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„Taisnība izvēlējās savu ceļu...”
Sigulda rotājas zeltā
Parasti tā sakām rudenī, bet
šoreiz tas attiecas uz ziemas
mēnesi februāri. Siguldas trase
pieredzēja absolūtu skatītāju rekordskaitu. Pēc aculiecinieku
teiktā, sastrēgumi bijuši kā zelta
rudens laikā. Un vēl arī zelta
medaļas!
Latvijas bobsleja pilots Oskars
Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti
un Jāni Strengu 15. februārī
Siguldā svinīgā ceremonijā saņēma 2014. gada Soču olimpisko
spēļu zelta medaļas četriniekiem,
bet Melbārdis ar Dreiškenu kaklā
kāra arī bronzas godalgas divniekiem. Viņi kļuvuši par pirmajiem ziemas sporta veidu
pārstāvjiem neatkarīgajā Latvijā,
kas ieguvuši olimpisko zeltu
Vispirms svinīgajā notikumā
atskanēja olimpiskā himna, pēc
kuŗas sekoja Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) prezidenta Aldona Vrubļevska, Starptautiskās
bobsleja un skeletona federācijas
(IBSF) prezidents Ivo Feriani, kā Olimpiskie čempioni bobslejā – Oskars Melbārdis, Daumants
arī LBSF prezidenta Jāņa Kola Dreiškens, Arvis Vilkaste un Jānis Strenga // FOTO: LETA

Bobsleja divnieku ekipāža Oskars Melbārdis (no
kreisās) un Daumants Dreiškens ar saņemtajām
2014. gada Soču Olimpisko spēļu bronzas
medaļām, kuŗas viņiem pienākas pēc krievu bobsleja divnieka diskvalifikācijas par dopinga
pārkāpumiem

uzrunas. Vrubļevskis savā uzrunā uzsvēra, ka šī ceremonija
pierāda, ka lielākās uzvaras tiek
izcīnītas tikai godīgā ceļā. „No
sirds apsveicu visu bobsleja ģimeni,“ noslēgumā sacīja Vrubļevskis.
Arī Feriani izteicās, ka Latvija
šīs medaļas ir pelnījusi un viņš
lepojās ar to, ka tās godīgi tika
pārdalītas. „Pasniedzot medaļas
bija lieliskas emocijas, zinu, cik
daudz darba ieguldīts ceļā uz
šiem panākumiem. Melbārdis
vienmēr bijis teicams atlēts, godīgs un patīkams cilvēks. Turklāt
Siguldā bija ieradušies tik daudz

Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas
prezidents Ivo Feriani (no kreisās), Latvijas bobsleja
un skeletona federācijas prezidents Jānis Kols un
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons
Vrubļevskis piedalās 2014. gada Soču Olimpisko
spēļu medaļu bobslejā pasniegšanas ceremonijā
Pasaules kausa izcīņas posma sacensību laikā
Siguldā // FOTO: LETA

skatītāju – tā ir atzīnība visai
nācijai, Latvijai. Sigulda ir viena
no labākajām vietām, kur rīkot
sacensības. Žēl, ka nav iespējams
braukt bobsleja četriniekiem, bet
organizācija, attieksme, skatītāji –
padara šo par īpašu vietu, un
vēlamies te būt, kad vien iespējams. Taisnība izvēlējas savu ceļu,
un šis ir rezultāts,” sacīja Feriani.
Viņš vēl piebilda, ka „mums jāmācās no pagātnes kļūdām, lai
nepieļautu šādu lietu atkārtošanos.”
Savukārt Kols uzsvēra, ka šis ir
vēsturisks mirklis ne tikai bobslejam, bet arī visai Latvijas

nācijai. „Tas ir apliecinājums
tam, ka godīga konkurence ir
uzvarējusi,“ par svinīgo notikumu izteicās Kols.
Pēc Vrubļevska svinīgās uzrunas uz goda pjedestala kāpa Soču
Olimpiadas bronzas medaļnieki
divniekos Melbārdis un Dreiškens. Abi sportisti, stāvot uz zemākā goda pjedestala pakāpiena,
smaidīja un pamāja skatītājiem.
Īsi pēc tam Melbārdim un Dreiškenam pievienojās arī Vilkaste
un Strenga, visiem kopīgi uzkāpjot uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Pēc saņemtajām
medaļām skanēja Latvijas himna,

kuŗu līdzās ar sportistiem dziedāja arī tūkstoši sporta līdzjutēju.
Zelta medaļu apbalvošanā sportistiem aiz muguras bija izvietota
video instalācija, kuŗā četrinieks
redzams zelta kostīmos, bet
himnas laikā ekrānu rotāja liels
Latvijas karogs. Apbalvošanas norises vieta bija dekorēta ar autentiskiem Soču Olimpiadas plakātiem un dekorācijām, kā arī sportisti bija uzvilkuši 2014. gada
olimpisko spēļu oficiālās formas.
Pirms ceremonijas skanēja Starptautiskās Olimpiskās komitejas
(SOK) himna, bet pēc medaļu
pasniegšanas – Latvijas himna.
Medaļas pasniedza Starptautiskās
Bobsleja un skeletona federācijas
(IBSF) prezidents Ivo Feriani un
viens no SOK Izpildkomitejas
locekļiem.
Pēc apbalvošanas ceremonijas
sportisti saviļņojumā pateicās
visiem, kuŗi bija ieradušies sveikt
olimpiskos medaļniekus. “Bija ļoti
liels pārsteigums, ka ieradās tik
daudz cilvēku,” pēc medaļu saņemšanas teica Melbārdis. “No
sirds vēlos pateikties atbalstītājiem par to mīlestību pret šo
sportu un mums – puišiem. Man
ir īpašs prieks par bronzu, jo
Daumants bija pelnījis arī tādu
medaļu. Viņš bija viens no labākajiem stūmējiem, un bez viņa
daudzo panākumu divniekos nebūtu.” Saviļņojumu par iegūto
godalgu neslēpa arī Strenga. “Ir
liels prieks, jo man pat sapņos
nerādījās, ka izcīnīšu olimpisko
zeltu. Vēl jo mazāk iedomājos, ka
zelta godalgu varētu saņemt šeit
pat mājās. Ieraugot lielo atbalstītāju skaitu, nobira asara,” neslēpa
Strenga. Savukārt Dreiškens apbalvošanas ceremonijā centās
neraudāt. “Nebija viegli noturēt
“cietu” seju,” smejoties teica bobslejists. “Pati medaļa vēl tā… Kad
uzkāpu un pjedestala un redzēju,
ka Siguldas trasē uz zāles nav
neviena brīva pleķīša, biju patiesi
saviļņots. Paldies līdzjutējiem par
emocijām, tas noteikti ir tā vērts.”
Aleksandrs Zubkovs, kuŗam
tika piešķirta diskvalifikācija, jau
ir atdevis savu zelta godalgu, lai
arī medijos iepriekš bija informācija, ka sportists no medaļas
neplāno šķirties. Mūsu bobsleja
čempioni saņēma jaunas zelta
medaļas, kuŗas neviens nav lietojis, jo parasti organizātori izgatavo vairāk godalgas, nekā tās
spēļu laikā tiek pasniegtas.

Lolita Ritmane
pošas uz Rīgu
3. lpp.

Numura intervijā –
Valdis Bērziņš
4. lpp.

Eduards Silkalns
vērtē
5. lpp.

Kā klājas
Dainim Kalnam?
6. lpp.

Vai Eiropa sāk
atgādināt vecu
dāmu?
11. lpp.

Divas dienas
Liepājā
12. lpp.

Laika sports
17. un 20. lpp.
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IN MEMORIAM

Ģirts Zeidenbergs

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
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.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.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
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Pirmdien, kad tapa šis mūsu
laikraksta numurs, redakciju
sasniedza skumja, ļoti skumja
ziņa – Mūžībā aizgājis rosīgais
patriotiskais latviešu sabiedriskais darbinieks, krietnais vīrs,
Laika draugs un dedzīgs
atbalstītājs Ģirts Zeidenbergs.

Amerikā, darbojoties ALA, dibinot un strādājot kultūras
biedrībā TILTS, būdams Rīgas
Doma zēnu koŗa krusttēvs un ik
dienu turot roku uz jaunāko un
svarīgāko notikumu pulsa, par
to vēstot tautiešiem visā pasaulē.
Par nopelniem Latvijas labā

Ģirts Zeidenbergs dzimis
1934. gada 5. aprīlī Tukumā
Lilijas Rozentālas Zeidenbergas
un Jēkaba Ziedenberga ģimenē,
dzīves gaitas vadījis kopā ar
Maiju Stūrānu, ar kuŗu kopā
absolvējis University of Connecticut. Vienlaikus strādājot Universitātes laboratorijā un mācoties, Ģirts iegūst doktora gradu
Electrical Engineering Sirakūzu
Universitātē 1966. gadā. Strādājis IBM galvenajā mītnē produktu drošības sistēmu atbildīgā amatā. Tēvs trim bērniem
– Pēterim, Ērikam un Sandrai,
vectēvs Nilsam Namejam un
Mārai Līvai.
Ģirts Zeidenbergs bija savas
tautas dvēseles un sirdsapziņas
atspulgs, dzīvā balss un krietna
Tēvzemes dēla paraugs. Viņa
aiziešana Mūžībā ir liels zaudējums mūsu sabiedrībai. Paldies
par šo cildeno mūžu! Visdziļākā
līdzjutība ģimenei un visiem,
kam Ģirta Zeidenberga pieVisu savu dzīvi viņš veltījis 1996. gada rudenī iecelts par trūks.
Latvijai un latviešu sabiedrībai Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.
Laiks

Nedēļas teikums
„Eiropa sāk atgādināt vecu dāmu apdzīvotu komunālu dzīvokli, kur kopīgajā virtuvē
tiek runāts par sīkām ikdienas vērtībām.”
Juris Lorencs

Nedēļas gudrība
50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

„Katru dienu staigā divas, bet guli septiņas stundas. No rīta pamodies, nekavējoties
celies augšā. runā tikai tad, kad nepieciešams, un pasaki tikai pusi no tā, ko domā. Neraksti
to, zem kā nevari parakstīties. Naudu nevērtē ne pārāk augstu, ne zemu, jo tā gan var būt
labs palīgs, bet slikts saimnieks.”
Aleksandrs Dimā (tēvs)

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

L A I K A G R Ā M A T A P I E D ĀVĀ

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

LEONS BRIEDIS

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

MELNAIS AKMENS,
BALTĀS KĀJĀS

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ................... 3 mēneši $69.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ................... 3 mēneši $75.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs ..................... 3 mēneši $93.00

Ar mīlestību rakstītas
rindas, saturā un formā
izslīpēta augstas raudzes
dzeja.

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Cena: 20,– USD
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
zip: ________________________________________________

A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

pēdējās dienas
šīs dienas kas mums jānodzīvo
kā pirmās un kā pēdējās
pār kurām, mūžība vēl plīvo
tik varavīkšņainas, ai, lās
tur, ārā, dziļa ziema valda
un putenis kā grieztin griež
bet sēdot blakus tev pie galda
vairs pulkstenis nav jāpagriež
nekurp nekurp man:
nedz uz priekšu
nedz pat par sprīdi atpakaļ
jo it neko es nesakliegšu
un nesačukstēšu: lai maļ
tās dzirnavas kas izmaļ mūžus
tik baltos kaulos – sargi, Dievs! –
es varu uzsmaidīt tev klušus
un klusu ciešot nopūsties
un skatīties kaut kur tev garām
kurp? pats to īsti nezinot
šais dienās pēdējās ko varam
mēs tā kā pirmās nodzīvot
29. 05. 2017, Majoros
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Diriģente un producente Eimija Andersone
un komponiste Lolita Ritmane Rīgā ierakstīs
koncertuzveduma un filmas “Varones:
Pārmaiņu balsis” mūziku
24. februārī Rīgā ieradīsies
ievērojamā amerikāņu diriģente
un producente Eimija Andersone (Amy Andersson) un mūsu,
latviešu, komponiste Lolita Ritmane, lai sadarbībā ar latviešu
mūziķiem ierakstītu koncertuzveduma “Women Warriors:
The Voices of Change” (“Varones: Pārmaiņu balsis”) mūziku.
Līdz 2. martam Eimija Andersone un Lolita Ritmane kopā
ar skaņu meistaru Marku Mattsonu (ASV) un Vari Kurmiņu
(Latvija) Latvijas Radio 1 studijā
ierakstīs visus 19 skaņdarbus.
Orķestŗa ierakstam sadarbībā
ar Edgaru Saksonu tiks atlasīti
mūziķi no labākajiem Rīgas orķestŗiem, turklāt ieraksta laikā
tiks filmēti materiāli gaidāmajai
dokumentālajai filmai ar tādu
pašu nosaukumu, ko paredzēts
sūtīt uz filmu festivāliem un
izmantot reklāmas materiālos

īpašiem projektiem ar orķestŗiem un universitātēm. Jāpiebilst, ka ieraksts taps tajā pašā
Radio studijā, kuŗā pērn Lolita
Ritmane ierakstīja mūziku filmai “Dvēseļu putenis”, kam

jumu rekordu, jo piecu nedēļu
laikā to noskatījās 207 892
cilvēki.
Laiks jau vēstīja par koncertuzveduma un Eimijas Andersones diriģētā orķestŗa

divpadsmit daļas atspoguļo 800
gadu cīņu par sievietes tiesībām.
Desmit komponistes radīja oriģinālskaņdarbus dokumentālajai filmai (tā tapa parallēli koncertprogrmmai). Lolita Ritmane

mei, fināla skaņdarba “We Rise”
(“Mēs ceļamies”) pirmatskaņojumā Linkolna centrā piedalījās
Rīgas Doma meiteņu koris
“TIARA” diriģentes Airas
Birziņas vadībā.
Gatavojoties šim ierakstam,
diriģente un producente Eimija
Andersone teikjusi: “Ir aizraujoši sadarboties ar Lolitu Ritmani, ierakstot šo monumentālo
projektu Rīgā. Pēc mūzicēšanas
Kārnegi zālē un Linkolna centrā
mēs tagad kopā darbosimies ar
augstākā līmeņa mūziķiem Latvijā, lai ierakstītu iedvesmojošo
mūziku,”
Lolita Ritmane: “Ir gods sadarboties ar Eimiju pie šī vēsturiskā projekta. Dalība monuLolita Ritmane
Eimija Andersone
mentālajā pirmizrādē Ņujorkā
bija elpu aizraujoša pieredze, un
pirmizrāde Latvijā notika pa- “Orchestra Moderne” triumfālu vērienīgajam koncertuzvedu- tagad mums šī pieredze jāsniedz
gājušā gada rudenī. Filma pār- pirmizrādi 20. septembrī Ņu- mam komponējusi trīs daļas, cilvēkiem visā pasaulē.”
spēja latviešu filmu apmeklē- jorkā, Linkolna centrā. Šā darba turklāt, pateicoties viņas ierosRed.

Kursas Draudzīgais aicinājums Sietlā
Kā citus gadus, Rietumkrasta
vasaras vidusskolas Kursas Draudzīgais aicinājums 26. janvārī
sākās ar dievkalpojumu Sietlas
latviešu baznīcā. Prāveste Daira
Cilne, pati bijusī Kursas vadītāja, sprediķī stāstīja par nozīmīgu kustību mūsu tautas
reliģiskā vēsturē – Brāļu draudzes Latvijā 18. gadsimtā, ko
sauc par latviešu reliģisko atmodu. Brāļu draudžu simbols ir
Dieva jērs, un Jāņa Kristītāja
vārdi ,,Redzi, Dieva Jērs!” bija
kodols, ko brāļi sludināja latviešu zemniekiem. Šī reliģiskā
atmoda, kas veicināja izglītību
zemnieku bērniem, vēlāk iekustināja to, ko saucam par pirmo
tautas atmodu nākamā gadsimta vidū. Dievkalpojuma laikā,
Andra Āboliņa ērgeļpavadījumā, draudze dziedāja vairākas
Brāļu draudzes dziesmas.
Pēc dievkalpojuma Draudzīgā
aicinājuma apmeklētāji pulcējās lielajā zālē, kur visiem par
patīkamu pārsteigumu uz svinībām bija ieradusies Kursas
direktore Dr. Indra Ekmane no
Mineapoles. Savā uzrunā Indra
pieminēja Kursas atdzimšanu:
2016. gadā Kursas programma,
kuŗā piedalījās divpadsmit skolēnu, ilga trīs nedēļas. 2019. gadā
Kursa bija pagaŗināta uz četrām
nedēļām un noslēdza savu 44.
mācību gadu ar 30 skolēniem.
Indra stāstīja par Latvijas Republikas izglītības un zinātnes
ministres vizīti Kursā pagājušā
gada vasarā. Izglītības ministrija atzīst Kursu par nozīmīgu
daļu no Latvijas diasporas
struktūras un ir atbalstījusi
vairākus skolotājus un audzinātājus no Latvijas Kursā.
Indra uzskata, ka viena no

Kursas lielākajām vērtībām ir
iespēja ikvienam jaunietim gūt
priekšstatu par Latviju, tās vidi,
valodu, kultūru, neskatoties uz
iepriekšējām valodas zināšanām. Viņa stāsta, ka apmēram
divas trešdaļas skolēnu mājās
ikdienā nerunā latviski, daži
nav piedalījušies latviešu sabiedrībā. Toties ALAs un Latvijas Valsts valodas prasmes
pārbaudēs, kuŗās piedalās Kursas
skolēni, četru nedēļu laikā ir
redzami ievērojami panākumi.
Skolēniem ir pieaugusi interese
par Latviju. Daži ir iesākuši
ņemt privātstundas, ceļojuši uz
Latviju, sākuši aktīvi piedalīties
vietējā Latviešu sabiedrībā; citi
pēc absolvēšanas ir turpinajuši
dzīves ceļu Latvijā mācoties,
strādājot, dzīvojot. Ar lielu sirsnību Indra pateicās visiem
Kursas atbalstītājiem, jo tikai ar
viņu palīdzību Kursa var pastāvēt un turpināt savu vērtīgo
darbu.
Pēc uzrunas Indra aicināja
visiem pazīstamo Kursas mūzikas skolotāju Maiju Riekstiņu
pastāstīt par savu darbu vasaras
vidusskolā. Maija ir mācījusi
dziedāšanu Kursā 26 gadus un
pirms tam darījusi to pašu
latviešu bērnu vasaras nometnē
Mežotnē. Dziļi izjusti Maija
runāja par latviešu tautas mūziku, dziesmām un dainām –
mūsu kultūras matojumu, kuŗu
viņa cenšās padot tālāk jauniešiem Kursā. Katru gadu
Maija izvēlas temu, galveno
pavedienu mācību posmā (gadalaiki, ģimenes godi, parašas, u. c.).
Caur to skolēni mācās mūsu
tautas vērtības, kas tika dotas
tālāk dziesmās – dziesmās, kuŗu
vārdi māca, kā uzvesties, kā

cienīt līdzcilvēku, dabu un
darbu. Daudzi skolēni nekad
nav dziedājuši korī. Viņi mācās,
kā elpot, noturēt toni, klausīties,
un, kā par brīnumu, nedēļas
laikā top koris! Daudziem tas ir
ārkārtīgs ieguvums – dziedāt
balsīs, izjust koŗa maģisko ko-

Barlow), kuŗa pirms četriem
gadiem atnākusi uz Kursu ,,ar
gaŗiem zobiem”. Lorena stāstīja
– lai gan latviešu valoda bijusi
viņas pirmā valoda, sākot skolu,
viņa runājusi angliski un ar
laiku latviešu valodu aizmirsusi.
Atbraucot uz Kursu, viņa esot

Bildē no kreisās: Indra Ekmane, Lauren Barlow, Maija Riekstiņa
// FOTO: Inta Wiest
pību un pašlepnumu par to, kas baidījusies, ka būs vienīgā, kas
sasniegts. Jaunieši sāk saprast nekā nezinās. Viņai pat esot
dziesmas milzīgo spēku. Ar bijis bailes teikt ,,paldies”, jo
dziesmām mūsu tauta uzvarēja varbūt to izrunās nepareizi. Bet
un atguva savu brīvību. ,,Cik jau drīz pēc ierašanās Kursā
bagāta ir mūsu valoda, mūsu viņa jutusies kā daļa no ģimenes
dziesmas, mūsu latvietība!” un nolēmusi braukt arī citus
Klausoties Maijas aizkustinošos gadus. Ceturtais gads ir bijis
vārdus, apmeklētājiem bija visgrūtākais: četras mācību
skaidrs, kāpēc Maija spēj ie- stundas katru dienu: valoda,
dvesmot Kursas audzēkņus.
literātūra, vēsture, ētika; un tad
Pēc Maijas uzrunas Indra vēl citas nodarbības: dziedāiepazīstināja ar 2019. gada šana, tautasdejas, rokdarbi, rotKursas absolventi Lorenu Stap- kalšana, latviskā virtuve. Viņa
rānu Barlo (Lauren Staprāns jutusies pilnīgi iesaistīta latviešu

kultūrā un daudz mācījusies par
Latviju un pati par sevi.
Latviešu valodas apgūšana
Lorenai bijusi grūta, un reizēm
viņa gribējusi „uzdot”, bet citi
skolēni un brīnišķīgie skolotāji
viņai palīdzējuši nezaudēt cerību un mācīties tālāk. Pēdējā
gadā absolventiem bija uzdevums stāstīt par Kursas nozīmi
viņu dzīvē latviešu valodā visas
skolas priekšā. Tas Lorenai bijis
liels izaicinājums un radījis
milzīgu piepūli, bet ar draugu
un skolotāju atbalstu viņa uzdevumu veikusi sekmīgi un
saņēmusi labas atsauksmes par
savu skolas beigšanas runu.
Lorena pateicās Kursas direktorei Indrai Ekmanei un mūzikas skolotājai Maijai Riekstiņai, kas viņu iedvesmojušas
un atbalstījušas četros mācību
gados Kursā. Viņa tagad daudz
labāk saprot savu māti un vecvecākus, ir lepna, ka ir latviete
un paredz iegūt Latvijas pavalstniecību. Savu uzrunu Lorena papildināja ar bildēm uz
ekrāna par Kursas nodarbībām
pagājušā vasarā.
Programmas beigās Latviešu
biedrības priekšsēde Sarmīte
Dāvidsone un Rietumkrasta
Latviešu izglītības centra priekšsēža vietniece Marisa Turaida
apsveica Draudzīgā aicinājuma
runātājas un pasniedza viņām
puķes. Pēc tam viesi baudīja
cienastu pie bāgātīgi klātā
aukstā galda, par ko bija gādājusi Kursas saime. Paldies
visiem Kursas atbalstītājiem un
labvēļiem, kā arī Draudzīgā
acinājuma rīkotājiem un apmeklētājiem. Vēlam Kursai
spožu nākotni!
I.M.
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„Man ir svarīgi, ka esmu bijis klāt”
Sabiedriskais darbinieks, Latviešu fonda pārstāvis Latvijā
Valdis Bērziņš intervijā Ligitai Kovtunai
Jūs bijāt viens no tiem, kas
financiāli atbalstījāt filmas „Dvēseļu putenis” uzņemšanu. Kā
jūs apmierina rezultāts, arī tas, kā
tauta uzņem šo filmu? Skatītāju
skaits ir pārsniedzis latviešu
filmu skatīšanās rekordus.
Un tas ir ļoti, ļoti labi! Pirmām
kārtām tas, ka cilvēki iet skatīties
filmu, kas ir smaga..., tas ir smags
un personisks stāsts par vēsturi.
Ja tautas cīņās cieš jauns cilvēks,
savas tautas patriots, tas ir tiešām
smagi. Stāsts brīžiem pat šķita
par daudz „asiņains”. Šī filma ir
jārāda arī ārpus Latvijas, lai
stāstītu par mūsu vēsturi, ko
pasaulē zina, diemžēl nepilnīgi.
Jau februārī „Dvēseļu putenis” ies ārpus Latvijas robežām.
Iespējams, ka ārzemniekiem
tiešām būs grūti saprast, viņi
taču mūsu vēsturi nav mācījušies
ļoti detalizēti. Varbūt vajadzētu
kādus paskaidrojumus, īpaši par
to, kāpēc tur redzami latvieši
vācu un krievu formās. Tas ir
saistīts ar sāpīgo latviešu strēlnieku jautājumu.
Katrā ziņā piesaista filmas
estētika, īpaši mūzika, ko rakstījusi mūsu tautiete Lolita Ritmane. Mūzika ir patiesi iespaidīga, vai ne?
Nenoliedzami! Šī varenā mūzika teicami papildina visu filmas kopnoskaņu, ir drāmatiska,
kad filmas sižets ir drāmatisks,
un romantiska, kad raksturo personiskas, gluži cilvēciskas izjūtas.
Tiešām ļoti labi izdevusies mūzika.
Arī Latviešu fonds Amerikā
tieši mūzikai sniedza daļu
atbalsta, un tas ir patiešām
iepriecinošs fakts, ka vērtīga
mākslas darba tapšanā, latviešu
vēsturi skaidrojošā un populārizējošā filmā apvienojies gan
trimdas, gan Latvijas organizāciju un cilvēku personiskais
atbalsts. Kāpēc arī jūs nolēmāt,
ka filma „Dvēseļu putenis” ir tā
vērts, lai ieguldītu savu naudu?
Pirmām kārtām mani pārliecināja cilvēki, kas bija iesaistīti šīs
filmas tapšanā. Un, protams,
manis paša vēlēšanās piedalīties
labā, vēsturi skaidrojošā, vērtīgā
darbā.
Latviešu fonda dalībniekiem
tika piedāvāts projekts, ko atbalstīt, un mēs visi, kas ar saviem
ziedojumiem piedalāmies Latviešu fondā, tā nolēmām.
Ik gadu ap 30 – 35 tūkstošiem
dolaru tiek atvēlēti fonda lielajiem projektiem, parasti tiek
financiāli atbalstīti pāris projekti
ar 10 tūkstošu dolaru piešķīrumiem. Bet vēl jau ir arī tā sauktie
mazie projekti, kam konkursa
kārtā piešķiŗ 20 tūkstošus dolaru
no ieguldījumiem, kas ir latviešu
kultūrai un izglītībai nozīmīgiem
projektiem ziedota nauda.
Vai ziedotāji mīt tikai Amerikā?
Pašlaik ir 420 fonda dalībnieku,
jā, lielākoties Amerikā, bet ir arī
dalībnieki, kas dzīvo Kanadā,
Vācijā, Latvijā, arī Austrālijā.
Vai visi, kas Latviešu fondā
darbojas, ir t. s. vecās trimdas
pārstāvji vai arī jaunās latviešu
paaudzes cilvēki?
Esmu priecīgs pateikt, ka fonds
atjaunojas! Kad biju Latviešu

fonda priekšsēdis pirms gadiem
piecpadsmit divdesmit, fonda
Padomē pārsvarā bija sirmas galvas. Tagad ir jauni cilvēki. Tātad –
Latviešu fonds ir jaunu ļaužu
rokās.
Atgādināšu, ka Padomes locekļi strādā brīvprātīgi, nesaņemot atalgojumu.

juma daļa tiek piešķirta tieši
Latvijai. Pēdējos gados atbalstītie
projekti bijuši no Latvijas, Kanadas, ASV, Austrālijas, Šveices,
Vācijas, Italijas, Islandes... Galvenais, lai projekts būtu nozīmīgs
latviešu kultūrai, vēsturei, izglītībai.
Šāgada konkursam ir iesniegti
17 lielie projekti (kam piešķīrums

Valdis Bērziņš: „Man ir tāda dziļi personiska izjūta, ka
arī man tur jāpiedalās, jo man liekas tik saprotami un tik
cēli tie mērķi, ar kādiem Likteņdārzs top. Vienmēr nevajag
par to runāt un savu piemiņu iemūžināt – man pietiek ar to,
ka esmu pēc savām iespējām piedalījies, lai šis dvēseļu dārzs
taptu, kā iecerēts. Man tiešām nav svarīgi, lai mani nosauktu vārdā. Man pašam ir svarīga sajūta, ka esmu bijis klāt
Likteņdārza tapšanā.”

un deju svētki Kanadā, latviešu
teātŗu festivāls Laipa Islandē, izstādes Nyet, nyet Soviet tapšana u. c.
Vai tiek piešķirtas arī stipendijas?
Es būtu priecīgs, ja tiktu piešķirtas arī stipendijas, pagaidām
šis jautājums tiek apspriests Padomē, kuŗas sastāvā ir seši cilvēki.
Lēmumu par stipendiju fonda
izveidošanu ir jāpieņem fonda
dalībniekiem.
Vai gadās, ka fondu „piekrāpj”, neīstenojot projektu?
Pāris reizes ir gadījies. Un ir arī
gadījumi, kad jāatgādina projektu autoriem, lai taču atsūta
pārskatus un atskaites. Galu galā
tā ir fonda dalībnieku nauda, kas
jāizlieto precīzi piešķirtajiem
mērķiem.
Cik ilgi esi „Latvijas latvietis”?
Sākumā biju nepilnus divus
gadus – 1943. un 1944.!
Skaidrs, kad piedzimi un devies prom... uz kurieni?
Kopā ar mammu devos bēgļu
gaitās, tēvs jau bija iesaukts leģionā. Mamma daudz par šo
laiku nestāstīja... bija pārāk sāpīgi. Bēgļu gaitās viņa devās kāda
nejauši satikta vācu zaldāta
mudināta, kas, teicis – „kundze,
ja jūs negribat satikt krievus,
ātrāk dodieties prom”. Tas bija
mūsu lauku mājās pie Cēsīm,
„Vielās”, vāciešiem atkāpjoties,
mamma iejūdza zirgu, vecākajam
brālim lika paņemt nepieciešamās mantas un ņemt ciet grožus.
Tētis pēc kaŗa nonāca Zēdelgemā.
Jaunākais brālis piedzima Vācijā.
Mēs bijām Bavārijā, un mums
laimējās visiem tur satikties! Tālāk – latviešiem raksturīgais ceļš
uz Ameriku. 1980. gadā mamma
aizgāja Mūžībā, man uzradās
pamāte. Tāds liktenis. Mamma
nu atdusas Grandrapidos, tēvs
un pamāte – Jelgavā.
Kad pirmoreiz atbrauci uz
Latviju?
1990. gadā. Kopš 1992. gada vismaz reizi gadā braucu šurp, uz
Latviju. 1996. gadā saņēmu
piedāvājumu strādāt Polijā

Latviešu Fonda padome: Arnis Ansons, Ilze Pētersone, Brigita Rumpētere, Renāte Kenney, Laura
Ramane, Valda Grinberga, Mārtiņš Hildebrants. 2019. gada marts

Fonds tika dibināts ASV 1970.
gadā kā bezpeļņas organizācija,
lai uzturētu latvietību trimdā.
Projekti attiecīgi tika īstenoti galvenokārt Amerikā un Kanadā.
Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ļoti nozīmīga financē-

ir līdz 10 tūkstošiem dolaru) un
29 mazie projekti (kam piešķīrums ir līdz diviem tūkstošiem
dolaru). Par iepriekšējā gada piešķīrumiem runājot, vēlos minēt,
ka bez jau nosauktās filmas „Dvēseļu putenis” atbalstīti Dziesmu

(esmu autobūves inženieŗis), kur
strādāju līdz 2000. gadam. Tad
pensionējos un atgriezos Latvijā,
kur 1990. gados biju atguvis ģimenes īpašumus.
Nu jums ir jauna ģimene
Latvijā, sieva Ilze, ar kuŗu esat

laimīgs un turpinat būt rosīgs
latviešu lietās. Kā tas izdevās?
Ilzi es satiku 3x3 nometnē
Madlienā 1990. gadā. Viņa bija
atbraukusi paciemoties ar savu
paziņu, arī mediķi no Amerikas.
Pēc nometnes turpinājām sazināties un atklājām, ka mums ir
daudz kopīga. Nu esam kopā jau
23 gadus.
Vai jūs aicinātu tautiešus
braukt uz Latviju? Ko jūs
viņiem teiktu?
Brauciet mājās! Te taču ir
daudz mierīgāk. Mans tēvs ar
pamāti pārcēlās jau aizvadītā
gadsimta 99. gadā un vairākkārt
man teica: „Paldies, dēls, ka tu
mums palīdzēji pārcelties!” To
pašu teica arī mana tante, kuŗa
dzīvoja Mičiganā un mūža beigās
atrada mieru Latvijā. Viņa pārcēlās 2002. gadā, dzīvoja „Cīrulīšos” pie Cēsīm.
Jūs ziedojat arī Likteņdārzam.
Kāpēc?
Man ir tāda dziļi personiska
izjūta, ka arī man tur jāpiedalās,
jo man liekas tik saprotami un
tik cēli tie mērķi, ar kādiem
Likteņdārzs top. Vienmēr nevajag par to runāt un savu piemiņu
iemūžināt – man pietiek ar to, ka
esmu pēc savām iespējām piedalījies, lai šis dvēseļu dārzs
taptu, kā iecerēts. Man tiešām
nav svarīgi, lai mani nosauktu
vārdā. Man pašam ir svarīga
sajūta, ka esmu bijis klāt Likteņdārza tapšanā.

Par Latviešu fondu
Fonda Padomē darbojas: Valda
Grinbergs, Elizabete Ludvika,
Mārtiņš Rācenis, Andra Berkolda, Mārtiņš Hildebrants,
Arnis Ansons.
Komisijās: Renāte Kenney,
administrātīvā komisija, ieguldījumu komisija – Brigita Rumpēters, Valda Grinbergs, Mārtiņš Rācenis. Ilze Pētersone,
Sabiedrisko attiecību komisija,
Valdis Bērziņš, Latviešu fonda
Latvijā komisija.
Padomdevēju komisija – Tija
Kārkle, Elisa Freimane, Sandra
Kronīte-Sīpola. Revidenti –
Anita Grīviņa, Laura Ramane,
Andrejs Dumpis.
Par projektiem. 2019. gadā
Latviešu fonds atbalstīja 11 mazos projektus $19 998 apmērā,
četrus lielos projektus $33 068
apmērā, kā arī divus īpašās akcijas projektus, kam saziedoja
pilnās pieprasītās summas par
$ 3135.
Piedaloties Latviešu fonda loterijā, varat vinnēt arī mūsu
avīzes Laiks abonementu vienam
gadam!
Vairāk skatiet
www.latviesufonds.com
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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„Latviešiem bija tāds mākslinieks...”
EDUARDS
SILKALNS
Publicists Žanis Unāms, vēlākais trimdinieks, 1939. gadā laida
klajā ievērojamu latviešu biografiju krājumu ar nosaukumu Es
viņu pazīstu. Kad mūsu laikraksta redaktore man iedeva pērn
izdotu grāmatu par gleznotāju
Edgaru Vinteru un aicināja to
apcerēt, mana pirmā reakcija bija
lūgumu noraidīt, aizbildinoties
ar otrādi apsviestu Unāma virsrakstu: „Es viņu nepazīstu”, un,
kā nekā, neesmu jau arī mākslas
kritiķis. Bet tad, grāmatu pāršķirstot, uzdūros 102. lappusē uz
mākslas vēsturnieka Ojāra Spārīša, viena no grāmatas veidotājiem, vēstuli slavenajai Džemmai
Skulmei, kuŗā viņš lūdz mākslinieci uzrakstīt topošajai garāmatai „nelielu priekšvārdu”.
Spārītis vēstuli sāk vārdiem:
„Kā Jums zināms, latviešiem bija
tāds mākslinieks Edgars Vinters,”
Šādam ievadam tad parasti seko
informācija, kas teju vai nevienam nav līdz tam bijusi zināma
– ne labi, ne slikti. Ja tad nu
OjārsSpārītis, rakstot tādai zvaigznei latviešu mākslas pasaules
debesīs kā Džemmai Skulmei,
pieļauj iespēju, ka viņa Vinteru
varētu arī tik labi nepazīt, un
tāpēc dažus datus pasaka sirmgalvei priekšā, saņemu dūšu un
kļūstu gatavs šoreiz izkāpt ārpus
savu kompetenču loka.
Aplūkojamā grāmata izdota uz
Edgara Vintera (1919-2014) simtās dzimšanas dienas lēses. Daudziem to īpaši pievilcīgu padarīs
mākslinieka no 1936. Līdz 2013.

INTA WIEST
Sietlas latviešu grāmatu lasītāju
grupiņas dalībniekiem vairāk nekā
pusei ir jau pāri astotajam gadu
desmitam, bet tie nogurumu vai
intereses trūkumu vēl neizrāda.
Vienīgi grupiņas vadītāja Vaira
Pelēķe-Kristofere pa laikam izmet,
ka vēlas dabūt sev vietnieci. Darbība turpinās. Grupa satiekas vēl
arvien sešas reizes gadā. Pēdējos
gados ir izlasītas vairākas Latvijā
izdotas grāmatas no serijas ,,Mēs.
XX gadsimts”, ko sarakstījuši tādi
rakstnieki kā Māra Zālīte, Vizma
Belševica, Regīna Ezera, Alberts
Bels u. c. Šad un tad tiek izlasīti
vēl kāda senāka rakstnieka darbi –
Valža ,,Staburaga bērni”, Andreja
Johansona ,,Visi Rīgas nami skan”.
Jāpiemin divi jaunumi mūsu
saietu norisē: maiņa dzejas dienās
un vieslektores ciemošanās no
Rīgas. Dzejas lasīšana arvien ir
bijusi populāra. Gan lasīta ir
dzeja pirms 1945. gada, trimdas
dzeja, dzeja par īpašām vietām
Latvijā, veltīta tās Simtgadei utt.
Lielākā vērība bija pašai dzejai,
nevis autoram. Dzejas diena ir
parasti bijusi vasarā. Sākumā tā
notika vakarā, pie pilna mēness,
jo toreiz interese bija vairāk par
latviešu romantisko dzeju. Tagad
tika nolemts, ka katrā dzejas dienā
lasīsim tikai divu dzejnieku dzejoļus, un arī pārrunāsim viņu
biografiju un darbus. Pagājušajā
vasarā sākām ar diviem Rietum-

Hanss Joachims Gerbers, Ojārs Spārītis, Edgars Vinters: gaisma, krāsa, noskaņas,
apgāds”Zvaigzne ABC”, 2019., 240 lpp.
gadam darinātu gleznu nobildējumu. Tos kopumā izprast un
izvērtēt palīdz abu grāmatas autoru zinīgie un iejūtīgie teksti ar
jau minēto Džemmas Skulmes
papildinājumu. Skopos vārdos
pateiksim tikai galveno. – Vinters
bija reālists, viņa eļļas gleznu un
akvareļu iemīļotākā tematika bija
dabas ainavas. Gerbers, runājot
par 1960. gadiem, saka, ka Vinters
tad kļuvis par „patiesu vienkāršās
tautas mākslinieku” (22. lpp.) Spārītis savam rakstam liek virsrakstā, drusku izaicinoši, norādi
uz Vinteru kā uz „otrā plāna mākslinieku, liekot gan otro plānu
pēdiņās un nekavējoties atgādinot Bībelē lasāmo paredzējumu, ka
„tie pēdējie būs tie pirmie” (40.)
Jebkuŗa cilvēka iegūto pazīstamības pakāpi nosaka viņa interešu, centienu un likteņu kopums
uz apkārtējās vides notikumu fona.
Prāvu gaŗā mūža daļu Vinteram
šie nosacījumi liedza kļūt par
atzītu, kur nu vēl slavenu, mākslinieku. Vintera kā mākslinieka
karjērai Pēc Otrā pasaules kaŗa
beigām okupētajā Latvijā par
labu nenāk viņa pagātne leģionā
un padomju gūstā. Viņam atsaka
iespēju turpināt aizsāktās studijas Mākslas akadēmijā, tāpēc
viņam izglītošanās mākslas skolotāja profesijai jāpabeidz ne gluži
ar tik augstu prestižu apveltītajā
J. Rozentāla mākslas skolā.
Padomju režīma nelabvēlību
izmanto Vintera tikpat kā totālā
atteikšanās, no t. s. sociālistiskās
celtniecības atspoguļošanas savās

gleznās un gandrīz ekskluzīva
pievēršanās Latvijas dabas tematikai. Visā grāmatā atrodam vienu
pašu celtniecisku gleznu, nosaukums tai ir ”Hidroelektrostaciju
būvniecība”, bet atzīmēts, ka tā
atrasta pēc Vintera nāves šķūnītī
zem malkas. Varbūt neatkarību
atguvušajā Latvijā mākslinieks
par šo vientuļo meslu sarkanajai
ideoloģijai bija nokaunējies, tāpēc
centies to paslēpt? Tā kā 1964.
gadā tapušajā darbā nav ne karogu, ne transparentu ar lozungiem, būtu jau varēts arī aizbildināties, ka te no atmiņas attēlota
Ķeguma spēkstacijas būve iepriekšējā brīvības periodā. Visu var
nostādīt visādi...
Ja Vintera 1950. gadu ainavās
vēl ir tieksme uz sentimentālismu
un fotografisku reālismu, laika
gaitā triepieni kļūst raupjāki un
apgleznoto objektu aprises aptuvenākas, tomēr reālisma rāmjos
darbi iekļaujas vēl arvien, un līdz
impresionismam vēl tālu. Grāmatā ietverta Vintera atbilde
oponentiem, kas izteikuši šaubas
par viņa talantu:
„Tauta nemīl tādu mākslu, kas
nav patiesa un ir samākslota...
Ejiet dabā, meklējiet un centieties
saskatīt visu veselo, skaisto un
jauno, tad tā būs jaunā meklēšana!
Tautai nav vajadzīga krāsaina
smērēšana, bet sakarīga un saprotama glezniecība...”(90.)
Tomēr pie Tautas mākslinieka
titula Vinters padomju laikos
nenonāk. Tauta Vinteru pieņēma, tomēr vadošās aprindas ne.

Mākslinieka pazīstamības pakāpi
Atmodas gados un Latvijas jaunās
neatkarības laikā cēla divi rietumnieki. Viens bija Londonā dzīvojošais latvietis Ilmārs Zakss, kuŗš
1980. gadu beigās Vintera darbos
ieskatījies ar tādu labpatiku, ka kļuva
par to kollekcionāru. Kā lasām,
pateicoties Zaksa darbībai, Vinters
kļuvis pazīstams Lielbritanijā dzīvojošu trimdas latviešu aprindās.

2001. gadā Vintera mājā Rīgā
ierodas NATO dienestā esošais
vācu virsnieks Hanss Joachims
Gerbers. Kāda viņa kollēgas
Tartu dzīvoklī ieraudzīta Vintera
glezna viņu tā savaldzinājusi, ka
viņš vēlējies iepazīt pašu mākslinieku. Abi kļūst draugi. Gerbers grib par Vinteru uz viņa 90.
dzimšanas dienu izdot grāmatu
un pieaicina tās sastādīšanā
Ojāru Spārīti. Paliek drusku neskaidrs, kāda īsti ir Gerbera kā
mākslas zinātnieka kvalifikācija,
jo viņš jaunākajā grāmatā no-

saukts vienīgi par mākslas cienītāju, tomēr Ojāra Spārīša vārds
Latvijā ir par daudz spožs, lai
viņš sadarbotos ar kuŗu katru.
Vinters 90 gadu jubilejas grāmatai sekoja Vintera kaŗavīra zīmējumu katalogs ”Es vēlos mājās
pārnākt”, un tagad mūsu priekšā
ir šī viņa simtgades grāmata.
Tā, lūk, par tautas vēlmēm un
gaumi allaž domājošais gleznotājs
Tautas mākslinieka titulējumu no
padomju varas nesaņēma, tomēr
2009. gadā viņam tika ar Valsts
prezidenta Valža Zatlera rokām
pasniegts Triju Zvaigžņu ordenis.
Atkārtojam: cilvēka pazīstamības,
sasniegtās slavas pakāpi nosaka
kā viņš pats. tā konjunktūra.
Atzīmēšanas vērts vēl ir fakts,
ka apcerētā grāmata ir bilingvāla.
Kreisās lappuses ir latviešu, bet
labējās – vācu valodā. Spārītis
rakstījis latviski, Gerbers – vāciski, bet, kā teikts grāmatas
pasītē, „no vācu valodas latviešu
valodā un no latviešu valodas
vācu valodā tulkojusi Inguna
Kvēpa”. Ir jau mūsdienās pieņemts, ka latviešu valodu nepratējus lasītājus vislielākajā skaitā
var uzrunāt caur angļu valodu,
bet vācu valodu izmantojam,
pievēršoties tādiem tematiem kā
kādreiz vācu pārvaldītajām Latvijas muižām, vai Rīgas lielā
mērā vāciskajai pagātnei. Šoreiz
angļu valodas vietā izraudzīta
vācu valoda, domājams, tāpēc,
ka viens no grāmatas autoriem
un, kas lai zina, varbūt arī daļējs
financētājs ir vācietis.

SIRMAS GALVAS, JAUNAS TAKAS
krasta dzejnekiem Zinaidu Lazdu
un Olafu Stumbru. Bija ļoti interesanti uzzināt vairāk par viņu
darbiem un tuvāk iepazīties ar
dzejnieku dzīvi un raksturu. Daži
bija personīgi pazinuši abus rakstniekus un viņu atmiņas bija īpaši
jauka piedeva.
Otrs jaunums bija ,,vieslektores” piedalīšanās pagājušā gada
rudenī. Kā tas notika? 2018. gada
Saiemas vēlēšanu laikā Sietlas latviešu centrā bija vairākas nepazīstamas sejas starp balsotājiem.
Tur – nejaušā satikšanās ar Silvu
Rozenšteini no Rīgas, tūlītēja kopēja interese par grāmatām, mūsu
grāmatu pulciņu un ne tikai. Silva
(diplomēta vēsturniece, bibliotekāre un tūrisma gīde Latvijā) piedāvājās piedalīties mūsu lasītāju
pulciņā, ja viņas ciemošanās pie
meitas vetārstes Daigas, kas dzīvo
Sietlā, sakristu ar mūsu saietu. Tā
tas palika. Pēc nepilna gada Silva
paziņoja, ka septembrī atkal apciemos meitu. Vaira bija lielā sajūsmā, jo mūsu nākamā grāmata
bija ,,Staburaga bērni” un par
autoru Valdi bij maz informācijas.
Šis darbs tika palūgts Silvai.
Un tā pienāca 19. septembris un
grāmatu grupiņa pulcējās pirmo
reizi latviešu namā, jo bija vajadzīgs projektors. Sanāca krietns
bariņš, ne tikvien lasītāji, bet arī
citi ieinteresēti, ieskaitot profesoru Gunti Šmidchenu no Vašing-

tonas universtitātes. Silvas prezentācija bija ļoti interesanta un informātīva, ar daudzām illustrācijām par pašu Valdi, viņa biografiju, par tā laika kultūrvidi, par
Staburagu kā leģendāru vietu, par
Staburaga bērniem. Dalībnieku
sajūsma bija milzīga.
Pāris nedēļu vēlāk Vaira bija
Latvijā, satikās ar Silvu viņas Čiekurkalna bibliotēkā un vaicāja kā

kiem, kuŗiem katram dzīves gājums
ir grāmatas vērts… Puse no manas
dzīves ir pagājusi ,,padomju laikos”, kad ierasties Amerikā bija kā
,,atrasties uz Mēness virsmas”, kad
varējām tikai uz globusa parādīt
Ziemeļamerikas kontinentu… Un
lūk, es esmu šeit kopā ar smaidīgiem, laipniem cilvēkiem un mēs
runājam par Staburagu, ko kādreiz pieminēt nebija vēlams. Pār-

Vaira Pelēķe-Kristofere un Silva Rozenšteine

viņai patika un kādi bija iespaidi
par Sietlas grāmatu grupiņu, un
te ir Silvas atbilde:
,,Vispirms jāsaka, ka bija ļoti,
ļoti emocionāli… Iesākumā bija
grūti pat runāt, jo nespēju aptvert,
ka atrodos šeit, Amerikā Latviešu
centrā, ka es esmu kopā ar cilvē-

steidz mani ļoti, cik pamatīgi grupiņas dalībnieki bija sagatavojušies šim pasākumam. Bija sagatavoti diezgan ,,āķīgi” jautājumi,
kuŗus kopīgi apspriedām. Diemžēl
ar visiem man neiznāca parunāt,
jo cilvēku bija daudz, bet ar dažiem tomēr pārspriedām dažādas

temas un izvērtās spraigas diskusijas. Ieradušies bija ne tikai
,,grāmatu grupiņas” pārstāvji, bet
arī citi interesenti. Nedaudz sanāca
parunāt ar Vašingtonas universitātes Baltijas valstu valodu profesoru
un pasniedzēju Gunti Šmidchenu.
Negribīgi šķīros no sirsnīgajiem
cilvēkiem, kuri bija sarūpējuši ne
tikai interesantu informāciju, bet
aŗī garšīgu cienastu. Sirsnīgs paldies par uzņemšanu visiem, visiem,
par to, ka kaut kur ļoti tālu ir tāda
Latvijas ,,saliņa” un par to pašaizlīdzīgo darbu, kas ieguldīts tās izveidošanā un uzturēšanā. Ar lielu
prieku piedalīšos atkal, nākamajā
gadā, kad ieradīšos Sietlā.”
Tiešām prieks dzirdēt par Silvas sajūsmu un vēlmi arī turpmāk
piedalīties mūsu grāmatu grupiņas saietos. Un tagad pēc lietainas, pelēkas ziemas kā Sietlā,
tā arī šogad Latvijā pienāk pavasarīga ziņa, ka Silva atkal ieradīsies pie mums – ar Andŗa Akmentiņa ,,Skolotājiem”! Iepriecinoša ziņa!
Tātad zināšanai: nākamošais
grāmatu grupiņas saiets notiks
Sietlas Latviešu namā ceturtdien
26. martā plkst. 11:00. Vieslektore
Silva Rozenšteine runās par autoru Andri Akmentiņu un viņa
grāmatu ,,Skolotāji“. Šī grāmata ir
no serijas „Mēs. XX gadsimts“
un dod ieskatu lauku skolu dzīvē
padomju laikos Latvijā.
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“…man ir tikai 75 ”
Ar Siguldas Opermūzikas svētku rīkotāju Daini Kalnu sarunājas Inese Raubišķe
Šovasar, nu jau divdesmit
astoto reizi Siguldā norisināsies
Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki, kas to apmeklētājiem atkal sniegs iespēju
baudīt īpašo mūzikas valdzinājumu un klātienē satikt Latvijas, Eiropas un pasaules opermūzikas zvaigznes. Pērnā gada
14. novembrī Latvijas Nacionālās operas un baleta teātŗa
Beletāžas zālē kultūras ministrs
Nauris Puntulis pasniedza Kultūras ministrijas Atzinības rakstus kultūras nozares izcilniekiem, godinot viņu radošo
ieguldījumu. Tādu saņēma arī
Dainis Kalns – par ievērojamu
un ilggadēju ieguldījumu Starptautisko Siguldas Opermūzikas
svētku izveidē un rīkošanā, kā
arī par nozīmīgu devumu Latvijas kultūrtelpas stiprināšanā
un attīstībā. Kalnu šim apbalvojumam izvirzīja Siguldas
novada pašvaldība, novērtējot
Siguldas Opermūzikas svētku
dibinātāja nesavtīgo darbu turpat trīsdesmit gadu gaŗumā, kā
arī sveicot viņu nozīmīgajā
jubilejā.
Interesanti – Dainim Kalnam
nav nedz mūziķa, nedz kultūras
pasākumu organizatora diploma, viņš ir ārsts – ķirurgs, kuŗš
pēc Rīgas Medicīnas institūta
beigšanas (1974) savā profesijā
nostrādājis septiņus gadus
Ventspilī, pēc tam trīs gadus
Rīgā, Gaiļezera slimnīcā, un tad
jau divdesmit divus gadus
Siguldā (sešus gadus vadīja
slimnīcas nodaļu).
Dainis Kalns saka, ka viņa
bilancē esot 10 000 operācijas
un... 38 operu oriģināliestudējumi, 52 koncerti ar simfonisko
orķestri, 42 koncerti baznīcās,
tai skaitā “Dievs, Tava zeme
deg” un “V.A. Mocarta Rekviēms”, 106 koncerti ar klavierēm (arī ar Vairas Vīķes Freibergas piedalīšanos), un piemetina: “ …man ir tikai 75”
(tātad bilancei vēl ir iespējas
augt un augt).
Kuŗā brīdī par sirdslietu
kļuva mūzika?
Dainis Kalns: Tas nāk no
ģimenes. Esmu dzimis Kuldīgas
apriņķa Kurmāles pagasta
“Seglos”. Tēvs un māte apprecējās 1937. gadā, ģimene sakuploja ar četriem dēliem un
meitu. Varētu teikt, ka mani
vecāki bija lauku inteliģenti –
mātei bija izteikta grāmatas
mīlestība, tēvam padevās zīmēšana. Jau skolas gados viņš piedalījās zīmēšanas konkursos un
ieņēma godalgotas vietas, taču
zemnieka gēns bija stiprāks
nekā mākslinieka. Pārņēmis no
sava tēva saimniecību, viņš
kopā ar māti to izveidoja kā
priekšzīmīgu. Ne velti 1949.
gadā bijām izvešanas sarakstā.
Taču palīdzēja kāds pavisam
neparasta notikums – čekists,
kuŗš pārraudzīja izvešanu, kādudien iegriezās mūsu mājas un
… ieraudzīja pie sienas manas
mammas iesvētību bildi. Turpat
blakus istabā stāvēja arī mamma – skaista sieviete ar zīdaini
(manu jaunāko brāli) uz rokām.
Laikam jau šis skats viņā aizskāra kādu līdzjūtības stīgu, un

mūsu ģimeni tajā reizē neaiztika. Varētu teikt – toreiz mūs
izglāba skaistums. Nodibinoties
kolchozam, tēvs nevarēja samierinaties, ka pašam savos
laukos jāstrādā par bada maizi.
Viņš 1948. gadā aizbrauca uz
Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas
skolu, kur tika uzņēmts priekšpēdējā kursā. Nepilnus divus
gadus tēvs mācījās kopā ar
tādām personībām kā Borisu

kuŗš tolaik jau studēja, iespieda
man rokā operas biļeti – Džuzepes Verdi “Rigoleto”. Man tas
bija neaizmirstams pārdzīvojums.
Kā dakteris Kalns savienoja
maizes darbu (medicīnā) un
aktīvu sabiedrisko darbu?
Laikam jau palīdzēja kurzemnieka sīkstums. Te nu atkal
jāatgriežas pie stāsta par ģimeni.
Lai gan mani vecāki uzskatīja,

Bērziņu, Aleksandru Stankeviču, Romi Bēmu, bet tad nāca
arests (jo savulaik viņš bija bijis
aizsargs) un spriedums – 25 gadi
izsūtījumā (tikai pateicoties
Staļina nāvei, izsūtījums ilga
nepilnus sešus gadus).
No šodienas skatu punkta –
bērnība bija skaudra, bet arī ļoti
interesanta sava pasaule, kuŗā

ka nodarbošanās ar sportu ir
tīrā laika nosišana, taču mēs,
visi bērni, bijām ļoti sportiski.
Kuldīgā dažādas sporta aktīvitātes bija ik uz soļa: bokss, futbola komanda “Vulkāns”, volejbols, riteņbraukšana, basketbols
un vieglatlētika… Vecākais
brālis Guntis savulaik kļuva par
rekordistu svarcelšanā, otrs

baznīcā vēl noorganizēt koncertu “Dievs, Tava zeme deg”.
Baznīca bija pārpildīta, un
cilvēki stāvēja un klausījas koncertu arī ārpusē. Neaizmirstami!
Un tad nāca 1993. gads. Kas
rosināja veidot tik vērienīgu
pasākumu kā I Siguldas Opermūzikas svētki?
Tolaik ārzemēs dziedāja un
panākumus guva mūsu operdziedātāji Inese Galante, Egils
Siliņš un Ingus Pētersons. Mans
mērķis bija viņus sapulcināt
kopā ar Latvijā dziedošajiem
māksliniekiem un mūziķiem
vienā skaistā brīvdabas koncertā
Siguldā. Un tā kā pats SĀKUMS
IZDEVĀS, tad sekoja arī turpinājums – nākamajā vasarā Opermūzikas svētkos jau izskanēja
divi koncerti, un vēl pēc gada
Siguldas pilsdrupās notika
pirmā operas izrāde brīvā dabā
– Džuzepes Verdi “Traviata”.
Šajos svētkos pirmo reizi piedalījās arī viesi no Itālijas –
mecosoprāns Katja Andželoni
un diriģents Silvani Korsi.
Kā Opermūzikas svētku radošais direktors un producents Dainis Kalns izvēlas,
kuŗu operu iestudēs?
Ļoti elementāri. Operas izvēli
nosaka kāds izcils solists (vietējais vai ārzemju), kuŗš paņem
publiku (un arī mani) savā varā.
Piemēram, 1999. gadā Džoakino Rosīni operu “Seviļas bārddzinis” uzvedu šodienas operas
megazvaigznei Annai Ņetrebko,

neviens netraucēja sapņot par
Latvijas neatkarību. Saimniecībā visiem bija stipri jāstrādā,
bet reizē arī visa tā laika lauku
kultūra mums sekoja – mājās
bija daudz grāmatu, varējam
lasīt Zentas Mauriņas, Aleksandra Grīna u.c. darbus. Mums
nebija elektrības, nebija klavieŗu, bet darbojās radio ar
baterijām, un tā varējam rēgulāri klausīties Amerikas balsi ar
visiem traucējumiem, bet, kad
zinājām, ka radio translēs kādu
labu mūziku, piemēram, latviešu operdziedātājas Elfrīdas
Pakules koncertu, tad darbi tika
pārtraukti un skrējām klausīties.
Pirmo reizi apmeklēju operu,
mācoties 8. klasē, kad atbraucu
uz fizikas olimpiādi Rīgā. Brālis,

brālis Vilnis – slēpošanā, es sākumā spēlēju basketbolu, izmēģināju spēkus soļošanā, un tad
30 gadus nodarbojos ar svarcelšanu. Jau institūta laikā parallēli mācībām cīnījos ar svariem,
bet, strādājot Ventspilī, sešus
gadus sabiedriskā kārtā trenēju
sportistu grupu. Sports disciplinē cilvēku, iemāca organizēt
dzīvi. Sākot darbu Siguldas
slimnīcā, likās gan interesanti,
gan pa spēkam izveidot Garīguma liceju – katru mēnesi tās
bija tikšanās, sarunas un koncerti, piedaloties Latvijā tolaik
pazīstamām personībām. Šie
pasākumi sākumā notika baznīcā, bet vēlāk slimnīcas klubā,
kur bija vairāk vietas un klavieres. Jā, 1989. gadā paguvu

bet bija jau parādījies Elīnas
Garančas talants, un 2000. gadā
tapa Rosīni “Seviļas bārddziņa”
speciāliestudējums Elīnai Garančai. Ar Rozīnas lomu viņa
dažus gadus vēlāk sekmīgi
debitēja Mētropolītēna operā.
Tas gads vispār bija vienreizējs
– opermūzikas svētkos vienpadsmit dienās tika parādīti trīs
operu iestudējumi: V.A.Mocarta
“Figaro kāzas” ar Annu Ņetrebko un nākamo Mētropolītēna
operas solistu Ildaru Abrazakovu galvenajās lomās, jau pieminētais “Seviļas bārddzinis”
un Žorža Bizē “Karmena”. Interesants stāsts izvērtās ar dziedātāju no Norvēģijas Siseli Kirkebū: 1996. gada Jaungada naktī,
skatoties kādu TV koncertu,

ievēroju interesantu, charizmātisku dziedātāju. Steidzīgi kopā
ar Latvijā dzīvojošu norvēģi
sāku dzīt viņai pēdas. Atradām,
sākām sūtīt māksliniecei vēstules un aprakstus, kur un kas ir
Latvija, stāstījām par Dziesmu
svētkiem … daudzi man toreiz
teica teica: “Tev nav nekādas
izredzes viņu dabūt uz Latviju,
jo 1996. gada pirmajos mēnešos
viņai ir piedzimis bērns, neceri,
ka viņa tagad domās par
dziedāšanu. Bet Siselei tomēr
radās interese par Latviju. Viņa
atbrauca ar visu mazuli – turpat
pabaro bērnu un atkal iet uz
skatuvi dziedāt. Vienreizēji!
2005. gadā Opermūzikas
svētku galā koncertā dziedāja
Irīde Martinesa no Kostarikas.
Viņa apbūra klausītājus ar savu
unikālo balsi, un jau nākamajā
vasarā izskanēja Vinčenco
Bellīni opera “Somnambula” ar
šo dziedātāju titullomā. Un vēl
pēc pāris gadiem šī operas
zvaigzne spoži sevi apliecināja
Gaetāno Doniceti ”Mīlas dzērienā”. 2013. gadā opersvētku
galā koncerta spožākā zvaigzne
bija tolaik vēl mazpazīstamā
dziedātāja Klementīne Margēna. Viņas talants pamudināja
mani nākamajos opermūzikas
svētkos iestudēt “Karmenu” ar
Klementīni titullomā. Uz viņu
liktās cerības attaisnojā ar uzviju, un pēc gada viņa dziedāja
Ņujorkas Mētropolītēnā. Septiņus gadus lolots sapnis man
bija Marselo Alvaresa (pasaules
pirmā trijnieka tenors) uzstāšanās Siguldā, līdz viņš atbrauca
gan uz 2014., gan 2015. gada
opersvētku galā koncertiem.
Siguldas Opermūzikas svētku vēsturē ir iestudējums, kas
tapis, godinot jau mūžībā
aizgājušu dziedātāju.
Tā bija itāļu komponista
Umberto Džordāno opera “Andrē Šenjē”, kuŗas iestudējums
bija 2018. gada Siguldas Opermūzikas svētku centrālais notikums. Par šo mākslas darbu
pasaulē pēdējos gados ir īpaša
interese, un tam pievērsušies
vadošie operteātri – Milānas
“La Scala”, Ņujorkas Mētropolītēna opera, Vīnes Valsts opera,
Londonas Koventgārdena teātris… Latvijā opera “Andrē
Šenjē” uzvesta 1928. un 1937.
gadā, tilullomu uzticot spožam
tenoram Jānim Vītiņam, par
kuŗu šodien mēs diemžēl zinām
ļoti maz, bet savulaik taču viņš
bija Eiropā pazīstams tenors
līdztekus Marisam Vētram, Rūdolfam Bērziņam un Artūram
Priedniekam Kavarram. Pēc
panākumiem Latvijas Nacionālajā operā Vītiņš 1929. gadā
Milānā izpildīja Rūdolfa lomu
operā “Bohēma”, tajā pašā gadā
devās uz Vāciju, kur noslēdza
līgumu ar Frīdriha teātri Desavā… Jānis Vītiņs bija vīrs ar
cīnītāja garu – piedalījies Latvijas brīvības cīņās un apbalvots
ar Lāčplēša Kaŗa ordeni, nav
varējis samierināties ar Latvijas
okupāciju 1940. gadā un iestājās
pretestības kustībā “Tēvijas
sargi”.
(Turpināts 8. lpp.)
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V E C M Ā M I Ņ , PA L A S Ī S I M L AT V I S K I !

Takšelis Makšelis

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr. 6)
Makšel, jeb kā tevi sauc, vienalga – ceļu vajag parādīt, vienmēr
parādīt, lūk, tā...”
Viņš saslējās un izstiepa ķepu
slaido egļu virzienā.
“Ak tad aiz eglēm atrodas suņu
ciems, buldoga kungs?” Vecais
Džo paskatījās viņā ar dziļas
nožēlas izteiksmi sejā.
“Ne jau suņu ciems, Makšel,
vai kā tevi sauc! Aiz eglēm dzīvo
lapsas, suņu ciems ir tur, lūk, tur,
pavisam uz otru pusi!”
“Paldies, buldoga kungs, paldies!”
Vecais Džo pielika ķepu galvai,
kā sveicina kaŗavīri, un mazliet,
pavisam viegli palocīja galvu:
“Laimīgu ceļu!”
Kad buldoga sveiciens izskanēja, takšelis jau bija gabalā. Kaut
vecais Džo tam nebija teicis, cik
ilgi jāiet, virziens viņam bija
norādīts.
Suņu ciems no slimnīcas bija
tikai piecpadsmit minūšu skrējiena attālumā. Aiz kupliem krūmiem prāvā egļu pudurā pacēlās
uzkalns. Aiz tā otra uzkalna
piekājē Makšeli apstādināja divi
vilku suņi ar piecstūrainām
zvaigznēm sudrabotā važiņā ap
kaklu.
“Svešiniek, stāt!” viņi ierējās un
nogrāba Makšeli aiz skausta.
“Parādi pasi!”
Makšelis nezināja, ko darīt, –
pases viņam nebija.
“Kas tas ir – pase?”
Vilku suņi saskatījās.
“Nespēlē nu mums te kādu
Antiņu! Vai esi no laukiem?”
Makšelis atzinās, ka esot gan
no laukiem.
“Labi, to mēs vēl pārbaudīsim!
Ko lai darām ar šo klaidoni,
Klip?”
“Vedīsim uz cietumu, Klap!”
Makšelis noskaitās:
“Uz cietumu? Mani? Kāpēc un
par ko?
“Muti turēt!” uzbrēca Klaps, un
Klips atņirdza zobus, kas bija lieli
un gaužām balti. Neko darīt!
Makšelis padevās liktenim.
Abu vilku suņu pavadīts, šunelis nonāca pie prāvas būdas.
Kāds viņus jau bija manījis, pa
atvērtām durvīm uz lieveņa iznāca trešais suns.
“Ā, vēl viens vilku spiegs notverts!”
Klips un Klaps pastūma Makšeli, kam dūša jau bija galīgi
sašļukusi, pie trešā vilku suņa.
“Neesmu spiegs! Biju slimnīcā
un domāju atnākt paskatīties, kā
suņu pilsētā dzīvo!” Makšelis
taisnojās. “Nācu pie jums kā
draugs, bet jūs mani uzņemat kā
ienaidnieku...”
Lielie suņi saskatījās.
“Re, kur draugs gadījies!” izsaucās Klips.
“Mums draugu nav!” lietišķi
piebilda Klaps. “Vai ne, Klup?”
Par Klupu uzrunātais pamāja
ar galvu,
“Vakar te uzradās divi, kas arī
teicās esam mūsu draugi. Nu abi
sēž bunkurā.”
“Tā taču nedrīkst darīt!” Makšelis uztraucās. “Sagrābt gājēju

un likt cietumā bez kaut kāda
pierādījuma un vainas...”
“Bez vainas, āāā,” nīgri novilka
Klups. “To mēs vēl redzēsim, kad
tevi nopratināsim! Būsi vainīgs,
sods! Nebūsi – laidīsim vaļā.
Iedomājies pats, kas notiktu, ja
mēs katru te ielaistu, kur vilki tik
tuvu...”
“Bet – vai tad es līdzinos
vilkam?” Makšelis iebilda.
Klips, Klaps un Klups paraudzījās Makšelī un sāka skaļi
smieties.
“Vilkam? Tu – vilkam līdzīgs?”
vēderu turēdams, smējās Klips.
“Ar noļukušām ausīm un līkām
kājām?” ņirdza Klaps.
Makšelis palūkojās uz savām
priekškājām. Nu, palīkas jau bija,
bet ne tik līkas, lai par to būtu
jāsmejas! Un ausis – mazliet noslīdējušas gan, bet saukt tās par
noļukušām bija augstākā mērā
apvainojoši.
“Tev jau vēders līdz zemei!” vēl
negantāk smēja Klups.
Apsmiekls pie koka nelīp, sevī
nosprieda Makšelis. Vēders līdz
zemei, kas par muļķīgām valodām! Taksis vispār ir neliels suns,
bet tas nenozīmē, ka katrs par
viņu var smieties. Pat cilvēki
zina, ka takši ir gudri un izveicīgi
suņi.
Makšelis iedomājās izmantot
vilku suņu smieklus un labo omu
savā labā.
“Ja es neizskatos pēc vilka, un
jūs mani ņemat nopietni, vai
nebūtu prātīgāk mani tūliņ laist
vaļā nekā vēl lieki vest uz cietumu un barot?”
Vilku suņi saskatījās.
“Barot? Mēs savus cietumniekus daudz nebarojam. Maize
un ūdens, svētdienās – biezenis,
tas viss,” lietišķi paskaidroja Klups.
“Bet – savā ziņā takšelim ir
taisnība. Pēc spiega jau neizskatās, pārāk šaubīgs – arī ne. Ko
sakāt, puiši? Laidīsim vaļā?”
“Laidīsim arī, ja tu tā domā,”
noteica Klips.
“Lai iet!” viņiem pievienojās
Klaps.
Makšelis pagriezās, lai turpinātu ceļu, bet Klups viņu apstādināja. “Klip, pavadi mazo līdz
pilsētai, lai kāda cita sardze viņu
neaiztur!”
“Pavadīšu, Klup!”
Ejot pa taku pilsētas virzienā,
Klips kļuva runīgs:
“Mūsu pašu pilsēta! Kas par
pilsētu! Ar ielām, namiem un
tūkstoš suņu būdām! Mums ir
veikali, kas tirgojas ne vien ar
suņu barību un kauliem, bet arī
ar visu citu, kas kārtīgam sunim
vajadzīgs. Mums ir ārsti, aptiekāri
un frizieŗi. Protams, pēdējos
visvairāk izmanto pūdeļi. Muļķīga cilts, kas visu vērību veltī
kažoka kopšanai, bet galvas tiem
tukšas un spēka – arī maz.
Aptiekās pārdod visādas suņiem
vajadzīgas zāles – pret iesnām,
klepu, ziedes pret odiem, ievainojumu ārstēšanai un kažoka
kopšanai. Ir mēbeļu veikali, kas
pārdod visu, sākot jau ar maziem, pītiem kurvīšiem, kur gulēt
čivavām, līdz īstiem, polsterētiem
paklājiem bernhardīniešu snau-

dai. Tu neticēsi, bet – pārdod arī
ādas uzpurņus...”
“Uzpurņus? Suņu pilsētā? Domāju, ka tas ir cilvēku izgudrots
rīks, lai ierobežotu suņu brīvību,”
izbrīnījies teica Makšelis.
“Nnnn, jā, pa daļai jau tā ir,”
norūca Klips. “Suņu pilsētā uzpurņus uzliek tiem, kas nelietīgi
palaiž zobus. Zobi sunim nav
doti, lai tirgus laukumā uzsāktu
cīņu ar citas sugas vai ieskatu
suņiem. Ja to dara, rīcība ir ātra
un īsa – tiesa tādam vaininiekam
parasti piespriež valkāt uzpurni – nedēļu, mēnesi vai vairāk,
skatoties pēc nodarījuma smaguma.”
“Domāju, ka vaininiekus ievieto cietumā...” nobrīnījās takšelis.
“Dara arī to, taču tā rīkojas
tikai ar svešiniekiem vai nelabojamiem kaušļiem. Runājot par
cietumiem, jā – tie mums arī ir.
Iesi gaŗām paraugcietumam tūliņ
aiz šī ceļa līkuma, pats redzēsi,
kāda kārtīga iestāde! Nebūtu
Klups tevi apžēlojis, sēdētu aiz
restēm, kur citi. Bet nu man jāiet.
Līdz pilsētai vairs nav tālu, un
neviens tevi neaizturēs...”
Viņš pielika priekšķepu pie
pieres sveicienam, kā tas
kārtīgam sardzes sunim pieklājas,
un gribēja iet, bet Makšelis to
aizturēja:
“Kad mani apcietināja, Klups
teica, ka vakar aizturēti vēl divi
suņi, kas ievietoti bunkurā.
Kāpēc?”
“Kāpēc? Par klaidonību, protams, kā citādi! Būtu tu redzējis,
kā viņi izskatījās? Kā septiņiem
muklājiem cauri izbriduši! Lielākajam – viena auss melna, otra –
brūna, pats – tumši balts, tikai
astes galiņš melns.”
“Un otrs?”
Klips mirkli padomāja.
“Jā, nu atceros – otrs bija brūns
plušķis, pamaza auguma. Būtu
kaut cik tīrāks, apkoptāks, varētu
saukt par glītu. Bet...”
“Vai viņu vārdi bija – Viljams
un Toms?”
“Nudien neatceros! Varētu būt,
varētu nebūt,” domāja Klips.
“Cilvēku vārdi bija, cik atceros.”
Viņš aizgāja, atpakaļ neatskatīdamies.
Makšelis attupās zālē un ilgi
domāja. Varbūt tiešām radi Viljams un Toms, kas viņam bija
sagādājuši lielas nepatikšanas,
bija nelaimē? Bet ko viņš tiem
varēja palīdzēt? Palaidņi viņi
bija, bet – Makšelim bija mīksta,
laba sirds, un ilgu laiku viņš
naidu neturēja. Ja varētu palīdzēt,
viņš abiem radiniekiem palīdzētu
gan, arī pēc visas desu nebūšanas.
Viņš piecēlās un turpināja ceļu.
Jau tūliņ aiz līkuma pagājis, šunelis ieraudzīja lielu ēku ar aizrestotiem logiem, no kuŗiem
atskanēja visdažādākās skaņas.
Rupji rējieni, mazu kvekšķu
vaukšķieni, smilksti, asu nagu
skrāpēšana. Bet visu pārskanēja
gaudīga dziesma –
“Cietum, cietum, drūmais cietum,
tu mans prieks un patvērums...”
Kas nu tur par prieku un
patvērumu? nodomāja Makšelis.

Maizes rika un ūdens bļoda?
Uz mirkli gaudīgā dziesma aprāvās. Tad, tikpat skaļi, dziedātāji
uzsāka citu –
“No rīta ceļos, aunu kājas,
Diezin kur vakars pienāks
man...”
Pēkšņi Makšelis sāka ausīties.
Balsis likās gauži pazīstamas. Vai
tikai tie nebija...?
Viņš nolēma vēl mirkli paklausīties. Un kā tad! Nākamā
dziesma bija vēl pazīstamāka;
“Nu ir tintē, nu ir dimbā
Vilijams un Toms:
Stipras restes visos logos.
Kā lai tiekam prom?”
Jā, arī Makšelim pietrūka padoma. Viņš piecēlās un gāja
tālāk. Brālēnu kļuva žēl. Protams,
palaidņi viņi bija, bet Klipa,
Klapa un Klupa tiesāšanas veids
arī nebija nekāds taisnīgais.
Makšelis nolēma palikt kādu
laiciņu pilsētā un novērot, kas ar
radiem notiks.
Tur, kur sākās pilsēta, ceļa abās
pusēs parādījās stabi ar visādiem
sludinājumiem. Vienā no tiem
redzēja suni, kas kasās. Makšelis
lasīja:
“Vai jums ir blusas?
Protams, kārtīgam sunim blusu
nav.
Taču gadās, ka šos nepatīkamos
miera un
labsajūtu traucētājus insektus
ievazā
sliktāka rakstura ceļotāji.
Pērciet BLUSUNAV blusu pulveri!”
Drusku tālāk:
“Žana Žaka Vējasuņa
suņu frizētava un
skaistuma kopšanas kabinets.
Rūpīgi apcērp pūdeļus, aprūpē
tiem nagus
un izdara skaistuma operācijas,
kā astes galiņa nociršanu un
citas.
Darbs apzinīgs, cenas – mērenas!
Neskrieniet gaŗām Žana Žaka
Vējasuņa
suņu frizētavai un skaistuma
kopšanas kabinetam!
Nāciet iekšā, mēs jūs uzkopsim tā,
ka paši sevi pēc tam vairs
spogulī pazīt
nevarēsit. Žans Žaks dara, ko
iespēj,
un vēl vairāk!”
Traki gan tie pilsētnieki, nodomāja Makšelis. Kam viņiem
vajadzīga šāda niekošanās? Silāju
dzīvnieki apkopās paši, tiem

nebija jāmeklē Žana Zaka skaistuma kopšanas veikali, un ne
tikai suņi, arī runcis Kristofers
prata lieliski sevi apkopt. Pēc
katras maltītes viņš nomazgāja
seju, iztaisnoja ūsas un sakārtoja
apkakli.
Makšelis turpināja ceļu. Viņam
pretim nāca pilsētas suņi, gan
sīki un nenozīmīgi, gan lieli un
vareni. Mopša mamma stūma
bērnu ratiņus ar četriem maziem
mopsēniem. Sunīšiem bija spožas, gluži melnas actiņas, melni
purniņi un gaužām jaukas, mīlīgas sejiņas.
“Vai jūs, mopša kundze, man
nevarat pateikt, kur te svešinieks
lai atrod naktsmājas?”
Mopsiene apstājās un sāka
domāt:
“Naktsmājas? Jā, jā, jā, saprotu
gan... Kādas tad jums vajadzētu
tās naktsmājas?”
“Ne pārāk smalkas, kundze,”
Makšelis atbildēja. “Bet arī ne
pārāk prastas, kur sētas kranči
un ielu suņi apmetas. Gribētos
kaut ko ar siltu un aukstu ūdeni,
varbūt arī brokastīm no rīta, jo
tik agri nevienam negribas tālu
skriet. Un segas, katrā ziņā patiktos pāris biezas segas, jo esmu
dzirdējis, ka šinī apgabalā esot
vēsas naktis...”
Mopsiene atdzīvojās.
“Vēsas naktis te ir gan, kas
tiesa, tas tiesa. Par to jādomā.
Labi, ejiet pāris desmit soļus vēl
taisni, tad divdesmit – pa labi,
piecpadsmit– pa kreisi un desmit
– atkal pa labi. Nav nekas sevišķs,
tomēr kārtīga vieta, lai gan tur
visvairāk apmetas buldogi, pūdeļi un citi lielāki suņi. Blakus ir
viesnīca tikai takšiem, ja vēlaties
tādu.”
“Paldies, kundze, tencinu,” pieklājīgi pateicās Makšelis. “Man
nav nekādu iebildumu pret buldogiem, mopšiem, pūdeļiem un
citiem lielākiem suņiem. Tikai
vācu vilku suņi man diezin kā
nepatīk...”
“Āāāāāā,” novilka mopsiene.
“Nav nekāds brīnums! Klips,
Klaps un Klups ir pārāk brutāli.
Vakar tirgus laukumā notika tautas sapulce. Jums tikai vajadzēja
dzirdēt, ko tur viens otrs teica
par pilsētas policiju! Varmākas,
kož kājās, liek cietumā bez pamata un līdzīgi apvainojumi, ziniet!”
(Turpinājums sekos)

Visos Latvijas apgādos
izdotās grāmatas varat pasūtināt

«LATVIJAS GRĀMATA»
Rakstiet, zvaniet, un grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
SIA «L. Grāmata»
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv
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MĀRIS
BRANCIS
Šobrīd, kad top šis raksts,
22.starptautiskais ledus skulptūru festivāls, kas Jelgavā notika
no 7. līdz 9.februārim, jau pieder pagātnei. Droši vien tautieši
visā pasaulē zina, ka ziema ar
sniegu un ledu upēs un ezeros
Latvijā šogad tikpat kā nav bijusi, īpaši ap Rīgu un Zemgalē.
Neraugoties uz to, šis ziemas
festivāls tomēr notika un pulcināja krietnu apmeklētāju

2020. gada 22. februāris – 28. februāris

Bezziemā ledus skulptūru festivāls Jelgavā
Šogad pieteikumi dalībai šai
festivālā ar tēmu “Supervaroņi”
bija iesūtītas 111 mākslinieku
skices no 18 valstīm, no tām
tika izraudzītas 30 interesantākās idejas. To autori pārstāv
Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju,
Bulgāriju, Somiju, Lietuvu un
Latviju. Papildus individuālajām un komandu skulptūrām,
kas piedalās konkursā, tika
radītas vēl īpašas foto un bāra

no amerikāņu kino subkultūras
kā Gārfilds, Donalds Daks,
Simpsoni vai kāds cits, taču
patīkami, ka šajā ziņā bija
jāviļas. Tiesa, bija gan arī kāda
Bārbija, taču citu tēlu lokā tā
“izcēlās” ar frivolitāti un tādēļ
palika neievērota, vismaz no
kritiķu un žūrijas puses.
Dažādās variācijās parādījās
antīkie varoņi, ko demonstrēja,
piemēram, Sergeja Asejeva (Krie-

vija)un Artjoma Samoilova (Ukraina) skulptūra “Prometejs”,
kas ieguva komandu skulptūru
grupā 2.vietu. Šajā pašā grupa
1.vietu ieguva dvīņubrāļu no
Krievijas Nikolaja un Andreja
Kokorina darbs “Nākotnes varoņi. Nākotnes paaudze”, mēģinot prognozēt nākotni un
ļaužu attieksmi pret dabu un
vēsturi. Savukārt Lietuvas tēlnieku Ķēstuta un Vitauta Mus-

Nikolajs un Andrejs Kokorins. Nākotnes varoņi. Nākamā paaudze. Sergejs Asejevs un Artjoms Samoilovs. Prometejs. 2.vieta
1.vieta
pulku no tuvākām un tālākām skulptūras no ledus. Festivāla
vietām, pat no Lietuvas, no ku- laikā vairāki tēlnieki demonrienes katru gadu brauc palīk- strēja skatītājiem, kā top ledus
smoties pilsētā pie Lielupes.
skulptūras. Arī tās vēlāk tika
Lasītājiem jāzina, ka ledu fes- izstādītas. Tādējādi plašā daudztivālam saldē jau kopš iepriek- krāsainām gaismām izgaismotā
šējā gada vēla rudens, kad territorija – Pasta sala un Jāņa
vairākkārt destilē ūdeni, lai le- Čakstes bulvāris otrpus Driksas,
dus būtu dzidrs un tīrs, pēc tam kuŗā tika izstādītas ledus skulpilgstoši saldē. Zinot mūsu tūras, radīja svētku noskaņu.
ziemas, festivāla rīkotāji bija Jauko gaisotni pastiprināja kaizīrējuši piemērotas teltis, kuŗas fejnīcu, improvizēto restorānu
ledus veidojumus aizsargā no un bistro smaržas, daudzo mūsiltuma un lietus, kas šogad zikālo grupu uzstāšanās un
bieži mūs aplaimo. Kā par bērnu auditorijai sagatavotās
brīnumu to nedēļu, kad notika izrādes, tāpat arī krāšņā uguledus skulptūru veidošana, kli- ņošana vēlā vakara stundā.
mats kļuva visai ziemīgs, kā
Jāatzīstas, kad uzzināju, ka
nākas temperatūrai noslīdot šīgada festivāla tēma ir “Superzem 00C.
varoņi”, galvā uzreiz rādījās tēli Zīle Ozoliņa-Šneidere. Mans bērnības supervaronis

Sanita Rāviņa. Latvija. Turies.
3.vieta

Individuālās skulptūras bija
īpaši dažādas – gan pilnas humora, gan nopietnas, gan domāšanā atšķirīgas. Starp tām
jāizceļ latviešu tēlnieces Sanitas
Rāviņas formās ļoti vienkāršais,
bet saturiski ietilpīgais “Turies”
(3.vieta).
Šogad festivāls izcēlās ar to, ka
tajā pie pasūtījuma skulptūrām
pieredzējušo ledus tēlnieku Kārļa
Īles un Maijas Puntules vadībā
(īsi pirms festivāla Jelgavā viņi
Kanadā guva ļoti augstas vietas
ledus skulptūru konkursos) strādāja jaunie tēlnieki Kristaps
Krolls, Aleksandrs Marinoha un
daži citi. Jaunie ar laiku būs ledus
skulptūru konkursu dalībnieki.

“…man ir tikai 75 ”

(Turpināts no 6. lpp.)
Kustības mērķis bija cīņa pret
okupāciju un Latvijas neatkarības atgūšana militārā ceļā.
1941. gadā šās pretestības kustības biedrus arestēja, tostarp
Jāni Vītiņu, kuŗš savas dzīves
pēdējos mēnešus pavadīja Astrachaņas cietumā. Arī Vītiņu
tāpat kā daudzus kustības
biedrus nošāva. Pirms nāves
soda mūsu izcilais tenors lūdzis
atļaut nodziedāt āriju no operas
“Andrē Šenjē”. Šis cilvēks ir
pelnījis pieminekli savā dzimtenē, tādiem patiesiem varoņiem mums tik daudz pieminekļu nemaz nav.
Kopš 1993. gada Siguldas
Opermūzikas svētkos savu
meistarību apliecinājuši savulaik mazāk pazīstami mākslinieki, gan labprāt atkārtoti uzstāties atsaukušās pasaulē spoži
mirdzošās operzvaigznes.
Siguldā 1996. gadā, apvienojoties Guntaram Ruņģim, Miervaldim Jenčam un Naurim
Puntulim, radās Latvijas trīs

teiķu humora cauraustais kalums ledū “Džins pudelē” ieguva
3. augstāko vērtējumu. Gribas
atzīmēt arī Krievijas tēlnieku
brāļu Jurija un Vladimira izteiksmīgo, filozofiski ievirzīto
veidojumu “Stīvens Hokings
ceļo pa Piena Ceļu”, kas apliecina, ka viņus interesē arī plašāk
izprast cilvēka prāta iespējas,
tāpēc šis darbs ieguva žūrijas
simpātiju balvu.

tenori. Opermūzikas svētkos
savulaik sevi apliecināja Agris
Daņiļevičs ar deju grupu Dzirnas, plašākai publikai un orķestŗa pavadījumā pirmo reizi
dziedāja Elīna Garanča, šeit
debiju piedzīvoja mūsu Andris
Nelsons ar pirmo patstāvīgo
operas iestudējumu sava karjērā
– Pjetro Maskaņji “Zemnieka
gods”(2003).
Desmit gadus man bijusi cieša
un veiksmīga sadarbība ar Sanktpēterburgas Marijas teātri. Viss
sākas 1997. gadā, kad pāris
dienas pēc Opermūzikas svētkiem pie manis slimnīcā kabinetā ienāca vairāki inteliģenti
krievi un stādījas priekšā, ka
esot no Pēterburgas. Patlaban
viņi atpūšoties Līgatnē, apmeklējuši mūzikas svētkus un jūtoties gandarīti par redzēto un
dzirdēto. Atvadoties iedeva man
vizītkartes, kam es varētu zvanīt
uz Marijas teātri. Nākamajā gadā
atbrauca tikai teātŗa menedžere,
bet vēl pēc gada Siguldā uzstājās

Anna Ņetrebko kopā ar Jevgeņiju Akimovu, Juriju Škļaru,
Vladimiru Samsonovu u.c.
Siguldā klausītājus (kuŗu rindās ir bijusi Žermēna HeineVāgnere un izcilā Krievijas leģenda – dziedātāja Irina Arhipova) vairākkārt apbūrušas ar
savu sniegumu Anna Ņetrebko,
Elīna Garanča, Maija Kovaļevska, Aleksandrs Antoņenko,
Marselo Alvaress, Roberto Saka,
Kristīne Opolais, Mihails Petrenko, Norma Fantīni, Vitorio
Vitelli, Georgina Lukača, Ildars
Abdrazakovs, Badri Maisuladze,
Sisele Kirkebū u.c. pasaulē
pazīstamas operzvaigznes.
Man ir gandarījums, ka pagājušajos Opermūzikas svētkos
galā koncertā uzstājās 2019. gada
Starptautiskās operu balvas
ieguvēja Asmika Grigorjana,
kuŗai arī nav sveša Siguldas
skatuve.
Gribat zināt, kāpēc vēl turpinu rīkot opermūzikas svētkus? Jo redzu, ka ir notikusi

paaudžu maiņa un uz Siguldas
svētkiem jau nāk jaunā paaudze,
kuŗai patīk šī pasākuma formāts
– nav jānāk vakartērpos, līdzi
var ņemt mazus bērnus un
sēdēt zālītē, un arī cenas ir ļoti
demokratiskas. Pieskaņojot savus atvaļinājumus, uz Siguldu
klausīties mūziku brauc arī
ārzemēs dzīvojošie latvieši.
Ja pirmie trīs opermūzikas
festivali Siguldā tika organizēti
vispār bez sponsoriem, tad
tagad mums tādi ir. Patīkami,
ka mūs atbalsta gan Siguldas
novada dome, gan Kultūrkapitāla fonds. Būtu jauki, ja mūsu
labvēļu pulkam pievienotos arī
Latvijas Nacionālās Operas
ģilde ASV.
Gadu gaitā man ir izveidojusies lieliska komanda – īsta
Latvijas izlase, kuŗā profesionāli
darbojas ikviens. Cieši – kā roka
ar cimdu – esmu sastrādājies ar
kostīmu mākslinieci Ievu Kundziņu, kuŗa rēķinās arī ar manām iespējām; ar scēnografu

Aigaru Ozoliņu, lieliskiem režisoriem – Edmundu Freibergu,
Gunti Gailīti. Bulgāru diriģents
Vladimirs Kiradžijevs, kuŗu
esmu bieži aicinājis uz Siguldu
un uzmanīgi ieklausos viņa
padomos, izteicis arī manu viedokli, ka mūsu Latvijas solisti ir
vienreizēji un ir liels pagodinājums strādāt kopā ar tādiem
dziedoņiem kā Rihards Mačanovskis, Krišjānis Norvelis, Kalvis Kalniņš, Jānis Apeinis, Raimonds Bramanis, Aleksandrs
Antoņenko, Maija Kovaļevska,
Marina Rebeka, Kristīne Opolais, Kristīne Gailīte u.c.
Ar ko iepriecināsiet skatītājus un klausītājus Siguldā
šovasar?
Darbs jau rit pilnā sparā, un
centrālais notikums būs bezgala
skaistās
Džakomo
Pučīni
operas “Manona Lesko” iestudējums, kuŗā dziedās mākslinieki ne tikai ar lielu vārdu, bet
arī ar lielu balsi…

2020. gada 22. februāris – 28. februāris
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***
Apbalvo ar Latvijas Ārlietu
ministrijas Atzinības rakstu
Latvijas vēstniecībā Londonā
norisinājās Latvijas vēstniecības
Apvienotajā Karalistē Baibas Bražes rīkota pieņemšana par godu
Latvijas Republikas starptautiskas
atzīšanas de iure 99. gadadienai.
Pieņemšanas laikā Londonas Latviešu koŗa diriģentam un koncertmeistaram Lezlijam Īstam (Leslie
Charles East) par īpašiem un ilggadējiem nopelniem tika pasniegts
Ārlietu ministrijas Atzinības raksts.

Latvijas vēstniece Apvienotajā
Karalistē Baiba Braže pasniedz
Leslie East Ārlietu ministrijas
Atzinības rakstu. Aiz viņa – dzīvesbiedre Lilija Zobens // Foto:
Latvijas vēstniecība Apvienotajā
Karalistē
Klātesošos ar savu priekšnesumu pārsteidza un saviļņoja latviešu folkgrupa Austrumkalns, kuŗas
sastāvā ir arī L. Īsta divas meitas –
Andra un Karolīne Zobens-East.
L. Īsts ir sniedzis profesionālu
un būtisku ieguldījumu latviešu
koŗa mūzikas tradicijas uzturēšanā un populārizēšanā Apvienotajā
Karalistē, līdzdarbojoties Londonas Latviešu koŗa vadīšanā un veicinot koŗa augstos profesionālos
standartus. L. Īsts devis būtisku
ieguldījumu latviešu mūzikas atpazīstamības stiprināšanai gan apvienotajā Karalistē, gan pasaules
mērogā, ar izdevniecību Musica
Baltica nodrošinot latviešu komponistu darbu un mūzikas mācību grāmatu izdošanu.
***
Egils Levits:
“Liels paldies, ko jūs darāt!”
Pie latviešu diasporas 16. februārī viesojās Valsts prezidents Egils
Levits. Minchenē dzīvo apmēram
800 latviešu un tā ir viena no lielākajām un aktīvākajām latviešu
diasporām Vācijā. Tiek iemēģinātas balsis, lai brīdi, kad ierodas
valsts prezidents, viss būtu nevainojami. Satraukums gaisā ir burtiski
jūtams, taču vietējie turas lepni.

lepojas, ka turpina pastāvēt arī pēc
Dziesmu svētkiem – diasporas
korim tas ir labs rādītājs. Kormeistars ir vietējais, bet diriģents braucot no Vīnes.
Savā uzrunā Egils Levits sacīja:
“Es esmu jums pateicīgs par to, ka
jūs esat šeit un veidojat daļu no
latviešu nācijas, no latviešu diasporas. Mūsdienu situācijā diaspora ir normāla parādība, jo viena
daļa cilvēku vienmēr dzīvo ārpus
savas valsts. Ir svarīgi, ka pastāv
diasporas, bet vēl svarīgāk ir tas,
ka cilvēki organizējas, sanāk kopā,
veicina kopdarbību. Moderna sabiedrība tiek raksturota tieši ar
kopdarbību, nevis individuālu rīcību. Liels paldies par to, ko jūs
darāt! Tas rada vilkmes efektu. Es
jūsu vidū redzu pazīstamas sejas,
kas, aktīvi darbojoties, šo saikni
uztur pastāvīgi. Tas ir svarīgi ne
tikai jums pašiem, bet arī Latvijai
un visai latviešu nācijai.”
Latvieši prezidentam vaicā –
gan par reemigrācijas iespējām,
gan par to, kāpēc te, Vācijā, dzīvojošiem pilsoņiem Latvijā bankas
nedod kreditu, lai atjaunotu dzimtas īpašumu Latvijā un varētu reiz
atgriezties. Jautā arī par aktuālo –
par Kristīnes Misānes lietu. Un
kāpēc, atbraucot uz Latviju, nevar
sajust to ekonomisko attīstību, ko
rāda skaitļi. Un vai Latvijā ir aktuāls tautas vēlēts prezidents? Prezidents teic – nē, viņš to neatbalstot. Pēc tikšanās visi vēlas ar prezidentu nofotografēties. Un, šķiet,
gandarīti par iespēju satikties.
***
Valsts prezidents Minchenes
Drošības konferencē
No 13. līdz 16. februārim Valsts
prezidents Egils Levits piedalījās
Minchenes drošības konferencē,
kur uzrunāja klātesošos par tādiem tematiem kā Baltijas reģiona drošība, kiberapdraudējums un
stratēģiskās komūnikācijas loma
mūsdienu pasaulē.
15. februārī Minchenes drošības
konferences laikā Literaturhaus
mājā kopā ar Frankfurtes Grāmatu
mesi tika rīkota īpaša diskusija,
kuŗā izteikties bija aicināts Latvijas
Valsts prezidents Egils Levits un
pazīstamais grāmatas Tyrant: Shakespeare on Politics autors Stīvens
Grīnblats (Stephen Greenblatt).
Diskusijā tika runāts par cilvēka
psīcholoģisko portretu izpausmēm mūsdienu polītikā un Šekspīra darbos, kā arī par demokratijas iespējām atturēt autoritāru
cilvēku nokļūšanu pie varas.

Dāvana Valsts prezidentam no
sirds, tiekoties ar latviešiem MinRunājot par grieķu filosofu dechenē // Foto: Valsts prezidenta vumu un Šekspīra lomu, “gleznokanceleja
jot” savās lugās cilvēku raksturus,
E. Levits sacīja, ka arī mūsdienu
Minchenē ir pirms dažiem ga- pasaules polītikā iespējams atrast
diem izveidotā latviešu kultūras “Makbetus” – autoritārus vadītābiedrība “Namejs”, te ir Daugavas jus un tirānus. “Mums katram
Vanagi, draudze, radošā kopa, līdzi nāk savas dzīves gaitas, pietikko aizsākta platforma uzņēmē- redze, iespaids no tās vides un
jiem un, protams, – kā latviešiem kultūras, kur esam dzīvojuši, un
ierasts – koris. Jauktajā korī “Lai- tas nosaka mūsu personību. Toma” dzied 36 dalībnieki, un tas mēr varam izsekot vēsturei un

noteikt, ka cilvēka psīcholoģiskā
daba cauri gadsimtiem nemainās.
Mainās apstākļi, kuŗos cilvēkā atraisās ļaunā vai labā izpausmes.”
Atsaucoties uz Hannas Ārentes
darbiem, Valsts prezidents pieminēja viņas tezi par “ļaunuma banalitāti”, kas katram cilvēkam liek
aizdomāties, ka ir grūti paredzēt,
uz kādu rīcību ekstrēmos apstākļos cilvēks būs spējīgs. “Polītiķiem
ir nepieciešama literātūra, lai labāk izprastu cilvēku dabu un lai
veidotu polītiku tā, ka tā atraisa
cilvēkos labo un ierobežo ļauno,”
sacīja E. Levits.
Uzstājoties diskusijā “ASV militārā klātbūtne Baltijas valstīs –
faktors, kas attur vai tomēr provocē”, Latvijas prezidents sacīja, ka
Krievija ir nepārprotami parādījusi gatavību izmantot spēka paņēmienus, lai īstenotu savus polītiskos mērķus. Pirmie šādas nostājas priekšvēstneši parādījās, kad
2007. gadā Krievija Igaunijā organizēja kiberuzbrukumus un līdzdarbojās Tallinas grautiņu sarīkošanā, viņš norādīja. Polītologa
Kārļa Daukšta ieskatā Egila Levita
Minchenē teiktā runa diskusijā
Krievijas masu mediji varētu izmantot propagandai. “Prezidenta
runa varētu izraisīt Krievijas masu
mediju, kā arī polītologu papildu
uzbrukumus Latvijas polītikai,”
sacīja Daukšts. Polītologs arī teica,
ka Levits par Krieviju izteicies
diezgan atklāti. Līdzīgas runas no
Latvijas augstākajām amatpersonām ir bijušas arī pagātnē, bet ne
Valsts prezidenta līmenī.
Darba vizītes laikā Minhenē
Valsts prezidents tikās ar Bavārijas
Landtāga prezidenti Ilzi Aigneri
(Ilse Aigner), Ludviga Maksimiliāna universitātē lasīja lekciju “Demokratija digitālajā laikmetā: iespējas un apdraudējumi. Eiropolītiskas un konstitūcionālpolītiskas
pārdomas” un tikās ar Minchenes
diasporas pārstāvjiem.
***
Ar Ēnu dienas jauniešiem pārrunā
mobinga problēmu skolās
Valsts prezidents Egils Levits
Rīgas pilī tikās ar “Gada Eiropas
cilvēku 2019”, mūziķi un sabiedrisko darbinieku Ralfu Eilandu un
kopā ar aptuveni 50 Ēnu dienas
jauniešiem pārrunāja dažādus
jauniešiem aktuālus jautājumus.
Atklātā sarunā jaunieši dalījās
savās pārdomās par mobingu
skolās, stāstot gan par savu personīgo pieredzi, gan citu jauniešu
pārdzīvoto. Pēc stāstītā, jaunieši
nereti saskaras ar mobingu gan
no citu skolēnu puses, gan arī kādreiz no skolotāju puses. R. Eilands
uzsvēra, ka jauniešiem, kuŗi ar šo
problēmu saskaras, ir svarīgi nezaudēt savu pašapziņu un stāties
pretī mobinga draudiem, arī informēt skolas vadību un vecākus
par notiekošo, savukārt citiem
skolēniem – nebūt vienaldzīgiem.
Valsts prezidents uzsvēra, ka jaunieši nevar palikt malā, kad kādam tiek darīts pāri – ir svarīga
kopīga solidāritāte, kas nepieļauj
necienīgu vai pat varmācīgu rīcību pret kādu citu skolēnu. Tāpat
Valsts prezidents ar R. Eilandu
un jauniešiem pārrunāja Eiropas
identitātes jautājumus, to, ko jaunieši saprot ar latvisko identitāti
un kas veido Latvijas un Eiropas
kultūrtelpu.

***
Dānija izdos Latvijas pilsoni
Misāni Dienvidafrikai
Dānijas tiesa 14. februārī lēma
neatbrīvot apcietinājumā esošo
Latvijas pilsoni Kristīni Misāni,
kuŗa Dienvidafrikas Republikā
(DĀR) tiek vainota sava bērna nolaupīšanā, LTV informēja Misānes advokāts. Misāne tiks izdota
Dienvidafrikai. Dānijas apgabaltiesai bija jāizšķiras par to, vai atbrīvot Misāni no apcietinājuma
vai arī izdot viņu Dienvidafrikai.
Tiesas sēde noritēja pusotru stundu, un Misāne tajā nerunāja. Viņa
LTV atzina, ka ļoti cerējusi, ka
tiesa lems viņu atbrīvot.

Pikets pie tiesas nama Misānes
atbalstam
Tiesas sēdē advokāts bija iesniedzis jaunus pierādījumus, lai Misāne netiktu izdota. Savukārt prokurors norādīja, ka Misāne ļoti
vēlu nākusi klajā ar jauniem pierādījumiem un ļaunprātīgi novilcinājusi tiesu. Prokurors prasīja, lai Misāne pēc iespējas ātrāk,
20. februārī, tiktu izdota DAR.
Tā kā Misāne protestējot sāka
bada streiku, bija jāpārbauda, vai
viņas veselības stāvoklis ir tāds, ka
sievieti var pārvietot. Dānijas cietuma ārsts apliecināja, ka Misānei
veselības problēmas nav radušās
un viņa var tikt nogādāta DAR.
Advokāts sēdē uzsvēra, ka sodam
jābūt proporcionālam pret nodarīto, norādot, ka DAR uz tiesu
vien Misānei var nākties gaidīt divus gadus. Prognozēts, ka Misāne
varētu tikt izdota, kad pēc viņas
ieradīsies Dienvidafrikas konvojs.
***
Arī tautieši Somijā rīko piketu
Misānes atbalstam
Par savu bērnu nolaupīšanu apsūdzētās Kristīnes Misānes atbalstītāji Somijā arī nolēmuši rīkoties.
Ceturtdien, 13. februārī, Helsinkos
no pulksten 12 līdz 14 pēc vietējā
laika pie Dānijas vēstniecības Somijā tika rīkots pikets Misānes
atbalstam. “Kristīne Misāne ir apcietinājumā Dānijā vairāk nekā
gadu. Viņa bēga no vardarbības
Dienvidafrikā, glābjot savus bērnus no jaunākās meitiņas tēva.
Kristīne ir apsūdzēta bērna nolaupīšanā un dokumentu viltošanā. Par šādu noziegumu Latvijā
piespriež trīs mēnešu cietumsodu. Dienvidafrikā – 15 gadus.
Kristīne nebēga no soda, viņa
bēga no vardarbības. Cīnīsimies,
lai mūsu tautiete Kristīne Misāne
netiktu izdota Dienvidafrikai,”
teikts piketa rīkotāju paziņojumā
vietnē Facebook.
*
Vietnē Change.org tiek vākti
paraksti par petīciju, pieprasot
izdot Latvijai par sava bērna nolaupīšanu Dienvidafrikas Republikā (DĀR) apsūdzēto Kristīni
Misāni. Petīcijas iniciātore ir Aija
Lulle. Viņa vietnē izklāstījusi situāciju, kādā nonākusi patlaban
Dānijā apcietinājumā esošā Misā-

ne, aicinot parakstīties par viņas
izdošanu Latvijai.
Paziņojums par tālāko rīcību
Kristīnes Misānes lietā
17. februārī plkst. 9 Valsts prezidents Egils Levits bija sasaucis visu
atbildīgo institūciju vadību pie sevis Rīgas pilī, lai lemtu par tālāko
rīcību Kristīnes Misānes lietā. Pēc
tikšanās ar atbildīgo institūciju
vadību Valsts prezidents Egils Levits vēl nenāca klajā ar tiešu tālākās rīcības plānu Kristīnes Misānes lietā, taču uzsvēra pilsoniskās
aktīvitātes nozīmi, tostarp, izceļot
tīmeklī publicētās petīcijas lomu
nākotnē.
Levits medijiem atzīmēja, ka Misānes situācija pamatā ir tiesisks
jautājums, taču tas ir arī humānitārs jautājums, tādēļ sabiedrības
iesaiste ir būtiska. Viņš arī norādīja, ka Latvija risinās humānitāros
jautājumus, kas saistīti ar apstākļiem DĀR.
Valsts prezidents atklāja, ka
tikšanās laikā pārrunātas dažādas
iespējas, ko katra no iesaistītajām
pusēm vēl var darīt, taču viņš neieskicēja precīzus nākotnes plānus, vien norādīja, ka izskatītas ir
vairākas iespējas. Tāpat Levits atzīmēja, ka Ministru kabinets izstrādās pārskatu, kuŗā tiks apskatīti līdz šim veiktie pasākumi Misānes jautājumā. Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš
(JV) žurnālistiem norādīja, ka
valdība aizstāvēs jebkuŗu Latvijas
pilsoni jebkurā pasaules malā,
tostarp arī Misāni. Viņš atzīmēja,
ka Ministru kabinets jau ilgstošā
laika periodā ir ieguldījis lielu darbu Misānes situācijā, īpaši izceļot
Ārlietu ministrijas paveikto. Protestā pie Rīgas pils bija pulcējušies
apmēram 20 cilvēki, kas rokās turēja dažādus plakātus, uz kuŗiem
bija pausts atbalsts Misānei. Petīciju Misānes atbalstam vietnē
change.org līdz pirmdienas rītam
bija parakstījuši jau vismaz 25 700
atbalstītāju.
*
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (Jaunā Vienotība) aicina valdību Kristīnes Misānes, kuŗu Dānija nolēmusi izdot Dienvidafrikas Republikai (DĀR), lietā vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
Savukārt Valsts prezidents Egils
Levits pēc sarunas ar atbildīgo institūciju vadītājiem sacīja, ka redz
vairākus scēnārijus Misānes aizstāvībai, bet tos neatklāja.
***
Ministru prezidents
vizītē Somijā
Vizītes laikā Helsinkos Ministru
prezidentam bija tikšanās arī ar
Somijas prezidentu Sauli Nīnisto
(Sauli Niinistö). Tās laikā K. Kariņš
ar S. Nīnisto pārrunāja reģiona
drošības jautājumus, nepieciešamību stiprināt Latvijas un Somijas
sadarbību aizsardzības jomā, kā
arī ģeopolītisko situāciju Eiropā
un pasaulē. Ministru prezidents
Helsinkos arī apmeklēja Eiropas
izcilības centru cīņai ar hibrīdo
apdraudējumu, iepazinās ar Centra darbību un diskutēja ar tā darbiniekiem par dažādajiem apdraudējumu riskiem un Centra iespējām tos laikus identificēt, informējot par to Eiropas Savienības
dalībvalstis.
Ministru prezidents Krišjānis
(Turpinājums 10. lpp.)
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nozīmīgumu, bet arī sekmē mūsu
militāro bazu attīstību,” sacīja
Pabriks.
Luksemburgas Aizsardzības ministrijas piešķirtais financējums
tiks izmantots piesārņojuma likvidēšanai Zemessardzes 1. Rīgas
brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljona territorijā Stopiņu
novadā, kā arī, pusēm savstarpēji
Kariņš tikšanās laikā ar Somijas saskaņojot, citos Nacionālo brupremjērministri Sannu Marinu ņoto spēku objektos.
(attēlā) pārrunāja Latvijas un Somijas divpusējās attiecības, tās
***
stiprināšanas iespējas, sadarbību Archeologu biedrība par gada
reģionālā līmenī un Eiropas Sa- archeoloģijas pieminekli izvēlas
vienības aktuālos jautājumos, īpaĀraišu ezerpili
šu uzmanību pievēršot daudzgaLatvijas Archeologu biedrība
du budžeta procesam un Eiropas kopš 2014. gada katru gadu izrauZaļajam kursam.
gās kādu no Latvijas archeoloģiskajiem pieminekļiem, kam pie***
vērst īpašu uzmanību: šogad tā ir
Saruna ar Meksikas vēstnieku Āraišu ezerpils.
Cilvēku savstarpējie kontakti ir
pamats stipram sadarbības tiltam,
sacīja Saeimas priekšsēdes biedre
Dagmāra Beitnere-Le Galla, iepazīšanās vizītē tiekoties ar Meksikas Savienoto Valstu ārkārtējo un
pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Fransisko Eduardo del
Rio Lopesu.
Vēstnieks uzvēra, ka viena no
Latvijas territorijā zināmas vien
Meksikas ārpolītikas prioritātēm desmit ezerpilis, starp kuŗām Āraiir attīstīt parlamentāro diplomā- šu ezerpils ir vienīgā, kuŗā notiju, tādēļ rosinās Meksikas parla- tikuši plaši archeoloģiskie pētījumentā izveidot grupu sadarbībai mi, un to rezultātā tapusi arī seno
ar Baltijas valstīm. Abas puses bija latgaļu apdzīvotās salas apbūves
vienisprātis, ka savstarpēja saprat- rekonstrukcija.
ne veidojas tiešos cilvēku kontaktos, un mēs varam viens no otra
***
mācīties, kā risināt lokālus un gloAtzīmējot Latvijas Dabas
bālus jautājumus. Saeimas priekšmūzeja 175. gadadienu,
sēdes biedre un vēstnieks pārru- Latvijas Pasts izdevis noslēdzošo
nāja klimata izmaiņas un to radī- pastmarku serijā “Latvijas Dabas
tos izaicinājumus. Mums kopī- mūzeja unikālie eksponāti”, veltot
giem spēkiem jāmeklē, kā veidot to Baltijas dzintaram. Pastmarkas
vienotu izpratni par ikdienas iz- pirmās dienas zīmogošana bija
vēles rīcības sekām, sacīja Beitnere paredzēta 2020. gada 14. februārī
Le-Galla. Viņa izcēla sadarbības Latvijas Dabas mūzejā.
iespējas izglītības jomā, vienlaikus
atzinīgi novērtējot Meksikas studentu interesi par Latviju un kopienas ieguldījumu Meksikas bagātās kultūras uzturēšanā un populārizēšanā mūsu valstī. Pārrunājot polītiskos procesus, vēstnieks izcēla sadarbības ar Eiropas
Savienību nozīmi un pauda atzinību tās dalībvalstu kopīgajam
darbam demokratijas stiprināšanā. D. Beitnere Le-Galla uzsvēra,
ka demokratija ir vislabākais veids,
kā pārvaldīt valsti un svarīgi saUz jaunās pastmarkas attēloti
glabāt tai ticību. F. E. del Rio Lo- Latvijā atrasti Baltijas dzintara
pess rezidē Zviedrijā un ārlietu die- eksemplāri no Latvijas Dabas mūnestam pievienojies 1977. gadā.
zeja krājuma. Pastmarka izdota
300 000 eksemplāru tirāžā.
***
Luksemburga piešķir
***
līdzfinancējumu
Lietuvā automaģistrāli
Briselē NATO aizsardzības minosauks par Baltijas ceļu
nistru sanāksmes laikā aizsardzīLietuvas valdība pieņēmusi lēbas ministrs Artis Pabriks un Luk- mumu nosaukt par Baltijas ceļu
semburgas valdības Luksembur- automaģistrāli no Viļņas līdz Latgas valdības pārstāvis aizsardzības vijas robežai par godu 1989. gada
jautājumos Anri Kokss parakstīja 23. augustā notikušajai Baltijas
saprašanās memorandu. Memo- ceļa akcijai, kad aptuveni divi milrands paredz līdzfinancējuma joni cilvēku Latvijā, Lietuvā un
piešķiršanu vides attīrīšanas dar- Igaunijā sadevās rokās, savienojot
biem militāros objektos Latvijā, Baltijas valstu galvaspilsētas, lai
stiprinot Latvijas uzņemošās valsts pieminētu 1939. gada 23. augustā
atbalsta spēju. Latvijas armija pie- starp Vāciju un PSRS parakstīto
vērš pastiprinātu uzmanību gan Molotova-Ribentropa paktu un
vides aizsardzībai savos poligonos, stiprinātu cits citu cīņā par Baltijas
gan šo territoriju attīrīšanai no jau valstu neatkarības atgūšanu. Balesošā piesārņojuma. “Parakstītais tijas ceļa vārdu nesīs automaģismemorands ne tikai liecina par trāles posmi Viļņa – Panevēža un
Latvijas un Luksemburgas vieno- Panevēža – Pasvale – Latvijas roto izpratni par vides aizsardzības beža. Kā valdības sēdē izteicies

(Turpināts no 9. lpp.)

Lietuvas satiksmes ministrs Jaroslavs Narkevičs, tādējādi tiks godam iemūžināts notikums, kuŗam
ir īpaša nozīme Lietuvas valsts
vēsturē. Satiksmes ministra vietnieks Vladislavs Kondratovičs iepriekš tika norādījis ziņu aģentūrai BNS, ka šādu ideju izteikusi
Lietuvas Seima Brīvības cīņu un
valsts vēsturiskās atmiņas komisija un Satiksmes ministrija to atbalstījusi. Tobrīd viņš pastāstīja,
ka Lietuva iecerējusi aicināt līdzīgi rīkoties arī Latviju un Igauniju.
Kā tagad sacījis Narkevičs, viņš jau
iepriekš gatavojies apspriest šo
jautājumu ar savu Latvijas kollēgu
Tāli Linkaitu.
***
Saeima atlaiž Rīgas domi
Saeima 14. februārī pieņēma lēmumu atlaist Rīgas domi. Dome
gan vēl darbu turpina, jo Rīgas domes atlaišanas likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, par ko lēmumu ne agrāk
kā desmitajā dienā un ne vēlāk kā
divdesmit pirmajā dienā pēc pieņemšanas pieņem Valsts prezidents Egils Levits. Pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs līdz
ārkārtas vēlēšanām ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, vadītāja
vietnieks – Finanču ministrijas
Juridiskā departamenta direktors
Artis Lapiņš, bet administrācijas
locekļa amatā – Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieks Aleksejs Remesovs.
***
Atklāj atjaunoto dzelzceļa līniju
Jelgava – Mažeiķi
Ar vairāk nekā desmit gadu laikā pirmo kravas vilciena sastāvu
uz Latviju šodien svinīgi atklāja
atjaunoto dzelzceļa posmu no Mažeiķiem Lietuvā uz Reņģi Latvijā.
Šo līniju demontēja lietuvieši, bet
pērn bija spiesti to atjaunot pēc
Eiropas Komisijas lēmuma.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. 14. februārī Latvijas vēstniecības rosināti, Otavā
tikās Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktore Māra Lāce,
Mākslas mūzeja “Rīgas birža” vadītāja Daiga Upeniece un Kanadas
Nacionālās galerijas direktore Saša (Aleksandra) Suda, klātesot Latvijas vēstniekam Kārlim Eichenbaumam, lai pārrunātu iespējamo
sadarbību un mākslas izstāžu apmaiņu.
MINSKA. 13. februārī Minskas nacionālajā laikmetīgās mākslas centrā Baltkrievijā tika atklāta Rotko centra kollekcijas izstāde
“Gaismēnas robežas”. Izstādes atklāšanā piedalījās vēstnieks Einars
Semanis, mākslas centra direktors Sergejs Kristapovičs, mākslinieces
Guna Millersone un Elga Grīnvalde, Daugavpils Marka Rotko
mākslas centra izstāžu kuratore Tatjana Černova un galvenā krājuma
glabātāja Zane Melāne. Izstāde bija plaši apmeklēta un viesos izraisīja
lielu interesi. Savā uzrunā vēstnieks atzīmēja, ka izstāde ir skaists
simbols un pierādījums Latvijas un Baltkrievijas bagātajam un
daudzpusīgajam kultūru dialogam. E. Semanis izteica pateicību
Rotko centram par aktīvo un ražīgo sadarbību ar Baltkrievijas
vadošajām mākslas galerijām un vēlēja panākumus nākotnes projektu īstenošanā.
BALTKRIEVIJA. 12. februārī Oršas Mākslas galerijā tika
atklāta Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskolas direktora Osvalda Zvejsalnieka personālizstāde Terra Vitae. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja aplūkot vairāk
nekā trīsdesmit mākslinieka gleznas, no kuŗām daudzas veltītas Latgales pilsētu ainavām un objektiem. Savā uzrunā Osvalds Zvejsalnieks
uzsvēra, ka daba Latvijā un Baltkrievijā ir ļoti līdzīga, tāpēc šī izstāde
atspoguļo mīlestību pret dzimto zemi un nav jāmeklē atšķirības, bet
tieši otrādi – kopīgās iezīmes. Konsulāta vadītāja Sintija Paura atklāšanas sarīkojumā atzīmēja, ka priecājas turpināt tradiciju arī Oršas
rajona iedzīvotājus priecēt un iepazīstināt ar Latvijas mākslinieku
darbiem, kas viennozīmīgi veicina Latvijas un Baltkrievijas kultūras
saišu stiprināšanu. O. Zvejsalnieka izstāde Terra vitae šī gada janvārī
jau bija apskatāma Polockā.
kopienā latviešu valodu māca tikai pieaugušo klasē, jo bērnu spēļu
grupa jau visu pagājušo gadu nav
darbojusies. Bērnu māmiņas laikam vairs negrib, ka bērni runā
mātes valodā un savus bērnus uz
latviešu nodarbībām vairs neved.
Tomēr, pagājušā gada beigās
mums Pertā piedāvāja atsūtīt
VVPP (Valsts Valodas Prasmes
Pārbaude) eksaminētājas, kuŗas
vismaz mums varētu pastāstīt, kas
tā iestāde vispār ir, un vai mēs
varam no tās arī kaut ko iegūt.

***
Trīs mākslinieki Sidnejā
Sidnejas Latviešu nama Baltajā
zālē pašlaik ir skatāmi trīs mākslinieku darbi – Rasmas Krādziņas
keramika un gleznojumi uz zīda,
un Induļa Krādziņa un Lienas
Sveiles fotografijas. Izstāde atvērta
līdz 31. martam. Izstādi atklāja
2. februārī pirms Latvijas Jauniešu
Dzelzceļa līnija Mažeiķi-Reņģe koŗa Balsis koncerta Sidnejas
// Foto: LETA
Latviešu namā.
Reņģes stacijā kravas vilcienu
sagaidīja vietējie iedzīvotāji, kas
priecājās par satiksmes atjaunošanu un cer, ka tiks atjaunota arī
pasažieŗu vilcienu satiksme.
***
Latviešu valodas eksāmeni Pertā
Jānis Purvinskis: Pertas latviešu Mākslinieki, no kreisās: Rasma
un Indulis Krādziņi, Liena Sveile
// Foto: Ojārs Greste

No kreisās: Latvijas goda konsuls
Pertā Jānis Purvinskis ar VVPP
pārbaudītājām – Renāte Neimane, Anta Lazareva un Baiba Mūrniece-Buļeva

Darbu tematika pārsvarā ir dabas dzīvība košās krāsās gan
tuvplānā, gan plašā skatā. Ir arī
daži labi pazīstami Latvijas architektūras skati.
***
Būs grāmatas par Anšlavu Eglīti
Teātŗa zinātniece, mākslas doktore Ieva Struka piedalās rakstnieces Gundegas Repšes un Daces
Sparānes projektā “Es esmu”. Dalībnieku mērķis – sarakstīt un izdot 13 romānus par izciliem lat-

viešu rakstniekiem un rakstniecēm un 13 literātūrzinātniskas monografijas. Darbus izdos apgāds
“Dienas Grāmata”. Romānu par
Anšlavu Eglīti raksta Laima Kota,
monografiju iecerējusi rakstīt Ieva
Struka (dzimusi 1974. gadā). Ieva
Struka izskatījusi Rakstniecības
un mūzikas mūzejā atrodamo
korepondenci un saprot, ka viņas
uzdevums ir gan apjomīgs, gan
atbildīgs.
***
Edītei Pauls-Vīgnerei veltītā
darbu izstāde “Kafijas kantāte”.
Līdz pat 1. martam Dekoratīvās
mākslas un dizaina mūzejā skatāma tautā pašas pazīstamākās,
iecienītākās un joprojām radoši
aktīvās tekstilmākslinieces Edītes
Pauls-Vīgneres 80 gadu jubilejai
(dzimusi 1939. gada 16. septembrī)
veltītā darbu izstāde “Kafijas kantāte”.
“Es pārtieku no pagātnes lietām.
Atmiņām. Man vairs nevajag fiziski kaut ko piedzīvot, manī tas viss
ir iekšā – aizveru acis, un viss atdzīvojas. /../ Ideju man nekad nav
trūcis, īpaši jau tagad, kad laika
atliek arvien mazāk un tas iztek
ātri”, lasāms uz izstādes kataloga
“Edīte Pauls-Vīgnere. Gobelēni”
4. vāka.
***
Klajā nāk albums
“Pēteris Plakidis: Atskatīšanās”
Nacionālā ierakstu kompanija
“Skani” 12. februārī laidusi klajā
jaunu ierakstu albumu “Pēteris Plakidis: Atskatīšanās”, kuŗā ieskaņoti
izcilā latviešu komponista ievērojamākie simfoniskie opusi – “Leģenda”, “Dziedājums”, “Variācijas”
un “Atskatīšanās”, medijus informē
“Skani” izpildproducents, Latvijas
Mūzikas informācijas centra direktors Egīls Šēfers.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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L AIKU UN VIETU MIJĀS
JURIS
LORENCS
Es labi atceros šo vasaru. Ir 1990.
gada jūlijs, Dziesmu svētki. Latvijā
valda milzīgs garīgs pacēlums, ir
Atmoda. Tādi bija arī šie Dziesmu
svētki – tautiski, nacionāli, skaisti,
beidzot brīvi no padomju režīma
cenzūras žņaugiem. Tajā laikā Rīgā
viesojās attāls paziņa no Vācijas,
socioloģijas profesors kādā Hamburgas augstskolā, liels Latvijas
draugs. Vēlēdamies iepriecināt savu
paziņu, es viņam uzdāvināju biļeti
uz deju svētku uzvedumu Daugavas stadionā. Kopā noskatījāmies
koncertu un vēlāk pie alus glāzes
pārrunājām redzēto. Atklāti sakot,
cerēju dzirdēt atzinīgus vārdus,
bet viņa teiktais mani šokēja:
“Briesmīgi! Kaut ko tik totalitāru
nespēju pat iedomāties! Tas atgādina nacistu laika masu uzvedumus! Negaidīju, ka kaut kas tāds
Eiropā vēl saglabājies!” Lieki teikt,
ka laikus sarūpēto biļeti uz svētku
noslēguma koncertu lielajā estrādē atdāvināju citam cilvēkam.
Tolaik es vēl biju naīvs un ilgi lauzīju galvu – kā tas iespējams, ka
mūsu lielākais svētums, Dziesmu
svētki, tradicija, kas palīdzēja izturēt okupācijas gadus, vienam visādā ziņā izglītotam vācu profesoram liekas nemoderna, nepieņemama, pat kaitīga?!
Pagājuši turpat trīsdesmit gadi.
Kā parasti, februāra vidū Bavārijas
galvaspilsētā viesnīcā Bayerischer
Hof notiek ikgadējā Minchenes
drošības konference. Tās centrālā

SALLIJA
BENFELDE
Runājot par aktuāliem jautājumiem Latvijā un izvēloties gandrīz
vai banālus salīdzinājumus, jāteic,
ka vismaz par vairākiem nevar sacīt, ka redzama gaisma tuneļa galā,
dažos no tiem tikai pavīd gaismiņa
tumsā, jo drošu risinājumu nav.
Viscerīgākais ir likums par sabiedriskajiem medijiem.
Jaunais sabiedrisko
mediju likums
Mūsu laikraksti ne reizi vien rakstījuši par sabiedriskajiem medijiem – par nepietiekamo financējumu, kas ir atkarīgs no polītiķu
labvēlības, par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi
(NEPLP) un par tās lomu polītiķu
centienos panākt sev tīkamu saturu. Jau drīzumā Saeimā varētu balsot par sabiedrisko mediju un to
pārvaldības likumprojektu otrajā
lasījumā. Galvenie jautājumi ir par
sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas (LTV) un Latvijas Radio
(LR) pārvaldību un financējumu.
Apsveicami, ka paredzēts veidot
padomi, kas būs atbildīga tikai par
sabiedriskajiem medijiem un nevis
par visiem elektroniskajiem plašsaziņas medijiem. NEPLP darbā
līdz šim patiesībā bija vērojams
interešu konflikts, jo tās atbildības
lauciņā bija arī komercmediji. Padomes sastāvā paredzēti trīs cilvēki – vienu izvirzīs Saeima, otru –
Valsts prezidents, bet trešo pilso-

Rietumi jaunu izaicinājumu priekšā
tema šogad – Westlessness. Tātad –
“mazāk Rietumu”. Tieši tā saucas
gadskārtējais Munich Security Report 2020. Tā kopsavilkums – ziņojuma autori uzskata, ka Rietumu valstis vairs neesot īsti pārliecinātas par savām vērtībām un
stratēģisko orientāciju, tāpēc Rietumu dominējošā loma pasaulē
samazinās. “Pasaule kļūst mazāk
rietumnieciska. Bet kas ir vēl nozīmīgāk – paši Rietumi kļūst mazāk rietumnieciski”, teikts ziņojumā. Un lai arī daudzi eksperti
apgalvo, ka bažas par Rietumu vājumu ir pārspīlētas, reālitāte tomēr
pierāda pretējo. Garīgie procesi,
kas iesākās mūsu Dziesmu svētku
kritizētāja galvā, kaunēšanās no
patriotisma un veselīga nacionālisma, beidzot sākuši nest augļus.
Un tie ir visai rūgti augļi. Lūk, daži
no tiem. Bagātā Vācija, kas plaši
atver savas durvis bēgļiem no Afrikas un Tuvajiem Austrumiem, aizsardzības vajadzībām tērē vien
1,38 % no sava iekšzemes kopprodukta, kamēr daudz trūcīgākās Baltijas valstis, Polija un Bulgārija jau sasniegušas 2% robežu.
Vienlaikus Vācija izliekas esam
kurla, kad tiek minēti argumenti
pret Krievijas – Vācijas gāzes vada
Nordstream 2 būvniecību Baltijas
jūrā. Nekādas polītikas, tikai ekonomika! Arī ASV izteiktie brīdinājumi, ka Ķīnas 5G tīmekļa technoloģijas var izrādīties bīstams
Trojas zirgs, Eiropā neatrod dzir-

dīgas ausis. Ķīniešu prece taču
lētāka! Turcija, NATO valsts, iegādājas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Rietumi aiziet no
Sīrijas un Lībijas, atstājot tur varas
vakuumu, kuŗā netraucētas saimnieko Krievija un Turcija. Francijas prezidenta Emanuela Makrona izrunāšanās par NATO “smadzeņu nāvi” un iestāšanās par
Eiropas ciešākām saitēm ar Krieviju. Piecus gadus pēc Krievijas
agresijas pret Ukrainu Eiropas
Padomes Parlamentārā asambleja
pieņem lēmumu atjaunot balsstiesības Krievijas delegācijai – neraugoties uz to, ka turpinās gan Krimas okupācija, gan kaŗš Donbasā.
“Pret” iebilst vien Ukraina, Baltijas
valstis un Lielbritanija. Reālpolītika “rullē”, tā saucamās Rietumu
vērtības, ideoloģija, ētika un polītiskie principi tiek pabīdīti otrajā
plānā. Tā vien izskatās, ka taisnība
ir tiem, kuŗi apgalvo – Eiropa sāk
atgādināt vecu dāmu apdzīvotu
komūnālo dzīvokli, kur kopīgajā
virtuvē tiek runāts par sīkām ikdienas ērtībām. Par siltu tēju, kūkām, mīkstu gultu un jaunāko
televīzijas seriālu.
Nav jau tā, ka polītiķi pavisam
neapzinās pašreizējo procesu bīstamību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis, uzstājoties Minchenes drošības konferencē, pieminēja rūgto patiesību – “nekādi
dokumenti un starptautiskas vienošanās mūs nespēj aizstāvēt, vien

stipra armija, NATO un kodolieroči”. Viņš arī atgādināja par
2014. gadā notikušo Krimas aneksiju, kas ir tiešs 1994. gadā parakstītā Budapeštas memoranda pārkāpums. Šajā dokumentā apmaiņā pret Ukrainas atteikšanos no
kodolieročiem Krievija, ASV un
Lielbritanija garantēja Ukrainas
territoriālo integritāti. Izrādās, šie
solījumi bijuši vien tukša skaņa.
Vēsture māca, ka procesi ir svarīgāki par esošo situāciju. Tieši
procesi noteiks pasaules kārtību
pēc desmit, divdesmit, piecdesmit
gadiem. Latvijas neatkarība ir globālizācijai pretēju procesu rezultāts. 1918. gadā latvieši izmantoja
unikālu vēsturisku situāciju ‒ lielu, globālu struktūru, Krievijas un
Vācijas imperiju sabrukumu. Savukārt 1991. gadā jau padomju
imperijas agonija ļāva atjaunot
zaudēto neatkarību. Bet kas ir neparasti ‒ šodien Latvijas neatkarību un saimniecisko attīstību sargā tieši globālas struktūras, pirmām kārtām NATO un ES. Latvija atguva valstiskumu brīdī, kad
abas šīs organizācijas bija gatavas
ekspansijai, atbildībai un uzņēma
mūs savā vidū. Tagad notiek pretējs process. Globālizētās pasaules
dziļumos dzimst kustības, kas saka: mūsu nācijas, mūsu valsts intereses – pirmajā vietā! To saka
Donalds Tramps ‒ America first!
To pašu aizvien skaļāk sāk teikt arī
eiropieši. Vispirms jau briti, kas

referendumā nobalsoja par breksitu. Lielbritanijas izstāšanās no
vienotās Eiropas nav tikai polītisks, ekonomisks un demografisks zaudējums. Tas ir arī simbolisks trieciens – kaut vai tāpēc,
ka Lielbritanijai ir kodolieroči.
Aizvadītā gada oktobrī Polijā parlamenta vēlēšanās ar 44% balsu
pārliecinoši uzvarēja valdošā partija “Likums un taisnīgums”. Arī
tās ideoloģiju var izteikt dažos
vārdos: “Polija pirmajā vietā”! To
pašu saka Ungārijas premjērministrs Viktors Orbāns: “Ungārija
pirmajā vietā”! Un jaunā partija
“Alternatīva Vācijai”, kas aptaujās
stabili gūst 14% atbalstu: “Vācija
pirmajā vietā”! Šo polītisko spēku
leģitimitāte slēpjas pilsoņu atbalstā, ko tie izsaka brīvās un demokratiskās vēlēšanās, un to nav iespējams tik vienkārši ignorēt.
Jaunajos apstākļos galvenais Rietumu izaicinājums ir mācēt ievirzīt šīs kustības radošā, konstruktīvā gultnē. Lai “nāciju Eiropa”
nepārvērstos par irstošu lupatu
deķi, bet kalpotu par pamatu vēl
dziļākai kontinenta integrācijai.
Tādai sadarbībai, kuŗas pamatā ir
ne tikai dzīšanās pēc materiālas
labklājības, bet arī Eiropas tautu
tradicionālās identitātes saglabāšana. Tas vairs nevajadzēs bezpalīdzīgi plātīt rokas un konstatēt
Westlessness, bet varēs lepni teikt ‒
“Mēs, Rietumi, esam atpakaļ”.

Par cerību stariņiem tumsā
niskā sabiedrība. Tiesa gan, daži
priekšlikumi ir raisījuši diskusijas
un vieš bažas. Proti, tie ir jautājumi
par leģitīmu ietekmi uz sabiedriskajiem medijiem un to, kas ieceļ
sabiedriskā medija galveno redaktoru – sabiedriskā medija galveno
redaktoru ieceļ tā valde, bet apstiprina sabiedrisko mediju padome.
Valsts prezidenta padomniece kultūrpolītikas jautājumos Sarmīte
Ēlerte uzskata, ka leģitīma ietekme
nozīmē kritiku, bet tas, ka galveno
redaktoru apstiprinātu valde, nozīmētu to, ka redaktors ir neatkarīgs
no medija valdes. Savukārt sabiedrisko mediju pārstāvji saka, ka tāda
kārtība varētu radīt neuzticību galvenajam redaktoram, jo viņu varētu uzskatīt par padomes “ielikteni”. Arī jēdziena “leģitīma ietekme”,
nevis “kritika” lietošana nākotnē
var dot iespēju dažādām interpretācijām un manipulēšanai ar sabiedrisko mediju saturu. Kā zināms, Sarmīte Ēlerte ilgus gadus
bija laikraksta Diena, kas bija (un
joprojām ir) komercmedijs, galvenā redaktore un viņas nostāju
šajos jautājumos acīmredzot nosaka viņas pieredze – komercmedijā
visu var noteikt īpašnieks – un caur
viņu arī galvenais redaktors – bez
diskusijām un iebildēm. Gan jāpiebilst, ka komercmediji un sabiedriskie mediji ir divas atšķirīgas
pasaules ar atšķirīgiem mērķiem.
Protams, arī komercmedijs var sev

izvirzīt mērķus, kas kalpo ne tikai
peļņai, bet valstij un sabiedrībai,
tomēr šos divus medijus un to
pārvaldību nevajadzētu jaukt kopā.
Atbildot uz jautājumu, vai kritika
ir tas pats, kas leģitīma ietekme,
intervijā Sarmīte Ēlerte saka: “Jā,
tāpēc ka, ja es jūs par kaut ko gribu
pārliecināt, tad es mēģinu jūs ietekmēt. Es gribu, lai jūs maināt
savu viedokli. Ja es kā pilsonis uzskatu, ka kāds no sabiedriskās televīzijas vai radio raidījumiem ir nekvalitatīvs vai slikts, vai nepareizs,
es izsaku šo viedokli, medija neatkarība ir garantēta un medijs klausās. Ja mana kritika ir jēdzīga, viņi
varbūt to ņem vērā, ja viņi to uzskata par nejēdzīgu, viņi to neņem
vērā. Tā ir tālāk medija paša izvēle”.
Manuprāt, šāds formulējums der
nobriedušai un stabilai pilsoniskajai sabiedrībai, bet Latvijā, kuŗas
sabiedrība ir sašķelta un pretrunīga, tas var radīt tikai visdažādākos
mēģinājumus ietekmēt sabiedrisko
mediju saturu par labu kādam
polītiski ekonomiskajam grupējumam un radīs tikai konfliktus un
domstarpības.
Neatrisināts ir palicis sabiedrisko
mediju financējuma jautājums, jo
polītiķi nevēlas likumā ierakstīt
kādus noteiktus skaitļus vai procentus no iekšzemes kopprodukta –
pieredze ar mediķu algām ir radījusi piesardzību. Tas nozīmē, ka
arī turpmāk katru gadu, veidojot

budžetu, nāksies ar zobiem un na- liecina, ka partija stabili ir nostājugiem cīnīties par financējumu sa- sies uz ceļa, kas ved nebūtībā.
biedriskajiem medijiem.
Pirmkārt, partijas biedri acīmredzot ir vīlušies un vairs nevēlas ieDānija, Dienvidafrika un Latvija saistīties tās darbā, jo kvoruma neKā zināms, piektdien, 14. februā- bija. Tūlīt gan tika izsludināta nārī, Dānijas tiesa lēma, ka Latvijas kamā sapulce, kuŗai kvorums it kā
pilsone Kristīne Misāne tiks izdota vairs nebija nepieciešams, bet tas
Dienvidafrikai (DĀR) tiesāšanai. tikai veicināja vēl vairāku partijas
Par šo temu mūsu laikrakstam jau biedru izstāšanos no partijas, par
rakstīja kollēga Kārlis Streips, jāpie- ko viņi paziņoja sapulces laikā. Bija
bilst, ka cerību ir maz. Ārlietu mi- labi redzams, ka partijā lielākoties
nistrija jau ir paudusi savu neiz- paliek tie, kuŗiem galvenais ir vara
pratni par šo tiesas lēmumu un un amati, vai arī tie, kuŗiem īsti nav
sadarbosies ar Vācijas konsulāro jēgas ne par polītiku, ne partijas
dienestu, lai sekotu notikumu gai- darbu. Protams, tika teikti skaisti
tai un tam, kas notiek ar Latvijas vārdi un netrūka sevis slavināšanas
pilsoni. Dienā, kad top šis komen- kautrīgas kritikas ēnā, bet domāju,
tārs, Valsts prezidents ir sasaucis ka tas ir tikai laika jautājums, kad
visu atbildīgo institūciju vadītājus, partija beigs šīs zemes gaitas. Līdz
lai pārrunātu, ko Latvija vēl var da- tam gan partija ik pa laikam varētu
rīt. Vēl ir neliela cerība, ka, izman- kļūt par diezgan destruktīvu eletojot visus iespējamos starpvalstu mentu valdībā, jo tas, ko, kā un
sadarbības un strīdu risināšanas kāpēc dara tās izvirzītie ekonomimechanismus, tiks panākta Misā- kas un iekšlietu ministri, joprojām
nes izdošana Latvijai. Vēl jāpiebilst, brīžiem ir mīkla. Savukārt labklāka notiek aktīva petīcijas parakstī- jības ministre jau sen iemācījusies
šana dažādām starptautiskajām or- runāt iemācītus tekstus un neko
ganizācijām un otrdienas, 17. feb- nepateikt, pirms viņai nav pateikts
ruāra pēcpusdienā, to jau parak- priekšā, kas jāpasaka. Jāteic, ka, no
stījuši 25 700 cilvēku. Atliek cerēt, vienas puses, žēl to vēlētāju, kuŗi
ka Misāne izdzīvos DĀR cietumā uzticējās partijai un tās solījumiem
un ka Latvijas valsts spēs panākt (kuŗus tagad tās līderis Atis Zakaviņas izdošanu savai valstij.
tistovs dēvē par vīzijām un nevis
par solījumiem), bet, no otras puPa skuju taku
ses, varbūt tā arī labāk, jo viena
Pagājušajā sestdienā notikusī polītiskā purva ar apzīmējumu
partijas KPV LV biedru sapulce “partija”, būs mazāk.

LAIKS

12

Divi vakari Liepājas teātrī

GUNDEGA
SAULĪTE
Februāra pirmajā nedēļā bija
iespēja divus vakarus pavadīt Liepājas teātrī un noskatīties izrādes, kuŗas tapušas pērnā gada
vidū un rudenī. Tie bija iestudējumi, kuŗu nosaukumi, autoru
un iestudētāju vārdi jau paši par
sevi rosina gan “vienkāršā skatītāja”, gan profesionāla vērtētāja
interesi. Katrā ziņā gan Elmāra
Seņkova iestudētā izrāde “Šekspīrs”, gan Ditas Lūriņas režijas
debijai izraudzītā A. Čehova luga
“Ķiršu dārzs” ļauj ieraudzīt Latvijas vecākā profesionālā teātŗa
spēku un vājumu. Spēks katrā
ziņā izpaužas radošām individuālitātēm bagātā tēlotāju ansamblī, trupā, kuŗai, strādājot dažādu, reizēm pilnīgi atšķirīgu režisoru vadībā, izdodas ik reizi
piemēroties izvirzītajiem spēles
noteikumiem, atšķirīgiem stiliem
un pavisam atšķirīgām iestudētāju prasībām. Un tad ir tā, ka
teātris nelolo kādu vienu stilu vai
teātŗa mākslas virzienu, bet izmanto daždažādus manevrus,
lai skatītājos apzināti kultivētu izpratni, ka “var tā” un var arī citādāk. Bet ansamblis ir izveidojies,
elastīgs un meklējumiem atvērts.
Par to visvairāk nācās domāt,
skatoties izrādi “Šekspīrs”, kam
režisors Elmārs Seņkovs devis
žanra apzīmējumu “trilleris”. Izrādē vienā audumā veiksmīgi savīti kopā fragmenti no klasiķa
visasiņainākajām lugām, kuŗās
cīņa par varu ik reizi vainagojas
ar līķu kaudzēm. Drāmaturģe
Rasa Bugāvičute-Pēce, centrā paturēdama visciniskāko slepkavnieku karali Ričardu III, ļauj ieraudzīt Makbetu pāŗa centienus
par katru cenu iegūt troni un kroni, turpat risinādama arī Jago
nežēlīgo spēli ar savu “šefu” –
bezgala vientiesīgo Otello, pievēršoties arī Džuljetas un Romeo
mīlestībai, kam lemts tikai īss
brīdis, jo jāsteidz nāvē. Tāda ir šī
trillera būtība – koncentrētā veidā rādīt ļaunuma un godkārības
kvintesenci ceļā uz augstāko piepildījumu – zeltā mirdzošo troni.
Dramaturģiski veiksmīgs eksperiments, jo šādā klasiķa dialogu izkārtojumā (un, protams, aktieriskā piepildījumā) tiek aizsniegts vērienīgs vispārinājums,
kas liek domāt par visas cilvēces
gaitu no pagātnes līdz mūsu laikiem, zīmējot to kā asiņainu
intrigu virkni.
Režisors Elmārs Seņkovs, iedzīvinot darbībā šo “Šekspīra koncentrātu”, atsaucas uz 17. gadsimta teātŗa tradīciju, kad visas
lomas spēlēja tikai vīrieši. Tāpēc
arī Liepājas izrādē sieviešu lomās
darbojas aktieŗi. Ir tikai viens izņēmums – Ričardu III spēlē aktrise Inese Kučinska. Viņa dara to
tik pārliecinoši, tik temperamentīgi, izteiksmīgi un daudzkrāsaini, ka skatītāju uzmanība koncentrējas uz šo cilvēciskā ļaunuma
iemiesojumu, uztverot ne vairs
kā konkrētu cilvēku ar miesu un
dvēseli, bet gan kā vispārinājumu slepkavnieciskiem nodomiem un neierobežotai visatļautībai.
Aktieŗu spēlē izmantoti absurda un groteskas spēles paņēmieni. Šī stāsta varoņi, darbojoties
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netālā pagātnē tai ir vērā ņemami iestudējumi. Kaut vai Oļģerta
Krodera “Ķiršu dārzs” Valmieras
teātŗa Kamerzālē ar Ievu Puķi
galvenajā lomā. Drosmes un pārliecības par saviem spēkiem Ditai
Lūriņai netrūkst. Izrādē atkal
redzam režisores iecerei pakļāvīgu ansambli, kuŗā katrs dara,
ko var. Tikai… izrāde neskan. Lai
apliecinātu savas ieceres oriģinālitāti, tajā ir ietverts tik daudz
paņēmienu, tik daudz izdomātu,
bet līdz galam neatšifrētu asociāciju, ka visa izrādes celtne top
smagnēja un vienveidīga. Piedāvājot skatītājiem stāstu par paputējušu muižnieku dzimtu “kādreiz Krievijā” kā “rēgu sonāti”, par
varoņiem, kas savu laiku pārdzīvojuši, un drīzāk līdzīgi pārpelnotām vai apputējušām figūrām
“Šekspīrs”. Dezdemona un Otello – Rolands Beķeris un Kristaps pelnu pelēkos plīvojošos tērpos.
Lugas darbībai un tēliem pieKārkliņš // Foto: Justīne Grinberga

mieniem – aktieŗi staigā pa virvēm, kāpj šņorbēniņos, dejo spocīgas dejas, gāžas orķestŗa bedrē
un izrāpjas no gremdētavas, uz
skatuves birst stikla lauskas, kam
jāapliecina, ka vecais laikmets
tiek saārdīts… No griestiem nolaižas un vēlāk atkal augšā paceļas septiņas (!) dažādas greznas
skatuves lustras. Ar šo paņēmienu (scēnografs Aigars Ozoliņš)
vien būtu pieticis izrādes tēlainības radīšanai – neatkārtojamai
gaisotnei, kas iespējama vien skatuves telpā. Bet režisore mums
piedāvā vēl Knuta Skujenieka
dziesmas tekstu, kas atdzejots krieviski (!) un ko nostalģiskās ilgās
dzied visi aktieŗi. Dziļākais gaumes noslīdējums manā ieskatā ir
Eduarda Veidenbauma dzeja, kas
likta mūžīgā studenta Petjas Trofimova mutē. Tādos brīžos pat
negribas pacelt acis uz citkārt tik

“Šekspīrs”. Ričarda III lomā spoži mirdz Inese Kučinska // Foto:
Justīne Grinberga

starp teltīm, ar kuŗām scēnografs Reinis Suhanovs piepildījis
skatuvi, iezīmējot šo vietu uz zemes kā īslaicīgu uzturēšanās vietu, ir gan smieklīgi lētticīgi, gan
slimīgi aizdomīgi, gan savu nežēlīgo ideju pārņemti. Darbībā ir
vieta parupjiem jokiem, pat klaunādes elementiem. Un kādu brīdi
darbības personas var šķist visai
uzjautrinošas, itin kā no cilvēces
bērnības priekšstatiem izkāpušas,
līdz pienāk apjausma par šaušalīgo cēloņsakarību ķēdi, kuŗā
noziegums tiek atalgots nevis ar
sodu, bet nākamo, vēl baisāko
nodarījumu. Tad Makbetu pāris
Gata Malika un Egona Dombrovska atveidā, itin mīļi maigojoties, viens otru aptriepj ar asinīm. Bet nelokāmais kaŗavadonis Otello amizantajā Kaspara
Kārkliņa veidolā ar neaizmirstamo melno motociklista galvassegu, savu jūtu uzplūdā nogalinot
mīļoto Dezdemonu, aizsniedz
patiesi teatrālu traģiku. Savukārt
Rolands Beķeris, plastiski izteiksmīgs un atjautīgs aktieris, atveidojot vairākas sieviešu lomas –
karalieni Annu, Dezdemonu un
Džuljeta – personificē trauslumu,
kas lemts iznīcībai, un sajūsmina
ar meistarību vieglu ironiju apvienot ar traģisma apjausmu.
Turpat līdzās Edgara Ozoliņa elegantais Jago vērpj savu liktenīgo
intrigu kā elegants mūsdienu
darbonis – ar sarkana vīna glāzi
rokā aukstasinīgi vērojot savu

upuŗu iznīcību. Un daudzo Šekspīra karalieņu tēlos amizanta
šķiet sievišķīgā pārģērbšanās kāre, taču Elizabete, vecā Hercogiene, Margarita, Mārtiņa Kalitas,
Kaspara Goda un Edgara Pujāta
tēlotas, ir un paliek savtīgas pašlabuma cīnītājas.
Teatrālā spēle ar Šekspīra varoņiem un izcili pasniegto klasiķa
tekstu (kāds retums mūsdienu
teātrī – vārds skan!) aizrauj kā vienā kopīgā ritmā pulsējošs skaņdarbs, kuŗā savus akcentus ik pa
laikam uzliek Edgara Mākena
skaņu partitūra un Bundzinieks –
Māris Zīlmanis skatuves labajā
malā. Kad Ričards pavēl novākt
arī viņu, apdullinošā klusumā
izskan rīkojums: “Sitiet bungas!”.
Klusums…
“Šekspīrs” katrā ziņā pieskaitāms Liepājas teātŗa veiksmēm,
sadarbība ar režisoru Elmāru
Seņkovu bijusi auglīga kā tēlotāju
ansamblim, tā arī skatītāju uztverei.
Otrajā vakarā Antona Čehova
“Ķiršu dārzs” raisīja pavisam atšķirīgas pārdomas. Izrādi iestudējusi Nacionālā teātŗa aktrise
Dita Lūriņa, kuŗas bērnība saistīta ar Liepāju un Liepājas teātri.
Turklāt iestudējums Latvijas presē jau daudzkārt novērtēts kā
varoņdarbs – tas tapis rekordīsā
laikā, glābjot teātri, kam atteicis
ievērojams viesrežisors.
Lai pieķertos A. Čehova lugai,
vajag lielu drosmi, jo vēl pavisam

“Ķiršu dārzs”. Skats no izrādes // Foto: Justīne Grinberga

šķirts vispārināts vērtējums, kas
pilnībā izslēdz cilvēcisko aspektu. Jo Čehova varoņu raksturiem
un viņu savstarpējām attiecībām
pāri stāv šis novērtējums – rēgi.
Līdz ar to no aktieŗiem netiek
prasīts atveidot konkrētus tēlus,
viņu starpā nav nekādu attiecību.
Tad ko lai spēlē aktieri, kas iepriekšējā vakarā uz šīs pašas
skatuves veica neiedomājami sarežģītus uzdevumus?
Visvairāk, šķiet, neveicies Inesei Kučinskai Raņevskas lomā, ko
par rēgu gan iespējam uztvert,
bet konkrētu raksturu, likteni vai
vismaz precīzas, visiem saprotamas jūtas izpaust darbībā viņai
nav prasīts. Toties darbība ir “apkrauta” ar daždažādiem paņē-

izteiksmīgo aktieri Rolandu Beķeri. Tāpat problemātisks ir programmā pieteiktais jaunais tulkojums, ko itin kā veicis aktieris
Leons Leščinskis. Tajā tik daudz
jau ar pirmo reizi pamanāmu
valodas neveiklību, kuŗas, ne jau
nu no jauna tulkojot, tās, pilnīgi
iespējams, varēja likvidēt, izmantojot kaut vai Oļģerta Krodera
iestudējuma eksemplāru.
Ko lai saka? Jāatkārto labi zināmā patiesība, ka izrādes panākumi ir atkarīgi no režisora ieceres skaidrības, no idejas, ko
visiem darbā iesaistītajiem kopīgi aizstāvēt vai noliegt. Taču šoreiz “rēgi” skatuves telpā skatītāju
uzmanību un interesi divu cēlienu gaŗumā nenotur.
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Nepārraut saikni ar savu identitāti
Cēsu vēstures ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” vadītājas Elīnas Kalniņas saruna ar Salliju Benfeldi
Pagājušajā gadā gandrīz mēnesi pavadījāt ASV International
Visitors Leadership programmas
ietvaros. Kāds bija šīs programmas mērķis, un kā jūs – vienīgo
no Latvijas – uzaicināja?
Šī programma darbojas jau daudzus gadu desmitus. Katru gadu
programmai ir sava tema, ko izvēlas ASV Valsts departaments.
Tema vienmēr ir piesaistīta kādam pasaules reģionam, un pagājušajā gadā tā bija “Kultūrvēsturiskais mantojums un identitāte” –
kā vēsturiskais mantojums nosaka
identitātes veidošanos sabiedrībā.
2019. gadā izvēlējās Centrālās un
Austrumeiropas reģions, no kuŗa
uzaicināja 16 programmas dalībniekus. ASV valstu vēstniecībām
reģionā nosūtīja aicinājumu ieteikt cilvēkus, kuŗi ir bijuši aktīvi
un darbojas šajā temā, lai atklātos
mantojuma un identitātes kopsakarības un kuŗi varētu piedalīties
programmā. 2018. gada novembrī
man piezvanīja no ASV vēstniecības Latvijā un jautāja, vai es piekristu, ja mani izvirzītu kā kandidātu šai programmai. Piekritu,
gan daudz nezinot par to, kas
mani sagaida, bet priekšlikums
šķita interesants. Pagājušā gada
jūnijā saņēmu apstiprinājumu, ka
es piedalīšos programmā un drīz
vien saņēmu arī trīs nedēļas ilgā
ceļojuma plānu. Tad uzzināju, ka
mani sagaida Amerikas stāsts, kas
Valsts departamentam ir aktuāls –
proti, programmas uzsvars bija uz
to, kā Amerikas sabiedrība veidojusies tāda, kāda tā ir šodien, kas
šajā sabiedrībā šobrīd ir satraucošākais, kādas problēmas tajā saasinās. Viena no aktuālajām problēmām, izrādās, ir rasisms. Programma atklāja, kā Amerikas sabiedrība veidojusies gadsimtu
gaitā, tās segregācija un sarežģītā
integrācija. Esam pieraduši stereotipiski domāt, ka Amerika ir kā
liels katls, kuŗā saplūst dažādas
tautas un tās veido amerikāņu
nāciju, it kā “savārās” kopā tādā kā
lielā zupā un visi jauki sadzīvo.
Kad programmas ietvaros tur bijām un redzējām vēsturisko kontekstu, cik sarežģīti viss noticis, ka
tas nav bijis un arī šobrīd sadzīvot nav viegli, redzējām, ka nav
vienkārši saprasties un pieņemt
dažādību. Šķiet, 21. gadsimtā Amerikā nevajadzētu būt grūti pieņemt to, ka cilvēkiem ir atšķirīga
domāšana, dažāda ādas krāsa un
kultūras pieredze, tāpat kā mums
tagad Latvijā trīsdesmit demokratijas gados jau būtu jāspēj saprast, ka atšķirīgais un dažādais
nav drauds. Teorētiski, šķiet, mēs
to apzināmies, bet praksē ne vienmēr tā notiek, tādēļ gan Amerikā,
gan pie mums acīmredzot vienmēr ir vajadzīgs atgādinājums, par
to ir jādomā un tas ir jāsaprot, ka
mēs esam dažādi un tas ir labi.
Kā iepazināties ar Amerikas
sabiedrības veidošanās vēsturi?
Bijāt mūzejos, klausījāties lekcijas, tikāties ar cilvēkiem?
Bijām dažādās Amerikas vietās.
Piemēram, bijām Virdžīnijas pavalstī, mazā pilsētiņā Šarlotsvilā,
kuŗā ir universitāte. Tās dibinājis
ir viens no pirmajiem ASV prezidentiem Tomass Džefersons. Viņš
arī projektējis universitātes ēkas.
Vairāki no pirmajiem ASV prezi-

dentiem, viņu vidū arī Dž. Medisons, T. Džefersons, ir bijuši plantāciju īpašnieki Dienvidu štatos,
viņiem ir piederējuši vairāki simti
vergu un viņi ir bijuši tie, kuŗi
dzīvē īstenoja verdzību. Bijām
Dž. Medisona un T. Džefersona
skaistajos lauku īpašumos, kungu
mājās, kur parallēli prezidentu
dzimtas stāstam ar jaunu, pēdējos
gados radītu ekspozīciju starpniecību tiek stāstīts arī viņu melnādaino vergu stāsts, kas gadsimtiem ilgi ticis uzskatīts par nevēlamu, nesvarīgu ASV sabiedrības
identitātes daļu.

jais nav tik svarīgs. Var teikt, ka
lielās vērtības veido sabiedrības
veselību, tās nosaka un ietekmē
identitātes veidošanos.
Piemēram, viens no ASV konstitūcijas tēviem Džeimss Medisons, būdams plantators, bija pārņemts ar apgaismības idejām. Tāpat Tomass Džefersons, kuŗš bijis
cilvēktiesību aizstāvis un ASV Neatkarības deklarācijas autors. Viņu
devums demokratijas veidošanās sākumposmā bijis ļoti vērtīgs,
taču tad, kad viņi domāja par
cilvēktiesībām un brīvību, viņi to
attiecināja tikai uz baltādainajiem,

svarīga Amerikas identitātes daļa,
ar kuŗu jāspēj identificēties un
akceptēt to, ka tas tā ir. Un izrādās,
ka ar to joprojām ir problēmas.
Vismaz es sapratu tā, ka tagadējais
prezidents ir “atlaidis grožus” un
neapzinās savu polītisko lomu,
nekautrējas no saviem savā ziņā
rasistiskajiem uzskatiem. Es to uztvēru kā brīdinājumu mums,
kas nākam no Centrāleiropas un
Austrumeiropas. Aizspriedumi
gruzd zemdegās, jo mazāk zini, jo
mazāk iedziļinies pagātnes stāstā,
kā veidojušies stereotipi, kā veidojusies mūsu identitāte un kas

Vai 21. gadsimtā lielai sabiedrības daļai ASV šie stāsti nav
zināmi?
Nē, tas ir zināms. Bija pat pārsteigums, kādēļ mums par to tagad stāsta, jo likās pašsaprotami,
ka par to taču ir zināms, turklāt
iepriekšējais prezidents Baraks
Obama bija melnādainais. Tomēr
tas, kas šobrīd notiek Amerikā,
tas, ka pašreizējais prezidents Donalds Tramps neslēpj – viņam ir
citi uzskati un ar saviem tvītiem
ir klaji demonstrējis, kādi tie ir –
tas liek domāt, ka sabiedrībā norisinās pavisam pretēji procesi
tam, kas bija iepriekš. Šķiet, ka
Amerikas sabiedrība ar Obamas
ievēlēšanu bija ļoti daudz sasniegusi, bet tagad krīt atpakaļ. Valsts
departaments pārstāv valdību, tomēr, manuprāt, izvēloties šādu
temu savai programmai, viņi bija
izvirzījuši sev uzdevumu nosargāt
iepriekš sasniegto polītikā un sabiedrībā un aktuālizēt to, ka šie
jautājumi nav līdz galam saprasti,
ir sabiedrības daļa, kuŗā joprojām
gruzd pārliecība, ka baltā rase ir
pārāka par citām. Tādēļ programma bija tā būvēta, lai mums no
Centrālas un Austrumeiropas, ar
mūsu totalitārisma pieredzi, ar
nacistisko un komūnistisko okupāciju pieredzi, parādītu, cik demokratija patiesībā ir trausla un
cik ļoti svarīgi ir iestāties par
cilvēktiesībām, līdztiesību, vispārcilvēciskām lielām vērtībām arī
polītiskā līmenī. Nav tā, ka polītikā pats svarīgākais ir tirdzniecības līgumi, ekonomika, bet pārē-

jo, viņuprāt, tikai baltādainie bija
īsti un vērtīgi cilvēki, kuŗiem ir
tiesības. Raugoties no mūsdienu
perspektīvas, ir skaidrs, ka šāda
veida domāšana ir absolūta kļūda – domāt par demokratiju un
tiesībām, bet uzskatīt, ka cilvēku
tiesības dzīvot un būt cilvēkiem
nosaka ādas krāsa.
Šarlotsvilā joprojām ir pieminekļi cilvēkiem, kuŗiem ir piederējuši vergi, ielas saucas viņu vārdos. Džefersona dibinātajā universitātē ir maz melnādaino studentu, jo viņi nespēj identificēties
ar šo universitāti, kuŗu tāpat kā
pilsētiņu uzcēla melnādainie, bet
tajā joprojām nav neviena vēstījuma par tiem, kuŗi to ir būvējuši,
kuri ir apkalpojuši plantatoru
ģimeņu atvases, kad viņas te studēja. Melnādaino kultūrvēsturiskais mantojums universitātes ēku
kompleksā ir kā paralēlā, neredzamā pasaule, kuras nav joprojām, jo nekas neliecina par tiem
viņu klātbūtni. Ir svarīgi, lai tas
tiktu atdzīvināts, tiks veidota piemiņas vieta tiem, kuŗi ir tur dzīvojuši, visu būvējuši un šajos darbos arī gājuši bojā. Par melnādaino mantojuma iedzīvināšanu universitātē un apzināšanu pilsētvidē
rūpes uzņēmies viens no universitātes profesoriem architektūras
vēsturnieks Luiss Nelsons. Viņam
ir domubiedri un sekotāji, taču ir
arī pretinieki.
Pārsteidza, ka tas tiek aktuālizēts tieši tagad – acīmredzot ir
svarīgi to nosargāt, redzot, kas
notiek, jo šis senais stāsts ir ļoti

to ietekmējis, jo atvērtāks esi tam,
ka kaut kas līdzīgs var atkārtoties.
Ne velti mēdz sacīt, ka vēsture
atkārtojas. Lai neatkārtotos, ir jāzina, pēc iespējas vairāk jāzina, kā
veidojās problēmas un konflikti
pagātnē, un jāsaprot, ko varēja
darīt citādāk, lai tās novērstu.
Tāpēc ir ļoti svarīgi kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem –
mūzejiem, archīviem, bibliotēkām – skaidrot mūsu pagātni, lai
mēs saprotam, kas mēs esam un
no kurienes nākam, kas mūs ir
veidojis tādus, kādi mēs esam. Ir
jāzina ne tikai mūsu vēstures gaišie un spēcīgie brīži, jāzina arī
tas, kur esam kļūdījušies, ļāvušies
kaut kādām ietekmēm, kas mūs
ved projām no ceļa, kas ļauj dzīvot
drošāk un pilnvērtīgāk. Rosināt
saprast bija šīs programmas uzdevums. Tā nebija lepošanās ar to,
kas ir, tas bija stāsts par vājajām
vietām, kur ledus joprojām ir
plāns, cik viss ir trausls un cik
viegli to var salauzt, atkal ļaujot
agresijai vaļu.
Vai programmā stāstīja arī par
Amerikas pamatiedzīvotājiem
indiāņiem, kuŗi tika pakļauti
kolonizācijai?
Jā, bija arī stāsts par indiāņu
apspiešanu un par to, ka tāpēc
daļa viņu pēcteču vairs nespēj
identificēt sevi ar savu kultūru un
saviem senčiem. Indiāņu kultūrvēsturiskais mantojums daudzviet ir labi saglabāts, salikts mūzeju, pētniecības centru un archīvu plauktos un digitalizēts, bet
viņiem pašiem pieejas tam tā īsti

nav. Mēs bijām Ņūmeksikā, kur
joprojām ir tā sauktās federāli
atzītās indiāņu ciltis, kas nozīmē
nacionālā līmeņa aizsardzību identitātei. Ir mūzejs, bet tā krājumi
ciltīm ir ļoti sarežģīti pieejami, jo
parasti jau publiskai apskatei mūzejā tiek izlikta tikai neliela krājuma daļa. Un indiāņi, ja tā var
sacīt, nemeklē sevi mūzejos. Bijām
Vašingtonā un Indiāņu vēstures
mūzejā, vaicāju, cik no vairākiem
miljoniem apmeklētāju gadā ir
indiāņi, un gīds atbildēja, ka aptuveni divi procenti. Tātad mūzejs
vairāk ir tūristiem, jo Amerikas
indiāņi nedodas uz Vašingtonu,
lai apmeklētu mūzeju, un nesaredz mūzeju kā vietu, kur meklēt
un atrast informāciju par sevi,
saviem priekštečiem, savu kultūru
un tradicijām. Jā, viņu mantojums
ir savākts, zinātniski apkopots un
ir kā Amerikas nacionālā vērtība,
bet pašus indiāņus tas būtībā vairs
neskar, jo saikne ar kultūrvēsturisko mantojumu ir pārrauta. Vēl
19. gadsimta vidū lielas territorijas no tagadējās Amerikas zemes
piederēja indiāņu ciltīm. Cilšu bija
daudz, bet tās nekad nekļuva par
nāciju, neizveidoja savu valsti.
Man bija jādomā par to, cik brīnumains patiesībā ir mūsu stāsts –
arī mūsu tautas pamats bija baltu
un somugru ciltis, arī mēs bijām
kolonizētāji, bet mēs izdzīvojām,
izveidojās tauta, nācija un pat sava
valsts. Pasaules kontekstā mūsu
stāsts ir apbrīnojams – lūk, par ko
domāju, cenšoties iedziļināties
indiāņu vēsturē.
Saikne ar identitāti un mantojumu var tikt pārrauta, un tam nemaz nevajag ļoti ilgu laiku, pietiek
ar gadsimtu. Ja šīs saiknes nav, tevi
ir viegli aizpūst pa vējam, manipulēt ar tevi. Un tu vairs nezini, kas
tu esi. Programma bija vērtīga, jo
rosināja apzināties, kas esi tu pats
un cik sarežģīts ir bijis Amerikas
sabiedrības veidošanās ceļš, cik
daudz un dažāds ir šis kultūrvēsturiskais mantojums un cik sabiedrību šķeļošs tas joprojām var būt.
Atceros, kā gadījās dzirdēt
kādas sievietes, Lielbritanijas
pilsones, monologu par to, cik
slikti ir visi imigranti un kā viņi
būtu jāpadzen no valsts. Viņa ir
indonēziete, viņas vecāki bija
ieradušies Lielbritanijā kā imigranti, bet viņa jau piedzima tur.
Tagad viņa jūtas pārāka un uzskata, ka iebraucējiem nav nekādu tiesību. Pārsteidza, cik ātri
viņa ir aizmirsusi, kas viņa ir un
no kurienes nāk.
Domāju, ka tas ir saistīts ar izglītību, ar to, kas notiek publiskajā
telpā, jo tam ir ļoti liela nozīme.
Lielās vērtības, kuŗām es ticu un
kuŗas, manuprāt, ir ļoti svarīgas
vadugunis dzīvē, nāk no kristietības un vieno Rietumeiropu un
Rietumu civilizāciju, ir arī demokratijas pamatvērtības. Ja mēs tās
pazaudēsim, būs jukas un mēs
būsim gatavi cits citam rīkli pārgrauzt. To nedrīkst pieļaut, jo mēs
dzīvojam laikā, kad atkal lien ārā
naids, agresija un aizspriedumi.
Par to bija daudz jādomā, esot
ASV, piedaloties diskusijās, apskatot mūzejus, archīvus.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

LAIKS

14

2020. gada 22. februāris – 28. februāris

Latvieša pieredzējumi Brazīlijā

JĀNIS MIŅINS,
sporta treneris, ceļotājs

humoru man pirms ceļa novēlēja – “lai prieks atcerēties, bet kauns
stāstīt! Šīs dienas tā nu arī atstāšu, kā saka intrigai, kā saka.

Rīgas pelēkā ziema tā vien dzen
kaut kur uz siltām un saulainām
zemēm. lai sasildītu degunu un
ļautos jauniem piedzīvojumiem.
Šoreiz izvēlos Brazīliju, un, kā
parasti, ceļoju vienatnē, jo tad
piedzīvojumu ir vairāk, nekā ceļojot grupās. Pēc dabas esmu mazliet avantūrists, un jaunu valstu
iepazīšana ir manas dzīves sastāvdaļa, kas uzlādē, ļauj iegūt
jaunus iespaidus, kā arī sniedz
iespēju iepazīt dažādas kultūras,
cilvēkus un svešo zemju dabas
plašumus. Dzīvē taču nav nekā
vērtīgāka par pozitīvām emocijām, jauniem iespaidiem, un ļaušanās prāta vaļībai, esot jaunā pasaules vietā, dod spēku turpmākajam darbam, atgriežoties mīļajā Latvijā.
RIO
Esmu ielidojis Riodežaneiro,
un, jau izejot no lidostas, saprotu, ka mans džemperis, bikses un
ziemas zābaki šajā valstī noteikti
nebūs nepieciešami. Kamēr gaidu šoferi, kuŗš mani aizvedīs līdz
viesnīcai, aši pārvelku drēbes un
uzvelku vieglākus apavus, lai varētu sākt baudīt pavasari Brazīlijā jeb, pēc eiropejiešu standartiem, vasaru visa gada gaŗumā,
jo Brazīlijā temperatūras stabiņš
zemāks par padsmit gradiem
nekad nav. Protams, skatoties
apkārt uz cilvēkiem, saprotu, ka
mana ādas krāsa ir dikti ziemeļeiropiska, tāda viegli-balti-pelēki-neizteiksmīga. Bet man priekšā ir divas nedēļas piedzīvojumu,
un brūnums vaigos parādīsies
pavisam drīz.
Ceļš uz viesnīcu, kuŗa atrodas
Kopakobanas pludmalē, ilgs 40
minūtes, un šai laikā aši aptveru
pilsētas lielumus. Kalni, favelas,
un pēkšņi no tumsas un mākoņiem kalna galā paveras arī Jēzus
Kristus figūra, skaistākais sveiciens ceļiniekam. Esi sveika, Rio!
Ir vēls vakars, un pēc 12 stundu
lidojuma acis līp ciet un vēlme iet
ārā izbaudīt vieglo vēju un siltumu ātri noplok, dodos gulēt. Nākamajā rītā pamostos jau piecos,
pēc Rīgas laika jau pusdienlaiks,
saprotu, jāiet ārā skriet, kas ir
neatliekama mana ikdienas daļa.
Saule sāk aust, ir plūs 25 gradi,
un skrējienā pa Kopakobanas un
Ipanemas plūdmalēm mani pārņem neaprakstāma sajūsma. Apstājos okeana krastā, dziļi ieelpoju svaigo gaisu un saprotu, ka
esmu 10 tūkstošus kilometru
tālu no Rīgas.
Atgriezies viesnīcā, saprotu, ka
aši jāplāno laiks, atveru airbnb
mājaslapu un meklēju, kā piepildīt šo dienu. Tūre uz septiņām
stundām kopā ar vēl 10 svešiniekiem, lai apskatītu Rio. Tūre
sākās pusdienlaikā, kas ir karstuma epicentrs, jo gaiss iesilst līdz
plūs 32 gradiem. Labi, ka tūrē nav
jāiet kājām, bet tā sākas automašīnā, kur ir gaisa dzesinātāji. Tā
kopā ar meksikāņu pāri, poļu pāri,
brazīļu pāri un amerikāni Ariju
no Losandželosas dodamies tieši
uz Korkovado kalnu, kur Jēzus
Kristus monuments. Neesmu katoļticīgs, bet, esot tur, sajūtas ir
dievišķas. No kalna gala, kur atrodas statuja, saprotu, cik Rio ir
ļoti milzīga pilsēta.
Mums ir dota viena stunda
atpūtai, un es dodos uz Kopako-

banas plūdmali ar vēlmi šo stundu klusumā palaiskoties plūdmalē, bet – kas tev deva, nokļūstu
plūdmales tirgotāju rosības jūklī.
Vajag peldkostīmu? Peldbikses?
Kādā krāsā? Gribi izdzert Kaipiriņju vai ūdeni? Būs! Un tas vēl
nav viss – grilēts siers, tabakas izstrādājumi, leoparda raksta kaftāns, dvieļi un kraukšķi uzkodām un vēl, un vēl. Jūtos kā Turcijas Granbazārā. Mieru šeit neiegūt, un tas pats arī Ipanemas
plūdmalē. Es teiktu – Turcijas
tirgus Rio plūdmalēs. Ā, aizmirsu piebilst, ka ne tikai gardumi
un apģērbi nopērkami – ik pa
mirklim tiek izteikti piedāvājumi... par seksu. Un kā izrādās, šis
bizness ir ļoti aktuāls ne vien
pludmalēs, aktuāls tas ir visā Rio.
Protams, brazīļi ir ļoti skaisti cilvēki, un nebrīnos, ka šis “arods”
ir topa augšgalā, ar to pelna naudu. Stundas laikā saņēmu vismaz
trīs piedāvājumus. Tiesa, mani
tas ļoti sarūgtināja, zinot, ka šī ir
viena no iespējām pelnīt naudu,
jo diemžēl bezdarba līmenis šajā
valstī ir ļoti augsts.
Miers nav iegūts, bet brūnāka
ādas krāsa gan. Tūre ved tālāk uz
Santa Terēzes rajonu, kur slavenās čīliešu mākslinieka Horhes
Selarona veidotās Selarona kāpnes ir veltījums Brazīlijas iedzīvotājiem. Katrs pakāpiens ir noklāts ar flīzēm, kur attēloti dažādu valstu ģerboņi. Ja esi tur, noteikti mēģini atrast savu valsti!
Blakus kāpnēm nopērkamas kaipiriņjas, tradicionālais brazīļu
kokteilis, kuŗā ietilpst kašaka jeb
tradicionālais degvīns, kas iegūts no cukurniedrēm, ledus un
laims. Šis kokteilis ir glābiņš +32oC
gradu karstumā, proti, pēc trīs
kokteiļiem ir atbrīvota sajūta,
bet atsvaidzina gan. Kundze, kas
jauc dzērienus, tirgo no ratiņiem,
ir ļoti pozitīva, un nieka 50 eiro
centi par kokteili ir tīrais nieks.
Tad vēl mūzikanti, tūristi, zagļi,
kaķi un vietējie iedzīvotāji, kas
apsēduši kāpnes un neliekas
traucēti. Iespaidīgi!
Pa ceļam braucam garām vairākām favelām, nabadzīgiem rajoniem, kur ielu struktūras nav

un mājas atrodas it visos Rio
pakalnos. Favelas ir Rio rajoni,
uz kuŗiem noteikti nevajadzētu
doties, jo noziedzība ir ļoti augsta. Proti, favelas atrodas ikkatrā
Rio pakalnā ar skatu uz okeanu.
Tas liek man atcerēties Italijas
Pozitano ciematu, kur visdārgākās villas atrodas tieši kalnā ar
skatu uz jūru. Rio šos skaistos
skatus bauda tieši paši nabadzīgākie iedzīvotāji. Diemžēl Brazīlijā korupcija un noziedzība, apšaudes, cilvēku nolaupīšanas,
prostitūcija un izspiešana ir favelu ikdiena. Te darbojas savi likumi, dažās favelās pat ir sava
“monetārā polītika”. Tūristiem
apmeklēt tās ir aizliegts, jo iespējamība būt nolaupītam, prasot
izpirkuma maksu, ir 110%.
Noslēgumā – Cukurgalvas kalns.
Tā tas nosaukts vēl 16. gadsimtā,
kad cukurniedru bizness bija
pats pelnošākais, un kaudzes,

kādās tika nogādātas cukurniedres, atgādināja šo kalnu. Lūk, ar
diviem pacēlājiem nokļūstu kalna virsotnē, kas ir 396 metrus
augsts un no kuŗa paveras skats
uz Riodežaneiro piekrasti. Ir
saulrieta laiks, un skats ir elpu
aizraujošs. Skatos, kā saule lēnām
virzās lejup, kad krāsas no oranžās pārvēršas maigi rozā un Kristus Pestītāja statuja attālajā kalnā izgaismojas tā, ka, manas acis
kļūst mitras. Aptveru, ka ceļojot
un redzot pasaules dabu, mana
sirds tiek piepildīta ar emocijām
un vēlmi uzzināt vēl vairāk, redzēt un apskatīt vēl un vēl, un
vēl...
Pirmā diena galā, vēl pāris dienu Rio, kuŗas pavadu, ejot uz tirgu, ballējoties, sauļojoties plūdmalēs, dzerot kaipiriņjas un iepazīstoties ar brazīļiem. Mana
laba draudzene, jūsu avīzes redaktore Ligita ar sev piemītošo

IGUASU ŪDENSKRITUMI
Attopos, kad koferis jākrāmē,
lai dotos uz Fosas pilsētu, kur
atrodas viens no dabas brīnumiem – Iguasu ūdenskritumi.
Lidojums no Rio ir pēcpusdienā, un tas ir skaistākais, kāds
bijis! Debesis manas acis lutina
ar skaistākajiem skatiem, kādi
redzēti – upes, meži, rozīgās debesis, rietot saulei. Attopos, kad
lidojums jau galā un mani jau
sagaida Belmond viesnīcas pārstāvis. Belmond Las Cataratas viesnīca ir vienīgā, kas atrodas nacionālā parka vidienē, kur arī ir
Iguasu ūdenskritumi. Viesnīcas
izvēlei bija ļoti praktisks motīvs –
pieeja parkam pirms un pēc tā
slēgšanas. Tā kā es neesmu baigais pūļa piekritējs, šī iespēja –
būt bez cilvēkiem, tikai aci pret
aci ar dabas brīnumu, man bija
svarīga. Vakaru pavadu viesnīcā,
sēžot ārā un klausoties, kā tālienē jau skan ūdens.
Ir pieci no rīta, un es dodos
savā ikrīta skrējienā. Saule vēl
nav uzaususi, ir patumšs, skrienu
pa džungļu takām, tad pa ceļu un
tad jau arī esmu nonācis tieši
skaistuma vidū. Stāvu kraujas
galā, no kurienes paveras daudzie
Iguasu ūdenskritumi. Baudu
mirkli, kuŗā esmu. Sajūta tāda,
ko sauc par ekstāzi. Esmu viens,
nav tūristu, nav trokšņu, nav tirgotāju. Tikai es un varenā daba.
Nākamrīt vēlos aizskriet uz
citu pusi un par iespējām apjautājos recepcijas darbiniecei. Viņa
jautā, cikos grasos doties skriet?
Atbildu – kā parasti, piecos no
rīta, jo tāds ir mans režīms. Jau
šorīt, raugiet, skrēju pa džungļu
takām. Seko šausmu pilns skatiens un atbilde: “Nekādā gadījumā! Paldies Dievam, kā esat
dzīvs! Šis ir nacionālais parks,
un piecos no rīta te iet medīt jaguāri, un viņi arī dodas peldēties uz blakus ūdens tilpnēm. Nē,
nē, nē!” Jā, gan – skrienot pa
džungļiem, lapu čabēšana, krūmu švirkstēšana bija dzirdama
visu laiku, un es biju padomājis,
ka gan jau pērtiķi... Izrādās, rītos
pēc septiņiem, kad saule uzaususi, zvēri ir ielīduši dziļos džungļos un nemedī pa manām skriešanas takām.
Par Iguasu ūdenskritumiem,
atzīšos, neko iespaidīgāku es neesmu redzējis, tie patiešām ir
viens no skaistākajiem dabas brīnumiem. Tā es pavadu trīs dienas
ar ātrākiem sirdspukstiem, sajūta
tieši tāda, kā ar iemīlēšanos –
aizrujoša un sildoša.
SANPAULU
Braucot ar taksi no lidostas uz
Sanpaulu centru, kur atrodas
mana viesnīca, ātri saprotu, ka
daba no šīs pilsētas ir izskausta,
ja neskaita dažus parkus. Pirmais
iespaids nav iepriecinošs – pelēki
un neizteiksmīgi. Lūk, arī sāk līt
lietus un ir pērkona negaiss, kas
padara šo pilsētu vēl pelēkāku.
Šī pilsēta ir absolūta industriāla
savā stilā, betons visās malās, vai
tas būtu daudzdzīvokļu nams vai
rūpnīca.
(Turpinājums 15. lpp.)
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F R A G M E N T S N O T O P O Š Ā S G R Ā M ATA S
ASTRĪDA JANSONE
Kristiāns ir Juŗa Gravas piemiņas stipendijas un vēlāk profesora
Jāņa Gablika piemiņas stipendijas
saņēmējs.
Juris Grava bija dzimis 1930. gadā
Liepājā. Viņa trīs vecākie brāļi
tika iesaukti leģionā, bet Juris nonāca Sudetijā un 14 gadu vecumā
kļuva par strādnieku fabrikā, bet
vēlāk viņam ar vecākiem izdevās
nonākt bēgļu nometnē. Pēc kaŗa
ģimene nonāca ASV, kur Korejas
kaŗa laikā Juris pieteicās aviācijā
un strādāja par radio operatoru
lidojumos no Japānas uz Koreju.
Atgriezies civilajā dzīvē, Juris studēja un strādāja IBM datoru firmā.
Juŗa Gravas piemiņas stipendiju nodibināja viņa vecākā māsa
Edīte Zariņa. Par savu brāli viņa
stāsta: “Dzīvē abus ar Juri mūs visvairāk saistīja kopēji pienākumi
un atbildība. Jurim patika būt
anonimam, viņš nemēdza runāt
par palīdzību, ko sniedza citiem.
Reizēm to tikai uzzināju no kāda
palīdzības saņēmēja. Zinu, ka Juris ļoti vēlētos atbalstīt studentus.”
Profesora Jāņa Gablika piemiņas stipendija tika dibināta
2014. gada augustā. Viņa mūžs –
nenogurstošs darbs zinātnes jomā. Jānis Gabliks aktīvi darbojās
Amerikas latviešu kopienā, un viņam allaž rūpēja viss, kas notiek
Latvijā.
Viņa dzīvesbiedre Lilija Bune
Gablika par savu lēmumu dibināt
stipendiju saka: “Dziļi sirdī visas
Jāņa domas bija saistītas ar Latviju, tās drošību, nākotni un labklājību. Jānis vienmēr uzsvēra, ka visdrošākais ieguldījums ir izglītībā –
to neviens nevar atņemt. Tāpēc
sadarbībā ar Vītolu fondu nolēmu
atbalstīt kādu topošo ārstu vai
zinātnieku, dibinot Jāņa piemiņai
veltītu stipendiju.”
Kristiānam Meidropam lūdzu,
lai stāsta pats: “Sākšu savu stāstu
ar to, ka jau kopš bērnības mani
interesējusi daba un medicīna.
Jau bērnībā es gribēju kļūt par

Trimdas izskolotie. Kristiāns Meidrops

ārstu, tomēr, laikam ritot, bija
dažādas vēlmes un idejas. Pusaudža gados, kad lielā cieņā bija
bizness un ekonomika, iestājos
Rīgas Valsts 2. ģimnazijas ekonomikas virziena klasē, kur no dabaszinību priekšmetiem tika mācīts vien nedaudz. Pusaudža gadi
jau laikam ikvienam cilvēkam ir
tāds kā sevis meklējumu laiks,
kad prātā ir dažādas jocīgas idejas
un domas, vismaz par sevi pilnīgi
noteikti tā varu teikt. Nevarēju
atrast savu vietu, nejutu īsti nekādu aicinājumu. Bet tad, 10. klases beigās, nāca tāds kā apskaidrības brīdis, un es sapratu to, kas
mani vienmēr ir interesējis, un
zināju, ka mans ceļš ejams medicīnas virzienā. Nolēmu likt punktu ekonomikas virzienam un ar
pilnu sparu atgriezties uz sava
ceļa. Nomainīju skolu. Tā kā esmu
no Jūrmalas, nolēmu 11. klasi turpināt Pumpuru vidusskolā, tuvāk
savai dzīvesvietai. Vasaras brīvlaiku pēc 10. klases skolēni parasti
pavada, atpūšoties pie jūras, bau-

dot vasaras priekus vai piepelnoties, bet es pavadīju laiku, mācoties bioloģiju un ķīmiju, mācības,
ko biju izlaidis. Un to darīju ar
lielāko prieku, biju ļoti ieinteresēts, motivēts. Uz šī motivācijas
viļņa, uzsākot mācības jaunā skolā, biju uzkrājis zināmu handikapu, lai varētu uzreiz pilsētas bioloģijas un ķīmijas olimpiadās iegūt godalgotas vietas. Satiku arī
cilvēkus, kas mani ļoti atbalstīja –
lieliski skolotāji, īpaši bioloģijas
skolotāja Vēsma Vijupe. Ieguvu
ļoti labus draugus. 12. klasē dabūju godalgotas vietas olimpiadās
un konkursos valsts mērogā. Bez
sevišķām problēmām iestājos Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē. Pretstatā daudzu
citu kursabiedru atmiņām par
sarežģītajiem pirmajiem kursiem
medicīnas fakultātē, pirmos gadus mācoties pavadīju svilpodams, jo biju pieradis sevi disciplinēt un uzkrātās zināšanas bioloģijā un ķīmijā ļoti noderēja arī
augstskolā.

Augstskolas trešajā gadā, pirmo reizi redzot sirds operāciju,
sapratu – man ir jātiek rezidentūrā
mācīties par sirds chirurgu. Pēc
atļaujas saņemšanas no tolaik
21. nodaļas vadītāja, šobrīd Sirds
chirurģijas centra vadītāja, profesora Pētera Stradiņa sāku strādāt
kā brīvprātīgais Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas
Sirds ķirurģijas centrā, iesaistījos
nodaļas darbos, asistēju operācijās, centos pētīt dažādas, ar kardioķirurģiju saistītas lietas. Biju
ārkārtīgi priecīgs, kad, pabeidzot
universitāti, tiku uzņemts kardioķirurģijas rezidentūrā. Esmu pēdējā – Piektā gada rezidents, un
šogad ceru sertificēties. Rezidentūras ietvaros man palaimējies arī
stažēties Vācijā, Drēzdenes kardioķirurģijas klīnikā, un ceru arī
nākotnē savas zināšanas papildināt kādā labā ārzemju klīnikā,
tomēr strādāt gribētu palikt Latvijā un censties ieguldītos līdzekļus un zināšanas izmantot Latvijas cilvēku labā.

Šobrīd esmu arī Rīgas Stradiņa universitātes doktorants.
Pētu endokardītu, kas ir sirds
iekšējā slāņa, visbiežāk – infekciozas dabas iekaisums.
Runājot par citām dzīvē svarīgām lietām – pagājušajā gadā
apprecējos. Mana sieva Lita arī
ir rezidente, mācās oftalmoloģiju jeb acu slimības. Mums ir
daudz kopīgu interešu un domu. Īpaši mums patīk ceļot un,
cerams, nākotnē to sanāks darīt
arvien biežāk.
Par Vītolu fondu uzzināju
vidusskolas pēdējā klasē un
nolēmu pieteikties stipendijai.
Man paveicās, un savu stipendiju saņēmu jau kopš pirmā
kursa medicīnā – tā bija Juŗa
Gravas piemiņas stipendija.
Man bija liels prieks, stipendija
man ļoti noderēja, jo varēju
daudz vairāk koncentrēties mācībām. Stipendiju ziedoja Edīte
Zariņa sava brāļa piemiņai. Ar
Edīti es laiku pa laikam sazinos
vēl joprojām. Viņa burtiski izstaro gaišumu, dzīves gudrību
un mīlestību. Jūtu, ka lielā mērā
esam arī līdzīgi domājoši cilvēki, un tas man nozīmē ļoti
daudz. Edīte vienmēr interesējusies, kā mums klājas, paudusi
savu viedokli un par dažām
lietām ir pat arī pamudinājusi
rīkoties.
No piektā medicīnas studiju
gada saņēmu profesora Jāņa
Gablika piemiņas stipendiju, ko
ziedoja viņa sieva Lilija Gablika
ar ģimeni, vairāk sazinos ar viņu
meitu Ingu Dankers. Ar Ingu
esmu ticies arī klātienē, divas
reizes Latvijā, un tas bija ārkārtīgi
jauki un interesanti. Ceru, ka arī
turpmāk vēl tiksimies.
Esmu ļoti pateicīgs cilvēkiem,
kuŗi man ir devuši šīs stipendijas, kā arī Vītolu fondam, kas
šobrīd Latvijas jaunatnei un
līdz ar to mūsu zemes nākotnei
ir devis ārkārtīgi daudz.”

Latvieša pieredzējumi Brazīlijā
(Turpināts no 14. lpp.)

Pilsēta izskatās tik nepievilcīga,
jo apkārt redzu tikai augstceltnes, kuŗas ir pamestas un kuŗās
mitinās nabadzīgākie cilvēki, vai
arī bagātos rajonus, kur ārā staigā
kalpones, dodoties pēc pirkumiem saviem darba devējiem.
Un porche automašīnas pagalmos – kontrasti ir milzīgi.
Lai kliedētu savu pirmo iespaidu, dodos uz Ibiruapera parku,
kur ir Oskara Nīmeijera auditorija, un ko varētu saukt par architektūras izcilības paraugu. Minimālisma stila ēka ar sarkano “mēli”,
kas ir ieeja auditorijā, atrodas
parka vidienē un izceļas ar savu
lakonisko stilu. Parks pats par
sevi ir ļoti saistošs – gan ar skrējējiem, vingrotājiem, suņu staigātājiem, cilvēkiem ar bērniem,
gan ar apmeklētājiem vakartērpos. Kakofonija, kas darbojas
pilnīgā saskaņā! Dinamiski!
Dodos uz Vila Madalēnas ra-

jonu, kur ir grafiti pārpilnība. Ja
vēlies redzēt visu, kas saistīts ar
grafiti mākslu, jādodas tieši uz
turieni. Ieliņas un alejas klātas ar
grafiti zīmējumiem visām gau-

mēm. Acis zib uz visām pusēm,
galva apjūk no krāsainības, līdz
attopos pilnīgi apjucis, kur es
esmu. Tad mazā kafejnīciņā mani
ieaicina nogaršot tradicionālo

akai ogu smūtijbļodu, kas garšu
ziņā pilnīgi atšķiras no tā, kas
ēsts Amerikā vai kaut kur Eiropā.
Saka, ka akai ogām piemīt pretnovecošanas un svara samazināšanas īpašības, tāpēc visā pasaulē šo ogu pulveris tiek plaši
izmantots. Tas mani uzrunā, jo
novecot es negribu un kādu lieku kilogramu dabūt nost būtu
gluži labi, lai gan varu teikt, ka
Brazīlijā apaļam palikt nav iespējams, jo ēdienu izvēlē brazīļi ir
ļoti vienkārši – lielākoties dārzeņi ar gaļu vai jūras veltēm, ļoti
daudz augļu un gandrīz nekādu
saldumu.
Tuvojoties dienas izskaņai, dodos uz Liberdades rajonu, kas,
kā izrādās, ir japāņu kvartāls. Jā,
Sanpaulu japāņu īpatsvars ir lielākais pasaulē ārpus Japānas.
Līdz ar to japāņu ēdienus te var
baudīt ēstuvēs vai restorānos uz
katras ielas. Ēdiens ir fantastisks,
sākot ar miso zupu vai suši dažādās variācijās. Kvalitāte –viens

pret vienu ar Japānu! Sanpaulu ir
Japāņu nams, kur notiek dažādi
pasākumi un izstādes, koncerti
un saiešanas japāņu kultūras
draugiem. Iegrimt Japānas kultūrā, esot Brazīlijā, gan ir visai
jocīgi... Bet vēl jau ir arī Modernās mākslas mūzejs un mazie
veikaliņi, kas tomēr nespēj šo
pilsētu padarīt krāšņāku. Diemžēl.
Un nu – es dodos atpakaļ uz
Rio, no kuŗienes ceļš uz mājām,
jo aukstā Latvija mani gaida. Atpakaļceļā saņemu vēstuli no
drauga, kuŗš dzīvo Maiami, bet ir
no Brazīlijas. Viņš raksta: “Sveiks,
Jāni! Brazīlijā pie ģimenes neesmu bijis jau gadu, bet tavi ceļojuma stāsti un bildes Instagram
manu sirdi sasildīja. Paldies, ka
ļāvi pabūt atkal savā vecajā pilsētā Rio! Krāju naudu un gaidu
ziņu, kad brauksi ar mani kopā
uz Brazīlijas citiem rajoniem, kur
pat es, būdams brazīlis, neesmu
bijis.” Nu, re kā!
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Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets
Latviešu mākslinieki
dodas pasaulē

nieki un mūziķi koncertēja ārzemju latviešu namos, dziesmu
svētkos un kultūras dienās.
Trimdas latvieši ar interesi vēroja
un klausījās kultūras sniegumu,
kas bija tapis aiz “dzelzs priekškara”. Tajā pašā laikā Latvijas

Atmodas laikā Latvijas māksliniekiem pavērās plašākas iespējas uzstāties ārpus Padomju Savienības. Vairāki ansambļi, dzej-

kad 1990. gadā devās koncerttūrē
pa Amerikas Savienotajām Valstīm. Latviešu centros ASV vidienē un austrumkrastā grupa
spēlēja latviešu strēlnieku dziesmas. Bija arī vairāki koncerti
amerikāņu publikai, kuŗu laikā
grupas dalībnieki darbojās kā
neoficiāli Latvijas sūtņi, stāstīdami par dzīvi Latvijā un tautas
vēlmēm nākotnē. Šī bija grupas
pirmā koncerttūre ārpus Padomju Savienības. Tūres beigās
bungas tika dāvinātas ASV latviešiem. Tālis Gžibovskis atceras
sirsnīgo uzņemšanu: “Šī tūre bija
viena no emocionālākajām rei“Vecās mājas” dāvina bungas ASV latviešiem Daugavas Vanagu zēm manā dzīvē”.
namā Bronksā, Ņujorkā, 1990. gada Jāņu dienā // Foto no Uģa
Prauliņa personīgā archīva

māksliniekiem radās iespēja tuvāk iepazīt trimdas latviešus –
viņu dzīvesveidu, polītiskos uzskatus, latvietības izpausmes un
dzīvesstāstus. Šīs tikšanās deva
abpusēju emocionālu pacēlumu,
izveidojās sirsnīgas attiecības
starp latviešiem, ko gandrīz
pusgadsimtu bija šķīris “dzelzs
priekškars”. Daudziem trimdas
latviešiem tas kļuva par pamudinājumu apciemot Latviju, kā
arī Latvijas māksliniekiem meklēt jaunas iespējas koncertēt ārpus Padomju Savienības robežām.
Šīs bungas spēlēja progresīvās
Bungas no Latvijas roka grupas “Vecās mājas” ASV koncerttūres roka grupas “Vecās mājas”
bundzinieks Tālis Gžibovskis,
1990. gadā
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Līmeniski. 4. Rīgas Kinostudijas mākslas filma. 5. Atdot par
samaksu. 7. Vīrieša vārds (janvārī). 10. Apdzīvota vieta Ludzas
novadā. 11. Tallinas agrākais nosaukums. 12. Apdzīvota vieta
Alūksnes novadā. 13. Akmeņkoks. 16. Indiāņu trofeja. 19. Pieturzīme. 22. Kaļot savienoti. 23.
Skaņkārta. 24. Bažas, nemiers.
25. Pilsēta Kanadā, Ontārio provinces centrs. 26. Karpu dzimtas

zivs. 28. Apģērba detaļa. 30. Rotaslietas. 35. Ieteikumi. 37. Tēls
V. Lāča romānā “Zvejnieka dēls’’.
38. Vienkāršais mechanisms.
39. Pilsēta Japānā, Kjusju salā. 40.
Nepārnadžu kārtas dzīvnieks.
41. Pilsēta Francijas rietumos.
Stateniski. 1. Medicīniska iestāde. 2. Balandu dzimtas dārzenis. 3. Šacha figūra. 5. Šaura gara
laiva, ko lieto Centrālās Amerikas un Dienvidamerikas indi-

āņi. 6. Upe Kurzemē. 8. Mastika. 9. Sengrieķu pilsētvalsts. 14. Labākais sasniegums kādā sporta veidā. 15.
Pilsēta ASV, Džordžijas pavalsts centrs. 17. Ēģiptes galvaspilsēta. 18. Liels dekorātīvs
dārzs. 20. Kanadas galvaspilsēta. 21. Neatlaidīgi, nepiekāpīgi censties pārliecināt par
kaut ko. 27. Transportlīdzekļu
riteņu apvalki. 29. Sudrabots
vara, niķeļa un cinka sakausējums. 31. Saskaņa, kas rodas, ja divi vai vairāki instrumenti spēlē vienāda augstuma toni. 32. Plaša mēroga
airēšanas, burāšanas sacensības. 33. Slavas dziesmas. 34.
Pilsēta Somijā, osta pie Botnijas līča. 36. Norobežojoša
būvkonstrukcija.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 6) atrisinājums
Līmeniski. 4. Karambols.
7. Vesta. 8. Abuls. 9. Tiratrons.
10. Subaru. 11. Oss. 13. “Oskars’’. 18. Klimpas. 21. Kafija.
23. Akcija. 24. Sēna. 25. Skūt.
26. Avanss. 28. Sandra. 29. Strikts.
34. Linete. 35. Isa. 37. Lērums.
38. Eksotisks. 39. Atons. 40. Naika. 41. Sarabanda.
Stateniski. 1. Bamako. 2. Aborts.
3. Neļaut. 4. Katara. 5. Sasist. 6.
Pleira. 12. Sumo. 14. Planēta. 15.
Parkets. 16. Balvi. 17. “Diena’’. 19.
Scēna. 20. Ojārs. 22. Ass. 23. Ats.
27. Rifs. 30. Birete. 31. Stress. 32.
Sērsna. 33. Smalks. 35. Ikonas.
36. Afišas.

LIKTEŅDĀRZS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši
bojā vai cietuši svešu varu dēļ.
Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits
jau pārsniedz 500 tūkstošus.
Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu!
Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv

Laikraksts

BRĪVĀ LATVIJA
JOPROJĀM INFORMĒ, IZGLĪTO, IZKLAIDĒ

Jaunākā informācija arī mūsu sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

www.brivalatvija.lv
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SPORTS
Ķibermanis un
Miknis Siguldā PK
posmā izcīna zeltu
Brāļi Dukuri uzvar
Eiropas čempionātā
Latvijas skeletonists Martins
Dukurs Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasē 30 skeletonistu
konkurencē 11. reizi pēc kārtas
kļuva par Eiropas čempionu un
devīto reizi uzvarēja Pasaules
kausa izcīņas kopvērtējumā.
Martins lieliski veica otro
braucienu, laboja trases rekordu, kas tagad ir 49,94 sekundes.

Siguldā,
Pasaules
kausa
posmā Oskara Ķibermaņa un
Matīsa Mikņa divnieks izcīnīja
uzvaru. Savukārt Ralfs Bērziņš
un Dāvis Spriņģis ierindojās
sestajā vietā.
Pirmajā braucienā vairākas
reizes tika labots trases rekords.
Vispirms to izdarīja Krips,
uzreiz pēc tam viņu pārspēja
Vons. Savukārt Vonu par 0,23
sekundēm ar lielisku braucienu
pārspēja Ķibermanis. Uzreiz

Uzreiz pēc konkurentu neveiksmēm trasē devās Ķibermanis,
startā sasniedzot trases rekordu,
bet brauciena turpinājumā pieļāva nelielas kļūdas, bet tas netraucēja triumfēt šajā Pasaules
kausa posmā, jo vēl vairāk kļūdas pieļāva Frīdrichs. Izcīnītā
otrā vieta gan vācietim netraucēja nodrošināt uzvaru Pasaules
kausa izcīņas kopvērtējumā.
Ķibermanis šajā sezonā divas
reizes pirms Siguldas bija kāpis
uz goda pjedestala – Laplaņā
bija otrais, bet iepriekšējā posmā
Sanktmoricā izcīnīja bronzu.
Vēl viņam divas ceturtās vietas
Leikplesidā, piektā pozicija
Kēnigszē un 23. vieta Insbrukā,
kur viņš startēja ar traumu.
Bērziņš divniekos bija startējis
piecās sacensībās, kurās izcīnītas divas desmitās vietas, kā
arī 15., 18. un 19.pozīcija.

čempionātā startēs Latvijas
pilotu Oskara Ķibermaņa, Ralfa
Bērziņa un arī Oskara Melbārža
komandas. Aizvadītajā nedēļas
nogalē Siguldā notika Pasaules
kausa izcīņas pēdējais posms,
pēc kuŗa arī kļuva zināmas kvotas pasaules čempionātam. Latvija pasaules čempionātā bob-

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:
** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Ķibermanim/ Agate Nesaule.
MIDSUMERS
Miknim arī Eiropas aLOST
novel of women’s friendship
čempionu tituls in exile
Latvijas bobslejisti Oskars
Ķibermanis un Matīss Miknis
Siguldas trasē izcīnīja Eiropas
čempionu titulu, kā arī nodrošināja otro vietu Pasaules kausa
Uz goda pjedesdala: Tomass Dukurs, Martins Dukurs, Sunbins kopvērtējumā divnieku konkurencē.
Juns no Dienvidkorejas // FOTO: LETA
Ķibermanis/Miknis abos brauTomass Dukurs ierindojās
otrajā vietā. Līdz ar uzvaru
pēdējā posmā Martins Dukurs
ar 1665 punktiem devīto reizi
svinēja uzvaru kopvērtējumā,
par 62 punktiem apsteidzot
krievu Aleksandru Tretjakovu.
Trešajā pozicijā ar 1581 punktu
finišēja dienvidkorejietis Sun- Oskars Ķibermanis un Matīss
bins Juns. Tomass Dukurs, kuŗš Miknis // FOTO: bobslejs.lv
cienos sasniedza pārliecinoši
Siguldā pirmoreiz sezonā nolabākos rezultātus gan starta
kļuva uz Pasaules kausa posma pēc latviešiem trasē devās ieskrējienos, gan finiša rezulpjedestala, ar 1314 punktiem Pasaules kausa sezonas līderis tātā, kas divu braucienu summā
pakāpās uz sesto vietu. Pēc sa- Frančesko Frīdrichs, kuŗš Ķi- ļāva tuvākos sekotājus, šveicieša
censībām Martins Dukurs bija bermaņa rezultātu uzlaboja par Simona Frīdli ekipāžu, apsteigt
pateicīgs līdzjutējiem: “Sacen- 0,01 sekundi. Savukārt, Ralfs par 0,36 sekundēm. Oskars
sību gaisotne Siguldā iedeva ļoti Bērziņs ar Dāvi Spriņģi pirmajā Melbārdis un Intars Dambis
labu sajūtu. Jūtu, ka esmu mājās. braucienā lieliski veica trases divu braucienu summā saviem
Jau sildoties nāca klāt, deva lejasdaļu, bet tieši sākumā tautiešiem zaudēja 0,57 sekunlabus vārdus. Tas ir milzīgs iekrājās kļūdas, kas rezultātā des. Tas Pasaules kausa izcīņā
prieks, kad pasaka kādu labu deva dalītu devīto laiku, no deva piekto vietu, bet Eiropas
vārdu. Tas citreiz nozīmē daudz Frīdricha atpaliekot par 0,35 se- čempionātā – ceturto. Līdz ar to
vairāk nekā tās medaļas.”
kundēm. Pēc pirmā brauciena Latvijas sportisti Siguldā izcī***
Bērziņš atzina, ka nepieciešams nīja uzvaras visās sacensībās
Latvijas skeletoniste Endija uzlabot startu. To latviešu div- vīriešu konkurencē.
Tērauda Siguldā tika diskvali- niekam par 0,04 sekundēm arī
***
ficēta pēc Eiropas čempionāta izdevās izdarīt. Kopsummā BērLatvijas bobsleja izlase uz
pirmā brauciena. Endija uz- ziņa ekipāža sasniedza sesto pasaules čempionātu, kas notraukumā pirms pirmā brau- labāko rezultātu, no Ķibermaņa tiks Altenbergas trasē Vācijā,
ciena aizmirsa uzvilkt vesti ar atpaliekot par 0,47 sekundēm. devusies ar trim ekipāžām, vēstī
numuru, kā dēļ vēlāk pēc brau- Kritienu otrajā braucienā pie- Latvijas Bobsleja un skeletona
ciena saņēma diskvalifikāciju.
dzīvoja favorīti Frīdlī un Vons. federācija (LBSF). Pasaules

slejā varēs startēt ar trīs divnieku
ekipāžām un divām četrinieku
ekipāžām. Pēc lieliskā starta
Siguldā, gan Bērziņš, gan Melbārdis divniekos nodrošināja
vietu divdesmitniekā Starptautiskās bobsleja un skeletona federācijas reitingā.
(Turpināts 20. lpp.)

– Poignant and beautifully
written, this is a triumph of the
imagination and a candid portrayal of the price paid by women
forging their own path and by
those remaining true to tradition.
Lost Midsummers is also a tribute
to the way our origins sustain us
like the remembered fragrance of
Latvian birches at the end of this
wise and compassionate book. –
Alison Townsend, Persephone in
America & The Persistence of Rivers

Grāmata pieejama
www.amazone.com
un pasūtāma vietējos
grāmatu veikalos un
bibliotēkās

Agate Nesaule.

ZUDUŠIE
SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību

Kā latvieši nokļuva Amerikā
pēc Otrā pasaules kaŗa, kā
viņi te iedzīvojās, ko piedzīvoja
un pārdzīvoja, kā notika
„atgriešanās” Latvijā, kā savijās
cilvēku likteņi un kas palīdzēja
to visu izturēt... Lasiet,
atminieties, vērtējiet!
USD 25,–

Grāmatu latviešu valodā
Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg,
Florida 33715
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Toronto pensionāri
janvārī
Atklājot Toronto pensionāru
16. janvāŗa saietu, valdes priekšsēdis Auseklis Zaķis ar prieku
ziņoja, ka apvienības biedru
skaits atkal mazliet palielinājies,
jo mūsu saimei pievienojusies
Linda Lazda. Apsveicam! Tad
Auseklis atgādināja par Latvijas
Universitātes 100 gadu pastāvēšanas atceres sarīkojumu
svētdien Centrā un pieminēja
brīvās pusdienas pensionāru
apvienības pilnsapulces dienā,
kā kārdinājumu ierasties. Datums gan vēl netika paziņots.
Gunta Dreifelde ziņoja, ka
nākamais saiets būšot veltīts
Draudzīgā aicinājuma ierosmei
ar Centra bibliotekāri Aiju
Zichmani. Gunta turpināja savu
iepazīstināšanas programmu.
Šoreiz viņas skats apstājas pie
Karinas Alksnis, par kuŗu īsumā
pastāstīja viņas vedekla Sue.
Otrs Guntas “upuris” bija Aleksandrs Visvaldis Skepasts, dzimis un uzaudzis Daugavpilī.
Jautājumam, vai viņu īsumā
sauc par Sašu, kā tas parasts ar
Aleksandriem, viņš atbildēja
noraidoši. Bet par Valdi gan
viņu saucot!
Programmā bija Latvijas
Valsts akadēmiskā koŗa LATVIJA Otavas koncerta otrā daļa,
ar māksliniecisko vadītāju un
diriģentu Māri Sirmo. Tā sākās
ar divām Richarda Dubras kom-

pozicijām “O, magnum mysterium” un “Tu skaisto Diva dorza
roze”. Nākamais komponists
bija Ēriks Ešenvalds, par kuŗu
Gunta vispirms pastāstīja, ka
viņš studējis kompoziciju Oksfordā, bet maģistra gradu ieguvis Latvijas Universitātē. Pirmais viņa darbs bija “Gaismas
upes”, tad sekoja divas sāmu
tautasdziesmu apdares. Gunta
stāstīja par sāmiem, kas pieder
somu-ugru etniskajam celmam,
bet tagad ir izkaisīti pa visu pasauli. Baltijas jūrā ir gan sala,
kuŗu mēs saucam par Sāmsalu,
bet tas ir tikai tai dotais latviskais nosaukums. Aizmirsts nebija ari Tālivaldis Ķeniņš un
viņa “Svešie dārzi”, bet mums
svešs bija Eriks Vitakrs (Eric
Whitacre) ar “Leonardo sapņo
par savu lidmašīnu” (Leonardo
dreams of his flying machine).
Divu komponistu atšķirīgo
pieeju vienam un tam pašam
tematam varējām dzirdēt, klausoties Mortena Lauridsena “O
magnum mysterium” un salīdzinot to ar Richarda Dubras
darbu, kaut gan jāatzīst, ka visā
pilnībā to varēja darīt tikai tie,
kas paši dzīvo mūzikas pasaulē.
Koncerts beidzas ar igauņu
komponista Veljo Tormisa
“Dzelzs apvārdošanu” no eposa
“Kalevala” devītās nodaļas.
da
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Kanadas Kaŗa mūzejā izstāde
“Latvijas traģēdija. 1941”

No kreisās: LOMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, Kanadas Kaŗa mūzeja vadītājs Džeimss
Vithams, vēsturnieks Kārlis Dambītis un Okupācijas mūzeja direktore Solvita Vība // FOTO: LOM

4. martā Kanadas Kaŗa mūzejā
Otavā atklās Latvijas Okupācijas
mūzeja un mūzeja “Ebrēji Latvijā” kopīgi veidoto ceļojošo
izstādi “Latvijas traģēdija. 1941”.
Lai pārrunātu izstādes eksponē-

šanas jautājumus, 10. februārī
mūzejā viesojās Kanadas Kaŗa
mūzeja kollekciju direktors
Džeimss Vithams (James Whitham).
Izstādi 2011. gadā sagatavoja

Latvijas Okupācijas mūzeja
vēsturnieki Ritvars Jansons,
Ojārs Stepens un mūzeja “Ebrēji
Latvijā “ vēsturnieki Iļja Ļenskis,
Marģers Vestermanis. Māksliniece – Ieva Nagliņa.

Dievk. 12:00 Bībeles stunda.
• Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
E-pasts: cianasdraudze@gmail.com;
www.facebook.com/ČikāgasCiānas-draudze-255043897965234. Dievk. notiek svētdienās
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
• Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
• Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL 33308). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk.

visi lūgti pie kafijas galda!
• Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). Dievkalpojumi notiek plkst. 11:00.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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
23. februāris Dievkalpojums
ar Sv. Vakarēdienu plkst. 11:00;
seko draudzes gada sapulce.
1. marts Dievkalpojums plkst.
11:00
8. marts Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums plkst.
11:00; seko pusdienas – studenšu
korporāciju locekļu izkārtojumā.
15. marts Dievkalpojums
plkst. 11:00
Pankūku brokastis pirms dievkalpojuma – 10:00; seko Dāmu
komitejas sēde.
22. marts Dievkalpojums –
laju vadībā plkst. 11:00
29. marts Dievkalpojums mūsu
baznīcā nenotiks. Aicinām visus
draudzes locekļus uz dievkalpojumu plkst. 3.00 pp ar Sv. Vakarēdienu Vilmingtonā, sekos kafijas galds Good Shepherd baznīcā
– 1530 Foulk Road – Rt. 261 –
Wilmington
(Turpināts 19. lpp.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
FILADELFIJA
Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā, 531 North 7th Street, Philadelphia, PA 19123.
Filadelfijas pensionāru kopas
sanāksme notiks otrdien, 2020.
gada 3. martā groziņu veidā. Tā
sāksies, plkst. 11:00 dienā Filadelfijas Brīvo latvju biedrības telpās,
531 North 7th Street. Programmā
valdes ziņojumi, nākotnes darbība,
un pārrunas par notikumiem.
Saiets beigsies ar dzimšanas
dienu svinēšanu un kafijas galdu.
Viesi arvien laipni gaidīti. (AB)
FBLB Gada sapulce – PSFL
Annual Meeting at The Latvian
Society. Date: 01 Mar 2020 2:00
PM EST
Gan es gāju, gan darīju,
Gan es otru aicināju;
Gan draugam, gan radam
Nākt ar mani talciņā.
Filadelfijas Brīvo latvju biedrības valde sirsnīgi aicina jūs
piedalīties gada sapulcē. Varēsit
uzzināt par pēdējā gada notikumiem un piedalīties jaunā
gada kalendāra plānošanā.
Laipni gaidām jūs. Gribam jūs
redzēt, dzirdēt jūsu ieteikumus
un strādāt kopā ar jums!
Gada sapulce notiks 1. martā
plkst. 2:00 pp.
Lūdzam reģistrēties sapulcei
un sniegt ieteikumus pārrunām
pirms sapulces, lai tos var iekļaut
dienas kārtībā.
Visi biedri laipni lūgti piedalīties. Talkas darbu un vietu
dažādās komitejās netrūkst! Arī
viesi gaidīti!

Būs vakariņas!
We invite you to pre-register
online for the annual general meeting and submit proposed discussion topics so that they can be
added to the meeting agenda.
All full and social members are
encouraged to attend and participate. Please consider volunteering
or joining committees to help realize our goals! Potential members
and interested persons are welcome to attend, as well.
Dinner will be provided.
More information and online
registration: FBLB Gada sapulce
- PSFL Annual Meeting
LINKOLNA, NEBRASKA
Koncerts, 29. februarī, 1:00
pm. LIGO (Latvian Irish Gusto
Orch.). Acoustic band spēles Īrijas
mūziku un Latviešu tautasdziesmas. Būs: 1. Koncerts 2. Kopdziedāšana, 3. Latviešu mūzikas
“Trivia contests”, 4. Pilnas pusdienas ar vīnu. Pieaugušajiem: $25.
Studentiem: $10. Bērniem zem
10 g.: brīvs. Latviešu centrā, 33 &
Mohawk iela, Linkolna. RSVP līdz
22 feb.: kunora@windstream.net
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA 98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
29. februārī Biedru Pilnsapulce.
Pēc sapulces biedrība cienās ar
pankūkām un desiņām.

Sestdien, 21. martā Daugavas
Vanagi plāno rīkot pasākumu ar
talantīgā vijolnieka Martiņa Šteinbluma piedalīšanos (ko dzirdējām
Ziemsvētku koncertā). Šis koncerts būs veltīts Latviešu Leģionāru piemiņas dienai, ko atzīmējam
13. martā. Aicinām atcerēties un
pieminēt tos, kas Otrā pasaules kaŗa
laikā cīnījās Latviešu Leģiona
satāvā. Sīkāka informācija sekos.
Uzmanību! Mainījusies Biedrības Facebook lapa, lūdzam sekot mūsu jaunajai lapai „Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL“. Sīkāku
infomāciju par pasākumiem var
uzzināt Biedrības Facebook lapā
vai zvanot Dacei Nebarei Tel:
917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien
19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-992-9700.
www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com. Katru otrdien
plkst. 20:00 koŗa mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@gmail.
com. Runas stundas trešdienās
10:00 - 15:00. Dievk. notiek 11:00.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
5. aprīlis Pūpolu svētdiena.
Plkst. 11:00 Dievkalpojums ar Sv.
Vakarēdienu. Valdes ievešana amatā
9. aprīlis Zaļā Ceturtdiena
plkst. 2:00 pēcpusdienā – Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
10. aprīlis Lielā Piektdiena.
Plkst. 7:00 vakarā Dievkalpojums
ar Sv. Vakarēdienu.
12. aprīlis Kristus Augšāmcelšanās svētki. Plkst. 8:00 no
rīta Lieldienu dievkalpojums.
Sekos Lieldienu brokastis –
groziņu veidā.
Atzīmējiet kalendāros – sestdien, 9. maijā UTENIS – draudzes īpašumā no plkst. 8:00 am
līdz 2:00 pm.
• Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: (1780 Knapp St. NE, Grand
Rapids MI 49505). Tālr: 616-3616003. Māc.prāv. Ilze Larsen, tālr:
269-214-1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-975-2705. Dievk.
notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
• Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
23. februārī dievk. ar dievg.
1. martā dievk. ar dievg.
8. martā dievk.
• Klīvlandes Apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107). Draudzes
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. Otrajā svētdienā Dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katrā otrajā ceturtdienā.
• Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
28. martā, plkst. 11:00 - dievkalpojums ar dievgaldu, māc. Igors
Safins. Pēc dievk. kafijas galds.
• 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.: 414258-8070.
Dievk.
notiek
svētdienās 10:00.
• Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).Pēc
Dievk. sadraudzība.
• Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian Church
(P.O. Box 39, Station NDG, Montreal QC H4A 3P7), tālr.: 514-9929700. www.draudze.org vai www.
tervete.org Dievk. vada dr. pr.
Jānis Mateus un Vik. Zvirgzds. tālr.:
514-481-2530, e-pasts: prez@draudze.org. Dievkalpojumi Centrā.
• Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-

1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk. notiek 13:30.
26. februārī 11:00 Pelnu
dienas svētbrīdis; Bībeles stunda
8. martā 13:30 Dievkalpojums;
seko Draudzes pilnsapulce
(pulkstenis jāgriež 1 stundu uz
priekšu)
22. martā 13:30 Dievkalpojums
ar dievgaldu
10. aprīlis 17:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
19. aprīlis 13:30 Lieldienu atskaņas dievkalpojums
26. aprīlis 13:30 Dievkalpojums
17. maijs 13:30 Dievkalpojums
21. maijs 11:00 Debesbraukšanas dienas svētbrīdis; Bībeles
stunda
31. maijs 13:30 Dievkalpojums
ar dievgaldu – Vasarsvētki
• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street,
New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
• Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church (1900
Westfall Rd, Rochester NY 14618).
Februārī dievkalpojumi nebūs.
Svētdien, 8. martā, 2:00 p.p.,
Ciešanu laika dievkalpojums ar
DIEVGALDU.
Diakone Linda Sniedze Taggart.
Pulkv. O. Kalpaka pieminēšana.
Sekos GADA SAPULCE.
• Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI 48602)
Mācītāja: Biruta Puiķe-Wilson
mob. (269)267-5330. Kontaktpersona: MaryBeth Dzirnis mob.
(989)781-1163. Epasts: dzirnis@
chartermi.net Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpusdienā,
seko groziņu kafijas galds.
• 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. Pēc Dievk.
kafijas galds.
11. aprīlis plkst. 12.00; Diakone
Guna Reins. Lieldienu Dievkalpojums ar dievgaldu; groziņu
kafijas galds.
6. jūnijs plkst. 12.00; Diakone
Guna Reins. Aizvesto Piemiņas
Dievkalpojums; groziņu kafijas
galds.
• Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. Lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
• Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Sniedze
15. martā Dievkalpojums ar
Dievgaldu. Sekos sēde.
• St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru
pirmo un trešo svētdien Faith

Lutheran baznīcā (2601 49th Str.
N, St.Petersburg, FL), Māc. Aivars
Pelds, tālr.: 727-368-0935 Draudzes locekļu ziedojumus pirms
katra dievkalpojuma vai pa pastu
pieņems draudzes kasieris Andris
Ritums. Lūdzu, centieties ziedot!
Pasta adrese: 2862Weathersfield
Ct. Clearwater, FL 33761. Draudzes altāŗa ziedu kārtotāja ir
Kitija Treimanis. Lūdzu, esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu
un piesakieties viņai pa tālruni:
727-540-9078.
Svētdien, 23. februārī, plkst.
11:00 Bībeles stunda.
Svētdien, 1. martā, plkst. 14:00
dievkalpojums Faith Lutheran
baznīcā.
Sestdien, 21. martā Daugavas
Vanagi plāno rīkot pasākumu ar
talantīgā vijolnieka Martiņa Šteinbluma piedalīšanos (ko dzirdējām
Ziemsvētku koncertā). Šis koncerts būs veltīts Latviešu Leģionāru piemiņas dienai, ko atzīmējam 13. martā. Aicinām atcerēties
un pieminēt tos, kas Otrā pasaules kaŗa laikā cīnījās Latviešu
Leģiona satāvā. Sīkāka informācija sekos.
• Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā. tālr:

514-992-9700, www.draudze.org.
Māc. Zvirgzda tālr: 613-400-3288,
e-pasts: zvirgzds@me.com. Māc.
Jānis Mateus.
• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.stjohnslatvian.
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.: 905338-5613, 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 208503121), 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. Dace
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un
epasts-dzalmanis@yahoo.com).
Svētdienās:
9:15 Latviešu skola, 10:00
Zaķīšu nodarbības
11:00 DIEVKALPOJUMS

Seko kristīga sadraudzība
Vīzija 20/20: IESKATS *
Draudze & tās vide šodien –
demografija, statistika, izaicinājumi. Nāc, piedalies pārdomās & pārrunās!
Sestdien, 22. februārī – 12:30
Baltiešu deju festivāls (rīko
NAMEJS)*
23. FEBRUĀRĪ – Mūsu Kunga
apskaidrošanas diena. DIEVKALPOJUMS. Seko – skolas
tēvu rīkotās Pankūku brokastis!* Ienākumi par labu Vašingtonas latviešu pamatskolai.
Sveiksim februāŗa jubilārus.
Trešdien, 26. februārī – Pelnu
trešdiena/Ciešanu
laika
sākums. 11:00 & 19:30
Svētbrīdis ar Svēto vakarēdienu.
Atzīmēšanai kalendāros
1. martā – Vīzija 20/20*
8. martā – Plkv. O. Kalpaka
piemiņas dievkalpojums
22. martā – Draudzes pilnsapulce
12. aprīlī – Lieldienas
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas uz
e-pastu: rigaven@aol.com –
Inese Zaķis – ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS

Dieva mierā ir aizgājis mūsu mīļais brālis, krusttēvs un radinieks

ANDREJS BROŽE
Dzimis 1927. gada 28. februārī Rīgā, Latvijā,
miris 2019. gada 24. oktobrī Sylvania, Ohio, ASV
Sirsnībā un pateicībā
MĀSA VALDA LĒVENŠTEINA
MĀSA ILZE AUSTRIŅA AR ĢIMENI
KRUSTDĒLS ANDRIS LĒVENŠTEINS AR ĢIMENI
RADI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc;
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām trauc.
/Zinaīda Lazda/

Mūžīgā mierā aizgājusi

LIDIJA BALODIS,
dzim. TRENCIS

Dzimusi 1933. gada 31. martā Jelgavā,
mirusi 2019. gada 27. decembrī Concord, NH
Mūžīgā mīlestībā piemin
LIELJURA ĢIMENE

Acīs izdziest spodrais kvēls,
Apklusuši mīļie vārdi,
Sirdī vien vēl dzīvs tavs tēls.

Dieva mierā aizgājusi mūsu māmiņa

VILMA LĀNS,
dzim. BIRZE

Dzimusi 1924. gada 5. martā Liepājā,
mirusi 2020. gada 15. janvārī Ashburn, Virdžīnijā
Viņu ar mīlestību un pateicību piemin
DĒLS IKARS, DĒLS MĀRIS AR VEDEKLU MARGARITU
MAZMEITAS ASHLEY UN ERIKA, 3 MAZMAZMEITIŅAS UN MAZMAZDĒLIŅŠ
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(Turpināts no 17. lpp.)

Pasaules čempionāts
biatlonā Italijā
sākās ar 4x6 km jauktās stafetes slēpojumu. Latvijas izlase
ierindojās 21. vietā. Stafete Latvijas valstsvienībai sākās teicami – Bendika sašāva visus
piecus mērķus un šautuvi atstāja
augstajā sestajā vietā 4,9 sekundes aiz līderes austrietes Lizas
Terēzas Hauzeres. Šautuvē guļus
Latvijas sieviešu izlases līdere
patērēja divas rezerves patronas
un italietei Lizai Vitoci zaudēja
17,3 sekundes, būdama devītā,
bet posmu pabeidza astotajā
vietā 25,7 minūtes aiz līderes
norvēģietes Martes Ulsbū-Reiselannas. Otrajā posmā Jūlija
Matvijenko slēpoja lēnāk, pirmajā šautuvē noguldīja visus
piecus mērķus, otrajā iztērēja
trīs rezerves patronas un posma
finišu sasniedza 19. vietā trīs
minūtes un 41,9 sekundes aiz
līderes norvēģietes Tirilas Ekhofas. Trešajā posmā Aleksandrs Patrijuks pirmajā šautuvē izmantoja divas rezerves
patronas, bet šaušanā stāvus nopelnīja soda apli un tika apdzīts
par apli, Edgaram Misem ceturtajā posmā nedodoties un
Latvijai finišējot 21. vietā 27
komandu vidū.
Andrejs Rastorgujevs 10 km
sprintā netrāpīja sešiem mērķiem un ieņēma neparasti zemo
– 70. vietu pasaules čempionātā,
Roberts Slotiņš finišēja 14 vietas zemāk (3 kļūdas), bet Aleksandrs Patrijuks ieņēma 89.
vietu (5).
Baiba Bendika izcīnīja 12.
vietu 7,5 km sprintā, sasniedzot
savu karjēras labāko rezultātu.
Par pasaules čempioni tika kronēta norvēģiete Marte UlsbūReiselanna, kuŗa šautuvē kļūdījās vienu reizi.

Baibas Bendikas
rekords

Klubu spēlētājus
neatbrīvo...

Baiba Bendika Italijā izcīnīja
devīto vietu pasaules čempionāta 10 kilometru iedzīšanas
sacensībās, vēlreiz uzlabojot
karjēras rekordu. Iepriekšējais
rekords pasaules čempionātos
Bendikai bija iepriekš izcīnītā
12. vieta 7,5 km sprintā. Par
pasaules čempioni tika kronēta
italiete Doroteja Vīrere, kuŗa
noslēpoja vienu soda apli,
finišēdama pēc 29 minūtēm un
22,0 sekundēm. Bendika ar
diviem soda apļiem uzvarētājai
zaudēja vienu minūti un 3,2
sekundes, kas deva devīto vietu.
Trasē viņai bija 30. ātrākais
solis. Bendika līdz šim iedzīšanas disciplīnā pasaules meistarsacīkstēs bija startējusi tikai
divreiz. 2017. gadā Austrijas
trasē Hochfilcenē viņa ieņēma
27. vietu, bet pagājušogad
Zviedrijā, Estešundas trasē,
pakāpās par četrām vietām
augstāk.

Latvijas vīriešu izlases basketbolā 15 kandidātu vidū pirms
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmā posma spēlēm ar Bosniju un Hercegovinu
un Bulgāriju nav Eirolīgas spēlētāju, paziņojusi Latvijas Basketbola savienība (LBS).

Kamaniņu braucēju
medaļas
Latvijas kamaniņu braucēja
Elīza Cauce Soču olimpiskajā
trasē izcīnīja bronzu Pasaules
čempionāta Sprinta kausa sacensībās.

Kristers un Kendija Aparjodi

Ar jaunu trases rekordu –
divas minūtes un 44,213 sekundes – uzvarēja Vācija, kuŗas sastāvā bija Jūlija Taubica, Johanness Ludvigs un Tonijs Egerts/
Saša Benekens.

Trasē Andris un Juris Šici

Latvija Vācijai zaudēja 0,321
sekundi, bet par 0,023 sekundēm pārspēja ASV. Latvieši
amerikāņiem bija priekšā aptuveni sekundes desmitdaļu,
bet Šici pirms dēlīša skaršanas
nedaudz kļūdījās un finišā
gandrīz zaudēja vadību.
***
Latvijas kamaniņu braucējs
Kristers Aparjods Soču olimpiskajā trasē izcīnīja piekto
vietu šī gada pasaules čempionātā, bet U-23 ieskaitē viņš
bija otrais. Inārs Kivlenieks ierindojās 13., Riks Kristens Rozītis – 15., Artūrs Dārznieks –
18. vietā. Kendija Aparjode Sočos
pasaules čempionātā kamaniņās finišēja ceturtajā vietā.

Dāvim Bertānam –
trešā vieta
tālmetienu
konkursā
Dāvis Bertāns Čikāgā izcīnīja
trešo vietu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Zvaigžņu spēles programmā iekļautajā tālmetienu konkursā.

Elīza Cauce

Baiba Bendika

Bendika pirmajā ugunslīnijā
neaizvēra otro mērķi, bet otrajā
bija nekļūdīga. Viņa čempionei
zaudēja 46,9 sekundes, bet pirmais sešinieks bija desmit sekunžu attālumā. Baibai trasē
bija 37. ātrākais solis. Jūlija
Matvijenko neaizvēra divus
mērķus, čempionei zaudējot
teju četrarpus minūtes un ieņemot 88. vietu. Savukārt Sanita Buliņa savā debijā noslēpoja trīs soda apļus, čempionei
zaudēja nepilnas sešas minūtes
un ierindojās 98. pozicijā 101
biatlonistes konkurencē.

Uzvaru Sprinta kausā izcīnīja
mājiniece Jekaterina Katņikova,
kuŗa trasi izbrauca 31,105 sekundēs, par astoņām sekundes
tūkstošdaļām apsteidzot tautieti
Tatjanu Ivanovu. Kendija Aparjode ierindojās sestajā, Ulla
Zirne – 11. vietā. Cauce ilgu
laiku bija ātrākā trasē, bet pēdējās trīs starta vietas bija atvēlētas mājiniecēm, no kuŗām
divas pamanījās apsteigt latvieti. Latvijas kamaniņu braucēja līderei zaudēja 0,37 sekundes, kas bija pietiekami, lai izcīnītu bronzu.
Latvijas kamaniņu braucēji
Kendija Aparjode, Kristers
Aparjods un Juris un Andris
Šici 11 komandu konkurencē
Soču olimpiskajā trasē izcīnīja
sudraba medaļu pasaules čempionāta sacensībās stafetē.

Dāvis Bertāns

Katrā kārtā basketbolistam 70
sekunžu laikā bija jāizpilda 27
metieni, ar kuŗiem var iekrāt
maksimāli 40 punktus. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par
divām bumbām vairāk, plūs
piešķirtas papildu desmit sekundes. Konkursa finālā Bertānam bija pirmajam jādodas
izpildīt metienus. Dāvis trāpīja
septiņus no pēdējiem desmit
metieniem, kārtu iesākot ar 22
punktiem, bet Bukers guva 26
punktus, pārspēdams latvieti.
Kā trešais tālmetienus izpildīja
Hīlds, kuŗš tika pie 27 punktiem un svinēja uzvaru.

Latvijas izlases dalībnieks Jānis
Blūms
17. februārī, Latvijas vīriešu
valstsvienība aizvadīja pirmo
treniņu, gatavojoties 2021.gada
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmā posma spēlēm ar Bosnijas un Hercegovinas izlasi 21. februārī Rīgā un
Bulgārijas izlasi 24. februārī Botevgradā. Uz treniņnometni uzaicināti 15 spēlētāji. No Eirolīgas
spēlētājiem šoreiz palīdzēt nevarēs neviens. “Ar klubiem bija
rēgulāra komūnikācija, bija cerīgi signāli, diemžēl galīgās
atbildes bijušas negātīvas,” situāciju komentēja vīriešu valstsvienības ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs. Atbrīvoti nav ne
abi Maskavas apgabala Himki
spēlētāji Jānis Timma un Dairis
Bertāns, ne Jānis Strēlnieks,
kuŗiem bijušas dažādas veselības problēmas. Arī Francijas
klubs Vilērbānas ASVEL neatbrīvoja nevienu spēlētāju – ne
Richardu Lomažu, ne beļģi Izmaelu Bako, ne četrus Francijas
izlases spēlētājus. Sarakstā ir
gan pieredzējušie, gan jaunie
spēlētāji – valstsvienības spēļu
rekordisti un potenciāli debitanti. Visi ir gatavi cīnīties un
palīdzēt valstsvienībai sasniegt
kopīgos mērķus.

Štelmachers
mierīgs...
Gatavojoties pirmajām 2021.
gada Eiropas čempionāta (EČ)
kvalifikācijas turnīra spēlēm,
Latvijas basketbola izlases galvenā treneŗa Roberta Štelmachera sirds ir mierīga par visām
spēlētāju pozīcijām. Viņa rīcībā
ir visi šobrīd labākie pieejamie
Latvijas basketbolisti.

Roberts Štelmachers
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“Prieks sākt izlases treniņu
procesu pirmajā posmā. Esam
15 spēlētāju sastāvā, vēl nepiedalījās Žanis Peiners, kuŗam ir
mikrotrauma, bet vēl jāsaprot,
cik tā ir nopietna. Drīzumā
zināsim, vai varēs palīdzēt [noskaidrojās, ka Peiners izlasei

nepalīdzēs]. Ir izdarīts liels
darbs, lai varētu sākt gatavoties
pirmajai spēlei,” teica izlases
ģenerālmenedžeris Artūrs Štālbergs. “Bija spēlētāji, kuŗiem
bija attaisnojošs iemesls, kuŗi
pateica, ka nevarēs izlasi šajā
sabraukumā pārstāvēt. Bija arī
tādi, kuŗu iemesls neierasties
man nav saprotams...” “Šajā nedēļā spēlētājiem kārtīgi jāziedojas izlasei, jābūt gataviem
pirmajai spēlei. Ievēroju, ka jaunajiem spēlētājiem acis deg, kas
ir patīkami,” norādīja pieredzējušais Jānis Blūms. Pirmā spēle
būs Rīgā 21. februārī pret Bosnijas/Hercegovinas vienību. Pēc
tam jāspēlē ar Bulgārijas un
Grieķijas izlasēm (attiecīgi 24.
februārī un 26. novembrī)
Finālturnīram kvalificēsies
katras grupas trīs labākās komandas. Vietas finālturnīrā garantētas rīkotājvalstīm: B grupā
‒ Italijai, C grupā ‒ Čechijai, E
grupā ‒ Gruzijai, G grupā ‒
Vācijai (šajās grupās ceļazīmes
iegūs divas labākās no trim
pārējām komandām). Latvijas
grupā vēl ir arī Bulgārija un
Grieķija. Finālturnīrs notiks
2021. gada septembrī Milānā,
Prāgā, Tbilisi, Ķelnē un Berlīnē.

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds
Silovs Soltleiksitijā pasaules čempionātā izcīnīja septīto vietu
sacensībās ar masu startu.

Haralds Silovs

Masu starta sacensības Silovam bija vienīgās šajā čempionātā. Arī iepriekš Hērenvēnā
notikušajā Eiropas čempionātā
viņš masu startā ierindojās
septītajā vietā.

Jānis Ikaunieks par
spēlēšanu Norvēģijā
„Norvēģijas spēcīgākais futbola čempionāts ir īstā vieta,
kur turpināt uzlabot savas
prasmes gan laukumā, gan
ārpus tā,” sarunā ar Drammenes
Stromsgodset preses dienestu
teica Latvijas izlases pussargs
Jānis Ikaunieks.

Jānis Ikaunieks

Ikaunieks noslēdzis trīs gadu
līgumu ar Norvēģijas klubu
Drammenes Stromsgodset. Par
lēmumu pievienoties klubam:
“Tas bija mans un aģenta kopīgs
lēmums. Nospriedām, ka šeit es
varētu augt.”
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

