai viena 
sieviete – Saeimas deputāte, Berta 
Pīpiņa. Viņa bija deputāte 4. Sa -
eimā – tajā pašā, kuŗu Kārlis Ul -
manis atlaida, lai izveidotu savu … 
nu, zinu, ka daudziem lasītājiem 
nepatīk vārds “diktatūra,” bet kā  
lai citādi to nosauc?

Šogad sievietes Sieviešu dienā 
varēja justies sevišķi lepnas, jo pēr-
najās, 13. Saeimas vēlēšanās ievē-
lēts rekordliels daiļā dzimuma 
pārstāvju skaits – 31. Salīdzi nā ju-
mam – iepriekšējais labākais rez ul-
tāts bija 11. Saeimā – tad bija 21. 
Vismazāk sieviešu bija 6. Saeimā, 
ko ievēlēja 1995. gadā. Simt depu-
tātu vidū bija tikai astoņas sie-
vietes, lai gan viena no viņām, po -
litoloģe prof. Ilga Kreituse kļuva 
par parlamenta priekšsēdētāju. 
Atjaunotās valsts laikā kopumā ir 
bijuši deviņi Saeimas spīkeri, un 

četri no viņiem – sievietes, arī, 
kā zināms, pašreizējā Saeimas 
priekš sēdētāja Ināra Mūrniece, 
kuŗa bija spīkere arī iepriekšējā 
sasaukumā. 

Krišjāņa Kariņa vadītajā valdībā 
četri no 13 ministru portfeļiem ir 
sieviešu rokās, tostarp labklājības 
ministre Ramona Petraviča, kuŗa 
kādā intervijā  jau paguvusi pasū-
dzēties, ka pret viņu cilvēki izturas 
vissliktāk tāpēc, ka ... viņa ir sie-
viete. Nebūs vis taisnība! Savukārt 
patlaban Saeimas prezidijā ir čet-
ras sievietes un tikai viens vīrietis. 
Runājot par sievietēm parlamen-
tā, pieminēsim Jūliju Stepaņenko, 
kuŗa iepriekšējā Saeimas sasauku-
mā kļuva pazīstama kā galvenā 
bīdītāja likumam, kuŗā paģērēta 
“tikumība” valsts izglītības sistē-
mā. 13. Saeimā viņa ievēlēta no 
Saskaņas saraksta, taču jau pir-
majā dienā paziņoja, ka viņa būs 
neatkarīga deputāte. 

Kā zināms, Latvijā bijusi arī sie-
viete – Valsts prezidente, Vaira 
Vīķe-Freiberga (pēc manām do -
mām, pati labākā prezidente, kā -
da mūsu valstij ir bijusi), kā arī 
viena sieviete premjerministre – 
Laimdota Straujuma. Kopumā 
ņemot, sieviešu statuss mūsu valstī 
neatšķiras no statusa citur pasaulē. 
Arī Latvijā sievietes joprojām pel-
na krietni mazāk naudas nekā 
vīrieši, it īpaši tā dēvētajās “sie-
viešu” profesijās (skolotāja, med-
māsa). Seksisms arī nav retums. 
Sieviešu diena lai būtu atgādi nā-
jums, ka tā nedrīkst būt. Sievietes 
ir tikpat spējīgas kā “stiprā dzi-
muma” pārstāvji, reizēm pat spējī-
gākas. Pieminēšu, ka gan Laika 
izdevēja, gan arī galvenā redak -
tore ir sieviete. 

Attēlā redzamais veikals Ņujorkā visas 8. marta dienas gaŗumā sie-
vietēm piedāvāja izvēlēties vienu no sešām dažāda vīna pudelēm un 
par to maksāt tikai vienu centu.  Ar roku uzrakstītais teksts vēsta: “Vīns 
par vienu centu. Visām mik rorajona dāmām. Paldies, ka esat tādas,       
kādas esat!” Veikala īpašnieks žurnālistiem stāstīja, ka viņš lab prāt 
būtu piedāvājis vīnu par velti, taču pašvaldības likums to ne  pieļauj... 
Tāpēc tas viens cents.

KĀRLIS 
STREIPS
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DAIGA MAZVĒRSĪTE

“Nav nekādas iedvesmas – tik 
sēž un strādā! Iedvesma ir priekš 
diletantiem,” man drosmīgi ap -
galvoja komponists Jānis Lūsēns. 
Savu pārliecību viņš īstenojis 
dzī vē – radīti simtiem dziesmu 
un to ciklu, mūzikālā teātŗa dar-
bi, operas, citu formu skaņdarbi, 
daudz instrumentālās mūzikas. 
Katrs latvietis taču būs dzirdējis 
Lūsēna grupas Zodiaks dziesmas 
Taisnība, Tēvu zeme, Tautas laiks, 
Manas mīļākās puķes un citas, 
protams, arī viņa 1999. gadā uz -
vesto rokoperu Kaupēn, mans mī  -
ļais! Ne tikai togad Jānis izpelnī-
jās Gada labākā teātŗa mūzikas 
komponista titulu, saņemta Lat-
vi jas Lielā mūzikas balva, Triju 
zvaigžņu ordenis, un šopavasar 
nenogurdināmais un ražīgais 
skaņradis svin savu 60. jubileju 
ar vairākiem koncertiem.

Ja dažam mūziķim pacēluma 
posmi mijas ar dīkstāves perio-
diem, tad Jānis Lūsēns jau sen 
savu domāšanu ir pakārtojis teju 
nepārtrauktam darbam. Katru 
gadu pa koncertu sērijai, varbūt 
jaunam dziesmu albumam, sace-
rēta arī simfonija, kuŗas pirmat-
skaņojums notika 2017. gadā. 
Komponistam ir sava mājaslapa 
janislusens.com, kur viņa sace -
rē jumus var noklausīties. Tur arī 
gaŗais darbu saraksts, kam, uz -
metot skatu, acīs duras latviešu 
klasiķu dzejas bagātīgais izman-
tojums – Plūdons, Kārlis Skalbe, 
Fricis Bārda… Tāpat kā viņi, arī 
Lūsēns dvēselē ir romantiķis, ti -
kai varbūt paslēpies aiz ironijas 
bruņām. 

Gatavs iemīlēties vai katru die-
nu – tāds pa šo dzīvi iet Jānis, kas 

katru dienu spēlē klavieres. Arī 
Bacha Prelūdijas un fūgas, bet pār-
svarā gan savu mūziku. Jā  spēlē ir, 
lai pirksti neierūsē, un arī tāpēc, 
ka mūzika – gan kompozicija, 
gan paša koncerti – jau vairākus 
gadus ir Jāņa Lūsēna nodarbo-
šanās, un lai nestāsta, ka Latvijā 
ar mūziku vien nevar izdzīvot!

Vecāki 1959. gada 7. aprīlī dzi -
mušo zēnu neierobežoja, jo paši 
bija ar plašu interešu loku. Kom-
ponista vectēvs, arī Jānis Lūsēns – 
un šis vārds dzimtā tiek nodots 
no paaudzes paaudzē – bija reži-
sors un aktieris. Tēvs – literātūras 
un darbmācības skolotājs, glez-

Kāds būvē mājas, bet viņš – operas
Komponistam Jānim Lūsēnam – 60!

noja, spēlēja teātri, dziedāja korī. 
Jāņa mamma – krievu valodas 
un literātūras skolotāja, un tieši 
viņa dēlu aizveda uz mūzikas 
skolu apgūt čellu. Pēc trim stun-
dām Jancis paziņoja, ka nekādu 
čellu nespēlēs, un ķērās pie sitam-
instrumentu spēles. Četrus ga -
dus mācījās spēlēt ksilofonu, vib-
rofonu, varbūt tāpēc, kā atmiņas 
no bērnības, tagad Jāņa koncer-
tos bieži piedalās Liepājas zvanu 
ansamblis Campanella. 

Daudz vairāk par bungām Lū -
sēnu saistīja klavieres: “Kad biju 
mazs puisītis un mācījos Liepā jas 
mūzikas skolā, jau tad mana gal-
viņa sadalījās divās daļās: vie na 
daļa bija tā, kur es septiņos no rīta 
gāju uz lielo zāli spēlēt lielo Esto-
nia flīģeli – man patika akustika, 
patika improvizēt un bau  dīt ska-
ņu.” Vēlāk Liepājas mū  zi kas vidus-
skolas pedagoģes Mai jas Ķēniņas 
iespaidā jaunietis aiz  rāvās ar ērģe-
ļu spēli, un ar skolo tājas atbalstu 
tika izmēģinātas visas Liepājas ēr -
ģeles: “Trīsvie nī bas baznīcā arī  
šad tad uzspēlē ju ekskursantiem. 
Ja gribēja spē lēt ārpus laika, vaja-

dzēja iet plē šas tīrīt ar smilšpapī ru. 
Un otra – pilnīgi pretēja puse – 
bija ballī tes – džeziņš, krogi, kur 
vajadzēja uzreiz spēlēt gabalus, 
kuŗus pirmoreiz dzirdi.” 

Kaut kas no ērģeļu skaņu svi-
nīguma atpazīstams vairākās Lū -
sēna dziesmās, un atšķirībā no 
daudziem amata brāļiem viņš 
nekad nav dzinies pēc moder -
nisma par katru cenu, bet guvis 
un dāvājis baudījumu klasiskās 
harmonijas savienojumā ar izcili 

skaistām melodijām. Toties kā -
zās varēja gan nopelnīt naudiņu, 
gan gūt neatsveramu koncert-
pieredzi un izturību. Tolaik lieti 
noderēja akordeona spēles mā -
ka, un, lai nenogurtu plecs, jau -
n eklis pat darināja īpašu statīvu 
un kāziniekus varēja dancināt 
līdz pat rīta gaismai. 

Mūzikas vidusskolā Lūsēns 
mā  cības uzsāka mūzikas teorijas 
un kompozicijas klasē, kur pe -
dagoga Agra Engelmaņa vadībā 
tapa pirmie skaņdarbi un dzies-
mas. Par nelielo stipendiju Jānis 
pirka skaņuplates, audzēja gaŗus 
matus un, kā jau tā laika jaunie -

ši, nēsāja kļošenes (bikses ar pla-
tiem galiem). Viņš spēlēja taus tiņ-
 ins trumentus vietējā jauniešu 
gru  piņā, kas ieguva nosaukumu 
Ma  zais Menuets – par godu tam 
“lie lajam” Menuetam, kuŗa re    per  -
tuārā bija Imanta Kalniņa dzies-
mas. Tās gribēja atskaņot arī Lie -
pājas skolēni, un dziedāja mā  sas 
Renskumbergas – Larisa un Mai-
ja, tā pati, kas vēlāk kļuva par 
Maiju Lūsēnu. 1977. gadā Lie-
pājas teātrī luga Princese Gun de-

ga un karalis Brusubārda jau tika 
uzvesta ar Lūsēna mūziku. 

Kad 1979. gadā mūzikas vidus-
skola bija pabeigta, ceļš tālāk ve  da 
uz Rīgu, uz augstskolu, kur par 
Jāņa skolotāju kompozicijā kļu -
va izcilais simfoniķis Jānis Iva-
novs. “Konservatorijā instru men-
tēt neiemācījos, pie Ivanova vai-
rāk bija tāda jauka parunāšanās, 
piemēram, par temu “Kā es ar Stra-
vinski dzēru kafiju”, un stunda 
jau galā! Tolaik man bija domu-
biedru grupa: Artūrs Maskats, 
dzejnieks Pēters Brūveris, Māk-
slas akadēmijas puiši un meite-
nes, klausījāmies visādu mūzi - 
ku – valdīja tāds aizliegtā augļa 
sindroms: kad dabūjām Pende-
recka mūzikas plati, to nemaz 
nedrīkstēja nest uz Konserva to-
riju, no rokas rokā ceļoja aizlieg -
tā literātūra. Ārpusstudiju laiks 
bija daudz interesantāks un do  do-
šāks nekā mācības, tolaik māk-
slinieki un dzejnieki daudz vai-
rāk savā starpā komunicēja…”

Lūsēnam allaž paticis meklēt 
dažādus skanējuma tembrus, un 
tolaik modē nāca sintezatori, at -

tāli ērģeļu radinieki. Par pirmo 
izmēģinājumu lauku kļuva Rīgas 
mūzikas studentu grupa Arka, 
kuŗas “dzinējspēks” bija Juris Ku -
lakovs, vēlāk Pērkons dibinātājs. 
Ar Arku viņi spēlēja klasikas ap -
dares modīgā stilā, taču kom-
ponēt paši gribēja gan Juris, gan 
Jānis. Katrs deķi vilka uz savu 
pusi. Un, kad toreiz vienīgās ska-
ņu ierakstu studijas Melodija šefs 
Aleksandrs Grīva piedāvāja mū -
zi ķiem ieskaņot franču sinteza-
tormūzikas zvaigznes Žana Mi -
šela Žāra stila skaņuplati, piekrita 
tikai Lūsēns. 

Lūsēna jaundibinātā grupa ar 
angļu nosaukumu Zodiac strā-
dāja tikai studijā, nekoncertēja 
un Lūsēna lipīgās melodijas de  bi-
jas albumu Disco Alliance pa  da-
rīja par rekordistu – 20 miljo ni 
pārdotu plates kopiju, no kuŗiem 
daļa gan bija nelegāli eksemplā -
ri. Vissavienības monstrs – kon-
cerns Melodija – autoriem neat-
klāja tirāžu patiesos apjomus. Un 

Jānis nenopelnīja lielo rubli no 
katras skaņuplates, kā tas varbūt 
būtu Rietumos. Kā bija nabaga 
students, tā arī palika: “Zvaigžņu 
slimība man no tiem plašu mil-
joniem nepiemetās, un nauda 
tika notērēta ātri vien pa kop-
mītnēm un krogiem.”

Disco Alliance skaņdarbu pava-
dībā padomju jaunieši dejoja 
vairākus gadus, taču nākamais 
albums Music In The Universe tā -
dus panākumus vairs neguva. 
Ansamblis pajuka, jo dažiem tās 
dalībniekiem bija jāiet dienēt ar -
mijā, bet Lūsēns, pabeidzis augst-
skolu, tika norīkots darbā uz Lie-
pāju, kā tolaik Padomju Latvijā 
bija pieņemts. Darbs kaulus ne -
lauza – jaunais komponists kļu -
va par bijušā orķestra, tagad – vo -
kāli instrumentālā ansambļa Nep-
tūns vadītāju zvejnieku kol ch  o -
zā. Komponists, protams, spē  lēja 
sintezatoru, bet bija arī bungas 
un ģitāra – kā jau rokgrupā pie-
deras. 

(Turpinājums 15. lpp.)

Zodiaka pēdējais sastāvs. Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns, 
Maija Lūsēna un Aivars Gudrais
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(Turpinājums sekos)

Ja tev gadījies uzdot jautājumu, 
atbilde uz kuru sarunas biedram 
kaut kāda iemesla dēļ nav iespē-
jama vai zināma, viņš to nekādi 
neliks manīt. Vieglākais veids, kā 
pārliecināties, ka saņemtā atbilde 
nav “formāla pieklājība”, ir jautā-
jumu pārfrazēt un nekavējoties 
uzdot atkārtoti. Atbildei sakrītot 
ar sākotnējo, pastāv varbūtība, ka 
iegūtā informācija būs ticama.

Reiz TV reālitātes šovam līdzī-
gā pārgājienā uz pasaules malu 
(vietējo izpratnē) jeb ceļā uz nā -
kamo Gvinejas līča zvejnieku cie-
matu Atlantijas okeana krastā, kur 
kraujas malā taka negaidīti iz  bei-
dzās, sajutu vajadzību pēc atspir-
dzinājuma. Ciematā, kuŗu savā 
varā bija pārņēmuši bērni, jo pie-
augušie snauda kur kuŗais, uz -
mek lēju vienīgo bāru. Kā vai-
rums Ganas lauku bāru, arī šis, 
vairāk atgādināja jebkāda tipa 
preven cijas iestādi, nevis vietu 
patīka -mai laika pavadīšanai. To 
vadīja un vienlaikus savu 
rāpojošo brāli pie skatīja gadus 
divpadsmit vecs zēns. Lai gan 
viņš izskatījās jau nāks, nekā 
iepazīstoties bija mi  nējis, zēns 
teicami tika galā ar pienākumiem: 
vienlaikus atrodot cigaretes 
iereibušam un nepacie tī gam 
opim, nomierinot raudošo brāli 
un pārdodot alu man. Bāra sienas 
bija aplīmētas ar katoļu propa-
gandu un virs letes karājās no 
plastmasas veidots alfabēts, kuŗu 
bāra saimnieks teicās zinām.

Pateicoties literātūrai un kino, 
eiropieši mēdz iztēloties Āfriku 

MĀRCIS KALNIŅŠ

Āfrikas skola jeb Kā būt laimīgam, 
kad tev gandrīz nekas nepieder

kā briesmu pilnu kontinentu, par 
galvenajiem draudiem minot tro-
pu slimības, indīgas čūskas, plē sī-
gus zvērus, badu, primitīvu vese-
lības aprūpi, kaŗus un nemiern ie-
ku bandas. Labi apzinos, ka dau-
dzi no uzskaitītajiem riskiem pa -
stāv. Āfrika mudina atrast izeju 
no strupceļiem, kuŗos pārgalvības 
vai nezināšanas dēļ nonāku, ne -
dodot vietu bailēm, kas vieno kā 
baltos, tā melnos. Baiļu kontrole 
Āfrikā ir būtiska izdzīvošanas ie -
maņa un ir vismaz tikpat svarīga 
kā stresa kontrole Eiropā. Visai 
bieži baltie baidās no melnajiem, 
bet tieši tādas pašas bailes un ne -
uzticība eksistē pretējā virzienā. 
Labākais veids, kā tikt galā ar bai-
lēm, ir, zibenīgi izvērtējot situā-
ciju, tai atbildēt: ja tiec sveicināts, 
sniedz roku un parādi, ka pār -    
zi ni sarežģīto Āfrikas trīsdaļīgo 

ro  kas   spiediena kustību (rokas-
spie diens atšķiras dažādās valstīs, 
tomēr gandrīz vienmēr tas ir trīs-
daļīgs, izņēmums var būt sub kul-
tūru pārstāvji). Ja tiec provo cēts, 
atbildi ar joku, visbiežāk to no -
vērtēs vai arī varēsi izmantot ap -
jukuma brīdi, lai nozustu. Smiek -
li ir labākais veids, kā nodibināt 
kontaktu, kamēr vissliktākā str a-
tē  ģija ir izlikties “neredzamam”, 
tad labāk laikus sameklēt šādām 
situācijām kabatā noglabāto sīk-

naudu. Ātri pieejama sīknauda 
mani ir glābusi no nepatikšanām 
neskaitāmas reizes, īpaši, ceļojot 
Dienvidāfrikā.

Vēl daži vecāko kursu studen-
tiem apgūstami problēmjēdzie - 
ni ir dzīvība, nāve un liktenis. 
Āfrikāņu izpratnē neviens nav 
kungs pār savu likteni, arī dzīvībai 
te ir cita, daudz mazāka vērtība 
nekā Eiropā. Viņuprāt, par šiem 
jautājumiem nav jēgas domāt, 
kur nu vēl runāt, jo tie ir Dieva 
pār ziņā. Tā kā man nav bijusi ie -
spēja plašāk diskutēt par šīm tē -
mām, pieļauju, ka āfrikāņi likte -
ni pieņem pazemīgāk, jo reti ir 
pieejama jebkāda atbalsta sistēma 
(ātrā palīdzība, policija, sociālie 
dienesti utt.), un ārkārtas situā-
cijās atliek paļauties vienīgi uz 
sevi vai augstākiem spēkiem. Kā 
nestandarta situācijās, kad nav 
skaidrs, iepriekš aprakstīts rīcības 
plāns, mēdza teikt mans boss, 
kuŗš ilgstoši bija dzīvojis Mali un 
strādājis lielā starptautiskā uzņē-
mumā: “Chapter Five: Find your 
own solution!” (Piektā nodaļa: 
Atrodi savu risinājumu!)

Arī toreiz Gambijā, kad no  piet-
ni saindējos un gulēju ar augstu 
temperatūru, vietējie ciematnieki 
teica, lai atslābstu, dzeru ūdeni 
un mēģinu gulēt, jo par mani pa -
rūpēsies Allah. Tobrīd nebiju sa -
jūsmā par šādu situācijas risinā-

jumu un ar mokām “Lonely Pla-
net” atradu amerikāņu slimnīcas 
kontaktus, kur lūdzu taksistam 
mani nogādāt. Toreiz viss beidzās 
labi. Nakts slimnīcā bija īpaši ko -
lorīta un būtu atsevišķa stāsta 
vērta, tomēr novērtēju, ka vaja-
dzīgās analīzes tur varēja veikt 
nepilnas stundas laikā.

Kādā dienā, kad Āfrikas ekspe-
dīcija tuvojās noslēgumam, sa -
jutu neizskaidrojamu vajadzību 
apgūt pašaizsardzības prasmes. 
Kā savu cīņu mākslas pasniedzē -
ju noalgoju bēgli no Ziloņkaula 
krasta. Azartisks un neatlaidīgs 
skolotājs, kuŗš, acīmredzami, dzī-
vē daudz bija pieredzējis, bet va -
lodu barjeras dēļ nevarēja (bet 
varbūt negribēja) par to pastāstīt. 
Pēc treniņiem bieži domāju par 
gandrīz katra cīņas paņēmiena no -
slēgumu: 1-2-3-kill! (1-2-3-sit nost!), 
kad visā nopietnībā sko lotājs de -
monstrēja vairākus vei dus, kā 
fiziski iznīcināt pretinieku.

Ar labiem panākumiem trenē-
jamies, līdz pēdējā treniņā netī-
šām tika izsists mans apakšžoklis 
un vairs neaizvērās tā, kā tam pa -
redzēts. Tā kā zobārsti un žokļu 
ķirurgi Āfrikā apkārt nemētājas, 
saviem spēkiem pūlējos dabūt 
žokli atpakaļ, līdz pēc trīs dienām 
tas atgriezās savā vietā ar vieglu 
krikšķi.

(Turpināts no Nr. 9)
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Kāds būvē mājas, bet viņš – operas
Un dziedātāji arī tika iz  mē-

ģināti vairāki – piemēram, Aivars 
Brīze, kurš gan vēlāk de  vās uz 
Līv iem, toties Maija Rens kum-
berga palika. Viņa bija bei gusi 
Rī  gas Operetes teātra kursu, sko-
lodamās par dziedošu un dejo-
jošu aktrisi, kādu laiku strādāja 
Rīgā, līdz nejauši uz ielas atkal sa -
stapa labu laiku neredzēto Jāni. 
Viņi apprecējās samērā drīz, var-
būt pašiem negaidīti, taču bez šī 
radošā dueta Lūsēna 80. gadu 
daiļrade nekādi neliekas iespē-
jama.

Lūsēns metās tolaik aktīvajā 
Latvijas roka un popmūzikas vir-
pulī. Tapa rokoratorija ar Omāra 
Haijama vārdiem, cikls rokgru-
pai ar Jāņa Baltvilka dzeju 1983. 
gadā. Divus gadus vēlāk sacerēts 
cikls ar Māra Melgalva dzeju un 
cikls Latviešu fabulas ar latviešu 
dzejnieku – klasiķu vārsmām. 

Īpašs notikums bija 1985. gadā 
Liepājas teātrī iestudētais Lūsē -
na mūzikls Māte un neitronbum-
ba ar padomju ekspresīvā dzej-
nieka Jevgeņija Jevtušenko vār - 
s mām. Tieši tur pirmoreiz uz 
ska tuves dziedāja jauneklis vār dā 
Zigfrīds Muktupāvels, kuŗš jo -
projām dēvē Lūsēnu par savu 
komponistu. 

Jaunais Maijas un Zigfrīda duets – 
un latviešiem jau vispār ļoti pa -
tīk dueti – ļoti sajūsmināja Lūsē-
na grupas koncertu apmek lē tā-
jus. Aizgājuši no Liepājas, vi ņi 
mainīja ne tikai saimniekus, bet 
arī nosaukumu – atgriezās pie 
Zodiaka, šoreiz latviskā izteik - 
s mē. Divus gadus pēc kārtas, 
1987. un 1988. gadā, Lūsēna va -
dītais ansamblis izcīnīja galveno 

balvu tolaik visslavenākajā Lat-
vijas festivālā Liepājas dzintars. 
Mikrofona aptaujā ’88 6. vietā ie -
rindojās Jāņa dziesma Tautas laiks 
ar Imanta Ziedoņa dzeju – to  -
gad Muktupāvels to miljonu acu 
priekšā nodziedāja arī Vissavie-
nības jauno dziedoņu konkursā 
Jūrmala ar Latvijas sarkanbalt-
sarkanā karoga nozīmīti pie ža -
ketes atloka. Lūsēna tā laika pa -
trio tiskās, pacilājošās kompozi-
cijas ļoti labi iekļāvās Atmodas 
gaisotnē, skaņradis likās brīvības 
uzlādēts un, protams, līdzīgi ci - 

tiem rokmūziķiem ļāvās kaislī-
bām, kad tādas uzbangoja. 

80. gadu nogalē ceļš ved uz 
trimdas latviešu mītnes valstīm. 
1990. gadā Jānis ar saviem mūzi-
ķiem pirmoreiz devās koncertēt 
uz ASV, kur viņu lielākie draugi 
un atbalstītāji bija grupa Akacis. 
Līdzīgi kā citiem latviešu ansam-
bļiem tolaik, arī Zodiakam šis 
brauciens nepalika bez sekām. 
90. gadu sākumā grupa pajuka, 
Muktupāvels pievērsās dejoja-
mai mūzikai ar jaunizveidoto 
ansambli Bet Bet, Lūsēns turpi-

nāja mūzicēt un radīt divatā ar 
Maiju. Viņi sāka iestudēt bērnu 
mūzikas programmas. Tapa arī 
skaistas, romantiskas dziesmas, 
kā Mēs būsim tā ar Māras Cielē-
nas vārdiem. Dzejolis Baltais so  lī-
jums, dziesmā iemūžināts ar pir-
majām rindiņām Mēs būsim tā, 
ir ļoti iemīļots abpus okeāna lat-
viešu sabiedrībā, skandēts kā 
dzeja un arī Lūsēna dziesma. 

90. gados skaņradis nopietni 
pievērsās vokālsimfonisko darbu 
rakstīšanai, sadarbojās ar Latvi-
jas Radio kori un Rīgas Doma 
zēnu kori. Lūsēna dziesmas vai-
rāk kārt skanējušas dziesmu svēt-
kos, bet šis gadsimts lielākoties 
aizritējis zem mūzikālā teātra 
zīmes. 1999. gadā radītā rokope-
ra Kaupēn, mans mīļais aizsāka 
sadarbību ar dzejnieci Māru Zā -
līti. Tās turpinājums bija mūzi-
kālās izrādes Nacionālajā teātrī 
Indriķa chronika, Sfinksa (par pa -
 reģi Finku), Hotel Kristina (pēc 
Blaumaņa Ugunī motīviem), kā 
arī divi mazajiem klausītājiem 
adresēti lieldarbi – Putnu opera 
un Leļļu opera. Mūzikli Īkstīte, 
Neglītais pīlēns, Agrā rūsa, Ceplis, 
Sniega karaliene, Meierovics ap  lie-
cināja Lūsēna melodiķa un in  stru-
mentētāja talantu. Kā īsts celt-
nieks viņš no saviem mazajiem 
ķieģelīšiem – melodijām – cēla 
skaistas pilis. Jānis nebaidījās 
riskēt, sasaucot iestudējumiem 
pats savu dziedoņu un aktieru 
sastāvu. Lūsēns atklāti kritizējis 
Latvijas kultūrpolītiku, kas dāsni 
ar naudu apveltī atsevišķus teāt-
rus, arī čaklus projektu rakstī-
tājus, laupot iespēju mūziķiem 
pelnīt tikai ar sava darba kvalitāti. 

Daudz par mūziķi lasāms tikko 
uz jubileju izdotajā Ingunas Bau-
eres grāmatā Jānis Lūsēns Trešais. 
Ar mūziku pirkstu galos. Tur arī 
uzgāju stāstu par to, ka Lūsēns 
80. gadu beigās devies līdzi ak -
tierim Varim Vētram uz Angliju, 
ar domu piepelnīties. Tur sācies 
ceļojums aizvedis uz Vāciju, kur 
rūpes par māksliniekiem uzņē-
mušies tautieši. Puiši remontēja 
dzīvokļus, mašīnas, Maija salau-
za kāju, Jānis no kreņķiem dzēra. 
Ziemassvētki svinēti kopā ar fir-
mas Volkswagen darbiniekiem, 
kas ciemojušies pie Bruņa Rube-
sa. Varis spēlēja ģitāru, Jānis kla-
vieres, un, kad viesi padzirdēja, 
ka šim izdoti 20 miljoni skaņu-
plašu, kļuva mēmi! Nu jau ilgi 
Lūsēns ne tikai nelieto alkoholu, 
bet arī neēd gaļu, no kā viņa 
mūzika gan nav kļuvusi bezmie-
sīga. Vien ieguvusi augstāku li -
dojumu, kam palīdz arī slavenā 
Dāvida Kļaviņa darinātās vien-
stīgu klavieres Una Corda. Mīles-
tību pret jaunu tembru meklē-
jumiem Jānis nezaudēs nekad, 
un joprojām katru dienu viņš 
gatavs iemīlēties. Ja ne sievietē, 
tad Latvijas dabas skatā. 

Viņš nav no tiem pasaules 
klaidoņiem, kas traucas pa da -
žādu zemju koncertzālēm savu 
varēšanu pierādīt. Kā īsts saim-
nieks Jānis prot rūpēties par sa -
vām mājām – jau pārdesmit ga  du 
kādreizējais liepājnieks no  grun-
tējies Vidzemē: vispirms nopirka 
māju Raunā, tagad ir apmeties 
netālu no Raganas, dzīvo Lojas 
upītes krastā, kur iekopj ne tikai 
mūzikas druvu, bet arī atkal 
kādu mūsu zemītes gabaliņu…

Jānis Lūsēns ar mammu Veltu 

(Turpināts no 13. lpp.)

2019. gada 5. martā Latvijas 
Nacionālajā operā skanīga un 
saturīga koncerta gaitā tika pa -
ziņoti Latvijas galvenās mūzi-
kas balvas laureāti. 

Balvu “Par mūža ieguldījumu”  
saņēma dziedātāja Maija Krī ge na .

Nominācijas “Gada koncerts” 
laureāts ir Jūrmalas festivāla at -
klāšanas koncerts “Dzimuši Lat-
vijā”, kas notika 24. jūlijā Dzin-
taru koncertzālē. Solisti – Miks 
Akots, Daniils Bulajevs, Kalvis 
Kalniņš, Kristīne Opolais, Vineta 
Sareika un Ksenija Sidorova, 
Latvijas Simtgades jauniešu sim-
foniskais orķestris un diriģents 
Ainārs Rubiķis. 

Par labāko  “Gada jaundarbu” 
Lie lo mūzikas balvu 2018 saņē -
ma Georgs Pelēcis par skaņ dar-
bu – Septiņi Knuta Skujenieka 
dze joļi soprānam, klarnetei un 
klavierēm Ne gudrība, ne dusmas 
nenāk prātā, kuŗa pirmatska ņo-
jums notika 11. augustā Mazajā 
Mežotnes pilī, piedaloties Evijai 
Martinsonei, Guntim Kuzmam 
un Agnesei Egliņai. 

“Par izcilu sniegumu gada ga  -
ŗu mā” sudraba statuete nonāca 
pie Valsts kameŗorķestra Sinfo-
nietta Rīga. Katēgorijā “Gada uz -
vedums” laureāts ir koncertuz  ve-
dums “Zemgales gredzens”, di  -
riģents Sigvards Kļava, režisors 
Roberts Rubīns. 

Lielās mūzikas balvas 2018 laureāti

Iveta Apkalna sarunājas ar Normundu un Gunu Šnē

Sigvards Kļava un dzejniece Inese Zandere saņem balvu par “Zemgales 
gredzenu”

“Par izcilu darbu ansamblī” lau-
reāta godā tika klarnetists Jānis 
Tretjuks.

“Par izcilu interpretāciju” Lielo 
mūzikas balvu 2018 saņēma klar -
netists un diriģents Guntis Kuz-
ma par Ādolfa Skultes Piektās 
simfonijas atskaņojumu 20. jan-
vārī Lielajā ģildē (kopā ar LNSO) 
un solopartiju Sebastiana Fager-
lunda Klarnetes koncertā, kas 
notika 5. maijā Latgales vēstnie-
cībā GORS (kopā ar Sinfonietta 

Rīga un diriģentu Normundu 
Šnē).

“Gada jaunais mākslinieks” 
laureāte ir klarnetiste Anna Gā -
gane.

“Publikas simpātijas balvas” ie -
guvējs tika noskaidrots balso-
jumā portālā DELFI. Visvairāk 
punktu ieguva katēgorijas “Gada 
uzvedums” nominants – kon cert-
izstāde “Kalpotājs. Blum bergs. 
Kamēr…”, diriģents Jānis Lie-
piņš, režisors Viesturs Kairišs.

Mūzicē čelliste Margarita Balanas
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Ī S Z I Ņ A S

M Ē N E Š A  P R I E K Š M E T S  M A R T Ā

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 9) atrisinājums 

Līmeniski. 1. Lodlam pas. 6. 
Lori. 7. Irbe. 9. Mon  tieris. 
10. Pori. 12. Debijas. 13. 
Less. 18.  Rumba. 19. Pakts. 

21. Rīmes. 22. Mārciena. 23. 
Eleganta. 25. Tinis. 26. Saldo. 27. 
Troks. 28. Ikss. 30. Koknese. 33. 
Paks. 37. Glicerīns. 38. Arfa. 39. 
Ieva. 40. Skageraks. 

Stateniski. 1. Lima. 2. Dante. 
3. Abinieki. 4. Parma. 5. Sist. 6. 
Loto. 8. Ergs. 10. Parametri. 11. 
Rembrants. 14. Edmontona. 15. 
Sasnausks. 16. Patiesa. 17. Fre-
gate. 19. Pants. 20. Salto. 24. Klin-
tene. 29. Kosa. 31. Olita. 32. Stīga. 
34. Kuba. 35. Ogas. 36. Osis.

Līmeniski. 4. Vēsturisks no -
vads Grieķijas vidienē. 5. Lat-
viešu gleznotājs (1907-1982). 7. 
Vērtspapīra daļa. 10. Gaŗš sie vie-
šu apmetnis bez piedurknēm.  
11. Jūras laupītāji. 12. Lakstaugi 
ar dzeļmatiņiem. 13. Balsti, uz 
kuŗiem nostiprināti lielgabalu 
stobri. 16. Novada centrs Latvijā. 
19. Latviešu gleznotāja (1939). 
22. Operas, operetes literārais 
teksts. 23. Latviešu rakstnieks 
(1871-1911). 24. Pūšamais mū - 
zi kas instruments. 25. Franču 

raks tnieks (1799-1850). 26. Spor-
ta spēle. 28. Sabiedriskās pirtis 
Senajā Romā. 30. Rasu nevien-
līdzības piekritējs. 35. Amatper-
sonas paziņojums, rīkojums Se -
najā Romā. 37. Viens no leģen-
dārajiem Romas dibinātājiem. 
38. Tēls E. Zālītes romānā “Agrā 
rūsa”. 39. Atlaide no rēķina par 
maksāšanu pirms termiņa. 40. 
ASV pavalsts. 41. Neteikt tais nī-
bu.

Stateniski. 1. Konditorejas iz -
strādājums. 2. Nedroša. 3. Brīva 

darbavieta. 5. Mozambi kas 
gal vas pilsēta. 6. Pilsēta Gru-
zijā. 8. Daugavas pieteka. 
9. Kon ferences darbības 
periods. 14. Īsi, pamācoši 
satīriska rakstura stāsti.  
15. Sena ukraiņu cilmes 
deja. 17. Dzelzceļa stacija 
posmā Rīga – Ērgļi. 18. Ar 
oglekli bagāts cietais ku  ri-
nāmais. 20. Apdzīvota vie-
ta Ak  nīstes novadā. 21. 
Lais ka. 27. Zviedru inže nie-
ris, ķīmiķis (1833-1896). 
29. Valsts galvaspilsēta Ei -
ropā. 31. Pamatteze, kas ir 
pa  matā citu težu pierādī-
ju miem. 32. Pilsēta Ka  na-
dā, osta pie Ontario eze ra. 
33. Ekvadoras galvas pil-
sēta. 34. Aktu zāle augst-
skolā. 36. Apdzīvota vieta 
Ve  cum  nieku novadā.
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2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas ves ti-
bilā, apmeklētāji var iepazīties  ar 
vienu priekšmetu no mūzeja “Lat -
vieši pasaulē” krājuma. Katrs no 
izstādes priekšmetiem atspoguļo 
kādu īpašu stāstu par latviešu 
dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī 
tiek publicēts ik mēnesi presē.

Izstādi “Mēneša priekšmets” 
2019. gadā atbalsta Latvijas Uni-
versitātes Literātūras, folkloras un 
mākslas institūts un Latvijas Na -
cionālā bibliotēka.

Starp bēgļiem, kuŗi atstāja 
Latviju Otrā pasaules kaŗa laikā, 
bija arī izcili sportisti. Daļa no 
viņiem atsāka sportot bēgļu no -
metnēs Eiropā un turpināja pēc 
pārcelšanās uz jaunajām mītņu 
zemēm, kur sporta spēles kļuva 
par veidu, kā nodarbināt latviešu 
jaunatni un dot iespēju viņiem 
regulāri satikties un darboties ko -
mandās. Daži latviešu sportisti 
sasniedza augstus rezultātus na -
cionālajā vai pat starptautiskajā 
līmenī, pielietodami Latvijā ie  gū-
tās sporta iemaņas jaunajās mīt-
ņu zemju sportistu sacīkstēs. Daž-
kārt latviešu sportistiem izdevās 
būtiski ietekmēt sporta standar-
tus mītņu zemēs – piemēram, 
Austrālijā ir atzīts, ka latviešu un 
lietuviešu ieceļotāji pēc Otrā pa -
saules kaŗa pacēla basketbola 

Latviešu sportisti ārvalstīs
spēles līmeni, ieviesdami jaunus 
paņēmienus. 1954. gada Olim-
pis kajās spēlēs Austrālijas vīrie -
šu basketbola komandas sastāvā 
bija trīs latvieši.

Mūzejs “Latvieši pasaulē” mek-
lē priekšmetus (uniformas, tre -
n iņ tērpus, apbalvojumus utt.), stā-
 s tus, dokumentus un fotogra-
fijas, kas atspoguļo ārzemju lat-
viešu sportistu gaitas. 

*
Zinaida Liepiņa (1907-2000) 

jau nībā bija Latvijas vieglatlēte, 
kuŗa ar labiem panākumiem pie-
dalījās sacīkstēs 60 m un 100 m 
skriešanā, tāllēkšanā, augstlēk ša-
nā un pieccīņā. Viņas spožākais 
sasniegums – viena no pirmajām 
sievietēm, kas pārstāvēja Latvi -
jas valsti Olimpiskajās spēlēs – 
100 m skrējienā IX Olimpiskajās 

spē lēs Amsterdamā 1928. gadā. 
Zinaida apprecēja Valdemāru 
Zā   geru 1934. gadā. Viņi izbrauca 
no Latvijas bēgļu gaitās 1944. ga -
dā, Zinaida paņēma līdzi šo sud-
raba kausu, ko bija izcīnījusi 
piec cīņā 1926. gadā. Tā kā tās 
bija pēdējās šāda veida sacīkstes, 

kauss palika pie Zinaidas.
1946. gadā Zinaida ar ģimeni 

no bēgļu nometnes Vācijā pār-
cēlās uz ASV, Pensilvānijas pa -
valsti, kur nodzīvoja līdz mūža 
beigām. 2015. gadā Zinaidas 
mei ta Ileana Jones kausu uzdā vi-
nāja mūzejam “Latvieši pa  saulē”.

Zinaidas Liepiņas iegūtais kauss – 
Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes 
ceļojošā balva sportistiem

Zinaida Liepiņa uzvar skriešanas sacīkstēs Liepājā, 20. gs. 20. 
gadi. No Latvijas Sporta mūzeja krājuma. 

Hamiltonas Daugavas Vanagu sporta klubs “Sparta” Kanadā 
1954. gadā.

Daugavas Vanagu Limbažu nodaļa 16. martā no plkst.11 līdz 13 
tradicionāli aicina ikvienu piedalīties gājienā no Rīgas Sv. Jāņa baz-
nīcas pa Kaļķu ielu līdz Brīvības laukumam un nolikt ziedus pie Brī-
vības pieminekļa. No 1998. gada līdz 2000. gadam 16. marts bija Lat-
vijas Saeimas apstiprināta Latviešu leģionāru piemiņas diena. Tomēr 
tika svītrota no oficiālā valsts  piemiņas un svētku dienu kalendāra. 
Tas bijis nepieciešams, lai Latvija tiktu uzņemta ES un NATO, kur 
viens no mājasdarbiem bijis – “eiropeiska skatījuma uz pagātni vei-
došana, atsakoties no leģionāriem kā vēstures varoņiem, un šī diena 
nav atzīmējama valstiskā līmenī, piemiņa godājama ģimenes lokā un 
dažādu nevalstisko organizāciju rīkotos atceres pasākumos.” Arī 
biedrība „Nacionālo kaŗavīru atbalstam” 16. martā no plkst. 7   
līdz 13 rīkos sapulci Rīgā, Brīvības laukumā, lai atgādinātu par 
1944. gada kaujām, skaidrotu Latvijas un Otrā pasaules kaŗa vēsturi.

Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta ceļojošā izstāde “Latviešu 
Dziesmu svētki ārpus Latvijas”, kas apskatāma līdz 31. martam. Tā 
veltīta vairāk nekā 70 gadu svētku tradicijai ārzemēs. Ar izstādi bied-
rība “Latvieši pasaulē – mūzejs un pētniecības centrs” piedāvā ieska-
tīties Dziesmu svētku norisēs trimdā un dzīvotspēju dažādos laikos 
un vietās visā pasaulē. To veido fakti, fotografijas un svētku dalībnie -
ku stāsti. Izstāde pirmo reizi izrādīta 2018. gada jūlijā Pasaules latvie -
šu dienā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā. 
Tika demonstrēta arī Askolda Saulīša dokumentālā filma “Dzies mu-
vara”.

Litenes pagasta pārvalde atklātā izsolē PĀRDOD nekustamā 
īpašumā “Nometnes” ietilpstošās zemes vienības, aizaugušo meža 
cirsmu četru hektaru platībā ar mērķi to labiekārtot. Sakopšanas 
darbi notiks 27. aprīlī Lielās talkas laikā. Ir iecerēts līdz 14. jūnijam 
Latvijas armijas vasaras nometnes vietā izveidot Piemiņas parku. 

Jelgavas novada dome bez atlīdzības nodevusi Latvijas Lauk-
saimniecības universitātei (LLU) īpašumu “Pēterlauku lauki” 
(34 hektari Platones pagastā), kur jau vairāk nekā 50 gadus norit 
Latvijai un Eiropai nozīmīgu zinātnes pētījumu izstrāde. Savukārt 
pašvaldība bez atlīdzības pieņem LLU piederošo 0,35 hektarus lielo 
nekustamo īpašumu “Lietuvas šoseja-Klibķoči” Platones pagastā, uz 
kuŗa atrodas pašvaldības ceļš. Tas turpmāk būs novada īpašumā. 

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

+371 28390346

PĒRK
LATVIEŠU UZŅĒMUMS SIA 
„MEŽA APSAIM NIEKO TĀJS“ 
PĒRK MEŽA ĪPAŠUMUS UN 
CIRSMAS. Tālr. 26106212.

Pārdodu:
1) Latgales novada sieviešu tautastērpus:

8 brunčus, 8 blūzes, 8 vainagus
2) Latgales novada vīriešu kreklus un 8 jostas
3) Alsungas sagšas ar piekariņiem
4) Vidzemes rožu brunčus
     Tālr. 269-277-2859

Nopirkšu lauku 
viensētu Latvijā.

Tālr.+37126157008; 
e-pasts ingmars.
varpins@inbox.lv

Kurucs kaldina 
Nets uzvaras

Nacionālajā basketbola aso-
ciācijā ceturto uzvaru pēc kārtas 
izcīnījusi Rodiona Kuruca pār-
stāvētā Bruklinas Nets, kas savā 
laukumā ar 103:75 pārspēja Det-
roitas Pistons, pārtraucot sān-
cenšu piecu panākumu seriju.

Rodions Kurucs laukumā de -
vās starta piecniekā un 20 mi  nū-
tēs guva 13 punktus, pār tvēra trīs 
bumbas (atkārtots personīgais 
rekords), izcīnīja divas atlēkušās 
bumbas, izdarīja vienu rezul tā-
tīvu piespēli, pieļāva trīs kļūdas, 
četras reizes pārkāpa noteikumus 
un nopelnīja po  zitīvu +/‒ rādī-
tāju +19. Bruklinas Nets ne  mai-
nīja starta piecinieku, un Kurucs 
ceturtā numura po  zīcijā tur pi-
nāja spēlēt arī pret fiziski spēcīgo 
Bleiku Grifinu, kuŗš iepriekšējās 
spēlēs pret Čikāgas Bulls bija 
guvis 28 un 27 punktus. Nets gan 
sedza zonas aizsardzību, kas sa -
gādāja pa  ma tīgas problēmas kā 
Pistons, tā arī Grifinam indi vi-
duāli, kuŗš no spēles trāpīja tikai 
vienu metienu no desmit un ku  ram 
Kuruca kāju un roku darbības 
ātrums bieži radīja lielas neēr tī-
bas driblā vai bumbas saņemšanā.

Kurucs jau pirmajās minūtēs 
guva sešus punktus, ar diviem 
triecieniem grozā un vieglu 
grozu no apakšas pārņēma va -
dību (8:5), un Bruklina iniciātīvu 

tā arī vairs neatdeva. Ceturkšņa 
beigās Nets pirmoreiz sasniedza 
desmit punktu pārsvaru (27:17), 
otrajā ceturtdaļā Kurucs no tālās 
distances sodīja Grifinu (45:30), 
kurš bija atkāpies pārāk tālu, bet 
puslaika beigās mājinieku pār svars 
sasniedza jau 24 punktus (59:35).

Zvaigžņu spēles dalībnieks 
D’Andželo Rasels izcēla latviešu 

Rodions Kurucs pret Bleiku Grifinu // FOTO: EPA/Scanpix

ekipāža ar pilotu Oskaru Ķi -
bermani un stūmējiem Matīsu 
Mikni, Arvi Vilkasti un Jāni 
Strengu ar lieliskiem braucie-
niem iesāka Vistleras trasē, 
Kanadā, notiekošo pasaules 
čempionātu, izvirzoties līder-
po zīcijā. Pirmajā braucienā 
Ķibermaņa ekipāža laboja tra-
ses rekordu, finišējot ar re  zul-
tātu 50,05 sekundes. Savukārt 
otrajā braucienā latvieši sasnie-
dza jaunu starta rekordu – 4,69 
sekundes, taču rezultāts finišā 
bija 50,64 sekundes, kas bija 
otrais labākais. Summā pēc 
pirmās sacensību dienas latvieši 
bija līderpozicijā ar rezultātu 
1:40,69 minūtes.

Latvijas ekipāža veica labu 
trešo braucienu – 50,28 sekun des. 
Ceturtajā braucienā gaisa tem -
perātūra bija nokritusies par 
sešiem gradiem (no +5 līdz -1 
gradam), turklāt laikā, kad bija 
jāstartē līderiem, tā bija vēl ze -
māka. Pēdējā braucienā Ķiber-
maņa vadītā vienība sasniedza 
sliktāku rezultātu – 50,65 se  kun-
des. Kopumā tas Latvijas četri-
niekam deva otro labāko laiku 
un sudraba me  da ļas. Par uzva-

rē tājiem kļuva Frīdricha vadītā 
ekipāža no Vācijas, kuŗa sasnie-
dza lielisku kopējo rezultātu – 
3:21,33. Ķi  bermaņa četrinieks no 
līderiem atpalika  0,29 sekun des. 
Trešo vietu izcīnīja kanadieši ar 
Kripsu priekšgalā, atpaliekot  
0,45 sekundes no uzvarētājiem. 
Otrs Latvijas pilots Ralfs Bēr-
ziņš četriniekos nestartēja.

Rastorgujevam un 
Bendikai – labākie 

sasniegumi pa -
saules čempionātos

Latvijas vadošais biatlonists 
Andrejs Rastorgujevs Este šun-
dā, Zviedrijā, izcīnīja 14. vietu 
pasaules čempionātā 10 km 
sprinta sacensībās. Šis pasaules 
čempionātos ir Andreja karjērā 
labākais sasniegums. Par šo sa -
censību uzvarētāju tika kronēts 
šosezon lieliski startējošais nor-
vēģis Juhanness Tīngnēss Bē, 
kurš ugunslīnijā pieļāva vienu 
kļūdu un finišēja pēc 24 mi -
nūtēm un 37,6 sekundēm. Viņš 
par pasaules čempionu sprintā 
kļuvis otro reizi karjērā, bet 
kopumā planētas meistar sacīk-

stēs viņš zeltu ieguvis piecas 
reizes.

Rastorgujevs no uzvarētāja 
atpalika vienu minūti un 11,9 
sekundes,  šaušanā viņš pieļāva 
vienu kļūdu. Pēc pirmās šau-
šanas, kuŗā netika pieļauta ne -
viena kļūda, Rastorgujevs no -
slēdza pirmo sešnieku, tomēr 
otrajā ugunslīnijā viņš kļūdījās 
vienu reizi, kas līdz ar to lika 
izkrist no labāko astoņnieka. 
Savukārt no pārējiem Latvijas 
biatlonistiem Roberts Slotiņš ar 
divām kļūdām šaušanā ierin-
dojās 87. vietā, bet Aleksandrs 
Patrijuks nesašāva četrus mēr-
ķus un bija 91. pozicijā starp 
103 sportistiem.

Arī 12,5 km iedzīšanā 
Andrejs Rastorgujevs sasniedza 
savas karjēras labāko rezultātu, 
izcīnot augsto sesto vietu. debitanta Kuruca nopelnus, kuŗš 

spēlēja spēka uzbrucēja pozicijā 
un spīdoši tika galā ar Pistons 
līderi Bleiku Grifinu: „Tas bija 
Rodijs, kurš visu aizsāka, ie -
saistīja spēlē publiku un panāca, 
lai mēs sekotu viņa piemēram. Šī 
mums bija ārkārtīgi svarīga uz -
vara gan no tabulas, gan arī 
kalendāra viedokļa. Domāju, ka 
mūsu fani bija lieliski. Viņi 
uzturēja mūsos enerģiju, viņus 
lieliski dzirdējām un jutām. Tā 
bija kā play-off  gaisotne.”

NBA kluba Bruklinas Nets gal-
venais treneris Kenijs Atkinsons 
pēc iepriekšējās uzvaras pār At -
lantas Hawks atzīmēja Rodiona 
Kuruca sniegumu, norādot, ka 
trīs uzvaru serija ir lielā mērā 
tieši Kuruca nopelns. „Ziniet, 
šobrīd ir tā, ka Kurucs mūs 
mazliet glābj. Viņa sniegums ir 
bijis patiešām lielisks kopš brīža, 
kad ielikām viņu ceturtā numura 
pozicijā. Viņš tam piemērojās 
ļoti labi, un nedomāju, ka bez 
viņa mēs būtu varējuši uzvarēt 
šajās spēlēs.”

Bobslejistiem – 
pasaules čempionu 

sudrabs
Latvijas bobsleja četrinieku 
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Ražīgs 2018. gads

SARĪKO JUMI
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 gau-
mei, 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 no -
tiek koŗa mēģinājums.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju 

biedrības telpas (531 North 7th 
St, Philadelphia PA 19123).

ŅUJORKA (NY)
Latvian Mission to the UN 

(333 East 50th Str, New York, 
NY 10022).

Aleksandrs Antoņenko (te -
nors no Latvijas) uzstāsies 
Mētropolītēna operā;

16., 19., 23.martā – Samsona 
lomā K. Sensānsa operā ”Sam-
sons un Dalila”. 

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

Renée Fleming. Programmā R. 
Štrauss.

Jonkeru baznīca (254 Valen-
tine Ln, Yonkers NY).

17. martā pēc Dievk. Dāmu 
komitejas Pankūku brokastis. 
Būs pankūkas pildītas ar gaļu, 
ar augļiem, ar biezpienu, ābolu 
pankūkas, kartupeļu pankūkas, 
krepes, siļķe un citi gardumi. 
Loterija un nodarbības bēr-
niem. Ņūdžersijas un Jonkeru 
skolas bērni dejos tautasdejas. 
Būs arī latviešu tautisko mantu 
tirdziņš; vāzes, koka izstrā dā-
jumi, segas, galdauti un citas 
lietas. Laipni ielūdz Ziemeļu 
novada Dāmu komiteja!

24.martā 10:30 Salas bazn. 
(4 Riga Ln, Melville NY) Dievk. 
Sekos Pavasaŗa sarīkojums ar 
Latvijā uzņemto filmu ”Bille’’ 
pēc Vizmas Belševicas stāsta 
motīviem. Subtitri angļu va -
lodā. 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 
latviešu biedrības pilnsapulce. 

Lūdzam visus biedrus pie da-
līties!

SAGINAVA (MI)
Saginavas Latviešu klubs 

(Apple Mountain, 4519 North 
River rd, Freeland MI 48623).

27. aprīlī gadskārtējais pa -
vasaŗa sarīkojums sāksies ar 
kokteiļa stundu 17:00, sekos 
pilna bufete 18:00. Pieteikties 
līdz 13.aprīlim pie S.Spūles, P.O. 
Box 6111, Saginaw MI 48608, 
tālr: 989-233-4234 vai R. Mar-
tinsons, 3746 Chilton Dr, Sagi-
naw MI 48603, tālr: 989-792-
9716. Iepriekš pieteikšanās ar 
samaksu $ 40, pie kases $ 45. 
Čeki rakstāmi uz ”Latvian Club 
of Saginaw” vārda. SLK valde.

SIETLA (WA)
Sietlas Latviešu Sabiedriskais 

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

19.martā 19:30 Baltiešu filmu 
vakars.

24.martā 11:30 Kursas Drau-
dzīgais aicinājums (pēc Dievk.).

4.-7.aprīlī lietoto mantu tir-
gus Sietlas latviešu centrā.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu 

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

Latvijas Vēstniecība ASV ziņo 

par iespēju atjaunot vai pieprasīt 
Latvijas Republikas pasi un/vai 
personas apliecību (ID karti) 
Floridā, Fort Lauderdale 2019.
gada 5. un 6. aprīlī. Latvijas 
vēstniecības ASV Konsulārās 
nodaļas tālruņi: 202-328-2883, 
202-328-2881. E-pasts: consul-
ate.usa@mfa.gov.lv 

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

23. martā biedrības rīkotā 
ekskursija ir atcelta.

30. martā 16:00 (5101 Brit-
tany Dr, St.Petersburg, FL 33715, 
Point Brittany Clubhouse tel-
pās, Tudor Room) videoizrāde 
– Latviešu spēlfilma ”Homo 
Novus”, kas veidota pēc Anšlava 
Eglīša romāna motīviem. Ska-
tītāji tiks cienāti ar vieglām 
uzkodām, kafiju un vīnu. Ieejas 
ziedojums, sākot ar $ 5. Pie 
vārtiem dežurantam sakiet, ka 
braucat uz Latvian Event. Ja ir 
jautājumi, zvaniet: 917-755-1391.

2. aprīlī 10:00 biedrības val-
des sēde Tudor Room telpās. 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā; 11.apr., 9.
maijā.

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
formāc. daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232- 5994, e-pasts: boston-
astrimdasdraudze@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, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 

Šī organizācija ir jau pie pra-
sījusi 501-C-# statusu nodokļu 
atvieglojumiem un ar nepacie-
tību gaida atbildi. Kopkoŗu kon-
certs notiks “Ordway” operas 
zālē. Bet tautasdeju uzvedums 
notiks Xcel Energy Center arēnā. 
Intercontinental viesnīca jau sa -
runāta (ar 350 istabām). Metro-
politan Reagional Arts Council 
no St.Paulas ir jau nācis palīgā ar 
$ 10 000 ziedojumu, ko izkārtoja 
Betsija Aļļe un I. Halvorsone.  

15. Latviešu Dziesmu svētki no   -
tiks Toronto, Kanadā 2019. gadā 
no 4. līdz 7. jūlijam. 

Tradicionāli katra organizācija 
sniedza ziņojumu par pēdējā 
gadā paveikto.

Kira Birmane stāstīja par Pēr-
konīša rosību un dejām – Festival 
of Nations ar 14 dejotājiem un 
18. novembrī ar 20 dejotājiem – 
vadīja Kristīne un K. Birmane. 

Miķelis Ģiga stāstīja, ka Lat-
viešu Kreditsabiedrību tagad 
vada Santa Kalnīte ar palīdzi 
Zintu Poni. Biedrība darbojās 
sekmīgi. Tāpat viņš raksturoja 
sporta kopas “Starts” darbību kā 
ļoti kustīgu un aktīvu – volejbola 
meistarsacīkstes Indianapolē ie -
gūta otrā vieta, bet 2019. gada 
sacīkstes notiks 25. un 26. maijā 
Mičiganā. Volejbola saspēlēs 
Theodore Wirth Beach piedalījās 
vairāk nekā 20 dalībnieki. Plašs 
sporta informācijas galds bija 
apskatāms 18. novembŗa sarī ko-
jumā. Kur Dr. Visvaldis Nago-
bads parakstīja savu grāmatu 
“Gold, Silver, Bronze” par hokeju 
un tā populārizēšanu, bet 1. no -
vembrī savā dzimšanas dienā, 18. 
novembŗa sarīkojumā viņš sa -
ņēma PBLA balvu par mūža 

ieguldījumu Latvijas vārda popu-
lārizēšanā pasaulē un sporta 
medicīnā Amerikā un saņēma 
ziedu velti  šūpuļsvētkos. Balvu 
pasniedza Toms Trautmanis 
ALA Sporta nozares vadītājs.

P. Kalniņš paziņoja, ka 2018. 
gadā noticis tikai viens koncerts, 
kuŗā piedalījās Katrīna Gupalo 
un Andrejs Osokins, – “No Bal-
tijas uz Atlantiju”. Viņš atgādi-

nāja, ka Immigration History 
Research Center (IHRC) draugu 
grupas gada sapulces vakariņās 
piedalījās deviņi LOAM pār-
stāvji. IHRC pateicās par Mi  ne-
sotas latviešu ilggadējo atbalstu 
un apbrīno mūsu organizāciju 
savstarpējo sadarbību. Draugu 
grupa ziedoja $ 1500 IHRC un 
$ 1000 archīvam. Knuta Lesiņa 
balvas koncerts trīs dalībnieku 

sastāvā paredzēts 2019. gada 
septembŗa nogalē. 

Elmārs Priedītis no KKM zi -
ņoja, ka biedru skaits pamazām 
sarūk un tāpēc lūdza palīdzību 
rīkot 2019. gada Latvijas Uni-
versitātes gada svētkus. 

Par draudzes kori izteicās Inta 
Grāvīte –koris piedalījās 8 diev-
kalpojumos, Jāņu svinēšanā un 
18. novembŗa svinībās.

Jānis Dimants pārstāvēja St. 
Paulas latviešu katoļu draudzi un 
izteica cerību izkārtot dievkal-
pojumu latviešu valodā, kas ir tik 
svarīgi mums visiem, lai gan 
katrs piederam pie vietējām drau-
dzēm. Diemžēl ASV ir palikuši 
tikai divi latviešu katoļu priesteri.

Elga Pone ziņoja, ka tautas-
dzies mu ansamblis Teiksma atzī-
mēja savu 50 gadu jubileju, pie -
dalījas gada beigās Folklore Vill-
age sarīkojumā Viskonsīnā, kā 
arī Porch Party septembŗa vidū. 

Korporācijas Selga pārstāve 
Mirdza Eglīte norādīja, ka selgas 
turpina piedalīties sabiedriskajā 
dzīvē katra individuāli.

Uldis Erdmanis pieteica revi -
zijas komisijas ziņojumu, norā -
dot, ka LOAM grāmatvedība ir 
kārtībā un visi dokumenti ir 
iegrāmatoti, bet ieteica, ka visiem 
izdevumu pieprasījumiem ir ne -
pieciešama pilnīga dokumen-
tācija, kā arī valdes lēmums. 

Pilnsapulce ievēlēja jauno 
LOAM valdi: M.Zaeska, A. Vīk-
sniņš, S.Straumane, Māra Pelēce, 
E.Pone, Larisa Ozola, B.Olinger, 
V.Ģiga, Egons Duņēns, J.Di -
mants. Revīzijas komisijā:  U. Erd-
manis, Jānis Paulis Skujiņš un 
Aldis Švalbe. 

Vīksniņš ar prieku ziņoja, ka 
beidzot Minesotā arī būs Latvijas 
Goda konsuls – John Freivalds. 
Atklāšana un pieņemšana ir pa -
redzēta š.g. 28. martā American 
Swedish Institute telpās. 

Pilnsapulce sumināja un ap -
sveica Gundu un Geroldu Luss 
viņu 50 gadu laulības jubilejā un 
Inesi ar Uldi Erdmani viņu 51 
gada laulības jubilejā.

LOAM jaunā valde - Pirmā rindā no kreisās: Visvaris Ģiga, Ansis Vīksniņš, Maija Zaeska. Otrā rindā 
no kreisās: Indulis Valters, Egons Duņēns, Sarma Straumane, Elga Pone, Jānis J. Dimants, Jr., M.D., 
iztrūkst: Larisa Ozola, Māra Pelēce, Baiba Olinger
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Mūsu draugs un ceļojumu partneris

EDGARS BEDRĪTIS
aizgāja mūžībā 2019. gada 27. janvārī Floridā.

Dzimis 1926. gada 9. oktobrī Rīgā, Latvijā

AIJA R. PAKULE,
Dzim. AUZIŅA

Dzimusi 1916. gada 10. jūnijā Pļaviņās, Latvijā,
mirusi 2018. gada 20. martā Sietlā, ASV

(Turpināts no 18. lpp.)

Par viņu sēro
VISVALDIS NAGOBADS, VISVARIS ĢIGA,

MIĶELIS ĢIGA UN LAIMONIS SPROĢIS

Piemiņā atceras
MEITAS: SARMĪTE DAVIDSONE (TOMS) UN RUDĪTE ALEXANDER (BARTS)

MAZBĒRNI: DANIELS (DŽENIFERA) ANNA (SCOT), MAYA (ARON) UN JĀNIS
MAZMAZBĒRNI: KATRĪNE, IANS UN LAUREN

DRAUGI UN RADI LATVIJĀ

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

Cilvēks
aizejot neaiziet,
paliek dārgas atmiņas…

Acis, kas mīļi smaidīja, aizvērtas;
Rokas, kas glāstīja silti, – gurušas;
Lūpas, kas padomu devušas, – klusušas;
Sirds, kas mīlēja, – atdusas.

Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. 
Māc. Gundega Puidza, tālr.
birojā: 773-736-1295; mājās: 
708-453-0534, E-pasts: puid-
za@yahoo.com 

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

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

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, 
Lakewood, CO 80226). Birojs 
atvērts ceturtdienās no 10:00 – 
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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda. 24.martā dievk.

• Dienvidfloridas latv. ev. 
lut. dr.: Shepherd of the Coast 
Luth.Church (1901 E Commer-
cial Blvd, Ft. Lauderdale FL 
33308). Info: Ilze Folkmane 
Gibbs, e-pasts: folkmane@hot-
mail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievk. no -
tiek 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. 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 Kručkova, tālr.: 617-
323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis. Dievk. 
notiek 11:00. 17.martā dievk. 
24.martā Dievk. mūsu baz-
nīcā nenotiks! Aicinām visus 
draudzes locekļus uz dievk. ar 
Sv.vak. Vilmingtonā, plkst. 
15:00. Good Shepherd baznīcā 
(1530 Foulk Rd- Rt 261, 
Vilmingtonā).

Pēc Dievk. kafijas galds gro-
ziņu veidā. Pakavēsimies at  mi-
ņās par ilggadējo draudzes lo -
cekli un Vilmingtonas latviešu 
skolas skolotāju Rutu Zadzior-
sku, kuŗa aizgāja mūžībā 
2018.g. 31.decembrī, Jūrmalā, 
Latvijā.

31.martā Dievk. Pankūku 
brokastis pirms dievk. – 10:00. 
7.aprīlī angļu val. dievk. ar 
Sv.vak. 14.aprīlī Pūpolu svēt-
dienas 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. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

• Kalamazū latv. apv. ev. lut. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala -
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra-
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. Dievk. 
video var skatīt: https://tinyurl.
com/KalLatCh. 17.martā Dievk. 
24.martā dievk. angļu valodā. 
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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 
10:00. 2.svētd. dievk. angļu 
valodā. Pensionāru saiets katrā 
otrajā ceturtdienā. 

• Mančesteras latv. ev. lut. 
dr.: (21 Garden St, Manchester, 
CT 06040). Dr.pr. Astra Vilin-
skis, tālr.: 413-568-9062. Diev-
kalpojumi notiek 11:00. 20.
aprīlī 11:00 Lieldienas dievk. ar 
dievg. Diak. Linda Sniedze 
Taggart. Sekos sarīkojums.,

• Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Archibīskape 
Lauma Zušēvica, tālr.: 414-421-
3934, e-pasts: pastorlauma@
gmail.com, Dr. pr. Sandra Kalve, 
tālr.: 414-258-8070. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. 

• Mineapoles – St. Paulas 
latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis MN 55407). 
Dievk. notiek 10:30. Pēc dievk. 
sadraudzība. 17. martā dievk. 
12:00 latviešu redītsabiedrības 
sapulce. 21.martā 11:00 Bībeles 
stunda. 24.martā Dievk. 
26.martā 19:00 Bībeles stunda. 
31.martā dievk. 7.aprīlī dievk. 
11.aprīlī 18:00 Ciešanu laika 
Celsmes vakars ar vakariņām. 
Prezentācija par apustuli Pēteri 
un svētbrīdis.

• Montrealas latv. Trīs vie nī-
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā. 

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvian-
luther anchurch@gmail.com. 
Dievk.notiek 13:30. 24.martā 
Dievk. ar dievg. 31.martā 
dievk. 19.aprīlī 17:00 Lielās 
piektd. dievk. ar dievg. 21.aprīlī 
8:00 Lieldienu rīta dievk. Sekos 
brokastis.

• 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 
Greenhill Rd, Elka Park, NY).

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. 

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

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

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. notiek katra 

mēneša 3. svētdienā 14:00. Pēc 
dievk. saiets ar groziņiem. Māc. 
A. Kalniņa. Dr. pr. I. Kalniņa, 
tālr.: 314-457-1830, e-pasts: 
kalninsis@charter.net

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600, e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Info: www.seattlelatvian-
church.org 17.martā angļu val. 
dievk. ar dievg. Sekos Bībeles 
stunda. 24.martā dievk. ar 
dievg. 31.martā dievk. ar dievg. 

• Skenktedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Furman 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 svēt-
dienu 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. 
17.martā Dievk. 24.martā 
11:00 Bībeles stunda Virziņu 
dzīvoklī.7.aprīlī 14:00 Dievk. 
baznīcā. 14.aprīlī 11:00 Bībeles 
stunda mācītāja Pelda dzīvoklī.

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

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.

stjohns latvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Dr. pr. 
Kārlis A. Jansons, tālr.: 905-
338-5613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309. 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macanitavp@gmail.com, 
dr. pr. Jānis Vītols, tālr.: 703-
264-0089. Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola. 10:00 Zaķīši. 
Dievk. notiek 11:00. Seko 
kristīga sadraudzība. 17.martā 
Sv.vak. dievk. 13:00 sanāksme 
par Dāmu komitejas darbību. 
24.martā Sv.vak. dievk. Sveik-
sim marta jubilārus! Pēc Dievk. 
draudzes pilnsapulce. 31.martā 
Ģimeņu dievk. ar Sv.vak. Pēc 
dievk. latviešu animācijas fil-
mas ”Saule brauca debesīs” 
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!
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Amanda Millere (pa kreisi)
// FOTO: XL Energy

// FOTO: DELFI

Baiba Bendika šautuvē

TTT Rīga basketbolistes // FOTO: FIBA.com

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

Sporta statiskiķi zina teikt, ka 
Rastorgujeva rezultāts ir arī 
viens no labākajiem sasnie gu-
miem valsts biatlona vēsturē. 
Līdz medaļai pietrūka 23,1 
sekunde – aptuvens laiks, ko 
biatlonisti pavada soda aplī. 
Rastorgujevs šautuvē pieļāva 
tikai vienu kļūdu, čempionam 
zaudēdams 40,8 sekundes. Dis-
t ancē viņam bija 16. ātrākais 
solis.

Baiba Bendika Estešundā, 
Zviedrijā, sprintā iz  cīnīja 17. 
vietu, kas pasaules čempionātos 
viņai ir labākais rezultāts.

10 km iedzīšanā Baibai  23. 
vieta. Bendika veica piecus soda 
apļus, uzvarētājai vācietei De -
nīzei Hermanei zaudējot 3 mi -
nūtes un 22,4 sekundes.

Dairis Bertāns: 
Gribu pierādīt, ka 

varu spēlēt NBA 
līmenī

Latviešu basketbolists Dairis 
Bertāns, sezonas izskaņu aizva-
dot Ņūorleānas Pelicans sastāvā, 
vēlas pierādīt, ka viņš var spēlēt 
Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) līmenī, pirmajā 
sarunā pēc ierašanās ASV teicis 
Latvijas sportists.

29 gadus vecais Bertāns uz 
sezonas beigām pievienojies 
Pelicans komandai, turklāt vie-
nībai vasarā būs iespēja pa -
garināt sadarbību ar latvieti arī 
uz nākamo sezonu. „Iepriekš 
centos iekļūt NBA caur Vasaras 

līgu. Biju tuvu, bet diemžēl 
neizdevās. Esmu tiešām prie-
cīgs, ka man iespēju deva Pe -
licans komanda,” sarunā ar 
žurnālistiem gandarīts bija Ber-
tāns. „Parasti nevēlos, lai mani 
traucē ar baumām par interesei 
no citiem klubiem, ja vien tas 
nav kaut kas nopietns. Tomēr 
gadījums ar Pelicans bija tieši 
tāds.”

***
Nacionālās basketbola aso-

ciācijas (NBA) čempionātā 10. 
martā Ņūorleānas Pelicans sa -
stāvā debitēja Dairis Bertāns, 
bet viņa jaunākais brālis Dāvis 

Bertāns jau ierasti devās lau-
kumā Sanantonio Spurs kreklā. 
Daira Bertāna pirmajā spēlē 
Pelicans viesos ar 116:128 zau-
dēja Atlantas Hawks vienībai, 
bet Sanantonio Spurs basket-
bolisti mājās ar 121:114 pārspēja 
Milvoki Bucks, liecina organi-
zātoru informācija. Dairis Ber-
tāns devās laukumā uz maiņu, 
spēlēja sešarpus minūtes un 
punktus neguva. Dairis izpildīja 
vienu neprecīzu divpunktu me -
tienu un veica vienu rezultā tīvu 
piespēli.

Teherānā
„ceļ” olimpiskos 

punktus
Teherānā, Irānā, notika svar-

celšanas sacensības, kuŗās spor-
tisti pelnīja reitinga punktus 
dalībai uz 2020. gada Vasaras 
olimpiskajām spēlēm Tokijā.

Artūrs Plēsnieks laboja trīs 
Latvijas rekordus (raušanā, 
grūšanā un summā), izcīnīja 
trešo vietu svara katēgorijā līdz 
109 kg. Raušanā Plēsnieks 
veiksmīgi izmantoja visus trīs 
atvēlētos piegājienus. Sākumā 
pacelti 172 kg, pēc tam sekoja 
177 kg, kas ir jauns Latvijas 
rekords svarā līdz 109 kg, bet 

trešajā piegājienā jaunsasniegto 
rekordu Artūrs laboja vēl par 
četriem kilogramiem (181 kg). 
Arī grūšanā Artūram veicās 
labi. Vispirms 215, tad 222 kg. 
Trešajā, pēdējā piegājienā, svar-
cēlāja treneris Eduards Andruš-
kēvičs pieteica 232 kg. Plēsnieks 
spēja dabūt stieni līdz krūtīm, 
taču nenoturēja svaru un ne -
pacēla pieteikto svaru. Divcīņas 
summā Artūrs Plēsnieks sakrāja 
403 kg (181+222), labojot Lat-
vijas rekordu svarā līdz 109 kg, 
un izcīnīja Teherānas turnīra 
bronzu. 

Vadims Koževņikovs (svara 
katēgorijā līdz 96 kg) raušanā 
pacēla 160 kilogramus, par 
pieciem kilogramiem labojot 
pašam piederošo Latvijas re -
kordu, kuŗu viņš sasniedza pērn 
Dohā, Katarā. Arī grūšanā Va -
dims laboja sev piederošo valsts 
rekordu, paceļot 202 kg. Div-
cīņas summā ar 362 kg (jauns 
Latvijas rekords) Ventspili pār-
stāvošais sportists izcīnīja otro 
vietu. 

Ritvars Suharevs izcīnīja 
sud raba medaļu svara kategorijā 
līdz 81 kg – 160 + 185. Raušanā 
par vienu kilogramu labots 
pa šam piederošais Latvijas re -
kords. Vienlaicīgi tas arī ir Ei -
ropas rekords junioriem. Kop-
vērtējumā, divcīņas summā pa -
ceļot 345 kg  Ritvaram otrā  
vieta svara kategorijā līdz 81 kg.

TTT Rīga uzvar 
Baltijas līgā

Latvijas sieviešu basketbola 
vienība TTT Rīga Viļņā tika 
kronēta par Baltijas līgas čem-
pioni. Rīdzinieces finālspēlē ar 
rezultātu 76:62 (23:22, 20:9, 
16:14, 17:17) pārspēja Kauņas 
Aistes-LSMU basketbolistes.

Uzvarētājām ar 20 punktiem 
izcēlās Šeja Pedija, 13 punkti ie -
meta Ieva Pulvere, desmit pun-
ktus – Aija Brumermane. Kau ņas 
vienībā ar 11 punktiem un 11 
atlēkušajām bumbām atzīmējās 
Daugile Šaraiskaite. Cīņā par 
bronzu Viļņas Ki  birk štis ar 94:66  
pārspēja Tallinas Universitāti.

* TTT Rīga Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
Eirolīgas ceturtdaļfināla pir-
majā spēlē viesos ar rezultātu 
45:78 (6:18, 7:21, 16:16, 16:23) 
zaudēja pērnās sezonas čem-
pionei Jekaterinburgas UGMK 
no Krievijas.

Riteņbraukšana
Latvijas šosejas riteņbraucējs 

Toms Skujiņš no Trek- Sega-
fredo komandas Italijā izcīnīja 
augsto devīto vietu Starp tau-
tiskās Riteņbraukšanas savie nī-
bas (UCI) Pasaules tūres velo-
braucienā Strade Bianche.

Skujiņš ir vienīgais Latvijas 
šosejas riteņbraucējs, kurš šo -
sezon sacenšas UCI Pasaules 
tūres komandā.

Dāmu bokss
Latvijas boksere Amanda 

Millere Vladikaukazā sasnie-
dza Eiropas U-22 čempionāta 
ceturtdaļfinālu. Millere, kuŗa 
startē svara katēgorijā līdz 57 
kilogramiem, pirmajā kārtā pēc 
punktiem ar 5:0 uzvarēja iz  ra ē-
lieti Odelīju Oranni ben Efraimu.

turnīrā būdama izlikta ar to 
pašu numuru, otrās kārtas spēlē 
ar rezultātu 6:3, 6:4 uzvarēja 
amerikānieti Medisonu Bren-
glu. Trešās kārtas spēli pret 
igaunieti Kontaveitu Sevastova 
veselības dēļ nepabeidza. Lat-
vijas sieviešu tenisa otrā ra  kete 
Aļona Ostapenko In  dianvelsas 
WTA Premier serijas turnīra 
trešās kārtas cīņā ar rezultātu 
6:4, 3:6, 4:6 piekāpās Markētai 
Vondrušovai no Če  chijas. Lat-
vijas pārstāve pasau les rangā 
pašlaik ieņem 22. vietu un ar 
tādu pašu numuru bija izlikta 
šajā turnīrā, bet viņas preti-
niece reitingā atrodama 61. 
vietā.

Šorttreks
Pasaules meistarsacīkstēs So -

fijā 1000 m distancē 13. vietu 
izcīnīja Latvijas pārstāvis Ro -
berts Krūzbergs.

Latvijas futbolam – 
jauns galvenais 

treneris
Decembŗa sākumā no futbola 

valstsvienības galvenā treneŗa 
amata atkāpās somu speciālists 
Miksu Pātelainens. Tagad kļuvis 
zināms, ka  Latvijas futbola izla-
si turpmāk vadīs Serbijas spe-
ciālists Slaviša Stojanovičs. 
Serbs pašlaik vada Bulgārijas 
klubu Sofijas Levski, ar ko 
vi ņam ir līgumsaistības līdz 
vasarai ar iespēju to pagarināt 
vēl uz gadu.

Latvijas futbola izlase marta 
beigās aizvadīs divas pirmās 
spēlēs 2020. gada Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas ciklā, bet 
nākamās divas spēles notiks jū -
nija sākumā – neilgi pēc Bul-
gārijas futbola čempionāta se -
zonas beigām. Stojanovičs tre -
neŗa karjēru uzsāka  1998. gadā, 
kad trīs gadus vadīja Slovakijas 
augstākās līgas klubu Bratisla-
vas Slovan. Visilgāk treneris no -
strādāja Slovēnijas spēcīgākā 
čempionāta klubā Domžal. Šo 
komandu Stojanovičs vadīja no 
2002. līdz 2008. gadam, 2006./ 
2007. gada sezonā aizvedot to 
līdz Slovēnijas čempiontitulam. 
No 2009. līdz 2011. gadam Sto-
janovičs guva pieredzi Apvie-
noto Arabu Emirātu izlasē, kur 
viņš bija galvenā treneŗa asis-
tents. Pēc tam sekoja viens gads 
Eiropas mērogā spēcīgās Slo vē-
nijas izlases galvenā treneŗa 
amatā. Turpinājumā viņš vadīja 
Serbijas, Beļģijas un Ķīnas ko -
mandas, kuŗas spēlēja savu val-
stu augstākajās līgās. 2014. gadā 
Stojanovičs aizveda Belgradas 
Crvena zvezda līdz Serbijas 
čempionu titulam.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS 

Trīs tiesneši Millerei piešķīra 
uzvaru ar 30:26, bet divi – ar 
30:24. Ceturtdaļfinālā Millere 
cīnīsies ar skotu bokseri Vik-
toriju Gloveri.

Teniss
Latvijas sieviešu tenisa pirmā 

rakete Anastasija Sevastova 
sasniedza prestižā Indianvelsas 
WTA Premier serijas turnīra 
trešo kārtu. Pasaules ranga 11. 
vietas īpašniece Sevastova, šajā 


