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Mīļā Lieldienu 
draudze Dieva plašajā 

pasaulē, arī Latvijā!

PriecīgasLieldienas!

Dace Micāne Zālīte

Gājputni
Vai kāds mani sauca?
Kāsis gājputnu pāri man traucas.
Vai kāds mani lūdzas,
Uztic bēdas, sūdzas?
Pār tīrumu dzestra vēja vēdas.
„Latvijā atgriežas gājputni,”
Raksta avīze „Diena”.
Kas mani sauca?
Virs meža gājputni traucas.
Kas mani sauca?
Putni atbildi teic – tava zeme un tauta.

KLĀVS
BĒRZIŅŠ

Jēzus saka: “ES ESMU aug-
šāmcelšanās un dzīvība. Kas tic 
uz mani, tas dzīvos, kaut arī 
viņš mirtu!” – tā to lasām Jāņa 
evaņģelija 11. nodaļas 25. pantā, 
un šie Svēto rakstu vārdi ap -
raksta ne tikai Jēzus Lieldienu 
notikumu uzsaukumu, bet arī 
atbilst Latvijai nozīmīgās Brāļu 
draudzes, Hernhūtiešu kustības 
Lieldienu svētdienas lozunga, 
Jaunās Derības vārdiem.

Parasti draudzes mācītāji 
spre diķī mēģina senus noti-
kumus izteikt, skaidrot ik reizi 
no jauna, jaunā, aktuālā kon -
tekstā. Un kāds mums katram 
ir šis „apkārtējās vides ietekmju 
kopums” šogad Lieldienās, pri-
vātā dzīvē, sabiedrībā, polītis-
kos notikumos, polītiķu nespējā 
un kaŗa draudos?

Svētos rakstos aprakstītie no -
tikumi laika tecējumā ir tūk-
stoškārt skaidroti, analizēti, arī 
ar jaunām metodēm, piemēram, 
pat ar vienam otram luterānim 
nepieņemamo vēsturiski kri -
tisko metodi. Ir veidojušās vis-
visādas procesijas, piemēram, 
Krusta ceļa procesija gan ar 7, 
14 vai pat 15 stacijām, turklāt 
vieniem 15. stacija ir Kristus 

augšāmcelšanās, otriem saistīta 
ar ķeizara Konstantīna mātes 
Helēnas centieniem atrast Jē -
zus krustu. Un katrai kristīgās 
ticības Baznīcai vai apvienībai 
„apkārtējās vides ietekmju ko -
pumā” ir gandrīz savs skaidro-
jums un veids, kā pirmsliel-
dienu laiku, Kluso nedēļu, 
Krusta ceļu, piedzīvot un Liel-
dienu notikumam sagatavoties.

Man patīk un palīdz šodie nas 
vides ietekmju kopumā lute-
riskais – reformācijai raksturīgā 
pieeja pašam domāt, reflektēt, 
mēģināt saprast un iedrīkstēties 
jautāt, kā to nesen, ciemojoties 
Prāgā un pieminot reformātoru 
Jāni Husu (Jan Hus) izteikusi 
kādreizējā Vācijas evaņģeliskās 
Baznīcas bīskape. Tas nozīmētu 
pašam domāt un savā dzīvē 
mēģināt reflektēt Jēzus vārdus: 

“ES ESMU augšām cel-
šanās un dzīvība. Kas tic 
uz mani, tas dzīvos, kaut 
arī viņš mirtu!” – „Es biju 
miris, un redzi – es esmu 
dzīvs, un man pieder 

nāves un elles atslēgas” 
(Atkl. 1,18), solījums: „Vēl 
mazliet, un pasaule mani 
vairs neredzēs, bet jūs 
mani redzēsit, jo es dzī-
voju, un arī jūs dzīvosit”

(Jņ.14,19)

Un man arī patīk, sekojot 
senai, latviskai, luteriskai un 
Brāļu draudzes, Hernhūtiešu kus-
 tības tradicijai paņemt dzies mu 
grāmatu rokā un dziedāt: „Jēzus 
dzīvs, un es tam līdz! Nāve, ko 
tavs dzelon’s dara? Aust aiz kapa 
jaunais rīts, Lauzta nāves tumšā 
vara! Dzīvība man mantota; Tā 
ir mana cerība!”

Šādi es varu pieņemt ticības 
izaicinājumu, kaut vai „katru 
gad’ no jauna” apkārtējās vides 
ietekmju kopumu Latvijā un 
ārpus mūsu valsts, Dieva plašajā 
pasaulē! Šī cerība solījumā: ”Es 
dzīvoju, un arī jūs dzīvosit” – 
atņem bailes un rūpes privātā 
dzīvē, sabiedrībā, polītiskos no -
tikumos, par polītiķu nespēju 
un kaŗa draudiem.

Gaišus Kristus 
Augšāmcelšanās svētkus!
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Rīgas Latviešu biedrības rindās – divi jauni Goda biedri 
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Nesaprotu!
Nesaprotu, kāpēc pa Rīgas 

ielām var defilēt kaut kādas de -
monstrantu grupas ar Krievijas un 
Krievijas kaŗa flotes karogiem. 
Dažādi stulbi plakāti, lozungi un 
puspiedzērušu bļāvēju pulciņi, ko 
tur teikt, – acīmredzot tā ir de  mo -
kratijas grimase. Taču svešas valsts 
karogi – tā ir pavisam cita lieta. 
Ja uz kaŗakuģa tiek pacelts svešas 
valsts karogs – tas nozīmē kuģa 
kapitulāciju. Vai tiešām arī mēs 
gatavojamies vai jau esam gatavi 
to darīt? Kāpēc neiejaucas Dro -
šības policija? Tā drīz sagaidīsim 
arī tā dēvētos „pašaizsardzības” spē-
 kus, kas aizsargās nabaga “kriev-
valodīgos” no neganto lat  viešu 
pāridarījumiem. Vai tiešām gri-
bam Dienvidukrainas notikumu 
scēnariju sagaidīt arī pie mums?

E. V. UPELNIEKS

Par nopelniem latviešu mū -
zikas kultūras attīstībā 2014. ga -
da 22. februārī Rīgas Latviešu 
biedrības (RLB) biedru piln sa-
pulcē par Goda biedriem ievēlēti 
koŗu diriģents, trimdas un Vis-
pārējo latviešu Dziesmu svētku 
Goda virsdiriģents, periodisko 
rakstu krājuma Latvju Mūzika 
galvenais redaktors Roberts 
Zuika un mūzikas vēsturnieks, 
komponists, mūzikas kritiķis un 
publicists, ilggadējais RLB dom-
nieks un Mūzikas komisijas 
priekšsēdētājs, Jāzepa Vītola Lat-

vijas Mūzikas akadēmijas emeri-
tus profesors Oļģerts Grāvītis.

Jaunievēlētie Goda biedri Oļ -
ģerts Grāvītis un Roberts Zuika 
saņems īpašās sudraba Goda 
zīmes un sudraba biedra kartes. 
O. Grāvīti iecerēts apciemot mā -
jās – Piebalgā, lai svinīgi pa  snieg-
tu Goda zīmi un biedra karti. 
Savukārt Roberts Zuika tiks go -
dināts jūlija beigās, kad gaidīsim 
viņu viesojamies Latvijā. 

Biedrības statūti paredz, ka par 
biedrības Goda biedriem, pēc 
domes ierosinājuma, biedrības 

pilnsapulce ievēlē izcilus māk-
slas, kultūras un zinātnes dar-
biniekus vai personas, kam ir 
lieli nopelni biedrības mērķu 
īstenošanā. Biedrības Goda bied-
rus ievēlē uz mūžu.

Rīgas Latviešu biedrības priekš-
sēdētājs Guntis Gailītis: “Rīgas 
Latviešu biedrības Goda biedra 
nosaukums ir senākā cieņas iz -
pausme par izcilu devumu lat-
viešu kopības un nācijas stipri nā-
šanā. Biedrības runas vīri novēr-
tēja, godāja izcilas personības un 
pateicās atbalstītājiem. 1870. ga  da 
15. februārī runas vīru sapulcē 
par Goda biedriem pirmo reizi 
tiek izvirzīti un uzņemti Krievijas 
imperijas valdnieku iecelti pār-
vald nieki un sabiedrībā pazīstami 
kultūras darbinieki. Līdz 1940. 
gadam zināmi turpat 40 Goda 
biedru vārdi un uzvārdi. Mēs 
turpinām vēsturiskās tradicijas, 
pēc Biedrības atjaunošanas 1989. 
gadā ievēlēti 14 jauni Goda biedri”. 

ZINTA GUGANE
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 // FOTO: Karīna Miezāja

Alvis Zemzaris. Iela vecpilsētā. 2010. gads

Uldis Zemzaris. Pašportrets. 1990. gads

Piektdien, 11. aprīlī, Rīgas 
biržā notika preses konference, 
kuŗā izstādes rīkotāji un Vija 
Celmiņa tikās ar žurnālistiem 
un mākslas zinātniekiem. Kupli 
apmeklētajā preses konferencē 
māksliniece runāja daudz, lab-
prāt un atraisīti, atklājot sevi kā 
ļoti interesantu, dzirkstošu un 
asprātīgu cilvēku. Runāja lat-
viski, uz angļu valodu pārejot 
tikai tad, kad stāsts vērpās par 
mākslu, par dzīves filozofiju. 
„Esmu laimīga par iespēju būt 
šeit,” teica Vija Celmiņa un sev 
raksturīgajā šķelmīgumā pie-
bilda – „labs ēdiens, gudri un 
smuki cilvēki, priecājos par 
ikvienu tikšanos.” Protams, tika 
uzdots arī jautājums par atmi-
ņām – ko māksliniece atceras 
no Latvijas, laikposma, kad 
viņa to atstāja. „Maz, vien dažas 

Vija Celmiņa sagaidīta Rīgā
No 12. aprīļa līdz 22. jūnijam Mākslas mūzeja Rīgas birža

(Doma laukumā 6, Rīgā) Lielajā zālē skatītājiem atvērta mākslinieces
Vijas Celmiņas (ASV) personālizstāde „Dubultā realitāte”.

Tēvs un dēls vienā izstādē

atmiņas, kas saistītas galve no-
kārt ar vecākiem.” Vijai tolaik 
bija 6 gadi. 

„Es mīlu klusumu, nekustī-
gumu, to arī gleznoju,” saka 
Vija Celmiņa. Izstādes galvenā 
rīkotāja jeb kurātore mākslas 
zinātniece Elita Ansone plašāk 
pastāstīja, kas izstādē redzams. 
Vecākais darbs no 53, kas iz  stā-
dīti, tapis 1964. gadā, jaunākais – 
šogad, tātad aptverts 50 gadu 
laiks. Techniskā un mākslas 
vir zienu dažādība ir liela – glez-
nas, skulptūras, grafita un ogles 
zīmējumi, 80. gados tapuši eks-
perimenti, pēdējos gados atkal 
pārsvarā objekti. Mākslas darbi 
šurp, uz Rīgu, atceļojuši no 
Ņujorkas MOMA, no Nacio nā-
lās mākslas galerijas Vašingtonā, 
no Sanfrancisko, Frankfurtes, 
Parīzes, Londonas. Arī no ASV 

LIGITA KOVTUNA

vēstniecības Latvijā un privā-
tajām kollekcijām. Ekspozicijā, 
protams, visplašāk pārstāvēti 
Celmiņas slavenie okeana un 

zvaigžņotās debess skati. Tapis 
arī izstādes katalogs, kuŗā lat-
viešu valodā publicēta ameri-
kāņu esejista Eliota Veinberga 

poēma „Zvaigznes” (Liānas Lan-
  gas tulkojumā), ko, rotātu ar 
Vijas Celmiņas darbu repro-
dukcijām, 2005. gadā izdeva 
MOMA, poēmu publicējot 
angļu, arabu, ķīniešu, hindu, 
japāņu un maori valodās. Nu 
būs arī latviski!

Izstādes laikā skatītāji varēs 
noskatīties arī filmu par māk-
slinieci – „Territorija VIJA CEL-
  MIŅŠ” (režisors Olafs Okonovs, 
Juŗa Podnieka studija). 

Un vēl šai laikā mūzejā notiks 
vairāki sarīkojumi par Vijas 
Celmiņas mākslu – „Zvaigžņu 
darbnīca”, sarunas ar jaunāko 
paaudzi „Mākslinieks un ob -
jekts” un „Sākumā bija objekts”, 
kuŗās galvenā tema būs Cel-
miņas māksla. Bet svētdien, 13. 
aprīlī ar mākslinieci varēja tik-
ties izstādes apmeklētāji.

Aprīļa sākumā Svētā Pēteŗa 
baznīcā Rīgā savu kopizstādi 
atvēra tēvs un dēls – Uldis un 
Alvis Zemzaŗi. Latviešu mākslas 
cienītāji ārzemēs noteikti pazīst 
tēva daiļradi no viņa ciemošanās 
reizēm Austrālijā un ASV, bet 
viņa atvases vārds un veikums 
droši vien ir pilnīgi svešs, kaut 
arī viņš ir ieguvis zināmu starp-
tautisku atzinību. 

Gleznotājs Uldis Zemzaris ir viens 
no pazīstamākajiem un konsek-
ventākajiem portretistiem. Pat viņa 
diplomdarbs, beidzot Latvijas 
Mākslas akadēmiju 1955. gadā, 
bija tieši šajā žanrā – „Rainis 
Rīgas jūrmalā”. Mākslinieka pie -
vēršanās portretam noteikti sais-
tāma ar viņa pedagogu profesoru 
Jāni Robertu Tillbergu, arī vienu 
no izcilākajiem šī žanra pārstāv-
jiem latviešu glezniecībā. Ģīmet-
nes Uldis Zemzaris ir radījis visu 
savu darbīgo mūžu, to ir sakrājies 
simtiem. Mūsdienās, kad port rets 
glezniecībā ir atkāpies vismaz ot -
 rajā plānā, ir nepieciešams atkal 
un atkal atgādināt par tā esamību 
un nozīmi, demonstrējot klasiķu 
darbus, šoreiz Ulda Zemzaŗa vei-
  kumu. Jāteic, kaut arī māksli nie-
kam jau 86 mūža gadi, viņš jo  pro-
jām laiku pa laikam pieķeŗas pie 
kādas ģīmetnes, – lūk, pagājušajā 
gadā tapis komponista Ulža Sta -
bulnieka portrets. Taču šoreiz ir 
īpašs notikums tāpēc, ka tēvs un 
dēls nāk publikas priekšā vienā 
izstāžu zālē. Šī ir jau trešā reize, 
kad viņi izstādi rīko divatā, tiesa, 
iepriekšējā notika krietni pasen.

Pēteŗbaznīcas izstādē blakus at -
sevišķiem jūras skatiem un klu-
sajai dabai „Mantija” Uldis Zem-
 zaris izvēlējies izlikt apskatei 
savu tuvinieku un ļoti iecienītu 
kultūras darbinieku portretus. 
Te sastopamies ar viņa vecākiem, 
auklīti, ar dēlu komponistu 
Iman tu Zemzari, mazdēlu Ing-
māru Zemzari, sievu gleznotāju 

MĀRIS
BRANCIS

Ilzi Zemzari, gleznotāju Līviju 
En  dzelīnu, rakstnieku Zigmundu 
Skujiņu un daudziem citiem. Lai 
atklātu modeļa personību, viņš 
tiek attēlots vai nu uz neitrāla, vai 
arī uz viņam raksturīgas aina vas 
vai interjera fona. Arīdzan poza un 
roku salikums stāsta par gleznoto 
personu. Piemēram, komponists 
Pēteris Vasks stāv pārdomu brīdī 
uz krūtīm sakrustotām rokām, 

kas acīmredzami vēstī par zināmu 
norobežošanos no apkārtnes. 
Šķiet, ka viņa galvā šajā mirklī 
dzimst melodija vai rodas kāda 
iecere. Līvija Endzelīna uz brīs-
niņu atrāvusies no molberta, lai 
iegrimtu viņai vien zināmās 
pārdomās.

Mākslinieka dēls Alvis Zem za-
ris, izvēlēdamies filozofijas studijas, 
tomēr 1980. gados visai enerģiski 

nodevās glezniecībai. Vēlāk viņš 
krāsu mākslai pievērsās retāk, 
visu savu enerģiju ziedodams in -
terjeriem, radīdams ne viena vien 
restorāna dizainu. Laikam pazīs-
ta mākais ir āra restorāns „Egle” 
Vecrīgā, kura centrā radīts arī 
tāda paša nosaukuma objekts.

Vecākais izstādē skatāmais Alvja 
Zemzaŗa darbs ir klusā daba 
„Motors”, kas tapusi 1982. gadā 

ska tiem nakts apgaismojumā, 
pat par franču impresionista Ka -
mila Pisaro [Camille Pissaro] 
Monmartras un citām Parīzes 
ielu ainavām. 

Lielāko tiesu Alvis Zemzaris 
izvēlas zemu skatupunktu, lai 
akcentētu ielu aiziešanu dziļumā 
un ēku vertikāles. Ielās kūsā pil -
sētas dzīve – autobusi, auto ma-
šīnas un cilvēki steidzīgi dodas 

un attēlo motoru kopā ar vecām 
un sarūsējušām lietām – skrūv-
griezni, izmestu krānu, gultas at -
sperēm un ligzdu ar olām.  Acīm-
redzami tā tapusi kā protests 
sava laika skaistuma izpratnei 
latviešu glezniecībā. Tobrīd viņš 
bija dumpinieks, tāpēc ne vien-
mēr darbus pieņēma izstādēs.

Tagad, kad viņam ir jau 53 gadi, 
protestētāja gars ir noplacis, un 
gleznotāja uzmanības centrā ir 
pilsēta naktī un ne tikai. Alvja 
Zemzaŗa ainavas mums atgādina 
par Nikolaja Kūlaiņa un Ludolfa 
Liberta līdzīga rakstura pilsēt-

savās gaitās. Rodas iespaids, ka 
dzirdi skaļos ielu trokšņus, kas ir 
kontrastā ar vispārējo zilgani pe -
lēcīgā vakara noskaņu. To pastip-
rina ielu spuldzes, autobusu ugu-
nis, atsevišķu namu apgaismo-
jums. Kopējo pelēkumu atdzī-
vina sarkanās mašīnu ugunis, 
sarkani autobusu korpusi.

Te vietā ir atgādināt, ka 2011. 
gadā Saači [Saatchi online] rīko-
tajā starptautiskajā laikmetīgās 
mākslas skatē Alvja Zemzaŗa 
šāds pilsētskats vakarā ieguva 
vienu no četriem apbalvoju-
miem un tika izstādīts Ņujorkā.
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(Turpinājums 5. lpp.)

ASV senātoru vizīte – 
apliecinājums Latvijas drošībai

Trīs  ASV Kongresa senātoru - 
re   publikāņa Džona Makkeina  un 
divu viņa kollēgu - vizīte Latvijā ir 
ļoti nozīmīga un apliecina Lat - 
vi jas drošību, intervijā LTV raidī -
jum am Rīta Panorāma sacīja   
Vals ts prezidents Andris Bērziņš.

Džons Makkeins

Andris Bērziņš uzsvēra Mak-
kei na vizītes nozīmi, atgādinot,   
ka senātors konsekventi atbalstī -
jis Baltijas valstis. Prezidents pie -
krita, ka šī vizīte ir sava veida dro-
šības garantija Latvijai un aplie   ci-
nājums tam, ka ASV izpildīs sa -
vas saistības pret Baltijas valstīm.  

Tiekoties ar ASV senātoriem, 
plā nots apspriest gan situāciju 
Uk rainā un Krievijas agresiju 
Krimā, gan ASV un Eiropas Sa   -
vie nības tirdzniecības partnerī -
bu, kas ir ļoti būtiska neatkarīgi  
no situācijas attīstības Ukrainā. 

Makkeins vizītes laikā Igaunijā 
pavēstīja, ka ir svarīgi Ukrainu    
ap  gādāt ar ieročiem. “Mums ir jā  -
dod Ukrainai ieroči, lai tā varētu 
sevi aizsargāt. Šobrīd mēs redzam, 
ka Krievija draud savam kai mi-
ņam,”  intervijā telekanālim ETV 
sa    cīja  Makkeins. “Krievija pro vo-
cē Rie  tu mus, rīkojot akcijas Uk  -
rainas aust  rumos. Iespējams, tā 
grib nostiprināt savu ietekmi arī 
Ukrainas dienvidos. Nav izslēgts, 
ka Krievija caur Ukrainu mēģi -
nās sasniegt Moldovas robežu,” 
teica Makkeins un piebilda, ka bez 
Ukrainas Krievija ir tikai valsts, 
bet ar Ukrainu - imperija.

ASV piešķirs Ukrainai 11,4 mil-
jonus dolaru (8,24 miljonus eiro) 
prezidenta vēlēšanu sarīkošanai 
25. maijā.

***
Putina vizīte Latvijā nav ne 
aktuāla, ne gaidīta, ne arī 

iespējama
Krievijas prezidenta Vladimira 

Putina vizīte Latvijā nav ne aktuā-
la, ne gaidīta, ne arī iespējama, jo 
Eiropas Padome nolēmusi pār-
traukt augstākā līmeņa vizītes ar 
Krieviju. Tā intervijā Latvijas Ra   -
dio sacīja Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Prezidentu līmeņa ap   -
mek lējuma formēšana ir ilgs abu 
pušu ārlietu dienestu darbs. Sa  -
vukārt Bērziņa darbības laikā in   -
terese no abām pusēm vispār     
ne  esot bijusi. Eiropas Padome  21. 
martā  pieņēma lēmumu, kas ir 
sai  stošs visām ES valstīm, pār -
traukt augstākā līmeņa vizītes ar 
Krieviju. „Uz šo brīdi šis jautā -
jums ir izlemts galīgi un pilnīgi, 
kamēr ir tāds Eiropas Padomes 
lēmums,” piebilda prezidents.

***
NATO jāspeŗ jauni soļi, lai 

aizsargātu austrumu sabiedrotos
NATO ir jāspeŗ tālāki soļi, lai 

aizsargātu dalībvalstis, atbilstoši 
izvietojot arī bruņotos spēkus un 
rīkojot manevrus, sacīja NATO 

ģenerālsekretārs Anderss Fogs 
Ra  smusens.

Pastāvot bažām, ka krize ar    
Krie  viju var izplatīties uz NATO 
Aust rumeiropas dalībvalstīm, 
alian se ir pastiprinājusi gaisa tel-
pas pa   tru lēšanu virs Baltijas val- 
s tīm, veic AWACS izlūkošanas lid-
mašīnu lidojumus virs Polijas un 
Rumā nijas, kā arī pārrauga jūras 
spēku pieaugumu Melnajā jūrā.

***
Kopš  maija Baltijas valstu gaisa 

telpā patrulē 12 lidmašīnas
NATO amatpersonas paziņo-

jušas, ka kopš maija Baltijas vals tu 
gaisa telpas patrulēšanas NATO 
misijā piedalās 12 alianses lid ma-
šīnas - trīs reizes vairāk nekā agrā-
kajā režīmā.

Marta sākumā, reaģējot uz Krie-
vijas iebrukumu Ukrainai piede-
rošajā Krimas pussalā, Lietuvas 
Gai sa kaŗa spēku bazē ieradās     
seši ASV iznīcinātāji F-15C Eagle, 
pievienojoties četriem tā paša tipa 
iznīcinātājiem, kas nodrošina pa   -
trulēšanu kopš gada sākuma, kad 
šo NATO misiju uz četriem mē  -
nešiem pārņēma ASV. 1. maijā pa  -
trulēšanu no ASV pārņems Po  lija 
ar četriem iznīcinātājiem MiG-29, 
un, kā apliecinājis Lietuvas aizsar-
dzības ministrs Jozs Oleks, tiem 
pievienosies vēl četras lidmašīnas 
no Lielbritanijas un četras - no 
Dānijas, turklāt poļu un britu lid-
mašīnas bazēsies Lietuvā, bet dā -
ņu - Igaunijā.

***
Krievijas dienesti slepus 
pētī Latvijas iedzīvotāju 
noskaņojumu pierobežā

Saeimas Nacionālās drošības ko -
  misiju satraukušas ziņas, ka Krie-
vija aktīvi pētī mūsu austrumu 
pierobežā dzīvojošo iedzīvotāju 
noskaņojumu.  Komisijas vadītājs 
Valdis Zatlers TV3 informēja, ka 
zondēšana notiekot slēpti, un Krie-
viju galvenokārt interesējot sa   -
biedrības attieksme pret Krimas 
atņemšanu Ukrainai. Pamatu sa -
traukumam vēl vairāk pastipri nā-
juši  Krievijas prezidenta Vladimira 
Putina izteikumi, ka pirms refe-
renduma Krimā slēpt ticis pētīts 
sabiedrības noskaņojums pussalā 
un Krievija savas tālākās darbības 
balstījusi uz socioloģisko aptauju 
rezultātiem.

***
Latvijas vēstniece apmeklē 
Ukrainas dienvidu reģionu

Latvijas vēstniece Ukrainā Dr. 
Ar  gita Daudze darba braucienā 
apmeklēja Ukrainas dienvidu re -
ģiona pilsētas Mikolajevu un 
Chersonu.

Vēstniece sarunās ar amat per-
sonām apsprieda Ukrainas - ES 
sadarbības perspektīvas, divpu-
sējās sadarbības jautājumus, no  -
skaidroja  aktuālitātes  reģionā, kā 
arī situāciju saistībā ar Krimā iz -
vietoto Ukrainas Bruņoto spēku 
personālsastāvu un tā ģimeņu pār -
celšanos. Daudze un Latvijas aiz -
sardzības atašejs Zigmunds Balo-
dis  tikās ar Chersonas Apgabala 
valsts administrācijas priekšsēdi 
un Apgabala kaŗa komisāru un 
pārrunāja polītisko situāciju val- 
stī, uzklausot amatpersonu vie -
dok ļus par nepieciešamo rīcību 
iespējamo provokāciju novēršanai.

***
Rīgā pasaules intelektuāļu 

forums World Trends Forum
Rīgā, viesnīcā Radisson Blu Hotel 

Latvija, risinājās  pasaules tenden-
ču, ideju un biznesa kontaktu fo -
rums World Trends Forum, kuŗā 
pulcējās pasaules intelektuālā un 
ekonomikas elite, lai diskutētu par 
globālām nākotnes attīstības ten-
dencēm. Foruma patronese bija 
Lat vijas eksprezidente Vaira Vīķe-
Freiberga.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Frei-
ber ga pasaules intelektuālo eliti - 
foruma World Trends Forum da -
 lībniekus Rīgā žilbināja ar savu 
personību

Divās foruma dienās lekcijas 
lasīja pasaules intelektuāļi un eko-
nomisti - vairāku grāmatu autors 
un ekonomikas konsultants Pa  t-
riks Diksons, ekonomists un bi  -
jušais Vācijas kancleres Angelas 
Merkeles padomnieks Džeremijs 
Rifkins, viens no vadošajiem pro-
fe sionāļiem ilgtspējīgas attīstības 
un sociālā taisnīguma jomā Dže f-
rijs Holenders, žurnāla Wired re -
daktors Deivids Rouens, žurnāla 
The Economist nozaŗu redaktors 
Saimons Raits, Eirāzijas Ekono-
mikas zinātnieku kluba izpild or-
ganizācijas priekšsēdis Murats 
Karimsakovs un citi.

***
Vaira Vīķe-Freiberga ar Ēģiptes 

prezidentu pārrunā Pēteŗa 
Grestes lietu

Bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga 5. un 6. aprīlī 
piedalījās ikgadējā Aleksandrijas 
Jaunās bibliotēkas pilnvarnieku pa -
 domes sanāksmē Kairā. Sanāk-
smē tika izvērtēts iepriekšējā gada 
darbs un definēti uzdevumi nāka-
 majam gadam. Bibliotēkas piln-
var nieku padomes locekļiem bija 
sarīkota tikšanās ar Ēģiptes pār - 
e jas perioda prezidentu Adlī Man-
sūru. Atbilstoši bibliotēkas noli-

kumam Valsts prezidents ir arī šīs 
padomes priekšsēdis.  Vaira Vīķe-
Freiberga vadīja pilnvarnieku sa -
nāksmes otro plēnārsesiju. 

Eksprezidente uzrunāja prezi-
dentu A. Mansūru par aizturēto 
Austrālijas un Latvijas pilsoni žur-
 nālistu Pēteri Gresti.  Viņa nodeva 
pateicību no Grestes ģimenes, ku -
ŗu pazīst personiski, - par prezi-
denta A. Mansūra  izpratnes pilno 
atbildes vēstuli uz Grestes ģime-
nes vēstuli. Ēģiptes prezidents at -
zinis, ka viņš esot atbildējis kā 
tēvs, kuŗš izprot vecāku sāpes par 
dēlu. Mansūrs vēlreiz apliecinājis, 
ka personiski sekojot tiesas pro-
cesam un cerot uz visām pusēm 
pieņemamu iznākumu, tomēr 
atgādinājis, ka tiesu vara Ēģiptē ir 
neatkarīga.

***
Ārlietu ministrs Spānijā

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs darba vizītē apmeklēja 
Spānijas Karalisti. Tiekoties ar Spā-
nijas ārlietu un sadarbības minis -
t ru Hosē Manuelu Garsiju-Mar-
galjo (attēlā), Rinkēvičs akcentējis 
nepieciešamību stingrāk  koordi-
nēt ES dalībvalstu pozicijas ārpo-
lītikas jautājumos.

Saistībā ar notikumiem Ukrai -
nā un ES polītiku attiecībās ar 
Krieviju, ministrs īpaši uzsvēris 
nepieciešamību saskaņot polīti -
ku. Abi ministri bija vienisprātis, 
ka arī ANO un citu starptautisko 
organizāciju ietvaros ES dalībval-
stīm jācenšas sniegt iespējami 
pilnīgu savstarpēju atbalstu.

Latvijas Avīzē plašu interviju 
sniedzis ekspolītiķis, ārlietu zi -
 nātājs Jānis Jurkāns. Viņam ti  -
ka jautāts gan par Krievijas ag    -
re  siju, gan par Rietumu rea ģē-
šanu uz mūsu lielās kaimiņ-
valsts aktīvitātēm, gan par Lat-
vijas drošību. 

Viens no svarīgākajiem Jur-
kāna secinājumiem: „Mums ir 
slikta valsts pārvalde, liela ko  -

rup cija. Ļoti zema polītiskā kultūra, nav līdeŗu. Amatos ieceltie 
jau nav līdeŗi.” Jurkāna ieskatā līderis ir tas, ko izvirza un atbalsta 
tauta. Sniedzam dažus fragmentus no intervijas.

Vai latviešiem nekad nav dzimuši līdeŗi? 
Kārlis Ulmanis tāds bija. Arī Vaira Vīķe-Freiberga.
Tātad Ulmani atzīstat par līderi?
Jā, viņš bija pareizā laikā, pareizā vietā, atlaida tikpat mazspē-

jīgu parlamentu kā tagadējais; dzīve gāja uz augšu. Ulmanis bau-
dīja lielas tautas daļas uzticību, jo pats bija ļoti strādīgs un godīgs 
polītiķis.

Kā ir ar Rietumu līdeŗiem? Vai arī viņi ir vājas personības, it īpaši 
pretstatā ar stipru gribu apveltītajam Krievijas prezidentam?

Rietumu polītiķi nebija gatavi uz iespējamo seku scēnāriju, kāds 
izraisījās pēc Krimas krizes. Turklāt Eiropas līdeŗi jūtas aizvai - 
noti uz amerikāņiem, jo amerikāņi klausījās viņu telefonsarunas. 
Mums ir jāsaprot, ka vakardienas polītisko kārtību nomaina jau -
na, mums vēl grūti apjaušama. Mums visiem ir vajadzīgi līdeŗi, 
kas spēj apjaust jauno pasaules kārtību un sagatavot sabiedrību 
jauniem pārbaudījumiem. Veiksmes stāsti ir beigušies, tiem nemaz 
nesākoties.  

Pēc jūsu teiktā, mums ir otrās šķiras valdība, trešās šķiras 
polītiķi, vāji valstsvīri. Vai vēlēšanās varētu labot šo situāciju? 
Kam jūs dotu rekomendāciju?

Rubikam – kā polītiķa paraugam, kas ir godīgs, neko nav noza-
dzis un ir ar negrozīgu stāju. Godīgi strādā Eiroparlamentā. At  -
brauc no Briseles, braukā pa laukiem, tiekas ar lauku ļaudīm, 
daudz raksta par lauku problēmatiku.

Kas pēc Saeimas vēlēšanām notiks ar Saskaņu?
Domāju, ka Saskaņas centrs ar 30 pogām sēdēs opozicijā, jo viņi 

nekad tā īsti nav gribējuši būt lielajā varā. Saskaņa nav atrādījusi 
savu Ministru prezidenta amata kandidātu un iespējamo valdības 
sastāvu. Otrs, kas notiks, - sabiedrība stipri radikālizēsies.

Ej nu saproti, kur Jurkāns saka patiesību un kur joko.

Kur te joks, 
kur  patiesība...
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“Propoganda” //zīmējums: Zemgus Zaharāns

pa  saules mūzikas zvaigznēm.      
Ie   priekš Dalfere Latvijā uzstājās 
2000. gadā Dzintaru koncertzālē 
un 2012. gada jūnijā Rīgā.

***
Rīga - arī  Eiropas blūza 

galvaspilsēta
Rīga 11. un 12. aprīlī kļuva arī 

par Eiropas blūza galvaspilsētu. 
Sa   rīkojumā  „Sapņu fabrikā” noti-
ka European Blues Challenge 2014, 
kuŗā piedalījās grupas no 18 val - 
s tīm. Šāds sarīkojums tradicionā -
li pulcē kopā gan blūza cienītājus  
un mūziķus, gan festivālu un     
koncertu rīkotājus, plašsaziņas lī  -
dzekļu pārstāvjus, mūzikas ieska -
ņo   š anas kompanijas un citus no -
zares profesionāļus. 

Grupas Lavrix band solists Vla-
dimirs Lavrinovičs 

Uz konkursa skatuves uzstājās  
katras valsts nacionālā atlases 
konkursa uzvarētāji ar 20 minūšu 
pro grammu, ko vērtēja starptau-
tiska žūrija. Latviju pārstāvēja Vla-
dislava Lavrinoviča grupa Lavrix 
Band.

***
Dāga Hammaršelda 

dienasgrāmata  latviski
 Latviešu valodā izdota zviedru 

polītiķa, filozofa un mistiķa Dāga 
Hammaršelda dienasgrāmata Ce -
ļa zīmes (Vägmärken). Paradok-
sāli, ka Dāgs Hammaršelds (1905-
1961), pazīstamākais ANO ģene-
rāl sekretārs, spējīgs un radošs po  -
lītiķis, pēc nāves ieguvis daudz 
lie lāku pasaules slavu kā garīgu -
ma meklētājs. Viņa dienasgrāmata 
tika atrasta un izdota tikai pēc po -
lītiķa nāves, un tās nozīmīgums ir 
nenovērtējams.

Priekšvārdus Dāga Hammar šel-
da dienasgrāmatu izdevumam lat-
viešu valodā rakstījuši Vaira Vīķe-
Freiberga un Juris Rubenis, gan 
ieskicējot izcilā polītiķa un do    mā-
tāja biografiju, gan sniedzot ie  ska -
tu pasaules notikumos viņa dzīves 
laikā, gan vērtējot viņa rak stīto. 

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Filma veidota Juŗa Podnieka stu-
 dijā, režisors Olafs Okonovs, pro-
ducente Antra Cilinska, operā tors 
Aleksandrs Grebņevs. Vija Cel  miņš 
ir latviešu izcelsmes ASV glezno-
tāja un grafiķe, kas ieguvusi pa  -
saules atzinību ar savu īpašo rok-
rakstu – bezgalīgā plašuma (oke-
ans, zvaigžņotā debess, tuksnesis) 
atveidojumu. Viņas darbi iekļauti 
nozīmīgākajās pasaules moder -
nās mākslas kollekcijās - Mētro-
po lītena mūzejā Ņujorkā, Pom pi-
dū centrā Parīzē un citur. Doku-
mentālā filma „Territorija Vija 
Celmiņš” atklāj mākslinieces dar-
ba radošo procesu, kā arī viņas 
unikālo personību. Filmēšanas 
grupa Viju Celmiņš apmeklēja 
Ņu jorkā un Longailendā, kur tai 
bija ne tikai ārkārtēja iespēja vē -
rot mākslinieces darba procesu, 
bet arī tikties ar viņas domubied-
riem un būt klāt Ņujorkas māks-
las notikumos. 

***
Mākslas festivāls Tête-à-Tête
Līdz pat 5. jūnijam Rīgā un cit-

viet Latvijā mākslas festivāla Tête-
à-Tête ietvaros notiek vērienīgi 
māks las sarīkojumi - vairākas fil-
mu pirm izrādes, laikmetīgās māks -
las izstādes un koncertu pirmat-
skaņojumi, tiks svinēts Rundāles 
pils restaurācijas nobeigums un ar 
īpašu audio performanci pie sava 
darba – Mākslas mūzeja Rīgas bir-
ža simbola Gondolas – atgriezī - 
s ies mākslinieks Dmitrijs Gutovs. 
Savukārt mākslas festivāla nobei-
gumā  notiks leģendārā Londonas 
simfoniskā orķestŗa koncerts Lat-
vijas Nacionālajā operā. Festivāla 
notikumus papildinās pasaules at -
zinību guvušu mākslinieku pub-
lis kas diskusijas. 

***
Ventspilī uzstāsies 

saksofoniste Kendija Dalfere
Ventspilī, teātŗa namā Jūras vār ti, 

9. jūnijā uzstāsies nīderlandiešu 
saksofoniste Kendija Dalfere (attēlā).

Harismatiskā saksofoniste Dal-
fere pasaules slavu ieguvusi 20 ga   -
du vecumā, kopā ar Deivu Stjuar-
tu atskaņojot  populāro melodiju 
Lily Was Here, bet jau gadu vē -   
lāk klajā nāca Dalferes debijas al -
bums Saxuality, kas tika nominēts 
Gram my balvai un ierindojās Bill-
board gada labāko ieskaņojumu 
topā. Dalfere sniedz koncertus vi  -
sā pasaulē, uzstājas dažādos festi-
vālos, sadarbojas ar lielākajām  

kaŗa laikā, kā arī ilgstoša romu 
diskriminācija. Romi (čigāni)   
Lat vijas territorijā dzīvo kopš 15.-
16.gadsimta, un patlaban viņu 
kopienā ir aptuveni 8,3 tūkstoši 
cilvēku. “Latvija ir vienīgā valsts 
Eiropas Savienībā, kur nav Otra -
jā pasaules kaŗā nogalināto romu 
piemiņas vietas. Noslepkavotie 
cil  vēki nav apglabāti, nav pat ap -
zināti un uzskaitīti, tāpēc neva -
ram sapulcēties pie viņu kapa. At  -
liek nolaist ziedus ūdenī un šādi 
godināt bojāgājušos tautiešus,” sa -
cīja Starptautiskās Romu apvie nī-
bas augstākais komisārs Nor munds 
Rudēvičs.

***
Labdarības sarīkojums Hāgā
Hāgā notika Latvijas vēstniecī-

bas Nīderlandē un Hāgas Rotari 
klub a Metropolitan izkārtotais lab-
darības sarīkojums „Atklāj Eiro -
pu caur garšu”. Savāktos ziedoju-
mus nodeva Valsts sociālās aprū-
pes centra „Kurzeme” filiālei „Veģi”, 
kuŗā uzturas pacienti ar smagiem 
fiziskās un garīgās attīstības trau-
cējumiem. Sarīkojumu apmeklē -
ja ap 150 interesenti no dažādām 
starptautiskām organizācijām, vēst-
niecībām, ministrijām, kā arī sa -
biedrības pārstāvji. Visiem bija ie -
spēja nogaršot dažādu pasaules 
valstu saldumus, našķus, degustēt 
vīnu un citus dzērienus. 

Krāšņi noformētajā Latvijas   
stendā tika piedāvāti Laimas sal-
dumi un šokolāde,  kā arī Guttas 
sulas želejkonfektes. Laima un Gutta 
ir vēstniecības ilggadēji sadarbī -
bas partneŗi un atbalstītāji. Ap -
mek lētājiem tika piedāvāts Rīgas 
Melnais balzams, kā arī piecpad-
smit veidi Latvijā darīta vīna  no 
SIA Jokas Development un no da -
rītavas Vējkalnietis. Sarīkojuma ap -
 meklētāji īpašu interesi izrādīja 
par eksotiskajiem biešu, ozollapu, 
pīlādžu, bērza sulu, upeņu un 
dzērveņu vīniem. Latvijas stends 
bija labi apmeklēts, un līdztekus 
degustācijai apmeklētājiem bija 
iespēja iepazīties ar Rīga 2014 ma -
 te riāliem, kā arī  ar tūrisma iespē-
jām Latvijā.

***
Dokumentālās filmas 

“Territorija Vija Celmiņš” 
pirmizrāde

10. aprīlī kinoteātrī Splendid Pa -
lace Eiropas kultūras galvaspilsē-
tas programmas ietvaros notika 
do  kumentālās filmas „Territorija 
Vija Celmiņš” pirmizrāde. 

Vija Celmiņš

Michails Zadornovs

Komisijā nolemts lietas mate riā-
lus nosūtīt Iekšlietu ministrijas  
pārraudzītajai Drošības policijai, 
kas, izvērtējot pierādījumus, sniedz 
atzinumu par to, vai persona ir ie -
kļaujama Latvijai nevēlamo ār -
zemnieku “melnajā sarakstā”.

Zadornovs pats, uzzinājis par  
šo lēmunu, intervijā krievu laik-
rakstam Vesti Segodnja  sacījis: ja 
Latvijas varas iestādes  galvas pilsē-
tas centrā pieļauj bijušo fašistu 
maršus, tad izpelnītais  varas ie   stā-
žu lēmums par uzturēšanās atļau-
jas atņemšanu uzskatāms par sa - -
va veida uzslavu.

 ***
Svin romu dienu, godina 

holokaustā cietušos
Rīgā svinēja Starptautisko romu 

dienu. Mencendorfa namā tika at  -
klāta  izstāde „Romi Latvijā”.  Svi -
nī  gā sarīkojumā 11. Novembŗa 
krastmalā Daugavā tika nolaisti 
ziedi, godinot holokaustā cietu - 
š os (attēlā).

Ar šīm aktīvitātēm  sabiedrībai 
tika atgādināta Latvijas romu mas -
veida iznīcināšana Otrā pasaules 

Latvijas vēstnieks Zviedrijā 
tiekas ar Latviešu apvienības 

padomi
Latvijas vēstniecībā notika Zvied-

rijas Latviešu apvienības (ZLA) 
sē   de, kuŗā piedalījās arī Latvijas 
vēstnieks Zviedrijā Gints Jeger-
manis (attēlā).

Pirms padomes sēdes vēstnieks 
dalījās iespaidos par pirmajos dar-
ba mēnešos piedzīvoto, par Zvied-
rijas karaļa un karalienes valsts 
vizīti Latvijā, kā arī pastāstīja par 
vēstniecības iecerēm, gatavojoties 
Latvijas prezidentūrai Eiropas Sa -
vienības Padomē 2015. gadā. Vēst   -
nieks apliecināja gatavību iespē -
jami plašai sadarbībai ar Zviedri-
jas latviešu organizācijām, gan at -
vēlot vēstniecības telpas latviešu 
sabiedrības sarīkojumiem, gan 
plā nojot braucienus uz dažādiem 
latviešu centriem Zviedrijā.

***
Zadornovs Latvijā 

nopelnījis „uzslavu”
Saeimas Sabiedrības saliedētī-

bas komisijā izskatīti materiāli par 
pašlaik Jūrmalā dzīvojošo Krie vi-
jas rakstnieku satiriķi Mich ailu Za      -
dornovu. Viņš  atzinis, ka at  balsta 
Krimas okupāciju, un šāds apgal-
vojums ir pretrunā ar Latvijas un 
Eiropas Savienības kopējo nostāju.



6 LAIKS 2014. ga da 19. aprīlis – 25. aprīlis

L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

FRANKS 
GORDONS

KĀRLIS
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Imperiskā iedomība Krievijā, 
var teikt, sit augstu vilni. Krievijas 
Valsts domē ierosināts likumpro-
jekts, kas paredz par īpašu pie  mi-
ņas dienu pasludināt 31. martu, jo 
1814. gadā šai datumā Krievijas 
cars Aleksandrs I ar saviem ka -
zakiem iejāja Parīzē. Valsts domē – 
Krimas aneksijas euforijā - nolē-
ma sasodītajiem Rietumiem at  gā-
dināt, ka divgalvainā ērgļa pulki 
dimdinājuši Parīzes bruģi. Kā 
zināms, tipisku Parīzes stūŗa kro-
dziņu franciski sauc bistrot - no 
Aleksandra I krievu kazaku uz  -
bļāviena:  “Bistro, ātrāk apkalpo-
jiet mūs, mēs te esam kungi!”

2014. gadā tendence Krievijas 
aģitpropā acīmredzot ir – iedvest 
bijību Rietumiem.

Diemžēl nu jau kādu laiciņu 
Krievijas imperiskie vīzdeguņi 
rod dzirdīgas ausis Latvijā. Īpaši 
skandalozu izteikumu atļāvies 
Ventspils lielvecākais Aivars Lem-

Krievijas imperiskā iedomība 
un tās atbalstītāji

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
bergs, kas izteicies, ka iespējamā 
NATO militārās klātienes  palieli-
nāšana Latvijā būtu uztveŗama 
par okupāciju un pielīdzināma 
padomju kaŗaspēka ievešanai 
Latvijā 1940. gadā.

Lembergs, kuŗa rupors ir laik-
raksts NRA, zaudē mēra izjūtu, 
izdabājot Krievijai un tās “tru-
bām”. Un pašā NRA nu jau kuŗo 
reizi Rietumus ar lāstiem apveltī 
Imants Kalniņš, aicinot Latviju 
novērsties no Eiropas Savienības 
un, protams, no NATO un kļūt 
par rāmu neitrālu valsteli dižā, 
augstsirdīgā austrumu kaimiņa 
pavēnī. Krimas aneksiju Kalniņš 
pamato, ielikdams Putinam mutē 
šādu frazi: “Amerikai nav ko nākt 
un censties izplatīt savu ietekmi 
šajā vietā.” Tātad Putins domā, ka 
viņam gan viss ir atļauts? Kalniņš 
liek saprast, ka vajadzīga drosme 
“sākt domāt, ka nacisms un ko  -
mūnisms nav gluži viens un tas 

pats”. Nav “gluži”, Kalniņa kungs, 
bet gandrīz? 

Šai, kā mēdz teikt, plāksnē īpa  - 
ši odioza persona ir rīdzinieks 
Juris Aleksejevs, tīmekļa portāla 
IMHOclub.lv šefs. Cits pēc cita 
šajā portālā nākuši klajā šī glu - 
mā, slīpētā demagoga raksti par 
Ukrainu un ne tikai.

Pirmo no tiem - “Vēstuli oran-
žajam draugam” Krievijas valsts 
TV kanāļa Rossija raidījumā iz   -
teiksmīgi nolasīja kinorežisors un 
imperists Nikita Michalkovs, pre-
zentējot Aleksejevu kā trumpi 
Kremļa pozicijas izskaidrošanā 
plašajām masām.

Šajā rakstā Aleksejevs uzsveŗ,  
ka Ukraina kopš laika gala bijusi 
imperijas (!) labākā, treknākā un 
leknākā daļa. (Cik saprotu, tāpēc 
jau Putins bija tik satriekts, uzzi-
not, ka Maidans virza Ukrainu 
prom no Eirāzijas.- F.G.)

Aleksejeva ieskatā Janukovičs 

rudenī rīkojies saprātīgi, dodams 
priekšroku Krievijas 15 miljar-
diem dolaru un 30 % atlaidei par 
gāzi , noniecinot “lēto” līgumu par 
asociāciju ar „gejropu”: šķīstais 
Aleksejevs izsmej nešķīsto, sa   mai-
tāto Eiropu un raksturo Maidana 
demonstrantus kā stulbeņu pūli, 
bezmaz idiotus. 

Nākamajā rakstā “No dienvidu 
jūrām līdz polārai malai” (tie ir 
vār di no Krievijas Federācijas 
him nas) Aleksejevs jūsmo par 
Kri mā sarīkoto referendumu. Ta  -
gad, uzsveŗ Aleksejevs, pienākusi 
Ukrainas dienvidaustrumu apga-
balu kārta: “Ja būs grūti, Krievija 
palīdzēs.” Pats sevi Aleksejevs pār-
 spējis ar šī sava raksta pēdējo, īpaši 
“ģiftīgo” rindkopu: “Un vēl es zinu, 
kādu datumu mēs katru gadu svi-
nēsim 16. martā - Krievijas Atkal-
apvienošanos.” Ar īpašu mājie -     
nu – „pie Brīvības pieminekļa”. 

Ko vēl vajag? Savā trešajā rakstā 

Aleksejevs ņirdz, ka “lielā 45 mil-
jonu Ukrainas valsts tik ļoti ap  ka-
šājusies (!), ka zaudējusi territ o-
riju, kas platības un iedzīvotāju 
skaita ziņā līdzinās Latvijai”.

Latviju, kuŗas galvaspilsētā 
Alek sejevs dzīvo, viņš dēvē par 
mazspēcīgu un vājprātīgu (sla bo-
u mnoje) valsti, kas vēl turas virs -
pu sē, jo saņem kreditus un sīkas 
žēlastības dāvanas no Eiropas. Un, 
“ja pasaulē notiks kāda krize, tā 
(Latvija) pirmā nogulsies ar vē   de-
riņu (puzikom) augšā. Un es neiz-
slēdzu, ka tad parādīsies “laipnie 
zaļie cilvēciņi”, kas teiks: “Cāļi, 
nāciet šurp pie mums!” Un cāļi 
nāks. Krievi - noteikti. Interesanti, 
ko nolems latgalieši, ja augst sir-
dīgais kaimiņš viņiem piedāvās 
latgaliešu valodu par  valsts valo-
du? Vai atteiksies?”

Par Juri Aleksejevu viss ir 
skaidrs, Vai kāds vilks kādas kon-
sekvences? 

Latvijā televīzijas un radio jau-
tājumus kontrolē Nacionālā elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu pa   -
dome (NEPLP), un pagājušajā ne     -
dēļā tā lēma, ka trīs mēnešu ga -
ŗumā būtu aizliedzama Krievi jas 
telekanāļa Rossija RTR re   translā-
cija mūsu valstī. Padomes locekļi 
saskaitīja kādus desmit gadīju -
mus, kad minētā kanāļa raidīju-
mos it kā ticis musināts uz naidu, 
nesaticību, kaŗu vai konfliktu, tā 
pārkāpjot Latvijas likumā par 
elektroniskajiem plašsaziņas lī -
dzekļiem noteiktās prasības.

Padomes lemtais  aizliegums ir 
vis   notaļ nosacīts. Latvijas lielā kais 
kabeļtelevīzijas pakalpojumu  snie-
dzējs Lattelecom nekavējoties Ros si   -
ja RTR programmu izņēma no ap    -
rites, taču ir zināms, ka valstī  pie -
tiek mazāka apjoma kabeļte levīzi-
jas uzņēmumu, kuŗi aizlie gumu  
vai nu  ignorē, vai arī Rossi ja RTR 
vietā sākuši retranslēt citu, tikpat 
propagandas piesātinātu ka  nāli. Sa  -
vukārt satelīttelevīzijas uz  ņēmums 
Viasat paziņoja, ka aiz  lie gumu  ne -
 uzskata par sev obli  gātu. Mūsdie-
nās gluži vai visi te   le vīzijas kanāļi 
savu saturu  izvieto arī tīmeklī, un 
to nu nav īsti ie   spējams cenzēt. Pir-
majā dienā, kad aizliegums it kā 
stājās spēkā, es aplūkoju Rossija 
RTR mājasla pu, un kanāļa  saturs 
tur bija brīvi pieejams. Man no tā  
gan liela la  buma nebija, jo krievu 
valodu es neprotu,  tomēr...

Latvijā Rossija RTR aizliegums 
uztverts  ar dalītām jūtām. Šur      
tur sabiedriskajā apritē ieskanē -
jusies doma, ka tas tikai pierāda 
Latvijas vājumu, nevis spēku, jo 
aizliegums ir vienīgi daļēji efek-
tīvs, turklāt Latvijas Satversme 
garantē vārda brīvību. Jāatceras 
arī, ka telekanālis  Rossija RTR ir 
reģistrēts nevis Krievijā, bet gan 
Zviedrijā, un tas aizliegumu teo-
rētiski paceļ Eiropas līmenī. Pa -

LOĢIKA VAI CENZŪRA?
gaidām gan nav dzirdēts, ka no 
Skandinavijas  būtu nākušas kā -
das īpašas sūdzības, starp citu, ie -
vērojot faktu, ka telekanāļa re  -
translācija ir aizliegta arī Lietuvā.

Tur jautājums bija cits, proti, 
kanālis bija pārraidījis “doku men-
tālu filmu”,  kuŗā bija apgalvots, ka 
1991. gadā, kad PSRS tā dēvētie 
OMON spēki uzbruka Lietuvas 
televīzijas tornim, visus bojā gā -
juš  os nogalinājuši nevis omonie -
ši, bet gan lietuvieši paši. Kas 
sakāms par tiem, kuŗu mirstīgās 
atliekās bija redzamas tanku kā  -
purķēžu atstātās pēdas? Lietuvieši 
paši tās radījuši ar saviem žigu -
ļiem (vieglā automašīna, kas ar 
tan  ku nu nekādi   nav salīdzinā-
ma). Saprotams, ka šāda satura 
filma nežēlīgi  ievainoja lietuviešu 
tautas dvēseli un vēstures piemiņu, 
tāpēc ir pilnīgi saprotams, ka šāda 
kanāļa retranslācija tika aizliegta. 
Sen ir zināms, ka vārda brīvībai arī 
ir savas robežas, šai gadījumā 
robežas bija pārkāptas. Jādomā,  ka 
civīlizētajā Eiropā cilvēki to saprot.

Tomēr ir vēl kāds liels jautā-
jums, proti, par tiem, kuŗi skatās 
Rossija RTR un tamlīdzīgus ka  -
nāļus. Nav noslēpums, ka šo ka -
nāļu saturu lielā mērā kontrolē 
Kremlis, tāpat kā  nav noslēpums, 
ka par notikumiem Ukrainā mi  -
nētie kanāļi ir raidījuši tādu melu 
gūzmu, ka trakāk vairs nav ie  spē-
jams. Nepārtraukti tiek apgalvots, 
ka Kijevā varu  sagrābuši “fašisti,” 
Maskava  Krimā iejaukusies tikai 
tāpēc, ka tur briesmīgi apspiesti 
krievi  u.tml. Daudzviet Krievijā 
ļaudis skaļi priecājoties par to, ka 
“Krima tagad ir mūsu”. Vai tiešām 
cilvēkiem nekad prātā ne   ie nāk kaut 
vismazākā domiņa, ka varbūt to -
mēr tur kāds nekrietni melo?

Kopš Vladimirs Putins trešo rei-
 zi iesēdās Krievijas prezidenta 
krēslā, Krievijas plašsaziņas lī  dzek -

ļos  jebkādas neatkarības izpaus -
mes  ir krietni piežmiegtas. Pavi-
sam nesen Kremlis likvidēja vis -
notaļ cienījamo ziņu aģentūru 
No  vosti un izveidoja jaunu aģen -
tūru Rossija segodņja (Krievija 
šodien). Par tās vadītāju iecelts 
Dmitrijs Kiseļevs, viens no V. Pu  -
tina tuvākajiem līdzgaitniekiem. 
Tieši viņa vadītajos raidījumos 
mūsu NEPLP saskatīja  musinā-
jumu uz konfliktu un naidu. 

Kisiļevs nodrošina propagandu 
ļoti  nozīmīgās jomās. Par Uk -
rainu tiek stāstīti neiedomājami 
meli. Kāds ir bijis to efekts, varēja 
pārliecināties kādā Latvijas  TV5 
ziņu pārraidē. Šā kanāļa ziņu die-
nesta  vadītājs, reaģējot uz  RTR 
aizliegumu, iepriekš bija bildis, ka 
viņa kanālī objektīvitāte un nei  t-
rālitāte esot svētums. Sižetā par 
notikumiem Austrumukrainas 
pil sētā Doņeckā kāda sieviete visā 
nopietnībā apgalvoja, ka ir nepie-
ciešama Krievijas iejaukšanās, jo 
Kijevā varu pārņēmusi “fašistu 
banda”. Pēc tam, cik varēju sa-
prast, tika intervēts Doņeckas paš-
valdības pārstāvis, tātad ar ziņu 
die nesta vadītāja minēto abu pušu 
atspoguļošanu acīmredzot viss 
bija kārtībā. Bet sižetā redzētā 
sieviete par “fašismu” Ukrainas 
gal vaspilsētā acīmredzot bija pil-
nīgi pārliecināta.

Savukārt Latvijā nule bija pub-
licēta aptauja, kuŗā konstatēts, ka 
vairākums mūsu valsts tā dēvēto 
krievvalodīgo atbalsta Krievijas lē -
mumu anektēt Krimas pussalu. 
Vairākums latviešu, protams, to 
ne     atbalsta. Acīmredzot arī Latvijā 
ir cilvēki, kuŗi labprāt pieņem Krie-
 vijas propagandu. Pašā Krie vijā 
bieži vien lielas izvēles šajā ziņā nav. 
Arī tie telekanāļi, kuŗi patiesībā 
ne priecājas par Kremļa pieaugošo 
ag   resīvitāti, pašcenzū ras apstākļos 
par to iebilstas tikai klusiņām.

Taču Latvija nav Krievija, un Lat-
vijā  pietiek alternātīvu infor mā ci-
jas avotu. Tā, piemēram, Ros sija 
RTR droši vien nepieminēja to, ko 
Latvijā brīvi vēstīja plašsa ziņas lī   -
dzekļi, proti, ka Chaŗkovā visi, kas 
vēlas ieņemt vietējās ad   ministrāci -
jas ēku un pasludināt “neatkarīgu 
republiku”, kuŗai steidzami  vaja -
dzī   ga Putina protekcija, tik “labi” 
pazina šo pilsētu, ka, gribēdami  ie -
 brukt  admi  nist rācijas ēkā, patiesī-
bā iebruka pil sētas operas namā. 
Tikai  nonākuši  lielajā skatītāju zā -
lē, viņi apjēguši savu alošanos. 

Tātad ne jau vietējie iedzīvotāji 
jūtas apspiesti un nesaprasti. Nē, 
neapmierināti ir “mazie zaļie vī -
riņi” (tā tika iesaukti tie, kuŗi Kri -
mā  uzbruka attiecīgajām iestā-
dēm, jo  bija tērpušies zaļās uni-
for mās bez pazīšanas zīmēm, tā 
ļaujot Kremlim liekulīgi apgal - 
vot, ka Krievijas zaldāti tie nu ne  -
kā dā ziņā nav bijuši). Šie “mazie 
zaļie vīriņi”  acīm redzami bija  ie -
 sūtīti no ārpuses par provokā to-
riem. Vai Latvijas krievvalodī ga-
jiem tas paslīdējis secsn?

Arī mūsu pašmāju Pirmais Bal-
tijas kanālis nav bez grēka, ja runa 
ir par propagandu, taču atšķirī  -  
bā no Krievijas mūsu valstī ir brī -
vi pieejams tīmeklis  (un ne tikai), 
kuŗā nu nekādi nav tikai vienpu-
sīga informācija. Gribas domāt, ka 
gan Latvijā, gan arī Krievijā tomēr 
ir pietiekami daudz cilvēku, kuŗi 
saprot, ka viņiem tiek melots. 
Jautājums ir tikai par to - kur viņi 
paliek? Daži  drosmīgi opozicio-
nāri Krievijā bieži ir ierunājušies 
par to, ka Putina Krievijā karalis    
ir kails, taču šie cilvēki ir izņē-
mums. Kremļa valdošās partijas 
lielie draugi Saskaņas centrā klusē, 
kā ūdeni mutē ieņēmuši, lai arī  
noteikti zina, ka Rossija RTR un 
tamlīdzīgi plašsaziņas līdzekļi 
bliež neiespējamas  muļķības un 

melus, un varbūt kauns par to. Arī 
manā dzimtenē Ame  rikā, kur Fox 
News kanālis visnotaļ ir Rossija 
RTR analogs un tāpēc Amerikā 
netrūkst ļaužu, kuŗi ir svēti pār lie-
 cināti, ka ASV prezidents Ba   raks 
Obama ir so    ciā lists un/vai fašists, 
diktātors un/vai mīkst  mies is, droši 
vien pat nav Amerikā  dzimis un 
tāpēc ir neleģitims u.tml.

Taču Amerikā ir daudzreiz no  -
pietnāki plašsaziņas līdzekļi un 
cilvēkiem nav par visu vari jābūt 
zombētiem. Latvijā lielākoties ir 
jāraugās izglītības virzienā. Nedo-
māju, ka būtu par daudz prasīts 
Izglītības un zinātnes ministrijā 
izveidot referentu grupu, kas vie-
sotos visās Latvijas “krievvalodīgo” 
skolās, referējot par to, kas patie-
šām notiek Ukrainā un ko tas no -
 zīmē Latvijai. Kaut vai līdzi sūtot 
kādu Krimas aneksijas atbalstī-
tāju, lai veidotos debates, jo tas ir 
sevišķi būtiski patlaban, kad kār-
tējo reizi ir izskanējusi ziņa, ka 
kāda “nevalsts” organizācija Lat-
vijā ir sākusi skolās  izplatīt “mā -
cību vielu”,  kuŗā  rakstīts, ka ne   kā-
da okupācija Latvijā nav bijusi, 
Latvija Padomju Savienībā iestā-
jusies  brīvprātīgi u.tml.

 Skolai tomēr jāmāca cilvēkiem 
domāt, nevis akli ticēt tam, kas   tiek 
stāstīts un borēts. Arī Latvijas krie-
vu tautības cilvēkiem ir jāsa prot, ka 
Kremļa valdnieku pašrei zējā  apetī-
te šķiet visai nekontro lēta un, ja 
no   tikumi arī turpmāk attī  stīties 
paš  reizējā gaitā, ļoti iespē jams, ka 
cars Vladimirs kāras acis metīs arī 
mūsu virzienā. Var būt kādam tā 
šķiet laba doma? Lai tas cilvēks pa -
  skatās Piedņestras un Dienvid  ose -
tijas virzienā. Vai kāds to gri bētu 
arī pie mums? Propagan da ir spē -
cīgs ierocis, pasaule to ir zinājusi 
kopš laika gala. Taču tai ir arī  ro  be-
 žas, un demokratiskā valstī  nav ne 
mazākā iemesla ļaut tai gūt uzvaru.
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LĀSMA ĢIBIETE Ciemos pie krustmātes

Dažām grāmatām bijis lemts līdz 
apskatnieka rakstāmgaldam no  -
nākt ačgārnā secībā. Pērn 16. – 22. 
marta numurā aplūkoju Aivara 
Kļavja (1953) romānu cikla Viņ -
pus vārtiem ceturto grāmatu Ce  -
ļojošā cirka gūstekņi, bet tagad 
jāpievērš lasītāju uzmanība otrai 
grāmatai Rīgas kuprītis un treša-
jai grāmatai Piesmietais kaŗa -
vīrs. Otra grāmata sākotnēji iznā -
ca jau 2007. gadā, bet trešā - 2009.
gadā. Pēc tam kad autors 2012. ga -
dā par ciklu bija saņēmis Balti jas 
Asamblejas balvu, apgāds Zvaig  -
zne ABC cikla iepriekšējās grā ma-
tas 2013. gadā pārpublicējis, šo  -
reiz gan mīkstajos vākos. Daudz-
viet ārzemēs mīksto vāku izde-
vums, kas sekojis pirmajam, iesie-
tajam, ir zīme, ka grāmata ir, tā 
sakot, ”ejoša prece”. Pie ejošas pre-
ces allaž ir vērts atgriezties, pat ja 

Te laiki un likteņi kūleņo
Aivars Kļavis, Rīgas kuprītis, romānu cikla Viņpus vārtiem 2. grāmata, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 392 lpp., 

Aivars Kļavis, Piesmietais kaŗavīrs, romānu cikla Viņpus vārtiem 3.grāmata, apgāds „Zvaigzne ABC”, 2013.g., 400 lpp.

pirmpublicējums bijis jau pirms 
vairākiem gadiem.

Aivars Kļavis pieder pie tiem 
mūsdienu Latvijas rakstniekiem, 
kam brīvi izdomātu sižetu vietā 
patīk pievērsties vēsturei un ie   vē -
rojamu pagātnes cilvēku dzī ves -
stāstiem. Viņa līdzinieki ir Ingu  -
na Bauere, Arturs Heniņš, Valdis 
Rūmnieks ar Andreju Miglu. Taču 
nule minētie nav nekādi īsteni no -
 vātori formas ziņā, bet Kļavis tāds ir.

Pirmkārt, Kļavis tīši jauc darbī-
bas laikmetus. Rīgas kuprītis pa    -
matos noris 19. gadsimtā, bet tajā 
ir  atkāpes uz 15. gadsimtu. Kaut 
Piesmietā kaŗavīra norises laiks 
galvenokārt ir 20. gadsimta pir -
mā puse, lasītājam jābūt gatavam 
pēkšņi tikt iemestam 16. gadsim-
tā. Varētu domāt, ka šādas autora  
rīcības iemesls ir vēlēšanās jaunā-
kos laikus ar senākiem salīdzināt, 
konstatējot līdzības un atšķirības. 
Daļēji tas tā varētu būt. Senajos 
laikos nāves sodu dažkārt izpil -
dīja, piestiprinot notiesātā locek-
ļus  pie vairākiem zirgiem, kas tad, 
trenkti uz dažādām pusēm, ķer -
meni sarāva gabalos. Boļševiki sa -
 vukārt savas varas sākuma gados 
oponentus nošāva publiskās ekse -
kūcijās orķestŗa mūzikas pavadī-
jumā. Vēlāk gan paši atskārtuši,   
ka cilvēkus daudz vairāk biedē, ja 
vi   ņi nezina, kas ar viņu tuvinie-
kiem noticis, tāpēc orķestŗi vairs 
nav an   gažēti un tuvinieki pazu-
duši bez pēdām. Bet bieži vien pat 
uzmanīgam lasītājam Kļavja pra k - 
  tizētā pēkšņā laikmetu maiņa 
grūti izskaidrojama. Var jau būt, 
ka viņa nolūks ir bijis padarīt pa -
šu VĒSTURI jeb LAIKU un tā 

skre ju par cikla varoni. Nolūks va -
 rētu būt bijis pateikt, ka vēsture 
nav līneāri progresīva, bet ka tā ir 
chaotiska, metot kūleņus un aiz-
raujot cilvēkus un viņu likteņus 
sev līdzi. 

Otrkārt, cikla romāni ir epizo-
diskāki, nekā romāni mēdz būt. 
Vairākums ļoti plašā personāža 
uzpeld tikai uz īsu brīdi. Spilgtais 
Reiņa Kaudzītes tēls, piemēram, 
redzams īpaši viņam veltītajā Pie-
smietā kaŗavīra priekšpēdējā no  -
daļā, bet nekur citur. Varbūt šo 
nodaļu, kā arī dažu labu citu au -
tors būtu varējis piedāvāt kā atse-
višķu, patstāvīgu stāstu, nevis ie  -
žņaugt to romānā? Bet tad Kļav -    
ja fokuss pārslēgtos no izvēlētā 
ma  krokosma (laika, vēstures plūs-
mas) uz mikrokosmu (atsevišķo 
cilvēku). Turklāt  epizodi savā bū  -
tībā ir apstākļu un situāciju no  -
tēlotāji: apstākļi un situācijas ma  -
zos cilvēkus, pat ja tie ir augstu 
amatu nesēji vai spilgtāka rakstu -
ra īpašnieki, manipulē kā mario-
netes. Stāsti iznāk par cilvēkiem, 
kas, par spīti laikmeta un sabied -
rības diktētiem ierobežojumiem, 
spēj „izsisties cauri” un pārliecināt 
par savas brīvās gribas radītajām 
iespējām.

Treškārt, Aivars Kļavis ar tei -
kumu Piesmietā kaŗavīra ieva -
dā, ka, „tikai apvienojot faktus ar 
iztēli, iespējams ceļot laikā un 
atgriezties pagātnē”, izceļ spriedzi, 
kas taču laikam mitinās ikvienā 
vēsturisku romānu autorā. Godī-
ga vēsturnieka nepieciešamība sa -
 meklēt faktus un pie tiem vien 
turēties viņā cīkstās ar beletrista 
vēlmi nodoties  vērienīgiem gara 

li  dojumiem. Kļavja pietāte pret 
vēstures patiesību ir izteiktāka 
nekā viņa kollēgām, jo viņš aiz 
katra romāna iekārtojis vairākus 
desmitus lappušu gaŗu pieliku mu 
ar virsrakstu „Vēstures liecī bas, 
notikumi un fakti par romā nā 
aprakstīto laiku un personām”.     
Te autors sniedz „tīro vēsturi”, ko 
tad lasītājs, ja vēlas, var salīdzināt 
ar ”faktiem, kas apvienoti ar iztēli” 
pašā romānā, lai secinātu, vai au  -
tors ir turējies paticamības robe-
žās jeb vai viņš par daudz pie visa 
piesapņojis un piefantazējis klāt.  
Teicami centieni, ja arī ne vien -
mēr jēgpilni. Piemēram, vai bija 
va    jadzība sniegt dažādos avotos 
ērti pieejamo „Kārļa Augusta Vil -
helma” Ulmaņa biografiju, bet ne -
 paskaidrot, kāds faktisks pamats   
ir romānā aprakstītajām Ulmaņa 
īpatajām attiecībām ar Miķeli Val-
teru? 

 Ceturtkārt, vēsturē faktiski reiz 
eksistējušam personāžam pa vi  -
du maisās noslēpumains, laikam 
taču mistisks tēls Tomass Šulcs, 
saukts par Rīgas kuprīti. Visvairāk 
viņu satopam viņa paša vārdā no -
 sauktajā romānā, bet retāk un vai-
rāk viņš parādās Piesmietajā ka -
ŗa  vīrā. Pat ja apgāds uz Rīgas kup -
rīša aizmugurējā vāka lasītāju iz  -
aicina, ka kuprīša „īsto būtību 
spēs atminēt tikai paši acīgākie 
lasītāji”, es neļaušos provocēties  
un nespekulēšu, vai kuprītis pa -
tiesi varēja būt paša Gētes ārlau -
lības dēls (263.lpp) vai kāda viņam 
darīšana ar Tichonu Deņisoviču 
vai Ipatiju Nikolajeviču (119., 273.). 
Lasot par Tomasu Šulcu, gribējās 
atcerēties reiz kādā vācu žurnālā 

uzietu un aprakstītu foto attēlu, 
kuŗā starp pazīstamiem Eiropas 
valstsvīriem bija skatāms kāds vēl 
neredzēts labi ģērbies cienījama 
paskata kungs, kam publicētāji 
viņa izcelšanas nolūkā bija ap 
galvu apvilkuši apli. Pievienotajā 
rakstā bija pastāstīts, ka cienījamā 
kunga „sports” esot ielavīties sla -
ve nību sabiedrībā un tikt kopā ar 
šiem slavenībām nofotografētam. 
Līdz kamēr viņš beigās pieķerts, 
viņam blēdība vairakkārt izdevu-
sies. Neviens slavenība cienījamo 
kungu nav pazinis,  viņi pieņēmu-
ši, ka gan jau kāds cits viņu zina 
un ka viņam ir pilnas tiesības viņu 
vidū būt.

Tomass Šulcs jeb Rīgas kuprītis, 
vismaz manā grāmatā, ir kā tāda 
nereāla, vēsturē neeksistējusi per-
sona, kas ieklīdusi starp vēstu ris-
kajām un ļāvusi, lai autors Aivars 
Kļavis viņu vārdos „nofotografē”. 
Viņš ir mītiska būte, kas gan ro  -
mānu ciklu kā literāru darbu,     
gan tajā ietvertos vēsturiskos no -
tikumus kaut kā „satur kopā”. Vai 
kuprītim tik svarīga loma bija 
jāierāda? Vai mītiskam tēlam būtu 
jāveic uzdevums, kādu vēsturiskie 
veikt nespēj? Vai viens no kuprīša 
uzdevumiem romānos bija parā-
dīt, ka vēsture ir kropla? 

Šā vai tā, Aivars Kļavis par savu 
tetraloģiju ir pelnījis cieņu un     
pat apbrīnu. Viņa grāmatas vairāk 
gan ieteicamas rūdītiem lasītā  -
jiem vismaz ar mērenām zinā  ša-
nām Latvijas vēsturē. Vēsturnieks 
Kļavī – vismaz šajā romānu ciklā – 
it kā dominē pār beletristu viņā, 
tomēr viņa centieni faktus ar iz  -
tēli saskaņot ir ievērības vērti.

EDUARDS SILKALNS

Elizabete Mūrnieks bija liela grā-
 matu mīļotāja – lasīja visu, kam 
ti   ka klāt. Klasiku, īpaši fran ču un 
vācu autoru darbus, bija izlasī - 
jusi blāķiem. Ik reizi, atnā kusi pie 
mums ciemos, viņa ar maniem 
vecākiem mainījās grāmatām un 
žurnāliem. Nereti par izlasīto iz   -
vēr tās gaŗas diskusijas. Kas pati cis, 
kas atkal ne. Krustmāte arī bieži 
apmeklēja bibliotēku. Jā, lasīšana 
tolaik bija viņas lielākā kaislība. 
Otra kaislība bija mūzika. Vēl aiz-
vien atceros vinila skaņuplašu 
koll   ekciju, kuŗā īpaši daudz bija 
komponista Alfreda Šnitkes opu-
su. Vēl tagad atmiņā kādas skaņu-
plates spīdīgais apvākojums, uz  
kā dižojās uzraksts: Concerto vio-
loncello e orchestra. N.1. Bet kā ir 
šodien? Diez ar ko viņa aizraujas 
šodien? 

Manas pārdomas pārtrauca vil-
ciena apstāšanās. Jā, bijām at  brau-
kuši. Ātrā tempā no augšējā plauk-
ta nocēlu savu koferi un metos uz 
ārdurvīm, jo šī nebija pēdējā sta -
cija. Vilciens brauca tālāk uz Že -
nēvu, un galastacija bija Ženēvas 
lidosta.

Atkalsatikšanās ar krustmāti 
izvērtās emocionāla. Šais desmit 
promienes gados Elizabete Mūr -
nieks bija kļuvusi pilnīgi sirma un 

nedaudz pieņēmusies svarā, ja tā 
drīkst teikt. Vēl viņai bija brilles, 
pēc kuŗām agrāk nebija vajadzī-
bas. Protams, es viņu pazinu mo  -
mentā. Apkampāmies. Bija tik 
jau ki beidzot satikties! Rūdolfs, 
paņēmis manu koferi, mūs abas 
aizveda uz autostāvvietu, lai pēc 
tam netālo gabaliņu no stacijas 
aiz   vizinātu mājup. Pa ceļam krust-
māte man deva norādījumus, pie 
viena gan piesakot, ka mājās esot 

jau sagatavojusi veselu instruk -
ciju, lai neko neaizmirstu. Man 
būšot pašai sava atslēga, es drīk -
stēšot iet un nākt, kad vien vēlē-
šoties, tikai nevienu svešu nedrīk -
stot laist dzīvoklī utt. Klusībā pa  -
smaidīju – diez vai Elizabete Mūr-
nieks maz atceras, cik man tagad 
gadu? Man šķita, ka viņa sarunājas 
ar to pašu Lizeti, no kuŗas pirms 
gadiem desmit bija šķīrusies. Bet 
lai nu būtu. 

Tikušas galā, uz īsu brītiņu ap  -
sēdāmies viesistabā uz dīvāna. 
Tāpat vien - apsēdāmies un paklu-
sējām. Tad krustmāte iesāka:

– Tu nespēj iedomāties, kāds 
man ir prieks, ka esi atbraukusi!

– Es arī priecājos, krustmāt!
– Atpūties kārtīgi, Liza; tev šeit 

no   teikti bezgala patiks. Klusums, 
miers, ja nu vienīgi atpūtnieki, 
vienkārši tūristi un krievi, - sakot 
pēdējo vārdu savā uzskaitījumā, 
vi ņa īsi iesmējās. – Jā, krievi. Un 
pa   mēģini aiziet nopeldēties! Eze -
rā ūdens jau sasilis; te nav tā kā 
Baltijas jūrā.

Vēl visi kopā padzērām pēcpus-
 dienas tēju no porcelāna tasītēm, 
kuŗas bija gandrīz vai bail ņemt 
rokā, – tik smalkas; es tiku pacie -
nāta ar sīciņiem, bet bezgala gar-
šīgiem cepumiņiem, un krustmā-
te un Rūdolfs sāka atvadīties. Tai s  - 
nību sakot, šis bija skumjš mirklis, 
pat skumjāks, nekā pašai gri  bētos 
atzīt. Pēc desmit gadiem sa   tikušies 
uz mazu brītiņu, un jau atkal 
jāatvadās. 

Pēc viņu abu aizbraukšanas biju 
izdomājusi, ka neiešu nekur, – pa -
  likšu mājās; nē, vēl labāk – uzklāšu 
gultu, paņemšu grāmatu un at    pū-
tīšos. Vispirms izlasīju Eliza  be tes 
Mūrnieks atstāto instrukciju. Tā 
gan bija franču valodā. Tik daudz 
latviski uzrakstīt - tas krustmātei 

acīmredzot sagādāja grūtības. Žēl 
gan, ka viņas latviešu valodas rak-
stīšanas prasmes gājušas tik ļoti 
mazumā. Ir tomēr atšķirība – uz -
rakstīt mazu kartīti vai veselu 
vēstuli ar norādījumiem. 

Nu man kļuva skaidrs, ka dzī -
voklī nevienu svešu laist nedrīkst, 
bet uz telefona zvaniem obligāti     
ir jāatbild, ja tai brīdī esmu mājās. 
Tā kā mēs, iespējams, vairs nere-
dzēsimies, kad lidošu mājup, at  -
slēgas man bija jāatstāj augšējā 
dzī vokļa kaimiņam. Ar viņu viss 
esot sarunāts. Ja laiks pēkšņi kļū  s-
tot vēsāks, droši drīkstot no ska p -
ja paņemt un uzvilkt kādu no 
viņas apģērba gabaliem. Un tā tā  -
lāk. Turpat koridorā blakus avī -
zēm man bija atstāta pat Montrē 
karte. Tas katram gadījumam, lai 
neapmaldos. Un vēl maza zīmīte, 
kuŗā tika piekodināts obligāti 
aiziet apskatīt Šijonas pili. Atrast 
to varot ļoti viegli: tā atrodoties 
pašā ezera krastā, tikai, ejot kā  -
jām, tas esot gaŗš gabals – aptuve-
ni 3 kilometri vienā virzienā. Va -
rot arī braukt ar autobusu, taču,      
ja iet kājām gar ezera piekrasti, 
paveŗoties brīnišķīgs skats, kādu 
citur nevarot redzēt. Labi, labi, 
krustmāt, gan jau izlemšu pati:     
iet vai braukt, vai varbūt – ne iet, 
ne braukt. 

Montrē. Apbrīnojams dabas krāšņums

(Turpināts no Nr. 15)

(Turpinājums sekos)
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No „ceturtās varas” ierindnie-
ka – žurnālista tu esi kļuvis par 
šīs varas uzraugu un polītikas 
veidotāju. Laiks un Brīvā Lat    -
vi ja lepojas, ka arī mūsu rin -
dās esi kopis un kaldinājis savu   
kar jēru. Ko tieši tu dari šai Pa -
do mē?

Žurnālists es esmu bijis un bū -
 šu. Nesen Dublinā iepazinos ar 
laikrakstu Īrijas Vēstis. Patīkami, 
ka arī jaunā emigrācija ciena 
presi un cenšas veidot savus iz  -
devumus. Manuprāt, mēs pārāk 
maz novērtējam mūsu laikrak-
stus Laiks, Brīvā Latvija, arī Jauno 
Gaitu un citus izdevumus, kas     
ir nozīmīgi mūsu laikmeta pro-
cesu atspoguļotāji un joprojām 
arī sabiedriskās domas veidotāji. 
Patīkami, ka Amerikas latviešu 
jaunieši, kas galvenokārt komū-
nicē Facebook un citās sociālās 
saziņas vietnēs, nav atteikušies 
no Vēja Zvanu izdošanas. Visiem 
šiem izdevumiem pienāktos lat-
viešu organizāciju financiāls at -
balsts. 

Padomē mēs esam tikai pieci 
locekļi, uz kuŗu pleciem gulstas 
Latvijā reģistrēto radiostaciju, 
TV un kabeļoperātoru uzrau-
dzība. NEPLP ir Latvijas Radio 
(LR) un Latvijas Televīzijas (LTV) 
kapitāldaļu turētāja. Mēs tātad ie  -
ceļam raidorganizāciju valdes, 
kopā ar abām sabiedriskajām 
raid  organizācijām izstrādājam 
un apstiprinām sabiedrisko pa  -
sū  tinājumu - gada plānu, kādas 
temas kādos formātos klausītā -   
ji un skatītāji dzirdēs un redzēs 
ēte  rā. Padome arī apstiprina ik  -
gadējo LR un LTV budžetu. Rau-
 gāmies, lai elektroniskie plašsa-
ziņas līdzekļi nepārkāptu liku-
mu, rīkojam konkursus par ap -
raides atļaujām un esam arī no -
zares polītikas veidotāji. Es, pie-
mēram, esmu atbildīgs par Lat -
vijas Radio, kas ir sabiedriskais 
plašsaziņas līdzeklis, un par ko  -
mercradio nozari Latvijā.

Vai un kā tev ir palīdzējis 
darbs raidstacijā Brīvā Eiropa?

Savā ziņā var vilkt parallēles 
starp Radio Brīvā Eiropa (RBE) 
un Latvijas Radio, kas ir manā 
pārraudzībā. RBE tāpat vada ne  -
atkarīga padome, līdzekļus pie -
šķiŗ ASV kongress. Latvijas Ra  -
dio līdzekļu piešķīrēja ir Saeima. 
RBE arī katru gadu bija jācīnās 
par budžeta līdzekļu piešķīru -
mu, jāizstrādā prioritātes un at  -
tīstības plāns. Būdams žurnā lists 
un raidījumu vadītājs, es visam 
šim procesam gadiem ilgi esmu 
sekojis līdzi.

Šobrīd aktuāls ir temats – 
kva litātīva nacionālā informā-
tīvā telpa. Vai šai ziņā Latvijas 
plašsaziņas līdzekļi veic savu 
funkciju?

Galvenais stipras nacionālās in    -
formātīvās telpas balsts ir sabied-
 riskie plašsaziņas līdzekļi - LR un 
LTV. Visus šos gadus gan Radio, 
gan LTV financējums ir  bijis par 
mazu. Kopš amatā ir pašreizējā 
padome, stāvoklis manāmi uz   la -
bojies. Latvijas Radio marta bei -
gās uzsāka programmas raidīša-
nu jauniešiem pieci.lv, kas dzir-
dama visās Latvijas pilsētās, kur 
ir  augstskolas. Attīstās informā -
tīvais portāls lsm.lv. LR ceturtā 

Par radio un televīziju Latvijā
Ligitas Kovtunas saruna ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekli Daini Mjartānu

programma ar vislielāko klau sī -
tāju skaitu atrodas krievu ra   dio -
staciju galvgalā. Ar televīziju  ir 
citādi, jo Latvijas Televīzijai pa   -
dome nav devusi uzdevumu vie-
nu programmu veltīt raidīju - 
m iem tikai krievu valodā un tā 
arī nespētu konkurēt ar Krievijas 
TV piedāvājumu. Divas Latvijas 
komerctelevīzijas LNT un TV3, 
kuŗām ir vislielākais skatītāju 
skaits, pieder lielākajai mediju 
gru  pai Skandinavijā un Baltijas 
reģionā Modern Times Group, kas 
nolēmusi turpmāk pelnīt no ka  -
beļoperātoriem. Lai LTV nebūtu 
vienīgā televīzija, kas pieejama 
skatītājiem, kuŗi nevar atļauties 
abonēt maksas kanāļus, padome 
izsludināja konkursu trīs nacio-
nālajiem kanāļiem, kuŗu raidī ju-
mi kopš janvāŗa redzami visā 
Latvijas territorijā.

Vai šo trīs reģionālo teleka-
nāļu - OTV, TV24 un Re-TV 
saturs apmierina skatītāju?

Kad mēs dodamies pirkt auto -
mašīnu, mēs taču vispirms uz  -
metam skatienu mersedesam, 
bet mājās aizbraucam ar tādu 
auto, kādu varam atļauties. Arī 
mani, šad tad skatoties vienu vai 
otru raidījumu, pārņem nolem-
tības izjūta, taču tad es atceros, 
ko  sev solīju, stājoties amatā, – 
dot iespēju tiem plašsaziņas lī  -
dzekļiem, kuŗi veido pašmāju 
saturu, un tos atbalstīt. Nav jau 
liela māka tos aizstāt ar CNN vai 
BBC. Manā skatījumā padomei 
visiem spēkiem jāatbalsta šo 
telekanāļu attīstība.

Vai balsojumā uz trim mē   ne-
šiem aizliegt Krievijas kanāļa 
RTR raidīto Ukrainas notiku-
mu atspoguļojumu tu biji par 
vai pret? 

Lēmumu vienbalsīgi pieņēma 
visa padome. Manā skatījumā šis 
lēmums ir žests, kas skaidri rā -
da, ka Latvijas valsts plašsaziņas 
līdzekļu rēgulātors seko līdzi      
te   le kanāļa saturam un vēro, vai 
RTR sniedz patiesu un līdzsva-
rotu informāciju. Arī mūsu li   ku-
mā skaidri ir pateikts, ka radio 
un TV raidījumos jānodrošina, 
lai fakti un notikumi tiktu at  -
spoguļoti objektīvi, jāveicina vie-
dokļu apmaiņa un raidījumos 
nedrīkst ietvert aicinājumu uz 
kaŗu vai militāru konfliktu, ne 
arī aicinājumu grozīt valsts ie -
kār tu vai graut valsts territoriālo 
vienotību .

Bet ko Latvija var likt pretī 
Krievijas propagandai?

Latvijai nav lielu resursu, tā -
pēc jārīkojas atbilstīgi apstāk-
ļiem. LTV iesaka veidot teleka-
nāli krievu valodā kopā ar Lietu-
 vas un Igaunijas sabiedriskajiem 
plašsaziņas līdzekļiem. Tas nav 
nekas jauns, savulaik jau Radio 
Brīvā Eiropa par to runāju. Mani 
gan pārsteidz LTV vadības no  -
stād  ne, kas paredz 16 stundas   
no raidlaika aizņemt ar Ukrainā 
un Krievijā ražotiem seriāliem 
un filmām, kuŗās nebūtu „tik 
daudz kaŗa temas” un propagan-
das. Ne   esam vēl padomē par to 
lēmuši, taču manā uztverē šāds 
telekanālis veiktu Baltijas valstu 
„maigās varas” funkcijas un tā -
pēc tā saturam jābūt Baltijas 
vals tīs ražotam. Mēs bijušās Pa -

domju Savienības iedzīvotājiem 
esam interesantāki nekā Rietum-
eiropai, un tas ir jāizmanto, pie-
dāvājot šo telekanāli citu valstu 
kabeļoperātoriem, tam vaja dzē - 
tu būt bezmaksas satelītapraidē. 
Kāpēc piedāvāt otršķirīgus Krie -
vi jas seriālus, ko var redzēt jeb-
kuŗā citā telekanālī? Neatkarības 
gados Lietuvā, Latvijā un Igau-
nijā ir saražots pietiekami daudz 
kvalitātīvu filmu un citu TV ma -
teriālu, kuŗi jāsubtitrē, jāieskaņo 
vai pat jādublē krievu valodā. 
Protams,  galvenajam uzsvaram 
jābūt uz ziņām un analitiskiem 
materiāliem par notikumiem 
Baltijas valstīs.

Vai Latvijas TV piedāvājums 
pēdējā laikā ir uzlabojies?

Noteikti, it īpaši tas attiecas     
uz ziņu raidījumiem. Pašlaik iz -
vērtējam LTV pārskatu  par 2013. 
gadu. Skatītājus patīkami pār-
steidza „Latvijas jaunatklāšanas 
raidījums TE”, kā arī cikls par 
padomju laika vēsturi „Melu la -
boratorija”; es varu tos ieteikt 
diasporas skolām par uzskates 
materiālu. Žēl, ka LTV neturpina 
raidījumu ciklu „Dzimtas de  -
tek tīvs”. LTV ir atteikusies arī no 
raidījuma par Latvijas aizsar dzī-
bas spēkiem „Laiks vīriem”. Pa  -
dome ir apstiprinājusi LTV in  -
tegrētā satura pieeju, taču tas 
diemžēl rada bažas par t.s. nišas 
raidījumiem, kuŗi domāti šau  rā-
kai auditorijai un vēstī par speci-
fisku temu. Ja šī integrētā pieeja 
nenesīs gaidītos augļus, pado -
me, apstiprinot nākamā gada sa -
 biedrisko pasūtinājumu, var   
lemt par citādu pieeju program-
mas veidošanai. 

Kā, tavuprāt, trūkst tieši TV 
piedāvājumā?

Esmu visu laiku rosinājis,lai 
diasporas kultūras un sociāleko-
nomiskā tematika tiktu iekļauta 

nacionālajā informācijas telpā. 
Diemžēl LTV to nav sadzirdējusi. 
Lēni uz priekšu virzās tradi cio-
nālās kultūras raidījums, trūkst 
analitiska raidījuma par starp-
tautisko polītiku, Latvijas vēsturi, 
reģionālo attīstību, arī par zināt-
nes jaunumiem un citām temām. 
Jānis Domburs, savulaik ska   tī  tā-
jiem pazīstams kā raidījuma 
„Kas notiek Latvijā” vadītājs, ir 
atradis sev vietu komerckanālī 
LNT. Ļoti vēlētos LTV redzēt tā -
da formāta raidījumu kā vakara 
sarunu šovs, ko pazīstam no ASV. 
Šeit svarīga loma ir raidījuma 
vadītājam. Vai tas nevarēja būt 
„Dombura šovs”, kur runātu ne 
tikai par polītiku, bet arī par 
sportu, kultūru, dzīves veidu. Kā 
zināms, Domburs tiesājas ar LTV, 
un,  ja televīzijas vadība būtu „šo 
krupi norijusi”, šāds raidījums 
būtu īsts skatītāju pievilkšanas 
magnēts un noderētu tieši sa -
bied riskajā TV. Kvalitātīva iz      -
klai de plašām skatītāju masām 
arī ir tas, kā trūkst LTV.

Lai radiostacijās vairāk ska-
nētu latviešu mūzika, ir iecere 
noteikt kvotas. Vai vari pastāstīt  
ko vairāk?

Ja Latvijā tiks ieviestas pašmāju 
mūzikas kvotas, kā tas ir Kanadā 
vai Polijā, tam, visdrīzāk, būtu 
jānotiek, panākot kompromisu 
starp mūzikas un radio indus - 
t riju. Mūsu padomei šajā disku-
sijā ir starpnieka loma. Likum-
pro jektu droši vien virzīs Kultū-
ras mi   nistrija. Viens no pretargu-
men  tiem - nepietiek latviešu 
mū   zikas. Te varu teikt, ka ko -
pumā Latvijas Radio datu bazē 
ietvertas  aptuveni 33 000 dzies-
mas latviešu valodā. Likuma ini-
 ciātori vēlas, lai radiostacijās turp-
māk 20% no visām atskaņota -
jām dziesmām būtu latviešu va -
lodā un vēl 20% Latvijā radīta 

mū  zika. Taču jāņem vērā vairāki 
riski. Piemēram, vai kvotu no -
teikšana nepazeminās peļņu vi -
s as radio industrijas līmenī. Tā  -
tad klausītāji, kuŗi būs spiesti 
klau sīties mūziku latviešu valo -
dā tā   pēc, ka to prasa likums, ma -
 zāk klausīsies radio. Var rasties 
arī stai  gāšanas efekts, proti, klau-
 sī tāji, kuŗi vēlas izvairīties no lat  -
viešu mūzikas, katru reizi, kad tā 
atskanēs, pārslēgsies uz citu sta-
ciju, kur tajā brīdī skan dziesma 
angļu vai krievu valodā. 

Strādājot padomē, tu droši 
vien vislabāk redzi problēmas, 
kas skaŗ Latvijas plašsaziņas lī -
dzekļus un to kvalitāti?

Lielākas auditorijas sasnieg ša-
nai un satura kvalitātes uzlabo-
šanai jābūt katra sevis cienītāja 
plašsaziņas līdzekļa mērķim. Ja 
runājam par Latvijas Radio vai 
LTV, tad īpaši svarīgi ir veicināt 
darbinieku motīvāciju. Šajos me -
 dijos strādā daudz jaunu cilvēku, 
kas ar laiku pāriet pie komerc-
medijiem vai atsakās no žurnā-
listikas un pievēršas labāk pel nī-
tājām jomām. Manuprāt, ļoti no -
pietni jādomā par darbinieku 
tālākizglītību. 

Žurnālisti nereti ir pārlieku 
no   slogoti, viņiem nav pietieka -
mi daudz laika iedziļināties, lai 
analitiski izpētītu temu.

Sabiedriskajam medijam jā veic 
arī izglītotājas funkcijas, taču LR 
otrā programma, ko tautā sauc 
arī par šlāgeŗmūzikas kanāli, 
vēlas iet pa iestaigāto ta   ciņu, ne -
piedāvājot klausītājam latviešu 
mūzikas žanru daudz veidību.

Latvijā nopietna problēma ir 
tī   mekļa portāli, kas  savās latviešu 
un krievu valodas versijās apzi-
nāti  izceļ sensitīvas temas, vienas 
tautības cilvēkus bieži nostatot 
pret otru tautību. Vai tā nav žur -
nālistu un redaktoru bezatbil dī-
ba? Dzīšanās pēc portāla lielāka  
apmeklējumu skaita veicina Lat-
vijas sabiedrības šķelšanos.

Tu nesen viesojies Īrijā, un 
par to vēstīja arī Laiks un BL. 
Ko tur redzēji, dzirdēji un se -
cināji?

Man bija tikšanās ar Latvijas 
vēstnieku Dr. Gintu Apalu un 
Īrijas latviešu žurnālistiem un 
sabiedrisko organizāciju pār - -
stāv jiem. G. Apals tikai nesen 
stājies vēstnieka amatā un, apzi-
not latviešus, nācis pie secinā -
juma, ka Īrijā palikuši vienīgi 
25 000 latviešu. Taču tur dzimušo 
bērnu skaits pagājušajā gadā 
joprojām palielinājās – Latvijas 
vēstniecībā pilsonībā reģistrēti 
547 bērni, gadu iepriekš 501 
bērns. Tomēr būtiskākā tema bija 
NEPLP iecere, līdzīgi kā tas ir 
Lietuvā, veidot diasporai satelīt-
kanāli, kuŗā būtu redzami LTV 
raidījumi, kuŗiem nav ģeogra-
fiskā lieguma. Diskusija bija ļoti 
spraiga, jo jāievēro, ka naudai,   
ko Latvijas valdība piešķirtu sa  -
telītapraidei Rietumeiropā, jābūt 
izmantotai lietderīgi un jāsa-
sniedz iecerētais mērķis. Īrijas 
lat viešu portāls veica aptauju, 
ku   ŗā piedalījās 300 cilvēku. 63% 
Latvijas TV kanāļus vislabprātāk 
skatītos ar tīmekļa starpniecību, 
savukārt ar satelīta palīdzību - ti -
 kai 21%. Tā ir viela pārdomām.

Dainis Mjartāns: Latvijai nav lielu resursu,      
tā  pēc jārīkojas atbilstīgi apstākļiem. LTV ie -
saka veidot telekanāli krievu valodā kopā ar 
Lietuvas un Igau nijas sabiedriskajiem plašsa -
ziņas līdzekļiem.
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Klausoties Pūcesbērna piedzīvojumosKaspars Pūce aizkustināts par sniegpulkstenītēm

Kristīne Opolais un Vitorio Grigolo operā "Bohēma" 5. aprīlī

Tas notika marta pēdējā ne -
dēļā. Pirms dažām dienām bi -
jām pieminējuši Latvijas vēs tu-
res „melno dienu”, kuŗā ik gadu 
atceramies 1949. gada 25. martā 
represētos. Savukārt 27. marts 
kalendārā ir ierakstīts kā Starp-
tautiskā Teātŗa diena, tajā par 
skatuves mākslas lomu katra 
cilvēka un visas cilvēces attīstībā 
iespējams pārdomāt gan klusā 
apcerē, gan dažkārt vitālā teat-
rālā spēkā putojošos svētku 
sarīkojumos, uz kādiem aicina 
Melpomenas kalpi visā Latvijā.  

Šai dienā mūsu ceļš veda uz 
Madonu, jo Novadpētniecības 
un mākslas mūzeja ļaudis pēt-
nieces Daces Zvirgzdiņas va -
dībā bija noorganizējuši tikša-

GUNDEGA
SAULĪTE

Ar Pūcesbērnu Madonā 

Kristīnes Opolais panākumi  Mētropolītēnā

šanos tālu prom no dzimtenes 
(Kaspars Pūce kopā ar māti, 
Dailes teātŗa aktrisi Dailu 
Kukaini Pūci tika izsūtīts uz 
Tālajiem Austrumiem nepilnu 
astoņu mēnešu vecumā), ir 
daudz sirsnīgu, bērnišķīga hu -
mora pilnu epizodu. Savas at -
miņas, par spīti skarbajiem 
svešas varas uzspiestajiem ap -
stākļiem, Kaspars, nu jau spē-
cīgs, dūšīgs vīrs ar sirmu bārdu, 
stāsta ar kādreizējā puišeļa aiz-
rautību, neremdināmu zināt-
kāri un vieglumu. Tā pats vēs-
tījums un visas grāmatas jēga 
iegūst neparastu dziļumu – 
bērna vērojumi un priekšstati 
par apkārtējās pasaules „kār-
tību” ir tik krasā pretrunā ar 

autors Kaspars un šo rindiņu 
rakstītāja – piebraucām pie 
Madonas mūzeja. Tikām laipni 
sagaidīti, uzņemti un pacienāti. 
Lielajā izstāžu zālē, kur no 
visām pusēm apmeklētāju ap -
ņem gleznotāja Jūlija Federa 
gleznu izstādes starojums, jau 
pulcējās pirmie klausītāji – 
šoreiz Madonas un apkārtnes 

dzimtas saknes ir tepat netālu, 
Vestienā pie Kāla ezera. Šai 
„Latvijas visskaistākajai vietai” 
Kaspara grāmatā veltīti  vairāki 
epizodi. Un mūzeja  zālē ir arī 
skolēni no netālās Vestienas, 
viņi, klausoties paša Pūcesbēr-
na piedzīvojumus, gribēs vēl 
daudz ko pajautāt un uzzināt. 
Bet pūpoli un sniegpulkstenī-

Aizrautība, sulīga, dzīva valoda 
un daudzkrāsains teksta pa -
sniegums.  Diemžēl Pūcesbērna 
grāmatu Madonā nopirkt vairs 
nav iespējams. Atliek tikai 
iespēja vietējā bibliotēkā pie -
rakstīties rindā uz dažiem 
eksemplāriem, kas ceļojot no 
rokas rokā. Taču madonieši 
šķiet apmierināti ar sirsnīgo 

Jau ziņojām, ka latviešu 
soprāns Kristīne Opolais Mēt-
ropolītēna operā Ņujorkā ga -
tavojās dziedāt Čo-čo-sanas 
lomu Dž. Pučīni operā „Ma -
dama Butterfly”. Nu plānotais 
izrāžu cikls jau tuvojas izskaņai, 
taču tā sākumā dziedātāja no 
Latvijas saviļņoja daudzu mil-
jonu klausītāju sirdis. 

Pirmo reizi maigās japānietes 
dvēseles drāmu K. Opolais  at -
klāja 4. aprīļa vakarā, dziedot 
kopā ar Dž. Valenti Pinkertona 
lomā diriģenta Marko Armiliato 
mūzikālā vadībā. Šis sniegums 
saņēmis pozitīvu vērtējumu 
Amerikas presē, kāds recenzents 
viņu nodēvējis par šī opernama 
vislabāko Čo-čo-sanu pēc Dia-
nas Soviero, kas šo lomu te dzie-
dājusi pirms divdesmit ga  diem. 
Kristīnes Opolais dziedā jums 
salīdzināts ar Renatu Tebaldi 
jaunībā, slavēts viņas balss vieg-
lais, spārnotais plū  dums, spēja 
itaļu mūzikai pie  šķirt siltumu 

un intensitāti, prasme izpaust 
galējos emocio nālos stāvokļus. 
Īpašu uzslavu dziedone saņē-
musi par padziļi nātu, niansēs 
izstrādātu tēlo jumu, ko iespē-
jams pielīdzināt drāmatiskā 
teātŗa aktrises snie gumam. 

Jau nākamā dienā – 5. aprīļa 
dienas izrādē Kristīnei nācās 
iejusties Mimī lomā operā 
„Bohēma”, lai aizstātu pēkšņi 
saslimušo kollēģi. Turklāt šo 
„Bohēmu” tiešraidē rādīja kino-
teātŗos Ziemļamerikā, Eiropā, 
Ārfikā, Āzijā, Latīņamerikā, 
Karību jūras salās, arī Latvijā. 
Nav grūti iedomāties, ka tad, 
kad no Mētropolītēna skatuves 
tika paziņots par neparedzēto 
solistu maiņu, kinoteātrī „Cita-
dele” Rīgā pārpildīto zāli pār-
šalca aplausu vētra. Vēl viena 
tikšanās ar mūsu mākslinieci 
opermākslas Olimpā!

Kā radiointervijā stāstīja pati 
māksliniece, otrā rītā pēc 
„Butterfly” pirmizrādes, jau pēc 

septiņiem atskanējis tālruņa 
zvans. Zvanītājs bijis operas 
intendants Pīters Gelbs, kuŗš 
jautājis, vai Kristīne nevar glābt 
dienas izrādi un nodziedāt 
Mimī lomu „Bohēmā”. Opolais 
atteikusies, taču, kad nolikusi 
klausuli, konstatējusi, ka balss 
skan. Un jau pēc dažām mi -
nūtēm zvanījusi intendantam 
un piekritusi, kaut gan Mimī 
partiju beidzamo reizi dziedājusi 
apmēram pirms gada Vīnes 
Valsts operā.

Kā varam iedomāties, turp-
mākais noticis neiedomājamā 
ātrumā – mūzikālās partijas un 
teksta atkārtošana, kostīma pie-
 meklēšana, grimēšanās, mizan-
scēnu izstaigāšana… 

Izrāde notika, Kristīne Opo lais 
Mimī nodziedāja, saņēma ska tī-
tāju ovācijas kā Ņujorkā, tā Rī -
gas kinoteātrī. Prese steidzās zi -
ņot, ka tikko piedzīvots kas ne -
bijis – vienas diennakts laikā 
divas Pučini lielo lomu debijas 

Mētropo lītēnā! Pati Kristīne ap -
galvo, ka notikušo ar prātu grūti 
aptvert: „Ir noticis kaut kāds brī -
nums...” Uz skatuves viņai ļoti 
palīdzējis partneris, Rūdolfa lo -
mas at  vei dotājs tenors Vitorio 
Grigolo. Viņa piebilst: „Man ir 
sajūta, ka viss vēl tikai sākas.” 

Kristīne sa  prot, ka viņas turp-
mākos soļus šai namā un visur 
citur vērtēs ar pastiprinātu uz -
manību, un tas uzliek māksli-
niecei jaunu atbildību. Lai nu kā 
– rudenī viņai paredzētas astoņas 
„Bo  hē mas” izrādes Mētropo lī-
tēnā, viņas Mimī tiks ļoti gaidīta.

nos ar aktieri Kasparu Pūci, kas 
beidzamā laikā par sevi licis 
runāt arī kā par talantīgu rak-
stītāju. Viņa grāmata „Pūces-
bērna patiesie piedzīvojumi 
Pa domijā”, kas iznākusi serijā 
„Laika grāmata”, lasītājos iz  rai-
sījusi plašu atsaucību, interesi 
un daudz pozitīvu atsauksmju. 
Grāmatā, kuŗā stāstīts par cil-
vēkbērna augšanu un veido-

mūsu priekšstatiem par gaišu, 
laimīgu bērnību, ka necilvēcī-
gais noziegums – represijas pret 
Latvijas mierīgajiem iedzīvo-
tājiem, tostarp bērniem, – at -
klājas kā brēcoša netaisnība un 
mūžam nepiedodams nodarī-
jums ne tikai atsevišķu cilvēku, 
bet arī visas tautas liktenī. 

Tā nu mēs trijatā – Laika 
redaktore Ligita, grāmatas 

skolu audzēkņi. Jāpiebilst, ka 
mūzejā iekārtota arī ekspozīcija 
par Pūču dzimtu. Fotografijas 
un dokumenti liecina par Kas -
para tēva režisora Voldemāra 
Pūces veikumu, par viņa sievas 
Dailas un dēla Kaspara gaitām 
izsūtījumā, par atgriešanos 
dzimtenē, par Kaspara māsu 
mūziķi Daci un jaunāko brāli 
komponistu Valtu Pūci. Šīs 

tes, kas salasītas tepat, Vidzemes 
pakalnos, pēc tikšanās stundas 
ar skolēniem tik tiešām aizkus-
tina Kaspara sirdi.

Pievakarē notiek vēl viena 
tikšanās, mūzejā pulcējušies 
grāmatas lasītāji un interesenti 
dauz „nopietnākos” gados. Tos 
iepriecina Kaspara Pūces atrai-
sītais stāstījums, kas pielīdzi-
nāms viena aktieŗa teātrim. 

sarīkojumu, ar iespēju satikt 
aktieri un grāmatas autoru 
vienā personā. Un tad vakara 
noslēgumā Kaspars Pūce Ma -
donas novadpētniecības un 
mākslas mūzejam uzdāvina 
savas grāmatas manuskriptu. 
Turpmāk tas glabāsies te, kur 
jau daudzi eksponāti stāsta par 
talantīgo un darbīgo Pūču 
dzimtu.
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Inese GalanteSagatavojusi SILVIJA LĪCE

Inese Galante pieder pie tiem 
mūsu talantīgajiem kultūras 
cilvēkiem, kas nes Latvijas 
vārdu pasaulē un ar kuŗiem 
mēs lepojamies. Inesei vārti uz 
Rietumvalstu skatuvēm plaši 
pavērās jau 1991. gadā, kad 
Latvijas Nacionālās operas 
(LNO) viesizrādēs Vācijā Drei-
eihas festivālā viņa bija visus 
apbūrusi ar savu balsi un tē -
lojumu Mikaēlas lomā Ž. Bizē 
„Karmenā”. Jau drīz sekoja 
angažements ar Manheimas 
operu (no 1991./92. līdz 
1995./96., kad par mākslinieces 
pastāvīgo darba un dzīves vietu 

viņu novērtēs, – es gribu pa -
spiest katram roku. Tas tomēr 
ir drosmīgs solis.

Gribas, lai cilvēki kaut 
ko vēlas darīt, sevi attīstīt, 
censties un tiekties pēc 
kaut kā augstāka. Lai nav 
vie  naldzības. Lai acis deg 
un spīd. Lai ir uguntiņa 
acīs. Lai cil vēkam ir inte-
re santi dzīvot. To man ļoti 
gribas.

mer time, gan ciklā Inese Galan-
 te un Draugi, kas tiek veidots 
pēc principa, ka ik koncertā 
satiekas veci draugi, jauni drau-
gi un topošie draugi. Pagāju-
šogad jau bija divi šādi koncerti; 
viens no tiem – Ziemsvētku 
ieskaņas koncerts Doma baz-
nīcā. Šā cikla koncerti iecerēti 
gan Latvijā, gan citviet Eiropā.

Man šai darbā ārkārtīgi daudz 
palīdz mana meita Diāna, viņas 
aktīvitāte, viņas gudrība, skaid-
rā un precīzā domāšana, darba 
spējas un izcilā gaume. Viņa 
ļoti labprāt uzklausa mani. Tas 
ir komandas darbs, par kādu 
sapņoju jau sen. Turklāt tuvs 
cilvēks tevi nekad nenodos un 
savtīgi neizmantos, viltīgi neap-
mānīs. Taču viņai ir savs darbs 
kā tērpu māksliniecei un stilis-
tei un savi projekti modes 
biznesā Vācijā, to viņa mīl un 
prot, un gūst lielus panākumus. 
Tagad viņai nākas savus plānus 
mazliet atlikt.

Jūs esat dziedājusi arī Ame-
rikā un tikusies ar Amerikas 
latviešiem, šķiet, pirmoreiz 
1993. gadā koncertbraucienos 
kopā ar Latvijas Nacionālās 
Operas kollēgām?

Pirmo reizi ASV un Kanadā 
biju vēl daudz agrāk – kā soliste 
kopā ar Valsts kori un sieviešu 
kori „Dzintars”, ar mūsu lie-
liskajiem diriģentiem Ausmu 
Derkēvicu un Imantu Cepīti. 
Pēc tam bija koncerttūre ar 
Ingu Pētersonu un pianistu 
Māri Skuju, un tad pieminētais 
brauciens ar Kārli Zariņu un 
Aivaru Krancmani. Mēs vācām 
līdzekļus mūsu Baltā nama 
remontam. Ja Operā nebūtu bi -
jis šis ilgais remonts, es nebūtu 
spējusi aizbraukt no Latvijas, 
no publikas, kas mani mīlēja 
un ko es mīlēju. Bet šie kon-
certbraucieni pa Ameriku – tās 
ir neaizmirstamas tikšanās, jau-
ki cilvēki un skaistas atmi ņas.

Man vispār ir ļoti veicies dzīvē 
ar labiem cilvēkiem, labiem pa -
domdevējiem, labiem skolo tā-
jiem. Par visu, ko esmu sa  snie-
gusi, man jāpateicas pro tams 
dabai, vecākiem un arī viņiem.

Viss mainās. Arī operā. 
Kād reiz balss skaistums, 
smalkums, elegance bija 
liela vērtība. Tagad bieži 
vien galvenais ir pārsteigt, 
pievērst uzmanību. Dzie-
dātājam ļoti svarīgi ir būt 
seksīgam. Vajadzīgs šovs, 
lai varētu sevi dārgāk 
pārdot. Augsti profesio-
nālu vokālistu šodien ir 
pietiekami daudz, bet tā -
du, kas saviļņo un apbuŗ, 
tā ka gribas raudāt, – maz.

Kā radās jūsu Summertime – 
šie skaistie mūzikas svētki?

Pirms gadiem divpadsmit es 
vasarā atbraucu uz Latviju, 
bradāju pa jūru un domāju, ko 
es varētu darīt, lai mainītu 
Jūrmalas seju. Tik bēdīgi bija 
skatīties, ka visur drupas, visap-
kārt viss sagrauts un kluss. Kopš 

esmu Vācijā, tik daudz braukāju 
pa festivāliem, izrādēm, kon-
certiem un vienmēr darbi, 
darbi, darbi; bieži dzīve paiet 
pilnīgi kā dejojot no vienas 
lidmašīnas uz nākamo. Bet te es 
apstājos un iegrimu domās; at -
cerējos tos cilvēku pārpildītos 
brīnišķos koncertus Dzintaru 
koncertzālē, uz kuŗiem es 
skrēju, būdama jauns skuķis – 

sākumā viņa bija Jauno vokā-
listu fonda priekšsēdētāja un 
daudziem jaunajiem mūsu 
Operas solistiem palīdzēja 
nokļūt Italijā uz profesores K. 
Andželoni meistarklasēm), bet 
Latvijā ikviens viņu pazīst kā 
ikpavasara Lielās Talkas orga-
nizātori. Man viņas idejas par 
tīru Zemi, par tīru Latviju, par 
tīru Baltijas jūru ir ļoti tuvas. 

tie ir neaizmirstami iespaidi uz 
mūžu... Un tā radās ideja par 
Summertime, kas šovasar notiks 
jau desmito reizi.

Mēs vēl nespējam aizmirst 
jūsu „Aīdas” fināla duetu ar 
Aleksandru Antoņenko, kas 
pērn patiešām saviļņoja līdz 
dvēseles dziļumiem, bet jūs 
droši vien jau gatavojat šā 
gada programmu?

Jā, ir jau viss izplānots un 
sarunāts, kaut kas, protams, vēl 
var mainīties. No 23. aprīļa 
sāksim pārdot biļetes. Šogad 
būs daudz mākslinieku, kuŗi 
nekad nav bijuši Latvijā, pat ne 
Baltijā. Gan no Italijas, no Aus-
trijas, no Zviedrijas, gan no 
Kanadas... Arī programmā būs 
kaut kas savādāk. Pirmais kon-
certs būs veltīts Baltijas jūrai. 
Mana fonda izpilddirektore ir 
Vita Jaunzeme – profesionāla 
dziedātāja, kam ir liela piere  -
dze (jau deviņdesmito gadu 

Un šai Atklāšanas koncertā, kas 
veltīts Baltijas jūrai, skanēs 
Mocarta „Rekviēms” ar izcilu 
diriģentu Evelino Pido, ko dēvē 
par mūsdienu Toskanini. Man 
ir liela pietāte pret šo diriģentu. 
Mocarta „Rekviēmu” visi pazīst 
un mīl. Gaišs, nav pompozs, 
nav sarežģīts, katram aiziet līdz 
sirdij. Gribas, lai tas izskan kā 
svētku šampanietis un vienlai-
kus liek padomāt...

Mums būs duetu vakars ar 
Egilu Siliņu, Aleksandru An  to-
ņenko un Sergeju Jēgeru. Džeza 
pianists Krāmers ar savu grupu. 
Galā koncerts ar klasiku un arī 
labu popmūziku. Un vēl daudz 
kas cits. Ceru, ka Summertime 
arī šogad sagādās cilvēkiem 
prieku un svētkus septiņas die-
nas augustā (11.VIII – 17.VIII). 
Zinu, ka ieradīsies draugi no 
Vācijas, Zviedrijas, Francijas. 
Laipni lūgti mūzikas cienītāji 
arī no Amerikas, kas vasarā 
apciemos Latviju.

Kādus 110 video jau esmu 
noskatījusies un noklausījusies, 
vienu otru jau divreiz. Par tiem, 
kas izvēlējušies džezu, teikšu – 
ne jau katrs ir sapratis, ka džezs  
ir kaut kas ļoti speciāls, kas 
jāsajūt, ar ko jādzīvo, pat jā  pie-
dzimst ar to. Ar džezu „apsēsto” 
ir ļoti, ļoti maz. Mēs gan to jau 
paredzējām. Katrs lai dzied, ko 
prot. Starp konkursantiem ir 
arī bērniņi, četrus piecus gadus 
veci. Pagaidām es vispirms iz -
vērtēju dziedātājus viena pati; 
man jāiziet visiem cauri otrreiz 
un vēl trešo reizi. Pēc tam mēs 
sanāksim kopā – vairāki pro-
fesionāli cilvēki, uz kuŗiem varu 
paļauties.

Pusfināla koncertus mēs ve -
dīsim arī uz Latvijas mazākām 
pilsētām. Divas dienas Rīgā 
(6.V, 9.V), bet pa vienai dienai 
arī Rēzeknē (7.V), Ventspilī 
(8.V), un Cēsīs (10.V). Trešā 
kārta – fināls notiks Rīgā (18.V). 
Labākie saņems prēmijas (ko es 
saucu par pabalstu), diemžēl ne 
miljonu. Pirmās vietas – 500 
eiro, otrā vieta – 300 eiro, trešā 
– 100. Būs vēl publikas mīlulis, 
ko noteiks skatītāju balsojums 
internetā. Šis favorīts arī saņems 
balvu 500 eiro; ar to viņš varēs 
ceļot pa Eiropu, iedvesmoties, 
pilnveidoties, apjaust savu turp-
māko ceļu mūzikā.

Un kādas iespējas pavērsies 
vēlāk talantīgākajiem kon-
kursantiem?

Viņi varēs piedalīties mūsu 
fonda koncertos. Uzstāties 
pirms koncerta, un tā mācīties 
„apdzīvot” lielu skatuvi. Jāpie-
rod pie publikas. Pie tā, kā sevi 
„nest”, kā dabiski un atraisīti 
pasniegt savu priekšnesumu. 
Skatuve ir ļoti nežēlīga. Viņi 
„iesildīs” koncertus gan Sum-

kļūst Diseldorfa), viesizrādes 
Frankfurtē, Hamburgā, Leip-
cigā; arī Luksemburgā, Beļģijā 
u.c. Cildinošas atsauksmes 
presē, publikas dievināšana, 
vilinoši viesizrāžu un koncertu 
piedāvājumi... Zelta disks, Pla -
tīna disks... Taču lai cik aiz -
ņemta un pieprasīta citur pa -
saulē bijusi, Inese vienmēr ir 
atradusi iespēju vismaz pāris 
reižu gadā viesoties Latvijā – 
gan Latvijas Nacionālajā operā, 
gan Siguldas opermūzikas 
svētkos, gan sniedzot tik vel-
dzējošo ikgadējo koncertu „Ave 
Maria” Doma baznīcā un nu 
jau desmito gadu ik vasaru 
iepriecinot mūs ar Summertime 
– aicina Inese Galante Jūrmalā, 
Dzintaru koncertzālē. Turklāt 
pēdējā laikā Ineses Galantes 
klātbūtne Latvijā jūtama šķie-
tami nepārtraukti – kā priecī-
gos notikumos, tā kopīgās 
bēdās.

Kaut arī šobrīd ļoti aizņemta, 
māksliniece laipni piekrita 
sniegt interviju Laika lasītā-
jiem.

Mūsu lasītāji ir informēti 
par jaundibināto Ineses Ga -
lan tes fondu un tā interesan-
tajiem projektiem. Pašreiz 
notiek konkurss Ineses Ga -
lantes talanti.lv. Pastāstiet, 
lūdzu, kā tas norisinās? 

Mēs nākotnē gribam šo kon -
kursu veidot par  starptautisku, 
bet šogad – tikai talanti no Lat-
vijas, un pagaidām dominē 
Rīga. Kopā ir pieteikušies 280. 
Instrumentālisti līdz 21 gadam, 
bet dziedātāji bez vecuma iero-
bežojuma. Un tas ir ļoti svarīgi, 
jo ir cilvēki, kas sāk dziedāt 
stip  ri vēlāk. Bet par to vien, ka 
cilvēks dzied un atsūta savu 
videoierakstu, vēlas dzirdēt, kā 
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Ar meitu Vidagu Dziesmu svētku koncertā 1999. gada vasarā Pie Virsnieku apvienības karoga 2001. gadā

No Nikolaja Skujas vēstulēm Veltai Tomai
no 1958. līdz 1990. gadam

Veltai Tomai gan kaŗa gados, gan jau pēc 1958. gada rakstītās vēstules ar viņas vēlējumu caur 
Veltas tuvas draudzenes Lalitas Muižnieces rokām 2003. gadā atgriezās Latvijā. Daļa no Veltas 

Tomas archīva ir nodota arī Misiņa bibliotēkai.
(Turpināts no Nr. 15)
30. maijā, 1968.
Jā, esmu vienmēr bijis godīgs 

un darījis vienmēr to, ko diktējusi 
mana pārliecība. Godīgums bieži 
bija neizdevīgs, bet es citādi ne -
esmu varējis darīt, jo netieku 
bieži ar sevi galā, tas ir, nevaru 
pārliecināt sevi darīt racionālo, 
ja to traucē kaut kādi bruņnieciski 
“veci” aizspriedumi. Rakstu to 
tādēļ, lai Tu varētu būt pār lie-
cināta par savas rokas veselību 
(Tu raksti: lieku roku ugunī par 
tavu godīgumu). Ticu, ka tais-
nība, godīgums un cilvēka prāts 
uzvarēs. Šī ticība man bieži palī-
dzējusi, tā izrādījusies pareiza 
galu galā, un var teikt, ka mana 
dzīve virzījusies tai virzienā, kā  du 
varbūt būtu gribējis, ja tā nopiet-
ni par to būtu domājis jaunībā. 
Strādāju savu iemīļoto darbu, 
man ir savs “hobby” – gastro en-
teroloģija, ir bērni, ko es ļoti 
mīlu un kas mīl mani (un kuŗos 
es redzu savas jaunības kļūdas 
un savu raksturu), ir dārzs, ir vēl 

mājās nebijām, arī uz ielas ne  -
gājām. Ēdienu mums pienesa 
bērni un radi. 

Nu Vidadziņa ir mājās, staigā, 
lasa. Zaudēs vienu gadu dzīves 
un mācību, bet, cerams, viss 
paliks bez sekām.

10. aug. 1970
[..] Velta, es esmu lepns, ka 

mēs bijām tuvi. Tava nostāja un 
Tavi raksti par dzimteni ir lielis-
ki. Cik tiešas es jūtu Tavas domas, 
Tevi, kad Tu iebrien jūrā, noliec 
balto mēteli zālē, laucinieciski 
vienkārši brīnies par Tavas līdz-
ekskursantes splīnību, kad Tu 
sa  līdzini vienu otru mūsu māju 
ar vecu māti, kam var arī nebūt 
jaunas drānas... Pārmest Tev, ka 
Tu dzīro ar tautas nodevējiem, 
mēģināt Tev aizliegt drukāties 
šeit, – to var darīt tikai cilvēki ar 
taisnvirziena un tātad primitīvu 
domāšanu. Mēs esam margināla 
paaudze, un iekšējo sasprindzi-
nātību, pretrunīgās prasības mēs 
varam pārvarēt, tikai domājot, 

Biju arī vecajā Dzosnieku vietā, 
tur palikušas tikai granītā kaltā 
staļļa sienas. Visas citas mājas ir 
nojauktas. Vecajā kūts vietā sa -
augušas avenes. To bija tik daudz 
un tās bija tik labas, ka mēs ar 
Vidagu iedomājāmies, ka mans 
vectēvs, kas atdusas Trikātas 
kapsētā, bij nolēmis mūs tomēr 
pabarot. Pa purviņu, kur es ga  -
nīju govis un kur spēlējāmies ar 
Ausmu, pukšķināja traktors – 
tur tagad kultivēta pļava. Vienīgi 
mežs aiz mājām likās tāds pats 
– tādas pašas (varbūt citas) egles, 
staipeknīši, tās pašas zemeņu 
vietas, vidū jāņuzāļu pļava, mitra, 
tai vidū vecs šķūnītis ar sienu. 
Cauri mežam iet vienkāršs lauku 
ceļš, un otrā malā mežam āboliņa 
laukā ganās Biruļu zirgi – viss 
gluži tāpat, ja nepieiet tuvāk. [..]

9. janv. 1981.
Ziemassvētkos visi bērni un 

mazbērni bija pie mums. Es biju 
svētku vecis (ar “īstu”, teātrī da -
būtu bārdu, ūsām un grimu). 

Rīgā, 7.VII 1990
Mīļā Velta!
Nu slikti, ka Tu neatbrauci! Mēs 

Tevi gaidījām lidostā vairākus 
vakarus pēc kārtas, tad tikai 
vēlāk saņēmām ziņu no Tevis. 
Pašlaik Dziesmu svētki ir pilnā 
sparā. Šodien noskatījāmies gā -
jienu, tas ilga 4 stundas. Sākumā 
vecais un jaunais Dziesmu svētku 
karogs, virsdiriģenti, citi mūsu 
karogi, tad valdības vīri (un tikai 
latvieši, kāds prieks un brīnums!), 
tad lieli karogi – Kurzeme, tad 
koŗi, koŗi, deju ansambļi, tad 

Nupat jūlijā man sākas atva-
ļinājums. Ļoti gribu atpūsties, 
ēst daudz zemeņu, lasīt. Arī man 
bija grūts gads, jo ilgi slimoju 
pēc gripas februārī. Tagad ir 
atkal labi, bet peldējies esmu 
tikai pāris reižu. Strādāju vēl 
pilnu slodzi. Nupat šinīs dienās 
mani kopā ar Ēvaldu Ezerieti 
(ķirurgs), Kristapu Kegi (ASV), 
Imantu Ziedoni un Mārtiņu 
Zīvertu ievēlēja par Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda locek-
ļiem, parīt (pirmdien) pasniegs 
diplomus. Ceru, ka arī Tu esi 

saglabājot savu personību. Un, 
man šķiet, uzskati par to, kas ir 
patiesi skaists, labs, mūžīgs (cil-
vēka mūžam), mums ir vienādi. 
Vajadzīga tikai fiziskā un psihiskā 
izturība, lai turētos pie šīm 
patiesībām. Man ir atmiņā sāpīgi 
gadījumi – tu satiec gadiem ilgi 
neredzētu jaunības draugu un 
redzi, cik tāļš tas ir tev, vairs nav 
nekā, kas vienotu. Atziņa, ka 
Tavas domas un rīcība man ir 
pilnīgi saprotama, ir patīkama. 

[..] Irēne vēl nav bijusi at   va-
ļinājumā, šinīs dienās, liekas, 
sāks atpūsties. Mēs ar Janu tāpēc 
vieni paši braucām ar laivu pa 
Ventu. Noairējām 100 kilo-
metrus – no Leckavas (Lietuvā) 
līdz pat Kuldīgas rumbai. No -
degām saulē, redzējām daudz 
skaistu saules lēktu un rietu.

[..] Ar Vidagu 2 dienas bijām 
Trikātā. Gājām vietām kājām, 
vietām braucām ar autobusiem. 

Man bija liels maiss dāvanu, un 
visi skaitīja dzejoļus. Kad, atkal 
pārģērbies kaimiņa dzīvoklī ve -
cajās drānās, atnācu atpakaļ “no 
konsultācijas”, skaitīja man pa -
visam citādi, grozījās un staipījās. 
Vija bija uzcepusi speķa pīrā-
dziņus, sagatavojusi cepeti, suti-
nājusi kāpostus. Kāds mans draugs 
bija atvedis lielisku eglīti. Bija 
jauks vakars. Vecgadu pa  va dījām 
un Jauno gadu sagaidījām pie 
Jukuma lielā Vilces meža ielokā. 
Vecā gada pēcpusdienā pērāmies 
īstā karstā pirtī uz lāvas. Arī bija 
pīrāgi un šam pa nietis, un daudz 
kas cits. Jaungada diena bija silta, 
saulaina, zaļa (zālīte jau, sūnas, 
egles), un smar žoja trūdošas la -
pas. Redzējām 2 briežu barus – 
katrā ap 20 dzīv nieku (Vilce ir 
slavens Latvijā medību rajons). 3 
stundas stai gājām gar Vilci, Ru -
kūzi, pa Vilces pilskalnu, pa egļu 
un priežu vēriem. 

tieksme pēc nesasniegtā, ir vēl 
pietiekama (kā man šķiet) por-
cija sentimentalitātes un roman-
tikas (varu, piemēram, iemīlēties 
skaistā jaunā studentē un mē  ģi-
nāt visu vakaru viņai patikt). 
Pats domāju, ka neesmu pilso-
nis, sausiņš – šo vārdu sliktajā 
nozīmē.

6. okt. 1968.
Varbūt Tu jau zini, ka mums 

bija liela nelaime. Vidagu kāds 
kursa biedrs veda 28. jūl. vakarā 
uz sporta nometni ar motociklu. 
Pretimbraucošā mašīna apžilbi-
nāja Juri, tas iedrāzās stabiņā, un 
Vidaga stipri pārsita galvu labajā 
pieres daivas rajonā. Viņa no  gu-
lēja slimnīcā pēc galvas operā-
cijas, pie kuŗas biju klāt, bezsa-
maņā 14 dienas, tad sāka pa  ma -
zām uzlaboties. Mēs abi ar Irēnu, 
reizēm arī Jana neizgājām no 
slimnīcas 6 nedēļas, t.i., vispār 

karogi – Latgale utt. Priekšbei-
dzamie, pirms Rīgas rajona un 
Rīgas pilsētas koŗiem – viesi. 
Plaukstas sāpēja ne tikai man, 
un kakls sāpēja ne tikai man no 
sveicienu saucieniem, kad gāja 
kanadieši, amerikāņi, zviedri, lon-
donieši, franči, tad leiši (gaviļu 
pilni saucieni!), igauņi... Vecajā 
Rīgā atkal bija vismaz 80% lat-
viešu! Drīz jau Tu varbūt redzēsi 
videoierakstus, jo filmēja vai ik 
uz soļa. Tātad varbūt Tu saproti, 
ka Tev vajadzēja te būt. At  klā-
šanas koncertā (aizvakar) skud-
riņas skrēja pār muguru, kad 
dziedāja Gaismas pili, Senatni; 
Saule, Pērkons, Daugava; Latvju 
himnu (Plūdoņa). [..] Vakar bi -
jām uz Deju svētkiem, šovakar 
Tautasdziesmu skatīsimies un 
klausīsimies pa TV, rīt uz no  slē-
guma koncertu. Ar mums kopā 
ir Ilze ar meitu Krisīti. 

priecīga, ka varu palielīties. 
Nesen redzēju Teātŗa mūzejā 

izstādi par latviešu teātŗa mākslu 
ASV un Kanadā – Tu esi krietni 
tur reprezentēta ar rakstiem un 
fotografijām. Turies, Velta, arī man 
ir prieks, kad dzirdu par Tevi.

Mēs dzīvojam trauksmainā 
laikā, kā Tu jau zini. Arvien vai -
rāk gaisā runu un domu, brīvības 
sajūtas, arvien grūtāk dzīvot 
ekonomiski (tas ir, ne man, 
nopelnu labi, bet tautai). Ļoti 
gaidām imperijas sairumu, laik-
raksti pilni ar dumpīgām runām, 
ar nemieru. 

Nodibināta atkal Talavija, nu -
pat Lielvārdē bija Tautu ko  meršs 
– ap 100 korporeļu dažādās 
krāsās bija no ārzemēm, kopā ap 
300 dalībnieku.

Mīļi sveicieni no
mums abiem! 

Nikolajs
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Mūsējie pasaulē
Latvijas izcilo mūziķu koncertu ģeografija šoziem. Vēl varat paspēt!

BAIBAS SKRIDES
Vācija
Baibas Skrides trio ar Daniel 
Müller-Schott un Xavier de Maistre 
– 4. maijā Heilbronnā, Konzert und 
Kongresszentrum

LATVIJAS RADIO KORIS
Šveice
Latvijas Radio koŗa dāmu sastāvs 
koncertā “Happy Birthday, Heinz 
Holliger!” – 14. maijā Bāzelē, Stadt-
Casino Musiksaal
Beļģija
Latvijas Radio koris TENSO dienās –  
16. un 17. maijā Mechelen

ĒRIKS EŠENVALDS
Kanada
Oratorija “Kristus ciešanas un augšāmcelšanās” 10. maijā Dundas,
ON, Sv. Pāvila apvienotā baznīca
Jaundarbs (pirmatskaņojums) 15. maijā Halifaksa, NS, Svētā Patrika baznīca
Amerikas Savienotās Valstis 
Koŗmūzika – 19. aprīlī Harrods Creek, KY, Saint Francis in the Fields
„Kāvi” – 25. aprīlī Williamsburg, VA,  Presbiterāņu baznīca
„Kāvi” – 26. aprīlī Virginia Beach, VA, Pirmā Presbiterāņu baznīca
Koŗmūzika – 27. aprīlī Portlend, OR, Pirmā apvienotā metodistu baznīca
„Kāvi” – 27. aprīlī Norfolk, VA, Royster Memorial Presbyterian Church
„Leģenda par iemūrēto sievu” – 29. maijā Charleston, SC,
Cathedral Church of St. Lukas and St. Paul
„Zvaigznes” – 30. maijā Cambridge, MA, First Church
Vācija
Ēriks Ešenvalda oratorija “Kristus ciešanas un augšāmcelšanās” –
21. aprīlī Ķelnes Domā

KRISTĪNE OPOLAIS
Amerikas
Savienotās Valstis
Kristīne Opolais Čo-čo-sanas 
lomā izrādē “Madama 
Butterlfy” Ņujorkas 
Mētropolītēna operā – 19. aprīlī
Šveice
Kristīne Opolais un Andris 
Nelsons un Tonhalle-Orchester 
Zűrich, 
30. aprīlī Cīrihē, Tonhalle-
Gesellschaft Zürich

PĒTERIS VASKS
Vācija
Kocerta angļu ragam un orķestrim atskaņojums – 9. maijā 
Frankfurtē pie Oderas, Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach
Musica Dolorosa stīgu orķestrim atskaņojums – 13. maijā Hallē, 
Freylinghausensaal
Vijoļkoncerta atskaņojums – 21. un 22. maijā Heidelbergā, 
Stadthalle
“Lūgšanas” (“Lord, open our eyes”) atskaņojums –  23. un 24. 
maijā Greifsvaldē, Dom St. Nikolai
“Lūgšanas” (“Lord, open our eyes”) atskaņojums – 30. maijā 
Štrālzundē, Kulturkirche St. Jakobi
Latvija
Pēteris Vasks, Sinfonietta Rīga, soliste Eva Bindere, vijole, 
diriģents Māris Sirmais – 29. maijā Sv. Pēteŗa baznīcā

MARINA 
REBEKA
Vācija
Marina Rebeka Violetas 
Valerī lomā izrādē 
“Traviata” – 19. un 27. 
aprīlī  Berlīnes Valsts 
operā
Austrija
Marina Rebeka 
Antonijas lomā operā 
“Hofmaņa stāsti” –  23., 
26. un 29. maijā Vīnes 
Valsts operā

EGILS SILIŅŠ
Vācija
Skarpijas lomā operā 
“Toska” – 24. maijā 
Berlīnes Valsts operā

ANDRIS NELSONS
Vācija
Andris Nelsons un Het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest  – 10. maijā Hamburgā
Šveice
Andris Nelsons un Tonhalle-Orchester Zűrich, 
soliste Kristīne Opolais – 30. aprīlī Cīrihē, 
Tonhalle-Gesellschaft Zürich
Apvienotā Karaliste 
Andris Nelsons & City of Birmingham Symphony 
Orchestra –  14.,15., 24., 28. un 29. maijā 
Birmingemā, Symphony Hall Birmingham
Nīderlande
7. un 8. maijā Andris Nelsons un Het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest, Amsterdamā, Het 
Concertgebouw Amsterdam

MARISS JANSONS
Austrija
Mariss Jansons un Royal Concertgebouw Orchestra 
– 25. aprīlī Vīnē, Musikverein zālē
Baibas Skrides trio ar Daniel Müller-Schott un Xavier 
de Maistre – 6. maijā St. Gallenā, Tonhalle St. Gallen
Vācija
Mariss Jansons un Royal Concertgebouw Orchestra –  
26. aprīlī Frankfurtē, Alte Oper
Kremerata Baltica/Gidons Krēmers/diriģente Mirga 
Grazinyte-Tyla – 
10. maijā Ķīlē, Kieler Schloss
11. maijā Bādenbādenē, Festspielhaus Baden-Baden
12. maijā Vaingertenē, Kultur – und Kongresszentrum 
Oberschwaben
13. maijā Regensburgā, Audimax
15. maijā Minhenē, Herkulessaal

KREMERATA BALTICA
Austrija
Kremerata Baltica / Gidons Krēmers /
diriģente Mirga Grazinyte-Tyla –
18. maijā Lincā, Brucknerhaus
Čehija
Kremerata Baltica / Gidons Krēmers /
diriģente Mirga Grazinyte-Tyla – 16. 
maijā Prāgā, Rudolfinum-Dvoržák Hall

AINĀRS RUBIĶIS
Polija
Ainārs Rubiķis un Poznaņas 
Filharmoniķi –  9. maijā 
Poznaņā

ZIGMĀRS 
LIEPIŅŠ
Latvija
“Transcendentālās oratori-
jas” pasaules pirmatska ņo-
jums –  26. aprīlī Rīgas Domā. 
Inga Šļubovska, Aleksandrs 
Antoņenko, VAK “Latvija”, 
Latvijas Nacionālais simfo-
niskais orķestris, diriģents 
Jānis Liepiņš

Sagatavojis MĀRIS BINDERS
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VIKTORS
HAUSMANIS

PAULS
DAMBIS

Arēnā Rīga 18. martā mūzicē -
ja leģendārais ģitarists Braiens 
Meijs no grupas The Queen. Šī 
rokgrupa man savulaik bija vis -
mīļākā un Braiena virtuozā ģita -
ras spēle parasti aizrāva elpu. Ta   ču 
nekas labais nav mūžīgs, tikai cil-
 vēku ļaunums ir bezgalīgs. Pēc 
Fredija Merkurija nāves grupa 
pajuka, kaut Meijs mēģināja to 
atdzīvināt, par solistu pieaicinot 
vokālistu Polu Rodžersu. Ro  -
džerss (Paul Rodgers) ir īsta roka 
zvaigzne, taču bez Merkurija   
The Queen vairs nav tā, kas bija. 
Tagad Meijs uz Rīgu atvedis an  g-
ļu jauno zvaigzni roka mūzikas 
jomā - dziedātāju Keriju Elisu - 
un piedāvāja pazīstamās Queen 
melodijas no agrākajiem gadiem. 
Pats, protams, izcilā formā. Ģi  -
taras spēle suģestējoši emocio nā-
la, techniski tik spoža, ka muti 
nevarēju aizvērt līdz pat viņa 
priekšnesuma beigām. Fantas tis ks 
mūziķis un fantastiska mūzi ka! 
Man vienmēr pārsteigumu ir 
izraisījuši viņa elegantie ekspe  ri -
menti ar šo instrumentu. Tā vien 
šķiet, ka Meijs ir bijis viens no šīs 
grupas radošajiem atom  dzi  nē -
jiem, kuŗš spieda arī pārē jos mū -
 ziķus meklēt, riskēt, eks  pe ri   men - 
t ēt ar stiliem, mūzikas ten  dencēm. 
Rezultātā viņi taču pa   plašināja 
roka mūzikas ietvarus. No ku   rie-
nes te ienāca operas elementi, 
deja, teātrālizējumi? Vai tas viss 

Braiena Meija burvju pasaule. 
Šachs un mats Nacionālajā operā

tikai viena Merkurija no pelns? 
Protams, viņš bija zvaig zne, ”kas 
prata noturēt auditorijas uzma -
nību”, kā teicis Deivids Bovijs. 

Taču viens no radošā nemie - 
ra indikātoriem grupā, protams, 
bija Brian Harold May, 1947. ga -
 dā dzimušais roka brīnum bērns. 
Sava loma bija arī basa ģitaris-
tam Džonam Dikonam (John 
Richard Deacon,1951) un sitam -
instrumentu virtuozam Rodže -
ram Teiloram (Rodger Taylor, 
1949). Tā nu Queen grupa 70. 
ga   du sākumā kā radošā labo ra -
torijā šajā izklaides žanrā pie -  
dā  vāja tik daudz mūzikālu vēr -
tību, cik vienai otrai roka grupai 
pat sap ņos nav rādījies. Braiens 
Meijs laboja harmonijas, banālās 
me   lodiju matrices nomainīja ar 
ab     so   lūtu meistarību noslīpētas 
te mas, pārējie grupas dalībnieki 
šajā procesā „iekomponēja” ko 
savu. Un radās brīnumi, par ku  -
ŗiem jūsmojam vēl šobrīd. Mer -
kurija melodiju uzmetumus pēc 
dziedoņa nāves grupa ieskaņoja 
savā pēdējā diskā Made in Hea-
ven 1995.gadā.

Rīgā koncerts noritēja intimi 
romantiskā, taču ne sentimen tā-
lā gaisotnē. Braiens Meijs at   ska-
ņoja savas izcilās melodijas, 
Kerija Elisa tās teicami nodzie-
dāja. Publika, sveču gaismas un 
neticami skaistas mūzikas hip-
notizēta, sēdēja neierasti mierīgi 

šāda tipa koncertā. Manuprāt, tā 
vairāk bija lieliska paraugstunda, 
meistarklase mūsu ģitaristiem. 
Galvenais moto: nebaidīties no 
trenēšanās! Laba mūzikālā izglī -
tība un uztrenēti pirksti ir ceļš  
uz meistarību. 

Zvaigzne neuzlēca.  
Komponists iegāza

 Šādi varētu raksturot 23. martā 
jaunās operas pirmizrādi Latvi-
jas Nacionālās operas Jaunajā zā -
 lē. Operas komponists Kristaps 
Pētersons, lekcijas par šachu au  -
tors Sergejs Timofejevs. Operas 
nosaukums: „Michails un Mi -
chails spēlē šachu”. 

Darba pamatā Michaila Bot -
viņņika un Michaila Tāla (dzīvo-
ja Rīgā) šacha sacensība 1960. 
ga   dā Maskavā, kuŗā rīdzinieks 
Tāls uzvarēja neuzvaramo Bot-
viņ ņiku. Komponists nosaucis 
savu darbu par „opera - lekcija”. 
Šāds žanrs vēl nav bijis, un arī 
komponists pats operu raksta 
pirmo reizi. Komponists ir sa -
vam vecumam – 30 gadi - pār-
mēru ražīgs. Bet produktīvitāte 
bez kultūras pieredzes (ja ne  -
skaita tīmekļa tenkas) nespēj ie -
nest jaunu kvalitāti attiecīgā mū -
 zikas žanrā. Tā arī ar šo „lekcij  -
operu” (krievu valodā – jo mēs 
vēlamies iziet „Krievijas operas 
tirgū”,  tā saka S. Timofejevs). Ta -
ču jau tagad varu pareģot, ka       

šie kaķu sapņi diezin vai kādreiz 
piepildīsies. Režisors Viesturs 
Meikšāns, kuŗam arī nav pie -
redzes, uz operas skatuves izvie -
tojis dalībniekus - baleta ļaudis, 
orķestri kā šacha figūras. Līdzko 
„nokauta” figūra, no skatuves 
no zūd kāds dalībnieks. Taču or  -
ķestŗa izkārtojums ir tik idio -  
tis ks, ka viņi nedzird cits citu     
un neredz cits citu.  Sinchroni zā - 
  ciju ar milzīgām pūlēm mēģi nāja 
pa   nākt diriģenti Ainārs Rubiķis 
un Atvars Lakstīgala. Solisti Ar  -
mands Siliņš, Juris Ādamsons, 
Ieva Parša (kā gan opera varētu 
būt bez primadonnas?) centās 
iekļauties mūzikālajā schēmā, 
taču šajā liesajā mākslas darbā 
atrast pamatojumu kādām ne  -
būt cilvēciskām izjūtām nebija 
iespējams. Intelektuālās šacha 
kombinācijas nemodināja ne ma -
     zākos jūtu uzplaiksnījumus. Mū -
 zika šai lekcijai bija tikpat ne  -
pieciešama kā pelnu trauks mo  -
tociklam. Un turklāt – tas viss jau 
reiz ir bijis. Luidži Nono – slave-
nais 20. gadsimta avangardists 
no Venēcijas - kaut ko līdzīgu 
bija izveidojis savos 50.- 60. ga  -
du avangardiskajos koŗa darbos 
Il Mantello Rosso un Il Canto So  -
speso. Arī anglis sers Pīters Ma   k s  - 
vels-Deiviss Eight Songs for a 
Mad King 1969. gadā, tikai šajos 
darbos cilvēciski izprotami ir 
sižets un emociju nesošs teksts. 

Kaut dalībnieku izkārtojums ir 
pilnā mērā neierasts: vadošie 
solisti atrodas skatuves dažda-
žādos stūŗos un līmeņos. Nesen  
Mezzo kanālī skatītā Filipa Glāsa 
(Roberta Vilsona) minimāl  mū-
zikas stilā sacerētā „Einšteins 
peldvietā” (Einstein on the Beach) 
ir „vizuālā” uzveduma piemērs. 
Bet tas jau ir Vilsona nopelns, jo 
citādi piecas stundas gaŗo mūzi -
kāli primitīvo darbu klausīties 
būtu pilnīga laika izšķērdēšana. 

Jaunā „šacha opera” ir šajā jo   mā 
zaudētāja. Lai gan bijuši drau gu 
šampanieša tosti, slavi noši raksti 
Dienā, skatītāji pa vienam vien 
muka pa izrādes laiku ārā. Au -
tora šachiskais racionālisms un 
vienvirziena domāšana rada 
problēmu - kā to visu sasaistīt     
ar mūziku, jo, manuprāt, operā 
galvenā vēl šobrīd tomēr ir mū  -
zika, nevis režija, plastika, ko   stī-
mi un videoprojekcijas. Diem žēl 
konstrukcijā nebija vietas mū  -
zikāliem, atmiņā palieko šiem 
„pleķīšiem”! Arī pati drā  matur-
ģija, kā tautā saka, „turējās uz 
bu  kiem”. Nu nebija tā „spoža 
kul tūras parādība”, opera, „kuŗa 
izglīto” utt. 

No šī kultūras notikuma iznā-
cu ārā tukšāks, nekā biju iegājis 
iekšā. Tuvējā kafejnīcā izdzēru 
veselu pudelīti ūdens, lai dzesētu 
dusmas par velti izmestiem 20 
eiro.

Lugai „Pūt, vējiņi!” – simts
Laika dzirnas ir nežēlīgas: tās grie-

 žas un maļ, aprit gadi, gadu desmiti 
un pat simts. Par to pavisam nesen 
nācās runāt sarīkojumā Rīgas Lat  vie  -
šu biedrībā, kad pieminējām un ap   -
cerējām Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” ska -
tuves gaitu simtgadi, – jā, Baiba un 
Ul   dis, Zane un Anda uz skatu ves 
dzī   vojuši jau gadu simteni. Iero  si nā-
jumu šo lugu radīt Rainim deva  
kāds ārējs rosinājums: Pēterpils Lat-
viešu labdarības biedrība rīkojās    
svi nēt darbības trīsdesmit piecus ga -
 -dus un par godu šim notikum am 
gribēja izrādīt kādu jaunu lugu. Bet 
kur tādu ņemt? 

Jāvēršas pie tolaik Kastaņolā dzī -
vojošā Raiņa! Biedrības priekšsēdis 
aizraksta Rainim vēstuli, un dzej -
nieks šim ierosinājumam piekrīt, 
kaut gan tas nepavisam nebija tik 
vienkārši, jo viņš strādāja ar drāmu 
„Jāzeps un viņa brāļi”, taču nolēma 
šo darbu uz brīdi nolikt sānis, lai 
pievērstos jaunajai lugai, kuŗas sā  -
kotnējais nosaukums bija „Laive-
nieks”. Un bija vēl kāds stimuls, kas 
mudināja Raini ķerties pie jaunas 
lugas: dzejnieks jau gandrīz desmit 
gadus dzīvoja svešatnē, bet atkal un 
atkal domas un jūtas kavējās pie 
dzimtenes, pie pamestās Latvijas, un, 
lugu rakstot, vismaz iztēlē viņš va  -
rēja kavēties sirdij tik mīļajās vie  tās.  
Rainis to apliecināja 1925. gadā, rak-
 stīdams: „Vajadzēja mieru rast un 
no   kratīt no sevis tās sērās dzim tenes 
skaņas, kas tik neatlaidīgi seko tiem, 
kuŗi nau vairs dzimtenē. Kad visa 
būtne piesātināta ar kādu sajū tu, 
kuŗa laužas uz āru, tad vajag ti kai 
maza ierosinājuma no āra, lai sajūta 
izlietos darbā un atrastu sev izteik-

smi. Tā luga „Pūt, vējiņi!” tapa par 
izteiktu trimdinieku psīcho  lo  ģisku 
lugu un dziesma „Pūt, vē  jiņi!” - par 
trimdinieku ilgu dziesmu.”

Latvijā uz skatuves „Pūt, vējiņi!” 
parādījās 1914. gada 31. janvārī Jau -
najā Rīgas teātrī un līdz pat pavasa-
rim kļuva par visvairāk izrādīto lu -  -
gu. To iestudēja Aleksis Mierlauks, 
un dekorācijas darināja toreiz jau -
nais gleznotājs Jānis Kuga. Pēc se -
niem foto uzņēmumiem var spriest 
par precīzi uzburto klasisko lauku 
vidi. Tās  saimi Mierlaukam izde vās 
sapulcināt varen brašu: enerģi jas pār-
pilnais Uldis bija Eduards Smiļģis, 
maltuvē viņš ieraudzīja se   dzacīti 
Baibu, ko tēloja Mirdza Šmit  chene, 
un viņa patiešām atgādinā ja „se   dz-
acīti” – bikla, kautra, ap gal  vu cieši 
ap   vīstīts lakatiņš. Maltuvē grozījās 
Zane – Tija Banga un Anda – Lilija 
Ēri  ka, bet, vienkāršos svārkos tēr -
pus ies, basām kājām maltuvē ie   nā -
ca Orta – Berta Rūmniece. Skatī  tāji 
iemīļoja Baibu un Uldi, un arī Raiņa 
„Pūt, vējiņi!” – uz visiem laikiem! 

Ar Liliju Ēriku un Bertu Rūm - 
 nie     ci skatītāji ir tikušies vēl vairā kas 
reizes. 1936. gadā „Pūt, vējiņi!” at  -
kār  t  oti parādījās uz Nacionālā teāt -  
 ŗa skatuves - tad to iestudēja spēk  -
pilnais, brašais Jānis Lejiņš un pats 
tē   loja Uldi, un teātrī toreiz bija uz  -
plaukusi jauna maiņa: Ulda partne-
res bija divas, un Baibu pārmaiņus 
tēloja Milda Zīlava un Irma Grau -
diņa. Anda bija Ņina Melbārde, Ga   -
tiņš – Osvalds Uršteins. Ortas lo     mu 
gan atkal tēloja Berta Rūmnie ce, jo 
nebija citas aktrises, kas tik pārlie-
cinoši attēlotu mātes sirds siltumu. 
„Pūt, vējiņi” uz šī teātŗa ska  tu ves 

dzīvoja arī vācu laikā, un var  būt 
kādam no mūsu lasītājiem ir laimē-
jies šo izrādi redzēt. Uldis bija Jānis 
Lejiņš, taču šajā lomā ienāca arī Rū  -
dolfs Mucenieks, Baibu tēlo ja Milda 
Zīlava, un Andas lomā raiti darbo -
jās Maiga Damroze. Or   tas lomā nu 
jau kuŗo reizi dzīvoja Berta Rūm -
nie ce. Bija kaŗa laiks, drūms, nezi -
ņas pilns, Rīga vakaros grima tum -
sā, taču teātrī spīdēja gaisma un va  -
rēja iemantot jaunu garīgo spēku un 
ticību latviskumam.

Interesanti, ka arī tad, kad dau  -     
dzi mūsu tagadējie lasītāji bija no -
nā kuši svešatnē, viens no pirma jiem 
garīgā spēka avotiem bija Rai ņa lu -
ga „Pūt, vējiņi!”. Vācijā, Eslin  genā,  ar 
R. Blaumaņa lugas „No saldenās pu -
 deles” izrādi 1945. gadā darbu bija 
sācis Latviešu teātris, bet nākamais 
iestudējums bija Raiņa „Pūt, vējiņi!”, 
un vairāk nekā jebkad agrāk cilvē -
kus uzrunāja lugas prologa rindas: 
Tās gaŗi elstās sēri jautrās skaņas,
Kam līdzi mīļu pasaulē vairs nava, 
Man mieru nedeva tos gaŗos gadus.
Kur ir tas vējiņš, kas i mums reiz pūstu?
Kas dzītu dzimtenē i mūsu laivas? 

„Pūt, vējiņi!” iemantoja jaunu, vēl 
nebijušu skanējumu, un tā domās 
un izjūtās bija atgriešanās vakardie-
nā – tur, dzimtenē. Uldi atkal tēloja 
Jānis Lejiņš, Baibu – Irma Graudiņa, 
un par viņu atzinīgus vārdus rakstī -
ja Pēteris Ērmanis: „Brīnišķīga šīs 
sedzacītes atveidotāja skatuves tēlā 
bija Irma Graudiņa, tik gaiši rādī da -
ma Baibas maigo, visu žēlotāju sirdi, 
mīlestības plaukšanu un iz   augšanu 
pret Uldi un izlīdzinātāju atsacīša-
nos, beigu cēlienā sniegda ma plašu 
dziļāko pārdzīvojumu.” Kritiķis 

atzinīgi novērtēja arī Kār ļa Veica 
tēloto Gatiņu, kaut gan par šo aktieŗa 
darbu domas dalījušās, jo staltais, vī -
 rišķīgais Veics tā īsti ne    e sot atbildis 
Gatiņa tēlam. Visla bāk par šo iestu-
dējumu varēja pateikt di vi aktieŗi, kas 
joprojām lasa Laiku: Ciepu toreiz tē -
loja jaunā Marta Sa la, vēlāk viņa 
kļu  va par Grīnbergu un Kaimiņu, 
bet puiša lomā bija Osvalds Belte. 

Ar „Pūt. Vējiņi!” izrādi 1946. gadā 
darbību uzsāka arī Lībekas Latvie - 
šu teātris, kur to iestudēja kādreizē-
jais Jelgavas teātŗa aktieris Žanis 
Dulpiņš. Baiba bija Emma Znotiņa, 
Uldis – Jānis Birkmanis. „Pūt, vē   ji  ņi!” 
parādījās arī citās Vācijā strā dā  jošās 
teātŗa kopās, taču tad sākās izce  ļo -
šanas laiks, un izbraucēji ceļa mai - 
zei līdzi paņēma arī šo lugu.

Viens no spilgtākajiem „Pūt, vē   ji -
ņi!” iestudējumiem atplauka 1961. 
gadā Bostonas ansamblī, kur to ie  -
studēja kādreizējais Dailes teātŗa    
ak   tieris Reinis Birzgalis. Smiļģis     
Dai  lē izrādi bija risinājis izkāpinātā 
gaisotnē, pats tēlojot Uldi, Baibiņa 
bija Elvīra Bramberga, bet Reinis 
Birzgalis – viens no kalpiem. Bosto -
nas iestudējumā Birzgalis gāja pat -
stāvīgu ceļu, un daži spilgti atmiņas 
iespaidi palikuši Rasmai Birzgalei. 
Viņa par to raksta man nesen ad   re-
sētā vēstulē: „No mūsu iestudē  ju - 
 ma Bostonā visvairāk atmiņā ie   -
spiedušās Vinklera skaistās deko  rā-
cijas un Gunara Straumēna Gatiņš 
un Mirdzas Melkertes Ciepa. Kā    pēc? 
Par Vinklera prasmi lieki ru   nāt. Ta -
ču Gunara Gatiņš bija brī  niš  ķīgs, 
varbūt pat viņa labākā loma, kuŗā 
viņš pārspēja savu skolotājui Kārli 
Veicu. Protams, Veics bija iz  cils ak -

tieris, taču Gatiņa loma (Es   lingenas 
teātŗa iestudējumā) īsti ne   atbilda viņa 
„ampluā”. Un Mirdziņa pārsteidza   
ar to, ka pierādīja sevi kā veiksmīgu 
raksturlomu tēlotāju. Līdz tam bi -
jām redzējuši viņu tikai kā jaunu, 
skaistu mīlētāju.” Vēstules beigās ir 
piebilde: „Tas jauki, ka plā  nojat at -
zīmēt „Pūt, vējiņi!” simtgadi.” 

Protams, Raiņa luga „Pūt, vējiņi!” 
dzīvojusi arī uz citām latviešu ska -
tuvēm. 1959. gadā tā izrādīta Mil  vo-
ku DV apvienības teātŗa kopā, kur  
to iestudēja M. Einberga-Valte re, 
pati tēlojot Mātes lomu, Baibiņa bija 
jaunā Maruta Ludeka. 1956. ga   dā 
kādreizējais Jelgavas teātŗa aktie ris 
Fricis Rutkis šo Raiņa lugu ie    stu dē - 
ja Sietlas Latviešu teātŗa kopā. 

Visus „Pūt, vējiņi!” iestudējumus 
Latvijā un ārpus Latvijas pieminēt 
nav iespējams. Lai kur arī „Pūt, vē -
jiņi!” uz skatu ves parādījusies, tā vien-
mēr ska tī tā jiem ir nesusi prieku un 
sniegusi ne   zūdošu garīgu baudīju-
mu, jo at   gā  di na cilvēces augstākās 
vērtī bas – mī   lestību, smalko skaistu -
mu un kautrību. 

Rīgas Latviešu biedrības sarīko-
jumā varējām atkal tikties ar divām 
kādreizējām Baibas lomas tēlotā - 
jām. Viena - Lidija Pupure Baibas 
lomu Dailes teātrī tēloja 1962. gada 
iestudējumā, otru ieraudzījām 1974. 
gadā Gunāra Pieša filmā pēc Raiņa 
lugas motīviem, – tā bija Esmeralda 
Ermale. Atceres vakarā skatījāmies 
filmas „Pūt, vējiņi!” fragmentus, un 
tad mūsu acu priekšā nostājās ak  -
trise, kas turpat pēc četrdesmit fil-
mas gadiem  atplaukusi Baibiņas 
tēlā. Gadi iet, bet ne Baibiņa, ne Es -
meralda nav mainījušās. 
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Redakcijas bibliotēku papildi-
nā jusi grāmata, ko droši var no  -
saukt par milzīgu – 800 lappuses 
bagātīga izziņas materiāla ar 
daudz, ļoti daudz vēsturiskiem 
foto, vērēm, dokumentu kopijām. 
Iesieta cietos audekla vākos Lat-
vijas pelēkās vadmalas krāsā. 
„1918. – 1920. gads Latvijas Re -
 publikas Pagaidu valdības sēžu 
protokolos, notikumos, atmi  ņās”. 
Metiens – 3000 eksemplāru, no 
ku    ŗiem 800 eks. nodoti Latvijas 
bibliotēkām, tikpat – LR Izglītī -
bas un zinātnes ministrijai tālā-
kai izdalīšanai skolām, kolle-
džām, augstskolām, ap pustūk-
sto ti – lai turpmāk to pasniegtu 
kā vērtīgu dāvanu, bet atlikušie 
simti nopērkami J. Rozes grāmat-
veikalos, grāmatas izdevēja „Lat -
vijas Vēstnesis” grāmatu galdā  
un Kaŗa mūzejā. 

Kā rāda šī tiešām monumen-
tālā darba nosaukums, grāmatā 
vēstīts par pirmo, pašu smagāko 
laikposmu Latvijas valsts vēstu-
rē, kad parallēli valsts pārvaldes 
organizēšanai bija jāizcīna sma-
gas cīņas ne tikai par tautas ap  -
gādi ar pārtiku, bet arī ar vācu 
okupācijas iestādēm un jāuzvar 
Neatkarības kaŗā.

„Vēsturiskā atmiņa nav tikai 
faktu zināšana – uzvaras un zau-
  dējumi, noslēgti līgumi un no   -
vilktas robežas, - tā ir arī kopīga 
emocionālā pieredze, kas veido 
pamatu tautas pašapziņai.

„Latvijas valstiskuma vardar-
bīgais pārrāvums 50 okupācijas 
gadu gaŗumā mūsu attieksmē 
pret valsti ir atstājis postošas pē  -
das. Mums atkal jāapzinās, kā      
to skaidri saprata mūsu priekšte-
či pirms 95 gadiem, ka Latvijas 
valsts ir tautas lielākā vērtība,” 
grā matas ievadā raksta Valsts 
kan celejas direktore Elita Drei -
mane. Mūsu avīžu lasītāji, lapo-
jot grāmatu, te ieraudzīs dau  -
dzus uzvārdus, kas raisīs gluži 
konkrētas asociācijas un pār  do -
mas: Kārlis Ulmanis, Jānis Balo-
dis, Miķelis Valters, Zigfrīds An na 
Meierovics... Un sēžu proto ko   lus 
līdz ar Ministru prezi den tu Ul  -
mani parakstījis Valsts kan cele-
jas pārvaldnieks Dāvids Rudzī -
tis, mūsu uzticama lasītāja un 
domubiedra Daiņa Rudzīša tēvs.

Par to, kā šī grāmata tapusi, ai -
  cinājām pastāstīt vērienīgā pro-
jekta vadītāju, Valsts kancelejas 
darbinieci Līgu Peinbergu.

Kā radās šīs grāmatas ideja?
Kad, sagaidot Valsts kancelejas 

80. gadadienu un attiecīgi – Lat -
vijas valsts 80. gadskārtu, izli -
kām publiskai apskatei pirmo 
Pagai du valdības sēdes proto-
kolu, at   klājām, ka tā taču ir bez-
gala inte   resanta lasāmviela! In  -
te resanta liecība par aizgājuša-
jiem laikiem, kuŗa aplūkojama 
tikai Kaŗa mūzejā un tikai uz   -
velkot ro kās baltos cimdus. Gata-
vojot izstādi uz 90. gadadienu, 
ideja sāka „materiālizēties”, – 
izstāde taču ir gaistoša, bet ma  -
teriāli tik nozīmīgi, ka tie sa   ko-
potā veidā jā   saglabā ilgtermiņā. 
Turklāt fakti, kas izlasāmi pro-
tokolos, pārsvarā ir „šauri”, vēstu-
 riski sau si, bet, ja tos papildinā -
tu ar liecībām par dzīvi attiecī-
gajā laika periodā, tiem būtu  
cita, daudz augstāka pievienotā 
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vērtība, atklātos kopsakarības, 
laikmeta aina. Izkristallizējās grā-
matas forma – kreisajā pusē pro-
tokoli, labajā – īstā dzīve, vēsture 
fotografijās un liecībās, laika-
biedru atmiņas, izvilkumi no 
preses izdevumiem utt. Un vēl – 
grāmatā atspoguļotais laiks –      
20. gs 18. – 20. gads - valsts tap  ša-
 nas pats sākumposms, ir maz 
pē     tīts, vairāk izpētīts ir valstis -
kās neatkarības zaudēšanas laiks. 
Tā 2012. gada vasarā sākās darbs, 
ko paveicām pusotra gada laikā.

Kas bija jūsu sabiedrotie?
Kaŗa mūzejs, Nacionālais vēs  tu -

res mūzejs, Nacionālais arch īvs, 
Nacionālā bibliotēka, reģio nu mū -
 zeji. Zinātniskais recenzents šim 
darbam ir Dr.hist. Ēriks Jē  kab-
sons, esejā plašāku laikmeta ainu 
Eiropas kontekstā sniedza Dr.
hist. Valters Ščerbinskis. Un no   -
teikti jāpiemin mūsu ASV tau - 
  tie tis Dainis Rudzītis, pirmā 
Valsts kancelejas direktora Dā  -
vida Ru   dzīša dēls. Cilvēks ar fai-
nomen tālu atmiņu, ļoti atsau-
cīgs, zinīgs vīrs.

Tātad – birokratiskais kan-
toris - Valsts kanceleja izkā -
pusi no Ministru kabineta mū  -
ŗiem un devusies pie tautas ar 
vērtīgu vēsturiskā mantojuma 
sakopojumu greznā grāmatā.

Jā, jo mūs vadīja arī pārlie cī  ba, 
ka grāmata dos savu ārta vu, lai 
mainītu sabiedrības attiek smi 
pret savu valsti. Svarīgi ir neaiz-
mirst, ka Latvijas valsti mums 
ne  viens nav uzdāvinājis, tā tika 
smagi izcīnīta. Šobrīd tas, ka 
mums ir pašiem sava valsts, dau-
dziem liekas pašsaprotami. Var-
būt, soli pa solim iepazīstot sma-
 gāko procesu pēc valsts izveides 
un personības, kas tajā piedalī-
jušās, tas liks augstāk novērtēt 
vai vismaz neaizmirst, kā valstis-
kums no sapņa un deklarācijas 
pārtapa īstenībā.

Grāmatā celti gaismā un sauk -
ti vārdā ap 500 cilvēku, kuŗu ie  -
gul dījums ir vēsturiski nozīmīgs, 
pa  rādot savu gribu pēc valsts un 
uzņemoties amata pienākumus 
jaunās valsts pārvaldīšanā. Vals -
tiskuma apziņas stiprināšanai bū        -

tiska ir savas valsts vēstures faktu 
zināšana un izprašana. Diemžēl 
faktu zināšanas dažādu iemeslu 
pēc sabiedrībā ir sadrumstalo -
tas, neprecīzas, izpratne jo mig-
laina. Piemēram, kas tas tāds – 
Strazdumuižas pamiers? Noti ku-
mi jāstāsta secīgi, pamatoti un 
objektīvi, tāpēc mūsu ieskatā 
būtiski ir grāmatā veidot vienotu 
stāstu par valsts dzīvi pusotra ga -
da gaŗumā, nevairoties arī no 
dažādas jaunās valsts iedzīvotāju 
attieksmes un rīcības atspogu ļo-
šanas. Vēsturisko patiesību pa -
pildina subjektīvās atmiņas, bet 

tās jāvērtē faktu kontekstā, jo ga -
 dās, ka stāstītājs liek sev galvā 
kuplu lauru vainagu, bet tas īsti 
nesader ar vēsturisko patiesību.

Jūs pati Valsts kancelejā pro-
tokolējat Ministru kabineta sē  -
des, tātad pierakstāt laikmeta 
liecības. Un vēl jau vēsturē pa  -
liks arī jūsu personiskās atmiņas.

Ieraksti protokolos pārsvarā ir 
sausi – vēsturniekiem pēc tiem 
vien būs grūti vērtēt lēmumu 
pie ņemšanas procesa norises. 
Tāpēc ļoti svarīgi papildus do -
kumentiem ir fiksēt viedokļus, 
pierakstīt atmiņas, lai aina vei -
dotos iespējami pilnīga, lai vei -
dotos konteksts. Atmiņas ir jā   -
fiksē jau tūlīt, tagad, lai gan šo -

dien mēs sevi neuztveŗam par 
rītdienas vēstures daļu un, vis ti-
camāk, daudzi, kuru atmiņas va -
rētu būt vērtīga laika liecība, par 
to rakstīšanu nedomā vispār vai 
to atliek uz nepārredzamu nā -
kot ni. 

Diemžēl vēstures pētniecība 
šābrīža Latvijā vairāk ir cīņa 
par iztikšanu.

Vēsturnieku iespējas pašreiz 
diemžēl ir tādas, kādas tās ir. Ta  -
ču papildus jau minētajām laika-
biedru atmiņu liecībām, ku   ŗas 
ob   jektīvos faktus papildina ar 
subjektīvo attieksmi, klātieni un 

emocijām, ārkārtīgi svarīgi ir vē s -
turnieku akadēmiski pētīju mi 
par mūsu valsts vēstures jau tā-
jumiem. To trūkumu izjutām, arī 
veidojot šo grāmatu. Atliek vēlē-
ties, lai mūsu vēsturniekiem būtu 
vairāk iespēju radošam   darbam, 
jo mūsu valsts vēstures notikumu 
līkloči noteikti ir pa  matīgu pētī-
jumu vērti! Turklāt vēsture mēdz 
atkārtoties, un vienmēr ir cerība, 
ka mēs no tās patiešām varētu 
kaut ko iemācīties....

Jūs pati esat diplomēta filo lo-
ģe. Vai darbs ar vēstures pirm-
avotiem, ar tik ļoti plašu vēstu-
risko materiālu nevedina uz 
domu „pārkvalificēties” par 
pēt nieci? Nu, vismaz izveidot 
dzimtas koku?

Valsts esība ir svarīga ikvienai 
dzimtai, un to veido ikvienas 
dzimtas stāsts. Arī manējās. Ma -
na vecāmāte 1915. gadā no Kur-
zemes devās bēgļu gaitās uz 
Krieviju, dzīvoja Krasnojarskā, 
ģimene tur bija iedzīvojusies, 
dzī ve bija itin stabila, viņiem pie-
derēja veikaliņš. Un te - ziņa par 
Latvijas valsti! Mana vecā māte 
bija pavisam jauna, viņai bija 12 
gadus vecāks vīrs, nule piedzi mis 
bērniņš, tomēr, kad mans vectēvs 
nemaz negribēja atgriezties Lat-
vijā, kur viss atkal būs jāsāk no 
jauna, viņai pietika dūšas pa -
teikt: „Mēs braucam uz mājām! 
Ja tu negribi – paliec!” Ko darīja 
mans vectēvs? Viņš atgriezās 
Latvijā kopā ar ģimeni! Es ceru, 
ka arī manī ir kaut kas no manas 
vecāsmātes gara. 

Ar Līgu Peinbergu sarunājās 
LIGITA KOVTUNA

Armijas virspavēlnieka ģenerāļa D. Sīmansona Ministru prezi-
dentam izsniegta apliecība, kas tās uzrādītājam nodrošina armi-
jas atbalstu. Rīga. 1919. gada 4. augusts. //LVVA

Ganiņš Latgalē. 1920. gads //LNVM krājums

Ganu algas uz laukiem. Gani 
prasa 200 rbļ. naudas, 2 pūri 
rudzu, 2 pūri miežu, 2 pūri zirņu, 
5 pūri kartupeļu, 20 mārciņas 
cūkgaļas, 10 mārciņas sviesta, 
40 mārc. biezpiena. 10 - 16 olek-
tis* vadmalas, 3 - 5 mārc. vilnas, 
3 kreklus un apakšbikses, 
15 - 20 mārc. linu, pastalas, cik 
noplīst, un pāri kurpju, un pa 
dienesta laiku brīvu uzturu, 
apmazgāšanu un apkopšanu. 
Pēc tagadējām cenām gana alga 
ārpus uzturas, apmazgāšanas un 
apkopšanas iznāk lielāka par 
4000 rbļ. apmēram par
5 mēnešiem vai no 23. aprīļa 
līdz 29. septembrim. Nav 
brīnums, ka laucinieki tik 
ārkārtīgi paaugstina savu 
ražojumu cenas.

//Baltijas Vēstnesis
 1920. gada 21. maijs

*1 olekts = 53,75 cm

Līga Peinberga: Svarīgi ir neaizmirst, 
ka Latvijas valsti mums neviens nav 

uzdāvinājis, tā tika smagi izcīnīta.
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Z I Ņ A S  Ī S U M Ā

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)

N OVA D U  Z I ŅA S

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 15) 
atrisinājums

Līmeniski.  3. Karmena. 8. Ka -
 fija. 9. Pikets. 10. Ranguna. 11. 
Stutēt. 12. Troses. 13. Ils. 14. 
Staigna. 17. Strikts. 20. Spināts. 
23. Koridors. 24. Pamflets. 26. 
At  segts. 28. Skolēns. 31. Stagars. 
34. Igo. 35. Šautra. 36. Tornis. 37. 
Neglīti. 38. Taksēt. 39. Kūtras. 
40. Emisija. 

Stateniski.  1. Sautēt. 2. Lietņi. 
3. Kartons. 4. Magelāns. 5. 
Apatīts. 6. Eksoti. 7. Atmest. 14. 
Spektrs. 15. Amerigo. 16. Aparāts. 
17. Strauts. 18. Korekta. 19. Sek -
stas. 21. Ods. 22. Efa. 25. Pergo -
las. 26. Antante. 27. Statika. 29. 
Knašas. 30. Lotoss. 32. Garūta. 
33. Raibas.       

Tā vien šķiet, ka nav daudz lietu 
un faktu, kas būtu no jauna jā  -
iepazīst cilvēkam ar tik lielu dzī-
ves, darba un organizāciju piere-
dzi, kāda ir PBLA priekšsēdim 
Jā   nim Kukainim. Taču Cēsīm tas 
izdevās,  un, kā pats Jānis Kukainis 
atzina, - jā, bija interesanti,  un ir 
uzzināts  tik daudz jauna! 

Cēsis ir ļoti skaista pilsēta, un    
tas ir visiem zināms fakts. Taču 
šo   reiz, apmeklējot Cēsis pēc Pa  -
saules Cēsnieku dienu organi zā -
toru ielūguma, PBLA vadītājs bija 
pārsteigts par  vērienu, ar kādu ir 
uzbūvēta un iekārtota jaunā Vid -
ze  mes koncertzāle Cēsīs. Novēr -
tējis koncertzāles lielo zāli ar 800 
vietām, ērtos krēslus, mirkli pozē-
jis uz skatuves ar koncertzāles di  - 
r ek tori Inesi Zagorsku, viņš teica - 
labi, ka oktobrī šajā lieliskajā vie - 
tā ir paredzēts arī koncerts, ko rī   -
kos PBLA. Par labākajām tika ie  -
zī  mētas vietas balkona otrajā rin -
dā. Un, protams, vēlreiz tika pre -
cīzēts, cik minūšu būs jārunā 23. 
jūlija konferencē Pasaules Cēs -
nieku dienu ietvaros. Jānis Kukai-
nis atzina, ka šajā zālē varbūt  ir 
vērts arī stundu  būt uz skatuves 
un runāt.

Apskatījis Cēsu mūzeju Cēsu 
pilī, uzkāpis tornī un pastāvējis 
bla kus plīvojošajam Latvijas ka   ro-
gam, viesis atcerējās, ka bijis šeit 
jau iepriekš un ka brauks vēl, jo 
viņam patīk izlasīt mūzejos rak -
stīto un aplūkot izstādīto. Diemžēl 
šai dienā tam visam nepietika 

PBLA priekšsēdis apmeklē Cēsis 
un uzzina daudz jauna!

laika, jo bija jāapskata vēl divu to  -
pošo mūzeju telpas. Divi jauni 
mū  zeji Cēsīs! Jā, un abi saistīti ar 
latviešiem, kas dzīvo un ir dzī vo-
juši ārpus Latvijas. Viens  mūzejs 
būs veltīts trimdā tapušajiem 
māk slas darbiem, otra mūzeja 
“Lat vieši pasaulē” tema ir vēsture 
par izceļošanu no Latvijas pēdējo 
200 gadu laikā. Abi mūzeji iekār -
tosies izcilā vietā Cēsu pilsētas 
cent rā un noteikti būs vieta, ko  
apmeklēt vēlēsies daudzi tūristi 
un interesenti. Svarīgi, ka šie mū  -
zeji kalpos arī par izziņas avotu,    
jo tur būs gan bibliotēka un ko n-
ferenču telpa, gan darba vietas 
pētniekiem!

Topošo mūzeju apmeklējumā 
Jāni Kukaini pavadīja Cēsu no  - 
va da domes priekšsēdis Jānis Ro  -
zen bergs. Saruna turpinājās pie 
pusdienu galda. Tā bija izziņas ba -
gāta, jo pilsētas vadītājs stāstīja par 
iecerēm un projektiem, ko viņa 
vadībā veic Cēsu novada dome, 
savukāt PBLA priekšnieks pastā  s-
tīja par tiem darbiem, ko šobrīd 
veic organizācija ar mērķi stip ri -
nāt pasaulē latviskumu ar izglī tī-
bas un valodas sarpniecību. Jānis 
Kukainis uzsvēra, ka Cēsīm va -
rētu būt nozīmīga loma, lai veici -
nātu cilvēku atgriešanos valstī, jo 
tieši pašvaldībām ir iespēja uzru-
nāt aizbraucējus ar ļoti konkrē-
tiem aicinājumiem. Tā, piemē -
ram, speciālas klases bērniem, lai 
viņi varētu integrēties skolā pēc 
atgriešanās dzimtenē. Dažādi so -
ciālie atvieglojumi. Iespējas ģi   me -

nēm veidot biznesu un attīstīt 
darba vietas. Abas puses atzina, 
ka,  šādi tiekoties un runājot par 
aktuālo, veidojas kontakti un ko  -
pīga izpratne par dažādiem te  ma -
tiem, kas noteikti vainagosies ar 
rezultātu. Tika nolemts turpināt 
informācijas apmaiņu un tikties 
jau Pasaules Cēsnieku dienās šā 
gada jūlijā.

Publiski izziņoto tikšanos ar PBLA 
priekšsēdi Cēsu pieaugušo izglītī-
bas centrā apmeklēja krietns pul -
ciņš  interesentu. Jānis Kukainis 
klāt  esošos iepazīstināja  ar PBLA 
vēsturi un aktuālitātēm, kā arī at  -
bildēja uz klātesošo jautājumiem. 
Viņš  uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi sa  -
glabāt latvisko identitāti un katrs 
var par to padomāt un ar to pie -
strādāt. Viesis arī  atgādināja, ka 
cilvēkiem jābūt daudz aktīvākiem 
un dzīvē ir tik daudz kā tāda, ko 
varam izdarīt paši, negaidot ne 
atbalstu, ne pamudinājumu. Iz  -
rai  sījās arī diskusija par reemig-
rācijas plānu, aizbraukšanu un 
atgriešanos. Tika pieminēts, ka, 
no vienas puses, tā ir Eiropas Sa -
vienības priekšrocība - brīva ceļo -
šana un iespēja izvēlēties darba 
vietu, bet, no otras puses, – valstij 
un pašvaldībām ir vairāk jārūpē-
jas, lai arī Latvijas valstī celtos  dzī-
 ves līmenis, jo tas automatiski ai -
cinās atgriezties tos, kuŗi to vēlas. 

Apmeklējot pansionātu “Cīru -
līši” un iepazīstoties ar visiem pie-
ciem stāviem, Jānis Kukainis atzi-
na, ka daudzi latviešu izcelsmes 

cilvēki no ārzemēm varētu vēlē -
ties  vecumdienas pavadīt Cēsīs. 
Pirmkārt, pansionātā ir ļoti labs 
apkalpojošais personāls, konku -
rēt  spējīgas izmaksas, un, otrkārt, 
kas arī svarīgi, - Cēsis ir ļoti skais -
ta dzīves telpa. Pansionāta vadī -
tāja pastāstīja, ka pie viņiem mīt 
klienti no Amerikas un esot inte -
rese arī no citām valstīm. Taču, lai 
pieņemtu vairāk klientu, jāiekār -
to  vairāk gultas vietu. To varētu 
darīt, apgūstot blakus esošo, ne  -
ap dzīvoto viesnīcas korpusu vai 
arī būvējot jaunu ēku. Tāpēc šo  -
brīd tiek strādāts, lai projektam 
pie saistītu investorus.

Pārsteigums bija arī divu Cēsu 
uzņēmumu apmeklējums. Pir   mais, 
zinot Jāņa Kukaiņa spožo karjēru 
kompanijā FORD, tika apmeklēts 
ātrumkārbu remontuz  ņēmums. 
Te skaidri redzams, ka var attīstīt 
biznesu, izmantojot cēsniekus, 
ku   ŗi dzīvo tuvējās kaimiņvalstīs. 
Jāmeklē tikai klienti, kam vaja  -
dzē tu labot ātrumkārbu, jo re  -
montdarbi Cēsīs notiek ļoti aug - 

stā kvalitātē un par ļoti pievilcī -
gām cenām. Jāņa Kukaiņa dēls 
Ro  berts Kukainis strādā augstā 
amatā Michelin firmā Amerikā, 
un tika norunāts, ka tēvs uzrunās 
dēlu atbraukt un apmeklēt Cēsis.

Zemnieku saimniecība “Kliģēni” 
ir ģimenes uzņēmums, kas dibi -
nāts 1992. gadā un kur audzē to  -
mātus, gurķus un puķes. „Kliģēni”, 
jā, te Jānis Kukainis atzinās, ka 
pirmo reizi redzējis procesus tieši  
siltumnīcā un ka tagad saprot, 
kāpēc Latvijas tomāti un gurķi ir 
tik garšīgi un  arī skaisti izska tās. 
„Kliģēnu” īpašnieks Aleksandrs 
Rau    biško  aicināja viesi  atbraukt 
vēl, kad tomāti būs sarkani.

Ceļā uz Rīgu vēl īsa vizīte Amat-
ciemā, izcilā koka māju komplek -
sā Amatas novadā un Jāņa Kukai-
ņa novērtējums: 

Cēsīs māk darīt, grib darīt, un 
viņiem izdodas!

Tiekamies Pasaules Cēsnieku 
dienās 2014 gada 21. -27. jūlijā! 

Lai priecīgas un saulainas Lieldienas! 
Latvijas Etnografiskajā brīvdabas mūzejā Rīgā 20. un 21.aprīlī Liel-

dienas tiks svinētas, kā ierasti apvienojot latviešu, kristīgās un mūsdie - nu 
tradicijas. Svētku ieskaņā notiks Lieldienu dievkalpojumi unikālajā 
Usmas luterāņu baznīcā (celta 18. gs., mūzejā kopš 1935. g.). Pārējās die-
 nas un Otrajās Lieldienās gan lieli, gan mazi aicināti šūpo ties, krāsot, 
ripināt un ēst olas, kā arī aplūkot zaķu un dējējputnu iz  stādi. Mūzicēs 
folkloras kopas, rosinot dziedāt un dejot siltajā pavasaŗa saulē.

Liepājā, Jūrmalas parkā, 20. aprīlī  notiks sarīkojums „Lieldienas 
pasaku zemē”. Svētku svinētājus priecēs Liepājas Tautas mākslas un 
kultūras centra folkloras kopa „Velava”, bērnu, vidējās paaudzes un 
senioru deju kopas. Pasaku zemes radošajās darbnīcās aicinās darbo -
ties Tautas lietiskās mākslas studijas „Kursa”  meistari u.c. Būs arī Liel-
dienu olu skaistuma konkurss.

 Ventspils pilsētas dome līdztekus Lieldienu arīkojumiem 20. un 
21.aprīlī izmaksā vienreizēju Lieldienu pabalstu (28,46 eiro katram) 
pensionāriem, invalidiem un bērniem ar īpašām vajadzībām.

 Kuldīgas Pilsētas dārzā 20.aprīlī notiks Lieldienu kopā svinē -  
šana – ar dziesmām, dejām, olu ripināšanu, žagariņu ligzdas vijot, 
zaķim gaŗas ūsas pinot un kārtīgi izšūpojoties.

Jelgavas pils parkā 20. aprīlī notiks Lieldienu pastaiga visai ģi    me-
nei. Prieki, spēles un šūpoles mazajiem un lielajiem. Jelgavas pilsētas 
galva Andris Rāviņš pils pagalmā sveiks jaundzimušos jelgavniekus.

Jelgavā, Sv. Annas baznīcā, Otrajās Lieldienās Latvijas Nacionālās 
ope ras  solisti Evita Zālīte un Jānis Apeinis  aicina uz jaunu koncertpro-
grammu „Ver acis uz augšu”. 

Krustpils brīvdabas saliņā – estrādē 20.aprīlī notiks Lieldienu svi -
nēšana „Glabāsim Lieldienu saulīti sirdī”- ar daždažādām Lieldie nām 
pienācīgām izdarībām. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

AIGARS STRAUSS

Jānis Kukainis (pa kreisi) un z/s „Kliģēni” īpašnieks Aleksandrs 
Raubiško apskata siltumnīcu kompleksu

Līmeniski. 1. Kādas ES valsts 
galvaspilsēta. 3. Latviešu grā -
mat izdevējs (1885-1941). 6. Iro-
niski, nicīgi smaidīt. 9. Persona, 
ko kā   da polītiska organizācija 
sūta uz citu zemi slepenā uz   de-
vumā. 10. Augstākā būtne, pa  -
sau les radītājs. 11. Intelekts, do  -
māšana. 13. Degošu gāzu plūs-
ma. 18. Izstiepti riņķveidīga 
plak nes līkne, viens no koniska-

jiem šķēlumiem. 19. Pilsēta Vid -
zemē. 20. Kuģniecības uzņē-
mums. 21. Tāds, kas saistīts ar 
lielu nelaimi. 22. Neticīgie, bez -
dievji. 23. Vaŗš. 25. Satikt. 31. 
Skaļu trokšņu kopums. 32. Mā  -
cēt. 33. Alus darītava Latvijā. 34. 
Nogriezt visapkārt (kam). 35. 
Šķelt, cirst nost (mizu, biezas 
skaidas). 36. Pilsēta Zemgalē. 

Stateniski. 1. Pils Zemgalē. 2. 

Upe Kurzemē. 4. Cieti, ūdenī ne -
 šķīstoši  nemetalliski ieži.5. Tas, 
kas apsiets (ap ko). 6. Nāra. 7. 
Lodes virsma. 8. Gatavoties. 12. 
Jūras krasta daļa starp ūdeni un 
kāpām. 13. Arkla daļa, kas griež 
zemes sloksni. 14. Noteikts, pre -
cīzs. 15. Decimāllogaritma daļa 
aiz komata. 16. Pietvīkt. 17. Sa   si  s  - 
ti cieta izstrādājuma gabali. 20. 
Brīvas uzbūves skaņdarbs, kam 
pamatā bieži ir tautas melodijas. 
24.Speciāli iekārtota telpas daļa 
izrādēm. 26. Pasludināt par spē-
kā neesošu. 27. Tajā naktī. 28. 
Sī    ka naudas vienība Lielbrita-
nijā, Somijā. 29. Pagasts Pierīgā. 
30. Vīriešu apģērba gabals. 
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EDGARS
ZARIŅŠ

Dīpītis vai dievputniņš 
(Turpināts no Nr. 15)

Caur adatas aci
Kā jau minēju, lai tiktu uz 

Ameriku, vispirms vajadzēja at -
rast sponsoru Amerikā. Jābūt 
izdarītām visām pieprasītām po -
tēm. Visām mantām jābūt sapa-
kotām stiprā koka kastē, izņemot 
vienu čemodānu katram ģimenes 
loceklim. Tad varēja braukt uz 
caurbraukšanas nometni, uz tā 
saucamo screening vai caur ska-
tīšanas pārbaudi.

nometnē, kur lielākā daļa dīpīšu 
laimīgā kārtā ir ceļā uz jaunu 
dzīvi brīnumzemē Amerikā. Tēvs 
strādā nometnes adminis trācijā, 
mamma ļoti cītīgi darbojas lat-
viešu luterāņu baznīcā, gādā da ma, 
lai svētdienās ir vieta, kur izce-
ļotāji var pielūgt Dievu. Es nekad 
saviem vecākiem nejautāju, kā viņi 
jūtas, redzot citus, aizsteidzamies 
uz ASV. Tagad, būdams pieau  dzis 
un  vecāks nekā viņi tanī laikā, it 
kā atceros, ka viņus tas nospieda, 
bet mums, puikām,to neizrādīja.

Toties mums tas bija nekas cits 

kaut ko no kastes vajadzēja, sargs 
pārbaudīja dokumentus un ska-
tījās, lai atveŗ tikai savas kastes.

Bez brāļiem nometnē uz ilgāku 
laiku bija vēl grupiņa citu jau -
niešu. Ar diviem – Hariju Zik-
mani-„Melno” un Ojāru Ābo-
liņu – man saskanēja, un mēs 
daudz ko darījām trijatā. „Mel-
nais” –  tā mēs Hariju saucām, jo 
viņam bija ļoti melni mati un 
tumšāka āda. Būdams izskatīgs, 
viņš bija meiteņu magnēts. Harijs 
dzīvo Ņudžersijā, ASV, un viņam 
tagad ir sirmi mati, tāpat kā 

gājuši vienā skolā, bet 1939. gadā 
Zariņi pārcēlās uz Limbažiem. 
1944. gada novembrī izskatās, ka 
mēs bēgļu gaitās esam bijuši 
vienā un tai pašā Frankfurtes 
bēgļu nometnē. Ja es 1949. gadā 
nebūtu aizgājis uz Ferdenes ģim-
 naziju, mēs būtu satikušies Neiš-
tates ģimnazijā. 

Beidzot ceļā uz 
Ameriku

1951. gada februārī ASV kon-
gress atvēra durvis latviešu leģio-

1995. gadā mūsu pirmā Lat-
vijas apmeklējuma laikā atra-
dām, ka Silvas māja un mana 
tēva māja Rīgā bija tikai ¼ km 
viena no otras. Prātojām – ja 
Zariņi 1940. gadā nebūtu aiz -
vākušies uz Limbažiem,  varbūt 
mēs būtu mācījušies tai pašā 
pamatskolā.

Silva atceras, ka 1944. gada 
novembrī bija novietota bries-
mīgā bēgļu nometnē, kas pēc 
viņas apraksta izliekas kā Frank-
furtes nometne, kur tajā laikā 
biju es arī. Vai tai lielajā bērnu 

barā, kas mēs 
s p ē l ē j ā m 
sunīšus pa -
rādes lau ku-
mā,  bija arī 
deviņus ga -
dus vecā Sil-
va? 

1947. gadā 
Silva bija lat-
viešu gaida, 
bet nolēma 
braukt uz 
YMCA va -
saras nomet-
ni, nevis uz 
gaidu nomet-
ni Timmen-
dorfā, kur es 
biju skautu 
nometnē.

Tāds es biju avīžnieka gaitās Ināra un Silva 1950. gada decembrī 1951. gada 30. maijs bija skaista saulai-
na diena. Nākamajā rītā Zariņu ģimene 
devās uz Bremenhafeni, no turienes uz kuģi 
uz Ameriku. Silva slēpjas aiz ceriņiem, ko viņai biju atnesis. 
Un gredzentiņš, ko man viņa iedeva šķiŗoties

Medicīniskajā pārbaudē vis-
grūtāk gāja ar plaušu rentgena uz -
ņēmumiem. Sakarā ar to, ka tu  -
berkulozi Amerikā apkaroja par 
valsts naudu un tuberkuloze Aus-
 trumeiropā bija vairāk iz  pla tīta, 
daudzi dīpīši tika noraidīti.

Pēc tam nāca polītiskās komisi-
jas pārbaude – 1950. gada komi-
sija galvenokārt meklēja komū-
nistus vai komūnistu saites. Lat-
viešiem tas neradīja grūtības, jo 
mēs taču visi bēgām no komū nis -
tiem. Toties latvieši vēl vien mēr ne -
varēja izbraukt, ja uzzināja, ka esi 
kādreizējais latviešu leģionārs.

Atļauja imigrēt un uzruna par 
dzīvi Amerikā nāca no ASV 
kon sula pārstāvja.

Izklausās vienkārši, bet tā ne bi-
ja. Kā jau pieminēju, kamielis va -
rēja izlīst caur adatas aci vieglāk, 
nekā letiņš tikt Amerikā. Pagāja 
četras līdz sešas nedēļas, lai visi 
izbraukšanas pārbaudījumi tiktu 
nokārtoti.

Pēc tam iebraukšanai apstip-
rinātās ģimenes varēja turpināt 
ceļu uz Gronas (Grohn) nometni 
pie Bremenhafenas (Bremen ha -
ven) un gaidīt savu kuģi, bet no -
raidītās ģimenes atgriezās savā 
pamatnometnē. 

Mūsu pēdējais 
dievputniņu gads 

Ventorfas nometnē
Šeit nu mēs esam, dzīvojam 

kā izpriecu gads. Skolā nebija 
jāiet, bet gan mamma mums lika 
mācīties mājā. Rokasnaudu no  -
pelnījām, un katras četras ne -
dēļas ieradās jauni draugi un 
draudzenes. 

Piecpadsmit gadus vecais brā -
lis Silvestris vakaros strādāja par 
nometnes kinoteātŗa filmu rā -
dītāju. Bez kādas maksas es un 
mani draugi, un draudzenes 
varējām noskatīties visas filmas. 

Es, septiņpadsmit gadus vecs, 
nometnē izplatīju avīzi „Latvija”. 
Ar avīzes somu staigāju no vienas 
ēkas uz otru, katrā stāvā gaiteņa 
vidū skaļā balsī saucu – „avīze 
Latvija”. Latvieši nāca no savām 
istabām un pirka avīzi. Peļņa bija 
mana rokasnauda, bet galvenais 
– satiku un iepazinos ar caur-
braucējām, meitenēm. 

Otrs veids, kā pelnījām rokas-
naudu, – par atalgojumu izpil-
dījām darbus, kas bija nozīmēti 
caurbraucējiem. Lielākā daļa ve -
cāko cilvēku un ebrēju imigrantu 
nevēlējās izpildīt nozīmētos dar-
bus, un mums par to labi sa  mak-
sāja. Galvenokārt bija jāstrādā par 
palīgiem virtuvē, ēdiena izdalī-
šanā un mantu noliktavu sargā-
šanā. Paskaidrošu. Katram caur-
braucējam varēja būt viens kofe-
ris vai soma. Citas mantas koka 
kastes ar uzkrāsotu vārdu un 
ASV adresi, ar lielu uzvārda pirmo 
burtu uz katra kastes stūŗa, at -
radās lielajās noliktavās. Tur 
vaja dzēja šos sargus: ja ģimenei 

man. Ojārs dzīvo Masačusetā, 
ASV. Viņu satiku Ņujorkas Rotas 
kapos kapu svētkos 1992. gadā. 

Toreiz 1950. gadā man, sep-
tiņpadsmit gadu vecam zēnam, 
jauna draudzene ik pēc četrām 
vai sešām nedēļām radīja prieku 
un piedzīvojumu. Nekad nedo-
māju, ka šis dzīvesveids novedīs 
pie mana mūža partneŗa, manas 
sievas Silvas. Novembrī satiku 
17 gadu vecu meiteni Ināru, ku -
ŗas mamma viņai neatļāva iet uz 
„ķinīti” ar zēniem bez pavadoņa. 
Ināras istabā dzīvoja Bērziņu 
ģimene, viņu vecākā meita bija 
piecpadsmitgadīgā Silva.  

Silva Ināras mammai šķita pie-
 ņemama pavadone. Nākamās 
sešas nedēļas mēs visu darījām 
trijatā. Silva vienmēr bija kaut 
kur tuvumā, bet mūs divus ne -
traucēja. 1951. gada janvārī Ināra 
aizbrauca uz ASV, bet mēs ar 
Silvu turpinājām satikties. Kādu 
vakaru jauniešu spēlēs es viņu 
pārsteidzu un nozagu vienu buču. 
Uz otru buču man bija jāgaida 
briesmīgi ilgi, jo janvāŗa beigās 
viņas patēvu Jāni Bērziņu, kā 
leģionāru, kopā ar ģimeni aiz -
sūtīja atpakaļ uz pamatnometni. 
Bija man jāmeklē atkal jauna 
draudzene.

Es nezinu, vai tas tā bija no -
lemts, ka es ar Silvu, manu sievu 
un mūža mīļoto, satiksimies. Jo 
pirms kaŗa Latvijā mūsu mājas 
Rīgā bija tikai ceturtdaļkilometra 
attālumā, un mēs droši vien būtu 

nāru ieceļošanai Amerikā. Martā 
Zariņu ģimenei tika sameklēts 
sponsors, un mēs iesaistījāmies 
pārbaudes procesā. Apmiglojums 
papa mazajā rentgena uzņēmumā 
sagādāja raizes, bet lielais uz  ņē-
mums pierādīja, ka plaušas ir 
tīras. Aprīļa mēneša beigās mums 
paziņoja, ka varam izbraukt uz 
Ameriku, tikai jāgaida datums. 
Pārsteigums – Ventorfas no  met-
nē ierodas Silvas ģimene un 
apmetas mūsu 8. ēkā. Mēs kopā 
pavadījām daudz stundu. Siltā 
pavasara saule mūsu draudzību 
sasildīja uz kaut ko vairāk, bet 
neredzējām tai nākotni. Silva 
brauca uz lauku saimniecību 
Nebraskā, un mani ceļi veda uz 
Detroitu, Mičiganā. 30. maijā, 
vakarā pirms mūsu izbraukšanas 
uz Gronas nometni, ilgu laiku 
sēdējām kopā. Šķiroties Silvu 
nobučoju, un pēkšņi man rokā 
atradās mazs sudraba Nameja 
gredzentiņš. Tas man ir vēl šodien.

Mēs bijām precējušies 55 ga -
dus, pirms Silvu aizsauca debesīs. 
Esam uzaudzinājuši trīs bērnus 
un priecājamies par četriem pie-
 augušiem mazbērniem. Esam 
daudz pārrunājuši mūsu sa  tik-
šanos un to, cik daudz reižu 
pirms tam esam bijuši tuvu un 
tomēr tālu. 

Es jau pieminēju, 1948. gadā, 
kad slēdza Pinebergas ģimnaziju, 
es nepārcēlos uz Neištati, kur 
mācījās Silva.

Izskatās, ka Dievs bija nolēmis, 
ka mums jāgaida līdz 1950. gada 
novembrim, kad Silva bija skais-
ta jaunava un es brašs puika, lai 
mēs satiktos uz mūžu. Bet, kā jau 
rakstīju, šķiŗoties mēs bijām pār-
liecināti, ka šķiŗamies uz visiem 
laikiem, jo Amerikā viens no 
otra būsim 1500 km. Tas tā to -
mēr nenotika, jo 1951. gada 
augustā Detroitas draudzes iz -
braukumā ieradās Silva. Lai gan 
man vēl bija jāpārdzīvo citi zēni 
un meitenes, un manas mam-
mas izredzētā, mēs tomēr 1956. 
gada 2. septembrī uzsākām ko -
pīgu dzīvi.

Vilciens uz Gronas nometni 
brauca cauri Hamburgai, un es 
skatījos un brīnījos, cik daudz 
jau vācieši bija atjaunojuši šajos 
īsajos sešos gados kopš kaŗa bei-
 gām, kad lielākā daļa Hamburgas 
bija nopostīta bumbošanā. 

(Pats par sevi saprotams 2003. 
gadā Hamburgā Otrā pasaules 
kaŗa postažu varēja atrast tikai 
grāmatu bildēs.)

(Turpinājums sekos)
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Bostonas latviešu skolas 
saime šī gada 22. martā rīkoja 
tematisku Folkloras dienu un 
iedziļinājās temā “Zirgs latviešu 
mitoloģijā”. Fokloras skolotāja 
Dace Micāne-Zālīte bija veido-
jusi dienas vīziju un plānu, 
smeļot iedvesmu no tautas-
dziesmām un latviešu mākslas 
un literātūras – Jēkaba Bīnes 
gleznām “Dievs. Māra. Laima”, 
“Saules vedējs Ūsiņš”, tēlnieka 
Kārļa Zāles Brāļu kapu monu-
menta ar kaŗavīra un zirga 
skulptūru, latviešu literātūras 
klasikas Eduarda Virzas “Strau-
mēni” pavasaŗa tēlojuma, Jāņa 
Jaunsudrabiņa “Baltās grā ma-
tas” un paša autora illustrāci  -
jām stāstam “Pieguļa”, kā arī 
Imanta Ziedoņa un Noras 
Ikstenas grāmatas “Nenoteiktā 
bija” fragmentiem.

Lai diena ritētu zirga zīmē, 
klašu skolēni svētkos bija sa -
dalīti piecās grupās, kas nosauk-
tas populāros zirgu vārdos – 
Rumaki, Svilpastītes, Sirmīši, 
Kumeliņi un Bērīši.

Skolas telpas un pagalms bija 
sadalīts septiņās darbnīcās.

1. Latviešu sēta – vadītājas 
Jāna Plēsums, Amanda Lipacis, 
Aija Holohan, Ieva Johansone.

Skolēniem bija sniegts ie  skats 
senču lauku dzīvē, apskatot 
miniatūru latviešu sētas make -
tu – dzīvojamo ēku, klēti, riju, 
šķūni, pat pirtiņu un aku. Uz -
zinot par zirgiem, jāšanu un 
zirgu izmantošanu lauku dar-
bos, bērni varēja aptaustīt zirga 
seglus un iemauktus un apskatīt 
zirgu fotografijas. Bērni papla-
šināja savu latviešu valodas 
vācelīti ar vārdiem, kas saistīti 
ar dzīvniekiem.  

2. Zirgs un kaŗavīrs – vadī tāji 
Vilnis Kreišmanis, Melisa Kreiš   -
mane, Aleksis Kenney, Krišjānis 
Zālītis. 

Skolēni noskatījās videoie-
rakstu “Vilkači”, kuŗā atainota 
kaŗavīra ģērbšana, un tad darb-
nīcā paši gatavoja vairogus.

3. Zvaigžņu sega – vadītājas 

Folkloras diena Bostonas latviešu skolā
Renāte Kenney, Valda Grinberga.

Dziedot dziesmas par zirgiem, 
bērnu grupas gatavoja zvaigžņu 
segu.

4. Rotaļas par zirga temu – 
vadītājas Māra Bolis, Maija 
Grinberga.

“Soļiem, soļiem, rikšiem, rik-
šiem, aullēkšiem, aullēkšiem” 
izraisija lielus priekus lieliem 
un maziem.

5. Spēka stūris – vadītāji 
Gints Grinbergs, Dace Micāne-

Pār kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmiņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas, 
Zemei zaļu āboliņu.
Pēc tam, kad Juris ar dēlu 

Lūkasu no olu kulteņa bija 
izcepuši Pantāgu, to pasniedza 
skolas pagalmā, lai saime to 
varētu ēst brīvā dabā, kā to 
darīja pieguļnieki. 

7. Pieguļa un tautasdziesmas.
Skolēni ieklausījās pieguļ-

nieku stāstos un dziesmās, mi -

Kā pelēku vanadziņu.
Svētku nobeigumā māksli-

niece Maira Reinberga katram 
skolēnam uzdāvināja tieši ar šo 
tautasdziesmu saistītu darbu – 
kartīti ar gleznotu pieguļas 
kumeļu un tautasdziesmu.

Dace dalās domās par skolas 
svētkiem: “Fokloru mācot, es 
aicinu ieskatīties latviešu mito-
loģijas pasaulē un saskatīt kop-
sakarības ar citu tautu mitolo-
ģijām. Senajām indoeiropiešu 

sākot no zirga latviešu sētā līdz 
mitoloģiskajam zirgam, kad 
Ūsiņš saules ratu vedējs, vizina 
sauli debesu jumā, kā mums to 
vēstī tautasdziesmas.

Gadskārtu ieražu svētki nav 
iedomājami bez teiksmaino 
Dieva dēlu – Mārtiņa, Ūsiņa, 
Jāņa – un citu latviešu mit lo-
ģijas pārstāvju ciemošanās 
latviešu sētā. Par to lasām 
tautasdziesmās, jo latvieša sētā 
svētki bieži ierodas tieši zirgā, 

Gints Grinbergs 6. un 7. klasei rāda metināšanuAija Holohan rāda latviešu sētu

ZINTA GULĒNA-GRAVA, RENĀTE KĀRLE

Zālīte.
Skolēni ar izbrīnu novēroja, 

kā kalējs būtu veidojis zirga 
pakavu un kā no vecām nag-
lām un metalla gabaliem var 
sametināt latviešu rakstus. Dace 
spēka stūrī stāstīja par Krišjāni 
Baronu un jaunlatviešu kustības 
nozīmi tautas nacionālās atmo-
das procesā. 

6. Pantāga cepšana – vadītāji 
Lūkass, Carrie un Juris Subačs.

Kad pirmo reizi zirgus veda 
pieguļā, tad daudz tradiciju un 
izdarību bija saistīts ar šo īpašo 
brīdi, kad zirgi naktī uzsāk 
ganīties. Mielastam brīvā dabā 
tika cepts pantāgs. Tas bija vīru 
darbs, uz ugunskura tika ceptas 
olas un dziedātas dziesmas 
Ūsiņam, kuŗš atnes pavasaŗa 
zaļumu zemei.

nēja mīklas, stāstīja teikas un 
leļļu teātŗa veidā izspēlēja pa -
saku “Princese stikla kalnā”. 
Mūzikas skolotājas un dzie dā-
tājas Krisītes Skares gatavota 
bija tautasdziesmu vācelīte par 
zirgiem, un svētkiem bija iz -
vēlētas skanīgākās melodijas! 
Tas bija skolas saimes kopā bū-
šanas un fokloras svētku iz -
jušanas kulminācijas brīdis. 
Zālē mirdzēja pirms daudz 
gadiem Juŗa Veidiņa gaidām un 
skautiem gatavots “ugunskurs”. 
Bērni skatījās, kā tajā mīļi 
sprēgā uguntiņa. Turpat blakus 
bija pieguļnieku telts un, uz 
segām sagūlušies, skolēni iedzī-
vojās pieguļas noskaņās:

Tumša nakte, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu,
Laukā laidu kumeliņu

tautām zirgs mitoloģijā ieņem 
svarīgu lomu izpratnē un pa -
saules skaidrojumā. Lai labāk 
izprastu latviešu mitoloģiju, ir 
būtiski saprast, no kādiem pa -
mattēliem tā veidojas. Viens no 
tiem ir zirgs”.

Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu
Dābulainu kumeliņu;
Tam Dieviņa kumeļami
Zvaigžņu deķis mugurā. 
Gatavojoties svētkiem, fok-

loras stundās skolēni zīmēja 
saules kalendāru, kuŗā gada 
ritumā iezīmējas gadskārtu 
ieražu svētki, sekojot dabas 
pulkstenim – saulei. Saulgrieži, 
saulstāvji ir arī lasāmi latviešu 
zīmju rakstos, jostās, ornamen-
tos. Tie iezīmē latviskās pasaules 
laika rituma pulsu. Tema par 
zirgu latviešu foklorā ir plaša – 

ratos vai pajūgā, jājot vai brau-
cot pār kalnu.  

Folkloras dienas būtisks vēs-
tījums bērniem bija par zināt-
nieku, fokloristu, rakstnieku un 
Dainu tēvu Krišjāni Baronu. 
Stāstījums bija par viņa mūžu, 
veltītu tautas garīgā mantojuma 
apkopošanai, par Dainu skapi, 
kas ir vēsturisks mantojums, 
kuŗu Krišjānis Barons īpaši 
pasūtināja dainu sakārtošanas 
vajadzībām. Skapim ir 70 at  vil-
knītes, kuŗās sakārtotas vairāk 
nekā 15 tūkstoši dainu. Šodien 
Dainu skapis ir pasaules kul-
tūras sastāvdaļa – tas ir ierak-
stīts UNESCO Pasaules manto-
jumā  (Memory of The World) 
un turpmāk atradīsies Gaismas 
pilī, jaunajā Latvijas Nacionā-
lajā bibliotekā.”

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
 DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

DETROITA (MI)
Detroitas Sv. Pāvila draudzes sa  -

biedrisko notikumu ēka (30623 
W Twelve Mile Rd, Farmington 
Hills, MI 48334)

24. un 25. aprīlī Vidienes ap -
gabala garīdznieku konference. 
Draudzes locekļus aicina pieda-
līties dievkalpojumā ar dievgaldu 
ceturtdien, 24. aprīlī 17:00 un 
pēc tam kopīgās sadraudzības 
vakariņās. Piedalīšanās vakariņās 
$20, iepriekšēja pieteikšanās.

17. un 18. maijā Detroitas 
latviešu golfa apvienības 25 gadu 
jubilejas atklātās golfa sacīkstes. 

Saviesīgs vakars sestdien pēc 
spēles. Informāciju sniedz Toms 
Braže, tālr.: 419-882-1965.

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rība (531 North 7th Str).
Embassy Suites Philadelphia- 

Airport viesnīca (9000 Bartram 
Ave, Philadelphia PA 19154), 
tālr.: 215-365-4500, Info: http://
alakongressphilly.com. No 2. līdz 
4. maijam notiks ALA 63. kon-
gress. Programmā: piektdien, 
12:30 pusdienas un uzruna, Jānis 
Mažeiks, LR vēstnieks ANO. 
19:00 svinīgais bankets, uzruna- 
Andris Vilks, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas direktors. Mūzikāls 
priekšnesums – Guna un An  drew 
Pantele. 22:00 dokumentāla filma. 
Sestdien, 12:30 pusdienas un uz -
runa – Rolands Lappuķe, Spe-
ciālu uzdevumu vēstnieks sadar-
bībai ar diasporu. 19:00 ALA 63. 

kongresa balle – vakariņas iepa zī-
stināšana ar jauno valdi, deju mū -
zika. Viesi, lūdzu, pieteikties 
ASAP! Alla re welcome, please 
email: lgansert@gmail.com to 
register. Lūdzam atsevišķo biedru 
dele gātu kandidātus sūtīt pietei-
kumus uz ALAs biroju (400 
Hurley Ave, Rockville MD 20850) 
vai elektroniski: alainfo@alausa.org

6. maijā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes zi  -
ņojumi, nākotnes darbība un pār-
 runas par jaunākajiem notiku miem 
Latvijā un tās pierobežā. Saiets 
beigsies ar dzimumdienu svinē-
šanu pie kafijas galda. Viesi vien-
mēr laipni gaidīti!

KLĪVLANDE (OH)
Apvienotās draudzes nams (1385 

Andrews Ave, Lakewood OH 44107).
3. maijā 18:00 Rīgas koncerts 

Mīlas karuselis ar māksliniekiem 
Anitu Grūbi, Ingūnu Kalniņu un 

Vari Vētru. Ieeja $20, studentiem $10, 
skolniekiem bez maksas. Jūs laipni 
aicina DV apvienība Klīvlandē!

ŅUJORKA (NY)
Salas baznīcā (4 Riga Ln, 

Melville, NY)
27. aprīlī pēc dievkalpojuma 

notiks Pavasaŗa sarīkojums. Iz -
rādīs 2013. gada Dziesmu svētku 
filmas „Noslēguma koncerts Līgo” 
izvilkumu, sekos siltas pusdienas, 
kafija un izloze. Laipni ielūdz 
Salas novada Dāmu komiteja!

PRIEDAINE (NJ
26. aprīlī pavasaŗa apkopšanās 

talka Priedainē! Info: www.prie-
daine.com 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave NE, Seattle, 
WA 98125). Info: www.seattle-
latviancenter.com 

 No 1. līdz 4. maijam lietoto 
mantu tirgus. Ceturtdien un 

piektdien 9:30-19:00. Sestdien 
9:30-17:00. Svētdien 12:00-
16:00.

 ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības nams (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713), tālr.: 727-365-7856 

20. aprīlī 11:00 gatavojieties 
svinēt Lieldienas! Krāsojiet olas 
un – dāmas, dariniet krāšņas 
cepures!

22. aprīlī 13:00 videoizrāde- 
A/s Latvijas gāze balvas Operai 
pasniegšanas ceremonija 2013. ga -
dā. Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas ziedojums, sākot ar 
$3. 6. maijā 10:00 biedrības val-
des sēde. 9. maijā 18:00 Latvijas 
dziedātāja un komponista Laura 
Valtera solokoncerts viņa paša ģi -
taras pavadījuma Populāras dzies-
mas pavasarīgās noskaņās no 
dzimtās Latvijas.

(Turpināts 18. lpp.)
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANA

uz īsu vai ilgāku laiku
LATVIJAS CIEMIŅIEM

CEĻOTĀJIEM UZ ĀRZEMĒM
Zvaniet:

RESNICK & ASSOCIATES
800-324-6520

Pēc koncerta varēs iebaudīt pa 
glāzei vīna, cepumus un kafiju. 
Ieejas ziedojums, sākot ar $10.

Latvian American Shipping 
Line paziņojums.

26. aprīlī 13:00-14:30 pie bied-
rības nama tiks pieņemti saiņi 
sūtīšanai uz Latviju. Ar jautā ju-
miem griezties pie Anitas, tālr.: 
(973)-755-6565, ext. 5, (973)-744-
6565,vai tīmeklī lasl.com

1. maijā 14:00 literārā pulciņa 
tikšanās. Visi sirsnīgi aicināti!

Bibliotēkas paziņojums.
Vasarā bibliotēka nedarbosies. 

Tā būs atvērta rudenī, 7. oktobrī 
11:00- 12:00.

VAŠINGTONA (DC)
Latvijas Vēstniecības izstāžu zāle 

(2304 Massachusetts Ave, NW, 
Washington, D. C. 20008). Darba 
laiks: piektdienās 12:00-19:00, 
sestdienās 12:00-17:00.

No 2. līdz 31. maijam ap  ska-
tāma mākslinieka Arta Nīmaņa 
izstāde A Latvian Voice in Glass. 
Dizainera filozofija ir stikls. Vei-
dojot plastiskas un robustas for-
mas produktus saviem zīmoliem 
an&angel un GlassMuse un strā-
dājot ar pūstu stiklu, mākslinieks 
ieguvis atzinību ne tikai Latvijā, 
bet arī ārvalstīs. Artis ir saņēmis 
vairākas žurnāla DEKO gada 
balvas, kā arī 2013. gadā prestižo 
RED DOT dizaina balvu kate go-
rijā „Produktu dizains” ar trauku 
kollekciju DECO.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums. 

26. aprīlī 16:00 LA vīru koŗa 
„Uzdziedāsim, brāļi” koncerts.

27. aprīlī 13:00 TDK ’’Ritenītis’’ 
mēģinājums.

12. maijā 18:30 Latvijas kul tū-
rai un vēsturei veltīts vakars „Stip-
rinot atmiņu par nākotni”, kuŗš 
notiks Stenforda Universitātē, 
Cubberley Auditorium (485 La  suen 
Mall, Stanford). Pieteikšanās: 
www.eventbrite.com vai pa tālr.: 
650-847-9115. Sarīkojums angļu 
valodā, bez maksas.

18. maijā ZK latviešu skolas 
gada noslēguma sarīkojums, 
Menlo Park. Informāc. pie skolas 
pārzines M.Lindes, tālr.: 408-
470-8530.

DIEVKALPOJUMI 
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving St, Brookline 
MA 02445). 20. aprīlī 9:00 Liel-
dienas-Kristus augšām cel ša nās 
svētku dievk., māc. Kas pars Bēr-
ziņš. Pēc dievk. draudzes ko -
pīgas Lieldienu brokastis. 27. ap -
rīlī 11:00 Baltās svētd. dievk., 
māc. Kaspars Bērziņš.

 Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale, IL 60191), tālr.: 
630-595-0143. Dr. māc. Ojārs 
Freimanis, tālr.: 773-818-6965, 
dr. pr. Inese Stokes, Tālr.: 708-
532-3471.

(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 

Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa, tālr.: 720-484-9857.

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). 20. aprīlī 10:00 Lieldienu 
dievk. ar dievg. Pēc dievk. Liel-
dienu brokastis. 24. aprīlī 17:00 
dievk. ar dievg.. pēc dievk. sa -
drau dzības vakariņas. 27. aprīlī 
10:00 Baltās svētd. dievk.. 4. 
maijā 10:00 dievk.. Pēc dievk. 
Latviešu leģiona un kri  tu šo ka  ŗa-
vīru atcere. 11. maijā 10:00 Ģi -
me nes dienas dievk. ar dievg., 
draudzības stunda. 18. maijā 10:00 
dievk. ar dievg.. pēc dievk. Svēt-
dienas skolas nodarbība. 23.mai jā 
11:00 Bībeles stunda. 25. maijā 
10:00 Ciešanu laika 3. svētd. dievk. 
ar dievg., draudzības stunda. 30. 
maijā 10:00 dievk.. Dr. māc. Aija 
Greiema (Graham), tālr.: 517-
614-4853. Ērģeln. Dr. S. Lizlova, 
L. Upīte, R. Ozoliņš un Margarete 
Thompsen. Info: www.det-
draudze.org 

lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles, CA 90039). 20. aprīlī 
9:00 Lieldienu rīta dievk.,laju/
draudzes vadīts dievk.. Sekos Liel-
dienu brokastis baznīcas lejas zālē. 
Visi mīļi aicināti piedalīties ar 
groziņiem. 27. aprīlī 11:00 Baltās 
svētd. dievk. ar dievg., prāv. 
Kārlis Žols. 4. maijā 11:00 Liel-
dienu laika 3. svētd. dievk., māc. 
Aivars Ozoliņš. 

bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, dr.sekretāre Zigrida Kruč-
kovs, tālr.: 617-323-0615. 20. ap  rīlī 
11:00 Lieldienu dievk. ar dievg..

Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. 20. aprīlī 7:30 
Kristus aug šāmcelšanās svētku 
Lieldienu dievk.,sekos Lieldienu 
brokastis groziņu veidā. 27. ap -
rīlī 11:00 dievk. ar Sv. vakarēdienu, 
jau niešu iesvēte. 4. maijā 11:00 
dievk.. 11. maijā 11:00 Ģimenes 
dienas dievk. ar Sv. vakarēdienu. 
Viesojās archib. Elmārs Ernsts Ro -
zītis. Valdes ieve šana amatā, sekos 
skolas gada noslēgums-pusdie-
nas. 18. maijā 11:00 dievk.. 25. 
maijā Memorial Day nogale-
dievk. nenotiks. 1. jūnijā 11:00 
angļu valodās dievk. ar Sv. va  kar-
ēdienu. Māc. Ieva Dzelzgalvis.

dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo, MI 49996). 20. aprīlī 8:00 
Kristus augšām celšanās dievk., 
sekos Lieldienu brokastis groziņu 
veidā. Māc. A. Pūliņa. 27. aprīlī 
10:00 dievk., sekos kafija. Prāv.L. 
Zuševica.

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk.. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 
14:30. Māc. Dr. Pauls Barbins. 

Mt. Calvary 
Lutheran Church (308 East Pe -
tersburg Rd, Lititz Lancaster, PA 
17543). Māc. Dr. Ruta S. Ziedone 
(PO Box 380, Henryville PA 

18332), mob. tālr.: 570-460-5375, 
e-pasts: silver11@ptd.net un emer. 
māc. Dr. Arvīds Ziedonis (529 
Linden Place, Cresco PA 18326-
7248), tālr.: 570-629-6349, e-pasts: 
ziedonis@ptd.net 

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 10. maijā 12:00 dievk., 
diak. Indriķis Kaņeps.

Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Milwaukee, WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Prāv. L. Zušēvica, 
tālr.: 414-421-3934, e-pasts: pas-
torlauma@gmail.com, Dr. pr. S. 
Kalve, tālr.: 414-536-0358. Info: 
www.milwaukeedraudze.org 

latv. ev. lut. dr.: (3152 17th Ave 
S, Minneapolis, MN 55407), tālr.: 
612-722-4622. Info: www.mndrau-
dze.org 20. aprīlī 8:00 Lieldienas-
Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievk.. Dievk. kuplinās draudzes 
koris. Pēc dievk. draudzes jauno 
vīru sarūpētas Lieldienu brokas-
tis. Visi mīļi aicināti! 24. aprīlī 
11:00 Bībeles stunda, tiek dziļāk 
pētīts Marka evaņģēlijs. 27. ap  rī lī 
10:00 Baltās svētd. dievk., sekos 
sadraudzība. 4. maijā 10:00 Liel-
dienu laika 3. svētd. dievk., sekos 
sadraudzība. Ar mūsu māc. Dāgu 
Demandtu var satikties pēc dievk., 
kā arī trešdienās baznīcā no 10:00 – 
14:00 un sestdienās latviešu sko-
las laikā. Visi laipni lūgti! Dāga 
tālr.: 612-280-9333, e-pasts: dag-
demandt@hotmail.com 

bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station NDG, 
Montreal QC H4A 3P7). 20. ap -
rīlī Kristus augšāmcelšanās dievk.. 
Draudzes māc. Gundars Bērziņš, 
tālr.: 613-851-8281, e-pasts: rev@
draudze.org. Dr. pr. Jānis Mateus, 
tālr.: 514-481-2530, e-pasts: 
prez@draudze.org 

latv. ev. lut. dr.:
Leikvudā Igauņu bazn.(607 E 

7th St,Lakewood, NJ)
Īstbransvikā draudzes bazn. (12 

Gates Ave, East Brunswick, NJ)
20. aprīlī 8:00 Īstbransvikā 

Lieldienu rīta dievk. Groziņu 
brokastis. 27. aprīlī 12:30 Īst bran-
svikā mūzikas un meditācijas 
dievk. Māc. I. Pušmucāne-Kineyko.

 
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers,NY)
Salas bazn. (4 Riga Ln, Melville, 

NY)
Parsippany St.Andrew Lutheran 

Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany, NJ)

Manhatenā Seafarers&Intl 
House (123 E 15th St,NY NY)

Morristovnā St. Mark Luther-
an Church (100 Harter Rd, 
Morristown, NJ) 

Springfildā Holy Cross Luther-
an Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

Īstoranžā (153 Glenwood Ave, 
East Orange NJ)

20. aprīlī 8:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu dievk.,māc. Saivars. 
8:00 Salas bazn. Lieldienu dievk., 
māc. Saliņš. 27. aprīlī 10:00 Jon-
keru bazn. dievk., māc. Saivars. 
10:30 Salas bazn. dievk.,māc. 
Saliņš. Sekos Pavasara sarīko-
jums. 14:30 Morristovnā dievk.
ar dievg., māc. Saivars. Sekos 
siltas pusdienas.

Krusta dr.: Atonement Luther-
an Church (1900 Westfall Rd, 
Rochester NY). 20. aprīlī 14:00 
Kristus augšāmcelšanās svētku 
dievk.. 11.maijā 14:00 Ģimenes 
dienas dievk. un sarīkojums. 
Prāv. Oļģerts Sniedze un Linda 
Sniedze Taggart. 25. maijā 
12:00 Brāļu kapos Katskiļos 
dievk. un urnu izvade. Prāv. 
Oļģerts Sniedze.

(128 N Elm St.). 20. aprīlī 13:00 
Lieldienu dievk. ar dievg., pēc 
dievk. kafija. 18. maijā 13:00 
dievk., pēc dievk. kafija. Māc. 
R. Franklins, dr. sekretāre Vija 
Arins, e-pasts: vijaarins@yahoo.
com 

 
Grace Lutheran Church (3967 
Park Blvd, San Diego, CA 92103, 
ieeja no sētas). 26. aprīlī 12:00 
Lieldienu dievk. ar dievg. Kafi-
jas galds. 17. maijā 12:00 Ģime-
nes dienas dievk. Kafijas galds. 
Prāvests Kārlis Žols, tālr.: 925-
788-1101, e-pasts: kazols@msn.
com. Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 
858-598-5451, e-pasts: jlegz-
dins@san.rr.com.

 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119) 
katra mēneša trešajā svētdienā 
14:00 dievk. Pēc dievk. saiets ar 
groziņiem. Māc. A. Kalniņa. 
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314-
457-1830, e-pasts: kalninsis@
charter.net 

(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). 18. aprīlī 19:00 Lielās 
Piektd. dievk. ar dievg. 20. ap -
rīlī 10:30 Lieldienas-Kristus 
augšāmcelšanās dievk.. Piedalās 
Siguldas balsis, diriģente Maija 
Riekstiņa, ērģelnieks Dr. An -
dris Āboliņš. Sekos Lieldienu 
brokastis -$20, bērniem $10. 
Lūdzu pieteikties pie Selgas 
Pētersones, tālr.: 206-365-7123. 
27. aprīlī 10:30 Baltās svētd. 
dievk. ar dievg.. Māc. D. Cilne, 
tālr.: 206-674-9600, e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Info: www.
seattlelatvianchurch.org

ev. lut. dr.: visi dievk. notiek 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) 
bazn. (301 – 58th Street S, St. 
Petersburg, FL 33707), Bībeles 
stundas notiek biedrības namā. 
20. aprīlī 11:00 biedrības namā 
Lieldienu svētbrīdis ar pašu 
nestām brokastīm. 27. aprīlī 
11:00 Bībeles stunda. 4. maijā 
14:00 dievk.. 11. maijā 11:00 
biedrības namā Ģimenes die-
nas svētbrīdis ar pašu nestām 
brokastīm. Māc. Aivars Pelds, 
tālr.: 727-368-0935. Dr. pr. Aija 
Norbergs , tālr.: 727-367-6001. 

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, e-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Māc. prāv. Dr. 
Fritz Traugott Kristbergs, tālr.: 
905-827-8326, e-pasts: fritz.
kristbergs@sympatico.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.
com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: 
avotinsa@aol.com. Dr. pr. Valda 
Kaļiņa, tālr.: 613-471-1180, 
e-pasts: valda43@yahoo.com.

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121) Svētdienās: 9:15 
Latviešu skola, 10:00 Zaķīši, 
11:00 dievk. Kafijas galds. Grā-
matu galds. Dievk. notiek plkst. 
11:00. 20. aprīlī 8:00 Lieldienu 
rīta dievk.. Pēc dievk. Dāmu 
komiteja mīļi aicina uz tra di-
cionālām Lieldienu brokastīm! 
Ieeja $20, bērniem $6. 27. aprīlī 
Sv.vakarēdiena dievk. Aprīļa 
jubilāru sveikšana. Pēc skolas 
LELBA jaunatnes nozares lī -
dzekļu vākšanas akcija „Prie-
cīgas pēdas”. 4. maijā kārtējā 
skolas diena un dievk.. No 
9.–11. maijam latviešu skolas 
nometne Catoctin kalnos. 18. 
maijā latviešu skolas izlaidums. 
Prāv. Anita Vārsberga Pāža. 
Tālr. baznīcā: 301-251-4151, 
e-pasts: dcdraudze@verizon.
net. Info: www.dcdraudze.org 

dr.: Good Shepherd baznīca (1530 
Foulk Road (Rt261), Vil ming-
ton). 18. maijā 15:00 dievk..

dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco).
San Jose-Los Gatos (16548 

Ferris Ave, Los Gatos).
Oaklande Ressurection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oak-
land).

Burlingema, Labā Gana baz-
nīca (301 Burlingame Ave)

19. aprīlī Oaklandē 14:00 
dievk.. 

 20. aprīlī Sanfrancisko 10:00 
Lieldienu dievk., pēc tam Liel-
dienu brokastis, ziedojums $20. 
3. maijā Burlingemā 14:00 dievk.. 
4. maijā Sanfrancisko 11:00 
dievk.. San Jose-Los Gatos 15:00 
dievk.. 11. maijā Sanfrancisko 
11:00 Mātes dienai veltīts dievk., 
pēc tam Mātes dienas brokastis, 
ziedojums $15. 24. maijā 13:00 
dievk. Sakramento, pie Ilzes 
Tauriņš-Barron (8522 Seoul 
Ct, Antelope, CA 95843), tālr.: 
916-729-8522. Dievk. pieda lī sies 
LELBĀL arhibīskaps Elmārs 
Ernsts Rozītis. 25. maijā San-
francisko 11:00 iesvētību dievk., 
kuŗā piedalīsies LELBĀL arhi-
bīskaps Elmārs Ernsts Rozītis. 
Info: www.zkldraudze.wordpress.
com. Dr.sekretāre Una Veilande, 
tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 
rasma@laiks.us, 

vēlākais-svētdienās.
Kārtējam avīzes

numuram ziņas uz 
redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.

(Turpināts no 17. lpp.)
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Tālr: 973-746-3075

MATĪSS KUKAINIS
ADVOKĀTS AR TIESĪBĀM ASV UN LATVIJĀ.

■ Mantošana. 
■ Īpašuma pirkšana un pārdošana. 
■ Meža apsaimniekošana un pārdošana.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050
matiss@sk-legal.com

+371 28390346

Latviešu uzņēmums
"LV Meži"

pērk mežus un zemi Latvijā.
e-pasts:

Tkcentrs @inbox.lv
tālr.# 37129207172.

ADVOKĀTS

PĒTERIS JURJĀNS
Kārtoju nekustamo īpašumu atgūšanas,

pārdošanas un dāvinājuma jautājumus Latvijā,
kā arī mantojuma jautājumus.

Lūdzu ievērot, ka mantiniekiem Latvijā ir jāpiesakās viena gada laikā.

ASV 
38021 Euclid Avenue

Willoughby, OH 44094
Tel.: (440) 951-6665

Fakss: (440) 951-4797
jurjans@prodigy.net

LATVIJĀ
„Jaunvēji”, Salas pagasts,
Babītes novads LV-2105

Mob. tel.: (371) 29496870
jurjans@apollo.lv

Sveicināti, godātie ASV dzīvojošie latvieši!!!
KV INVEST BALTIC ir Latvijā reģistrēta kompānija, kas no -
darbojas ar meža īpašumu uzpirkšanu, uzturēšanu un 
izstrādāšanu. Ja esat domājuši vai domājat pārdot sev piederošu 
meža vai zemes īpašumu Latvijā, būsim pateicīgi, ja izmantosit 
iespēju sazināties ar mums. Sniegsim jums pilnu informāciju par 
mūsu piedāvājumu, servisu un cenām! 

Ar cieņu, 
KV INVEST BALTIC 

kvinvestbaltic@inbox.lv Tālr.: +371 29227498

BŪVDARBI LATVIJĀ
Veiksim kvalitātīvu remontu jūsu īpašumā, no A līdz Z• 
Dzīvokļu rekonstrukcija/renovācija• 
Ēku fasādes darbi un siltināšana• 
Trepju telpu remonts• 

Jānis A. Meija
+ 371 2668 4068      jmeija@yahoo.com

Lūdzam atsaukties latviešu vecmeistaru darbu 
īpašniekus un to mantiniekus.

Mūs interesē gleznas, grafikas,
skulptūras un porcelāns.

Garantējam konfidenciālitāti un privātumu.

Galerija Birkenfelds,
Rūpniecības iela 3-2, Rīga

Tālr. +371 29141605, e-pasts: info@birkenfelds.lv

PĒRKU SKAISTU MEŽA 
ĪPAŠUMU LATVIJĀ.

Var ar vecām mājām.
Samaksa darījuma dienā.
Tālr.: +00371 26794886

e-pasts: destiny77777@inbox.lv

KONCERTI AMERIKĀ UN KANADĀ
piektdien, 25. aprīlī – Mineapolē (atb. Maija Zaeska)
sestdien, 26. aprīlī – Milvokos (atb. Andris Magurs)
svētdien, 27. aprīlī – Čikāgā (atb. Armands Birkens)
sestdien, 3. maijā – Klīvlandē (atb. Zigurds Reineks)
svētdien, 4. maijā – Kalamazū (atb. Maira Bundža)

sestdien, 10. maijā – Otavā (atb. Uģis Lāma)
trešdien, 14. maijā – Toronto (atb. Vizma Maksiņa)

Trīs no Rīgas –
Mīlas karuselis
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L A T V I J A S  S P O R T I S T I  L A T V I J J Ā  U N  P A S A U L Ē

S P O R T S  A M E R I K Ā
Krista Puisīte

ASV uzvar
debijas turnīrā 

Krista Puisīte Floridā uzvarēja 
SunCoast Ladies Series turnīrā, 
kas talantīgajai Latvijas golferei 
bija pirmās sacensības pēc pā  r-
ejas profesionāles statusā. Aprīlī 
par profesionālu golferi kļuvusī 
Puisīte pārliecinoši nospēlēja 
visas trīs sacensību dienas un tu -
vāko konkurenti rezultātu tabulā 
apsteidza par četriem sitieniem.

asociācijas (LPGA) tūres kvali-
fikācijā, kur jā  pārvar vairākas 
atlases pakā pes. LPGA kvalifi-
kācijas pirmais posms Kalifor-
nijā risināsies au  gusta beigās. 
Puisīte šosezon lie lākoties uz -
turēsies ASV, kur plā no pie da-
līties arī LPGA fārmtūres tur-
nīros un maija sākumā kva li-
fikācijā centīsies iekļūt prestižā 
US Open dalībnieču vidū.

Karjērā trīsreiz Latvijas ama  -
tieŗu meistarsacīkstēs uzvarējusī 
Krista Puisīte pērnvasar absolvēja 
Teksasas valsts universitāti, kur 
mācījās un spēlēja golfu ar spor-
ta stipendiju. Augsta prestiža 
izdevums Golfweek iepriekšējā 
sezonā Kristu nosauca par labāko 
nezināmo spēlētāju ASV studen-
tu sporta (NCAA) sistēmā.

***
Floridā SunCoast Ladies Series 

turnīrā piekto vietu dalīja Latvijas 
pirmā profesionālā golfa spēlētāja 
Laura Jansone, kas gatavojas se -
  zonas turpinājumam Dāmu Ei -
ro pas tūrē (LET). Jansone pēdējā 
kārtā nospēlēja ar – 2 zem PAR, 
bet trīs dienu summā viņas re -
zultāts 37 dalībnieču konkurencē 
bija +1 virs PAR.

Krēgeru atzīst
par nedēļas labāko 

sportistu 
Latvijas desmitcīņnieks Reinis 

Krēgers nosaukts par Nacionālās 
kolledžu sporta asociācijas 
(NCAA) Big 12 konferences aiz -
vadītās nedēļas labāko vieglatlētu. 
Kanzasas universitātes otrā kursa 
students izcīnīja otro vietu sa -
cen sībās Kalifornijā notikušajās 
sacensībās.

Pēc pirmās dienas viņš bija tikai 
septītajā vietā, tomēr pēdējos 

četros no sešiem veidiem latvie-
tis sasniedza jaunus personiskos re -
kordus (400 m, 110m barjer skrē-
jienā, šķēpa mešanā un 1500 m), kas 
summā ļāva iegūt 7304 punk tus.

Big 12 konferences labāko 20 
sportistu vidū Krēgers pašlaik at -
rodas astoņās dažādās disciplīnās, 
bet šķēpmešanā sasniegtie 57,89 
m ir piektais labākais rezultāts.

Andris Biedriņš 
atbrīvots no Jūtas Jazz 

vienības sastāva
Vienīgais latviešu spēlētājs Na -

cionālajā basketbola asociācijā 
(NBA) Andris Biedriņš atbrīvots no 
Jūtas Jazz vienības sastāva. Bied-
riņš Jazz vienībā nokļuva pagā ju-
šajā vasarā. Pirms tam viņš visu 
karjēru bija aizvadījis Golden stei-
tas Warriors sastāvā, 2007./2008.
gada sezonā vidēji pat gūstot 11,9 
punktus un izpildot 11,2 rezul tā-
tīvas piespēles. Tomēr pēc tam 
viņa karjērā sākās ievērojams kri -
tums un viņš pēdējā laikā rēgulāri 
tika atstāts ārpus Jazz komandas 
pieteikuma. Jazz paziņoja, ka iz -
likusi Biedriņu neaizsargāto spē-
 lētāju sarakstā, savukārt pati no 
tā izvēlējusies Ēriku Mērfiju, kas 
līdz šim pārstāvēja Čikāgas Bulls.

Pēc tam, kad neviena koman-
da Biedriņu neizvēlējās no neaiz-
sargāto spēlētāju saraksta, viņš  
tagad kļuvis par brīvo aģentu. 

Līdz ar to var pilnīgi droši 
prognozēt, ka šosezon Biedriņš 
vairs laukumā nedosies.

550. Nolans nav apmierināts ar 
saviem palīgiem, kuŗu vidū ir arī 
bijušais Kolorado Avalanche gal-
venais treneris Džo Sako. Nolans 
izteicies, ka vēlas strādāt ar cil-
vēkiem, kuŗus labi pazīst, viņu 
vidū  minot Irbi. 

Kādreizējais NHL vārtsargs Ar  -
tūrs Irbe līdz šim kā treneris pa -
saules spēcīgākajā līgā strādājis 
2010./2011. gada sezonā, kad bija 
Vašingtonas Capitals vārt sargu tre-
 neris. Tomēr pēc tam viņš amatu 
atstāja, jo neredzēja izaugsmes 
iespējas.

Gudļevskis kļūst
par spēles

spožāko zvaigzni
Latviešu vārtsargs Kristers 

Gudļevskis Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) debijas spēlē atvairīja 
36 no 38 pretinieku metieniem un 
kļuva par cīņas spožāko zvaigzni.

Artūrs Plēsnieks – 
Eiropas stipro

vīru pulkā 
Eiropas meistarsacīkstēs svar-

celšanā Izraēlā, Telavivā, Artūrs 
Plēsnieks (attēlā)  izcīnīja mazo 
bronzas medaļu grūšanā un  
summā izcīnīja ceturto vietu.

Jānim Višķeram 
augstā 14. vieta Vīnes 

maratonā
Šogad Vīnes maratonā, kas 

risinājās 17. reizi, piedalījās vai -
rāk nekā 42 000 skrējēju. Tas ir 
jauns sacensību rekords. Labu 
panākumu guva Latvijas gaŗo 
distanču skrējējs Jānis Višķers, 
izcīnot augsto 14. vietu.

Universitātes Sports (US). Dzim-
šanas dienas svinības notika 13. 
aprīlī Latvijas Universitātes (LU) 
Lielajā aulā un Olimpiskajā 
sporta centrā. Basketbola spēlē 
sacentās LU un  BK Jēkabpils.

Teikvondo
Latvijas juniore Inese Tarvida 

Beļģijas Open izcīņā teikvondo 
(svara katēgorijā līdz 46 kg) 
izcīnīja pirmo vietu. Tarvida aiz-
vadīja četras cīņas un visās guva 
uzvaras ar lielu punktu skaitu 
starpību. Finālā Inese pārspēja 
beļģieti Vūrmani.

valstsvienību. Ar slovakiem mūsu 
handbolisti spēlēja arī 2014. gada 
EM kvalifikācijas turnīrā, savā 
laukumā izcīnot uzvaru ar 28:24, 
bet izbraukumā piedzīvojot zau-
dējumu – 25:27. Slovakijas čempio n-
vienību Tatran Prešov pārstāv 
mūsu līderis Dainis Krištopāns. 
Arī Slovēnija, tāpat kā Slovakija un 
Latvija, palika aiz borta cīņā par 
iekļūšanu 2014. gada EM fināl-
tur nīrā, taču 2013. gada PM fini-
šēja augstajā ceturtajā vietā.

Latvijas hokejistu 
izlases pārbaudes 

spēles
Latvijas hokeja izlase pirms Pa -

saules meistarsacīkstēm, kas no -
tiks Baltkrievijas galvaspilsētā 
Minskā maijā, aizvada pārbaudes 
spēles Euro Hockey Challenge tur-
 nīra ietvaros. Pirmās divas notika 
Somijā. Mūsu vienības sastāvā tika 
iekļauti debitanti – Jānis Jaks, 
Mār  tiņš Gipters, Miks Lips-
bergs,  Ed  gars Kļaviņš, kā arī 
vārtsargi – Er  vīns Muštukovs, 
Jānis Kalniņš un Richards Ci -
mermanis. Abās spēlēs Somijā 
mūsu hokejisti zaudēja ar vie -
nādu rezultātu – 1:5.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Trīs izspēlēto kārtu summā 
Puisītes rezultāts bija 210 sitienu 
jeb seši sitieni zem teorētiskās 
normas (PAR), kas Latvijas spor-
tistei nodrošināja 2000 dolaru 
naudas balvu. Katrā nākamajā 
sacensību dienā Harmony Golf 
Preserve laukumā Puisīte spēlēja 
arvien labāk – pirmo kārtu iz -
spēlējusi ar 72 sitieniem jeb PAR 
atbilstošu rezultātu, Teksasas 
valsts universitātes absolvente 
turpināja ar 70 sitieniem otrajā 
dienā, kas ļāva izvirzīties vadībā 
turnīra tabulā.

Pēdējās 18 bedrītes Puisīte 
izspēlēja ar 68 sitieniem jeb – 4 
zem PAR. Pēdējā kārtā Lat  vijas 
golferes izcils sasnie gums bija 
septiņu bedrīšu izspēle ar vienu 
sitienu zem PAR jeb bērdiju.

SunCoast Ladies Series lielā-
ko ties piedalās golferes, kas 
gatavojas sezonas otrajā pusē 
spēlēt Dāmu profesionālā golfa 

Gudļevska pārstāvētā Tampa-
bejas Lightning vienība ar re  zul tā-
tu 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) savā lau  ku mā 
pieveica Kolumbusas Blue Jackets. 
Gudļevskis kļuva par pirmo spē-
lētāju vēsturē, kas vienas sezonas 
laikā uzspēlējis NHL, Amerikas 
Hokeja līgā (AHL), Austrum-
krasta hokeja līgā (ECHL) un 
olimpiskajās spēlēs. Pirmajā treš-
daļā Gudļevskis atvairīja  14 pre-
tinieku metienus, bet otrajā un 
trešajā spēles daļā tika galā ar 
attiecīgi 12 un 10 raidījumiem.

Šajā sezonā Biedriņš laukumā 
bija devies vien sešās Jazz spēlēs, 
kuŗās vidēji guva 0,5 punktus un 
izcīnīja 2,8 atlēkušās bumbas. 
Saskaņā ar līgumu šosezon lat-
vietis nopelnīja deviņus miljo-
nus dolaru, saņemot trīs miljo-
nus dolaru par gūto punktu. 
Savu, iespējams, pēdējo spēli 
NBA karjērā Biedriņš aizvadīja 
16. decembrī, kad izbraukumā 
tikās ar līgas čempioni Maiami 
Heat. Līdz ar to viņš izlaida nā -
kamās 48 spēles pēc kārtas.

Vai Irbe pievienosies 
Nolana treneŗu 
stābam Bufalo?

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
vienības  Bufalo Sabres galvenais 
treneris Teds Nolans starpsezonā 
varētu atlaist visus savus palīgus 
un treneŗu sastāvam piesaistīt lat-
viešu speciālistu Artūru Irbi, vēs-
tījusi sporta radio stacija WGR 

Artūrs sacensības iesāka ar 172 
kilogramiem raušanā un ar 212 kilo-
 gramiem grūšanā. Turpinā jumā grū -
šanā izdevās pacelt 218 kg, bet 224 
kilogrami, kas būtu viņa perso nis-
kais rekords, ne  pa devās. Summā – 
390 kg un ce  turtā vieta. Par Eiro-
pas čem pionu ar 404 kilogramiem 
otro reizi karjērā kļuva krievu 
spor  tists Andrejs Demanovs.

Pagājušā gada Eiropas meistar-
sacīkstēs Plēsnieks ar pacelta-
jiem 397 kilogramiem ieguva 
ceturto vietu, tomēr vēlāk dis kva-
lifikāciju par dopinga lietošanu 
saņēma gruzīnu sportists Dāvids 
Gogija un latvietim tika piešķirta 
bronzas medaļa..

Šī bija Višķera debija 42,195 m 
distancē, ko viņš veica divās 
stundās, 22 minūtēs un 44 sekun-
dēs. Divas vietas aiz Višķera fi -
nišēja vēl viens Latvijas pārstāvis 
Andrejs Jesko, Aigars Matisons 
izcīnīja 27. vietu. Lietainā laikā  
par uzvarētāju kļuva Etiopijas 
skrējējs Getu Feleke – 2.05:41.

Universitātes Sports 
svin 85. jubileju

Šogad 85 gadu jubileju svin se -
nākā Latvijas sporta biedrība – 

Universitātes Sportam 85 gadi 
apritēja 29. janvārī. Sporta attīs-
tība Latvijas Universitātē nesākās 
ar US biedrības dibināšanu 1929. 
gadā. Vēl dažus gadus agrāk, 1922. 
gadā, tika nodibināta LU Akadē-
miskā sporta biedrība (ASB). Tās 
mērķis bija, – pamatojoties uz jau 
Latvijas Universitātes veidošanas 
laikā noteiktajiem mērķiem – 
nodrošināt iespējas ikvienam jau-
 nietim pievērsties akadēmis ka-
jām studijām, zinātniskajai pēt-
niecībai, kā arī iesaistīties dažāda 
veida sabiedriskajās aktīvitātēs.

Inese Tarvida

Universitātes sporta vēsturis-
kais logo

Vēl viena Latvijas sportiste – 
Marija Ivanova ieguva otro vietu 
kadetu konkurencē (līdz 47 kg). 
Pieaugušo sacensībās neviens 
Latvijas teikvondo meistars neti-
ka tālāk par pirmo kārtu. 

Rokasbumba
Latvijas vīriešu rokasbumbas iz -

lase 2016. gada Eiropas meistar-
sacīkšu kvalifikācijas turnīrā tika 
ielozēta trešajā grupā kopā ar Slo-
 vēnijas, Zviedrijas un Slovakijas 
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Aprīļa sākumā Rīgā notika pla-
 ša izstāde „Latvija piedāvā 2014”. 
Tajā netrūka nedz Latvijā ražotu 
ekoloģisko produktu, nedz amat-
nieku darinājumu, nedz unikālu 
un tikai Latvijā ražotu lietu - vai-
rāki desmiti Latvijas zīmolu, in  -
terjera dizaina elementi – lampas 
un durvis, un daudzi citi. Pēdē -
jos gados Latvijā tiek ražotas arī 
tādas lietas, par kurām plašākai 
sabiedrībai maz kas zināms, pie-
mēram, Jēkabpils uzņēmums  
SIA „Aija audio” ražotie skaļruņi 
jeb skandas. SIA „Aija audio” di  -
bināts tikai pērn un profesionā -
lās akustiskās sistēmas ražo pus-
gadu. Skandām ir ar rokām dari-
nāts koka korpuss, kurā iemon -
tē ta modernajām tehnoloģijām 
at    bilstoša skaņu pastiprināšanas 
teh   nika. Lielākiem pasūtījumiem 
skandu korpusus izgriež ar spe-
ciālām iekārtām. Kā laikraks tam 
„Brīvā Daugava” teicis viens no 
uz    ņēmuma dibinātājiem Juris 
Sal  daks, ideja par akustisko ie -
kār tu ražošanu radusies no dzī-
ves pieredzes. Spēlējot rokgrupā, 
viņš, būdams mūziķis, nosprieda, 
ka iegādāties ansamblim nepie-
cie šamās skandas ir pārāk dārgi,  
varbūt tomēr jāpamēģina tādas 
iz   gatavot pašiem. Uzņēmuma pro  -
dukciju iespējams iegādāties Rī  -
ga, Dzirnavu iela 113 (Upīša pa     -
sāžā) un citās Latvijas pilsētās.

Iespējams, ka „Aija audio” ar 
laiku iekaros tādu popularitāti kā 
Jura Zariņa gatavotie mikrofoni, 
kurus atzinīgi novērtējuši pa  -
saules lielākie audio izdevumi. 

Iepazīsti Latvijas ražojumus
Pagājušajā gadā Uzņēmuma       
„JZ Microphones” jaunākais vei-
kums - mikrofons J1 bija nomi-
nēts „29th TEC Awards” balvai 
kategorijā „mikrofonu tehno lo-
ģijas ierakstiem”. Šo balvu katru 
gadu pasniedz ASV Nacionālā mū -
 zikas preču tirgotāju asociācija 
kopā ar TEC nodibinājumu par 
izcilību audio nozarē. Kompānija 
„JZ Microphones” ir dibināta 
2007. gadā Latvijā. Pēc vairāk 
nekā 20 gadiem, laika, kurā tapu-
ši daudzi veiksmīgi mikrofonu 
dizaini, Zariņš nolēma koncen- 
t rēt savu talantu un pieredzi, vei-
dojot mikrofonus ar savu zīmo -
lu - JZ (Juris Zariņš). Viņa ražotie 
mikrofoni nonākuši līdz tādiem 
mūzikas industrijas cilvēkiem kā 
13 „Grammy” balvas ieguvušais 
skaņu inženieris Rafs Sardins. 
Viņa skaņu studija aprīkota ar 
„JZ Microphones” mikrofoniem, 
un Lady Gaga albuma „Born This 
Way” ierakstā tika izmantoti 
„Vin tage” sērijas mikrofoni V47 
un V67. JZ mikrofoni ir guvuši 
plašu atzinību mūziķu un skaņu 
inženieru vidū. Kristīnas Perī 
(Christina Perri) debijas albums 
tika ierakstīts ar V67 mikrofonu, 
un ierakstu veica Džo Čikarelli 
(Joe Chiccarelli), kurš ierakstījis 
tādus mūziķus kā U2, „The White 
Stripes”, un „The Strokes”.

Ja jūs Ņujorkā, Sanfrancisko vai 
Londonā iegādājaties tādu zī  -
molu, kā Ungaro, Pierre Cardin, 
Brax, Glenmuir, Marks&Spencer 
apģērbu, grūti iedomāties, ka lie-
la daļa ir ražoti Ogrē un Daugav-

pilī. Vismaz tā tas bija līdz šim, 
taču jau pērn decembra beigās 
SIA Ogres trikotāža (Ogrē) un 
SIA Ogres trikotāža D (Daugav-
pilī) ražošanu pārtrauca. Iemesls - 
vācu zīmols Brax palicis parādā 
arī Ogres trikotāžai D – ap 580 
tūkst.eiro. No darba Ogrē admi-
nistratoram nācies atbrīvot aptu-
veni 250 darbinieku. Daugavpils 
uzņēmumā administrators atbrī-
vojis 39 cilvēkus. „Ražotne ir pil-
nībā saglabāta, bet darbs pār-
traukts, jo ir izveidojušās lielas 
sadarbības partneru parād sais tī-
bas pret Ogres trikotāžu – pār-
sva rā ārzemju debitori,” situāciju 
skaidro SIA Ogres trikotāža mak-

sātnespējas procesa administra-
tors Edgars Karelis. Šis piemērs 
rāda, ka Latvijas uzņēmumu 
orien tācija tikai uz Rietumu tir -
gu arī nav bez riska. Kā veik-
smīgāko maksātnespējas risinā-
jumu maksātnespējas administ-
rators nosauc mantas kopuma 
pārdošanu, jo ražošanu var atsākt 
un speciālisti Ogrē ir pieejami. Ja 
tas neizdosies, tad atliks tikai 
iztirgot iekārtas atsevišķi.  

Plašām masām maz zināms ir 
Līvānu optiskās šķiedras produk-
tu ražotājs Z-Light, kas pēc uzņē-
muma vadītāja Daumants Pfaf-
roda apgalvojuma savā nišā ir 
vadošais uzņēmums ne tikai Ei -

ropā, bet viens no vadošajiem 
pasaulē. Teju 100% visi produkti 
tiek eksportēti uz Rietumu tirgi-
em, tie ir medicīnas produkti, kā 
piemēram, nierakmeņu skaldī -
šanas instrumenti. Z-Light top 
dažāda spektroskopiskā mēr - 
apa ratūra, lāzeru un augstas jau-
das ultravioletā starojuma pār-
raidīšanas tehnoloģijas. Taču par 
sava mūža sarežģītāko izstrādā ju-
mu Pfafrods dēvē optisko šķied-
ru kūli, kas iemontēts līdz šim 
lielākajā spektrometrā Eiropas 
dienvidu observatorijā, kura at -
rodas Čīlē.

Red.

Ārzemnieki pērk 
viesnīcas un dzīvokļus

Pēdējā gada laikā Latvijā turpat 
vai visas lielākās viesnīcas ir ie  -
gādājušies investori no bijušās 
Padomijas. Rīgā īpašniekus, pēc 
uzņēmēja J. Nagļa teiktā  esot no -
mainījušas viesnīcas „Rīga”, „Ro-
ma”, „Maritim”, „Avalon”, „Cara-
vela”, „Elefant” un citas.

Kā skaidro Naglis, uzņēmēji, 
kuri darbojās viesnīcu biznesā, 
pārsvarā vietējie, uzkrāja ievēro-
jumus zaudējumus krīzes laikā 
un iziet no šīs situācijas nespēja. 
Kapitāla pieejamības neesot bi  -
juš as. „Bankas ir pareizi novēr-
tējušas situāciju viesnīcu bizne - 
sā – piedāvājums ir lielāks nekā 
pieprasījums, un nozarē gultas-
vietas ir jāsamazina. Taču tad  
nāk uzņēmēji ar uzkrāto kapi -
tālu, pārsvarā Austrumu investo-
ri no Krievijas, Ukrainas, Armē-
nijas, Uzbekistānas, kam kapitāla 
pietiek, kuri var ilgstoši finansēt 
pasākumu, sagaidot labākus lai-
kus,” presē skaidro uzņēmējs.

Ārzemnieki, galvenokārt no 
Krievijas arvien vairāk iegādājas 
dzīvokļus Rīgā, lai tos vēlāk pie-
dāvātu īres tirgū, teikts nekusta-
mo īpašumu kompānijas „Ober-
Haus” mājokļu tirgus pārskatā. 
Kopš janvāra vērojama tendence, 
ka dzīvokļus vēl aizvien meklē 
ār   valstu studenti, kas šeit at   brau-
kuši, lai studētu medicīnu vai 
ekonomiku. Ārvalstu studenti 

Ārzemniekiem liela interese par nekustamo īpašumu Latvijā

visbiežāk meklē „studio” tipa un 
divistabu dzīvokļus vai divu līdz 
trīs istabu guļamistabu dzīvok -
ļus centrā. Tāpat arī diezgan 
aktīvi dzīvokļus meklē vēstnie-
cības un starptautiskie uzņēmu-
mi no ASV, Krievijas un citām 
valstīm. Cenas „studio” tipa dzī-
vokļiem svārstās no 100 līdz 700 
eiro mēnesī, divistabu dzīvok-
ļiem no 120 līdz 2100 eiro mēne-
sī. Dzīvokļi par zemākām cenām 
nereti atrodas 20-30 minūšu 
attālumā no aktīvā centra. 

***
Kas notiks ar Latvijas zemi ?
No 2014. gada 1. maija arī 

Eiropas Savienības valstu pilso-
ņiem – fiziskām personām būs 
iespēja iegādāties Latvijā lauk-
saimniecības zemi. Atsevišķi po   -
litiķi piedāvā ierobežot lauksaim-
niecības zemju tirgus liberalizā-
ciju vismaz līdz 2020. gada 1. 
mai jam, kad beigsies nākamais 
ES ilggadīgais budžets, taču tas 
šķiet nereāli. Situācija Latvijas 
zemes tirgū rāda, ka pašu tīrumi 
no latviešu rokām izslīd kā smil-
tis starp pirkstiem. Ārzemnieku 
interese gan par lauksaimnie-
cības, gan meža zemes platībām 
nebūt nav mazinājusies. Kā pie-
mēru var minēt faktu, ka ārzem-

niekiem viņu mītnes zemēs ir 
vieglāk pieejami kredīti par 
zemām procentu likmēm. Lai arī 
pēdējo desmit gadu laikā lauk-
saim niecības zemes cenas Latvijā 
paaugstinājušās vidēji par 44%, 
pārdodot 100 hektārus zemes 
Dānijā par 30 000 EUR/ha, Lat -
vijā dāņu lauksaimnieki var ie  -
gādāties 1000 ha zemes par 3000 
EUR/ha. Francijā lauksaim nie-
cības zemes cena svārstās no 3500 
līdz 850 eiro par hektāru.

Ar mērķi labot situāciju Zem-
kopības ministrija (ZM) nākusi 
klajā ar likuma grozījumiem, to -
mēr daudzi norāda, ka tie ir ne  -
pilnīgi. Grozījumos paredzēts, ka 
pirms zemes iegādes tās nāka ma-
jiem īpašniekam nepieciešama 
trīs gadu pieredze lauksaim-
niecībā. Šis noteikums gan neat-
tieksies uz jaunajiem lauksaim-
niekiem līdz 40 gadu vecumam. 
Taču jautājums kādēļ gan nepie-
ciešams vecuma slieksnis, jo vēl-
me nodarboties ar lauksaim  -     
nie cību var rasties arī briedu -       
ma ga  dos. Kā norāda eksperts 
Ar mands Krauze ZM grozījumi 
vairāk tiecas nevis izslēgt ārzem-
niekus no potenciālo zemes pir-
cēju loka, bet gan ierobežot mūsu 
pašu Latvijas pilsoņus. Nacio-
nālās Apvienības Saeimas de    pu-
tāts Jāņis Dombrava iesaka no  -
teikt ierobežojumus lauksaim-
niecības zemes iegādei to Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstu pilso-

ņiem, kuri saņem lielākus tiešos 
maksājumus nekā Latvijas lauk-
saimnieki. Lai nu kā, bet Latvijas 
zemes nākotne ir Saeimas depu-
tātu rokās.

***
Nekustamais īpašums Rīgā 

kļūst dārgāks, provincē – lētāks
2013. gadā lielākais cenu kritu-

ms konstatēts Jūrmalā, Kaugu -
ros, kur cenas samazinājušās par 
5,7%, va ram lasīt nekustamo 
īpašumu kom pānijas „Arco Real 
Estate” mājokļu tirgus pārskatā. 
Ogrē pagājušā gada beigās dzī-
vokļu cenas bija jau par 43,5% 
zemākas nekā Rīgā. 2012. gada 
beigās tās bija par 41% zemākas. 
Cenu lī  menis dzīvoklim apmie-
rinošā tehniskā stāvoklī padom -
ju laika mājās Pierīgas reģionā 
2013. ga da beigās svārstījās no 
360 līdz 520 eiro par kvadrātmet-
ru. Lie  pājā savukārt mājokļu ce -
nas ir  no 11,5 tūkst. eiro. Šobrīd 
Liepājā pārdod vairāk nekā 500 
dzīvok ļu. No tiem ap simtu ir 
vienistabas, bet vairāk nekā 200 – 
divistabu dzīvokļi. Cenas svārstās 
no 282 eiro par kvadrātmetru 
(četr istabu dzīvoklim) līdz 226 
eiro par kvadrātmetru (divista -
bu dzī voklis renovētā ēkā). Cenas 
at   šķirību ietekmē īpašuma kva - 
li tā te un atrašanās vieta – tuvāk 
jūrai dzīvokļu cenas ir augstākas. 
Tirgū ir vairāk nekā 170 pri-
vātmāju. 

Red.

Z-torņi būs 130 m augsti, visaugstākie debesskrāpji Baltijas 
valstīs. Ēkas projekta attīstība tika uzsākta 2006. gadā un 2014. 
gadā ēku celtniecību paredzēts pabeigt
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Katram ir dzīves izaicinājumi: 
iemīlamies, esam gatavi paveikt 
lielas lietas, tāpat kā citkārt esam 
vientuļi un meklējam atbalstu. 
Tāpēc tev blakus vajag nevis al -
goritmu, bet gan draugu, kas ko  -
pā ar tevi attīstās, meklē jaunus 
izacinājumus, risina grūtības, vei-
do savu personību, izbauda mū -
ziku un klausītāju stāstus.

Latvijas Radio 5 - pieci.lv –  ir 
jauniešu sabiedriskais medijs,   
kas apvienos subkultūru, dzīves-
stila, arī informācijas un viedokļu 
līderus, tādējādi veidojot sabied-
riskā medija platformu, ar kuru 
augt un attīstīties.

Jau kopš novembra esam pie-
raduši celties ar „Pieci Rīti” – To -
ma, Ulda un Dairas jokiem, no  -
mazgāties „dušas dziesmā” un 
no  klausīties „Zelta Štruntu” – 

Latvijas Radio jauniešu programma 
pieci.lv sākusi skanēt

dziesmas, bez kurām mierīgi var 
iztikt.

Kopš 31. marta uzreiz pēc de   s-
mitiem ēterā skan „Vēlie Rīti” ar 
Martu Līni – tiem, kas dzīvi bau-
da bez steigas un stresa, tajā pašā 
laikā vēlas uzzināt jaunākās ten-
kas, receptes, izglītības iespējas, 
kā arī dzīvot veselīgi un eko lo-
ģiski.

Pēc 13.00 no skolas un studi-
jām ētera viļņos sagaidīs Mag-
nuss Eriņš un viņa aktīvā dzīves-
veida sarunas ar Ghetto Games 
un Boards.lv jaunumiem un Re  -
nāra Zeltiņa „Labirintu”. No plkst. 
15.00 līdz 16.00 Magnusam va -
rēsi pasūtīt mūziku „Dziesmu 
automātā”.

Laikā no 16.00 līdz 17.00 skan 
„Domnīca” kopā ar Annu Plat-
pīri un viņas viesiem, klausotos 
intervijas, debates, diskusijas un 
stāstus. Jaunieši tiek aicināti do -
māt gan par aktuālo, gan līdz ga -
lam neatklāto.

„Pieci Brauc” ar Kasparu Mau-
riņu un Kristīni no 17:00 līdz 
20:00 pavada tevi vakara gaitās, 
palīdz saskaitīt tavus darbus un 
nedarbus un runā par sportu, 
personībām un velosipēdiem.

Pieci.lv un producentu grupas 
NABA kopīgi veidotais “Vakara 
kvartāls” plkst. 20.00 no pirm-

dienas līdz ceturtdienai aicina 
padziļināti noklausīties visu vei-
du jaunāko mūziku visdažādā -
kos žanros. 

Piektdienu, sestdienu un svēt-
dienu vakaros/naktīs skan deju 
mūzika, kā arī var uzzināt, kas 
notiek Latvijas augstskolās.

Pēc 22.00 pirmdienas, otrdie-
nas, trešdienas un ceturtdienas 
vakaros var klausīties NABA vei-
dotos mūzikas raidījumus. Savu-
kārt brīvdienās visu dienu skan 
raidījumi par teātri, dzeju, vidi 
un izglītību.

Pieci.lv piedzima pagājušā ga  -
da 14. jūlijā ar „Positivus” kon-
certu kanālu internetā un apli-
kācijās. Komandai pieslēdzās ra  -
doši un tehniski papildspēki, ru -
denī tika atvērtas vēl četras au  - 
dio straumes un divi pop-up ka -
nāli internetā. Šogad rindas pa   -
pildināja galvenā satura redak -
tore Anna Platpīre, nostiprinājās 
sadarbība ar producentu grupu 
NABA. Kopā ar jaunajiem žur -
nā listiem pieci.lv komanda izau-
gusi jau līdz 30 cilvēkiem. 

Nacionālās elektronisko plaš -

sa ziņas līdzekļu padomes 
(NEPLP) loceklis Dainis Mjar-
tāns par projektu saka: „Jaunieši, 
izglītība un valstiskā apziņa: tie      
ir Latvijas valsts ilgtspējīgas attī -
stības stūrakmeņi. Tādēļ jauniešu 
auditorijas uzrunāšana ir viens 
no sabiedriskā pasūtījuma mēr-
ķiem. Latvijas sabiedriskajiem 
medijiem ir jāmeklē veidi, kā 
modernā un interaktīvā veidā 
veidot dialogu ar jauniešiem, tos 
izglītot un veicināt piederību Lat-
vijai. Sabiedriskajiem medijiem  
ir aktīvi jādarbojas sociālajos 
tīklos un internetā, satura pārrai-
dīšanai izmantojot multimediju 
(radio, televīzija, internets) stra-
tēģiju un piesaistot jauniešu vi -
dū populāras personības. Latvijas  
Ra      dio 5 izmantojot visas multi-
mediju iespējas ir jākļūst par  
kva litatīvu sabiedrisko me  diju 
kanālu jauniešiem.”

Savukārt radiostacijas veido -
tāji par sevi saka: „Mēs nemēģi-
nām sevi ierobežot - esam gan 
radio viļņos, internetā un būsim 
TV ek    rānos. Radio ir Tavs draugs, 
un pieci.lv mūzikas kanāli in   ter-
netā un mūzika ēterā palīdzēs 
pa   veikt lietas un TV atklās vēl jau  -
nus, neiedomājamus pagriezie -
nus.” Arī Amerikā ir dzirdams 
pie ci nieks. Ieslēdz www.pieci.lv

Radio pieci.lv studijā

The goal of jewelry maker 
Daumants Kalniņš’ book The 
Latgalian Treasures is to introduce 
ancient Latgalian jewelry to a 
wider audience as well as to inspire 
and provide practical advice to 
those who wish to begin making 
such jewelry themselves. In addi-
tion, the author also delves into 
the history, lifestyle, and belief 
system of the ancient Latgalians. 
Kalniņš self-published this book 
– the first of its kind in English – 
and has thus made a very admi-
rable effort, even offering the book 
for sale on the Internet www.etsy.
com .Unfortunately, it’s extremely 
difficult to look past the night-
marish translation into English to 
evaluate the content of the book. 

The Latgalian Treasures begins 
with an account of ancient 
Latgalian history, Latgalians being 
the Baltic tribe that lived roughly a 
thousand years ago in the area 
that is now northern and eastern 
Latvia. This is followed by a sec-
tion on the ancient Latgalian spir-
itual order of the world: myths, 
deities, celebrations, and also 
magic. With no references pro-
vided, it cannot claim to be an 
academic text, but it is neverthe-
less an interesting albeit cursory 
account by someone who is in 
contact with these topics almost 
daily. Kalniņš also explains some 
of the possible magical functions 
ancient jewelry could have played, 
for example, circular neck rings 

Daumants Kalniņš, The Latgalian Treasures
providing the wearer with protec-
tion from evil. He includes several 
literal translations of imagery 
from the Latvian dainas (“Then 
she [young woman] was ready to 
ascend the hill and cheer over 
three-times-nine countries so that 
youngsters saddle horses and 
know where they should ride to 
search for bride [sic].”). Such imag-
ery tends to work well in Latvian, 
even if many Latvians are not 
familiar with the specific refer-
ences. In English, however, it usu-
ally just sounds weird if no further 
detailed explanation is provided.

I do take issue with the photos 
and style in this section of the 
book: dreamy pagan scenes and 
(in my opinion) corny images of 
young women in ancient Latgalian 
costume, which are not made any 
more tasteful by irrelevant cap-
tions or the creepy “Where are 
you going, sweety?” 

Then comes the real meat of the 
book: descriptions of a jewelry 
maker’s materials, tools, and 
methods: melting, casting, forg-
ing, drilling, polishing, and so on. 
Kalniņš writes about his experi-
ence making replicas of ancient 
Latgalian jewelry, in other words, 
about the field of experimental 
archeology. The illustrations and 
black-and-white photos in this 
section of the book are much 
more practical and instructional. 
Kalniņš includes interesting 
observations only a fellow jeweler 

would notice, such as a discussion 
of how ancient jewelers compen-
sated for the natural wear on holes 
drilled into jewelry. The book 
contains simple, short descrip-
tions of the different types of 
Latgalian jewelry: spiral arm-
bands, brooches, neck rings, 
bracelets, rings, chains, decorated 
shawls, etc. Kalniņš also provides 
valuable comments on jewelry-
making methods that can only be 
gained by actual long-term expe-
rience. This, after all, is the author’s 
specialty; his workshop is located 
inside Cēsis Castle in northern 
Latvia, and he is one of the fore-
most experts on Baltic jewelry 
from a thousand years ago. 

Kalniņš also touches on some of 
his and other researchers’ theories 
about the significance of certain 
elements of the jewelry, for exam-
ple, “comb” pendants. Some of 
these explanations refer to Baltic 
myths and tales, and at times 
Kalniņš expresses the romantic 
but in my opinion annoying sup-
position that every single decora-
tive element on a piece of jewelry 
had a deeper, global symbolic and 
mythological meaning: “A whole 
agrarian myth depicted in metal” 
(pg. 89). I don’t buy it, but each is 
entitled to his own opinion, and 
these opinions are, admittedly, 
interesting to contemplate. Nearby, 
however, I gladly read the follow-
ing statement: “Of course, techni-
cal layout of wreath could be just 

an accidental coincidence with 
supposed ancient Balts’ agrarian 
annual calendar” (sic, pg. 88).

For me, the most interesting 
part of the book is precisely this 
discussion of particular pieces of 
jewelry and the theories about 
how they may have been worn a 
millennium ago. Also interesting 
are the links between Baltic, 
Finno-Ugric, Scandinavian, and 
ancient Greek and Roman jewelry, 
which means ancient peoples 
weren’t as isolated from each other 
as is sometimes thought. Too bad 
Kalniņš devotes only a couple of 
paragraphs to this topic and does 
not delve further. But that is a 
topic for another book.

It took me until these very last 

pages to realize why the book con-
tains so many photos/snapshots 
of young women of various 
nationalities wearing the same set 
of ancient Latgalian jewelry. Here, 
we find out that the 2000 
Folkloriada marked a turning 
point in Kalniņš’ approach to wel-
coming visitors and tourists at 
various festivals and events and 
also to his workshop in Cēsis 
Castle. Namely, it was thanks to 
the Latvian delegation’s guide and 
translator in Japan that he began 
dressing visitors to his booth in 
ancient Latgalian clothing and 
jewelry in order for them to expe-
rience firsthand what it felt like to 
wear such finery and how heavy 
and probably awkward it was. In 
other words, the trip to Japan 
spurred Kalniņš to introduce an 
interactive element to his museum 
work.

It’s quite a shame that Kalniņš’ 
book is so difficult to read, because 
the topic is interesting and is writ-
ten in a simple enough style that it 
has the potential to reach and 
appeal to a wide audience. Yes, the 
book is an admirable first step 
(and Kalniņš is reportedly hoping 
to publish a translation into 
Russian as well). But it could have 
used the heavy hand of a profes-
sional English-language editor, 
not proofreading by sexy singer-
songwriters from Internet social 
sites and online communities, as 
credited on the back cover.
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Kolekcijai piemīt nenovērtē-
jama kultūrvēsturiska vērtība.  
Tā ir Latvijas kultūras daļa, kas 
liecina ne tikai par Latvijas vēs-
tures norisēm, bet apliecina kul-
tūras un mākslas tradīcijas sai-
stību un attīstību pasaules nori -
šu kontekstā. Tādēļ, lai veici nā - 
tu šo aspektu izpratni un disku-
siju par tiem, ir nepieciešama 
mērķtiecīga un plānveidīga dar-
bība, ko nodrošinātu Pasaules 
latviešu mākslas centrs.

Vēršamies pie jums, laikraksta 
Laiks lasītāji, ar lūgumu ziedot 
šim vienreizējam projektam. Lī -
dzekļi nepieciešami izstāžu zāles 
iekārtošanai, lai tā atbilstu mūs -
dienu galerijas prasībām un va -
rētu priecēt Cēsu novada ie  dzī-
votājus, viesus un interesentus 
no visas Latvijas un ārzemēm.

Ziedojumi ir nepieciešami arī 
nākotnes vajadzībām, ieskaitot 
otrās izstāžu zāles un kolekcijas 
glabāšanas telpu remontam, ko 
plānojam uzsākt 2015. gadā, kā 

arī kolekcijas mākslas darbu 
sūtīšanai uz Latviju no visām 
pasaules malām. Jūsu ziedo jums 
ir nozīmīgs ieguldījums Trim -
das kultūras mantojuma sagla-
bāšanā, tā iekļaušanai Latvijas 
kultūras apritē. 

Pārbūves darbi rit pilnā sparā

Čeki rakstāmi Global Society 
for Latvian Art. Ziedojumi no 
ASV ir atvelkami, aprēķinot ASV 
valsts nodokļus. Lūdzu sūtīt zie-
dojumu PLMS kasierei Inārai 
Sīmanei, 4NO13 Randall Road, 
St. Charles, IL 60175, ASV. 

Tuvāka informācija www.latvian-
diasporaart.org. Sakarā ar māks-
las darbu ziedojumiem kontak-

tēties ar  L. Kalmīti leldekalmite81 @
gmail.com 10830 South Hale 
Ave nue, Chicago, IL 60643-3342

Lielajā Skolas ielā Cēsīs norit plaši renovācijas darbi Lai iecere īstenotos nepieciešams jūsu atbalsts

(Turpināts no 1. lpp.)

Photography by Ilze Arajs, 
Feb ruary 8 – May 11, 2014.The 
Peggy Notebaert Nature Mu  -
seum, Chicago, IL

Until May 11, Chicago area 
art lovers will have the oppor-
tunity to view an unusual and 
exceptionally beautiful exhibit 
of work by Latvian-American 
artist Ilze Arajs at the Peggy 
Notebaert Nature Museum in 
Lincoln Park. 

As a child, Ilze was free to 
explore the greenhouses man-
aged by her floriculturist father, 
thus developing an early interest 
in and love of plants and biology. 
She received a BA in Art 
Education and later an MFA 
from the School of the Art insti-
tute of Chicago, where she then 
taught for 12 years as a Visiting 
Artist and Assistant Professor. 

 Ilze has explored a variety of 
media in her artistic work, 
including textile collage, sculp-
ture and, most recently, pho-
tography, yet she repeatedly 
returns to the same universal 
theme of the natural world in 
all its amazing variety. Her 
exhibits „Quickening Earth” at 
the Chicago Botanic Garden 
and „Underground Patterns” at 
the Beverly Art Center, featured 
textile collages showing prairie 
plants and the shifting patterns 
of deep soil layers and roots. 
After studying with Kazuaki 
Tanahashi, she exhibited ink 
paintings and textile collages in 
the exhibit „Dancing Sprouts” at 
the Noyes Cultural Arts Center 
in Evanston, Ill. She has exhibit-
ed her work throughout the 
Chicago region and her work is 
also in the Global Society for 
Latvian Art collection that is 
being developed in Cesis. 

The artist talks about her latest 
subject – tiny ferns on the verge 
of unfurling in the early spring: 
„Ferns, with ancestors millions 

EMERGE AND UNFURL

of years old, unspiral their new-
est expression as fiddleheads, 
which in temperate climates 
often go unnoticed under last 
year’s leaf litter. To align my own 
energy with the energy of ‘begin-
ning’, I arrive at my locations 
before sunrise, lower myself to 
ground level, and direct my cam-
era upward at one to two inches 
of the tiny fiddleheads. By using 
the first, lowest, rays of natural 
sunlight to illuminate the fiddle-
head’s delicate structures, I seek 
to capture the power and vulner-
ability of new beginnings.

By printing the images about 
twenty times larger than actual 
size, I hope that viewers will feel 
their own energy align with new 
beginnings about to unfurl.” 
These archival pigment prints 
have a monumentality and dra-
matic quality that belie their 
diminutive subject matter. The 

LELDE KALMĪTE

unfurling ferns appear almost 
animal-like when their size is 
magnified by the photographer. 
We are amazed by the rich com-
plexity of a tiny plant which can 
easily go unnoticed by human 
beings. The fern of course is also 
a very important symbol in 
Latvian culture and is often men-
tioned in the Dainas, from which 
Ilze has repeatedly drawn inspi-
ration for her art. Ilze’s work is 
philosophically profound and 
technically brilliant, and espe-
cially relevant in our own his-
torical time of mass extinction 
and destruction of the environ-
ment. 

If you live in Chicago or are 
visiting the city before May 11, 
you will be greatly rewarded by 
stopping to see llze Arajs exhibit 
at the Notebaert Nature Museum. 
To learn more about this artist, 
go to www.IlzeArajs.com.

Mikus Vanags ir grafikas un 
burtu dizaineris, kas studējis 
Ig au nijā, bet fontiem iedvesmu 
rod latviešu mākslā. „ETNO” ir 
viņa veidots, latviešu mākslinie-
ka Jūli ja Madernieka darbu ie -
dvesmots, burtveidols. Būtiska 
Madernieka dekoratīvo burtvei-
dolu pazīme ir bagāta burtu gra-
fisko formu daudz veidība vie-
notā stilistiskā izteiksmē. Tā kal-
poja par ieceri veidot burtveido-
lu, kur katrai burtu zīmei būtu 
iespēja izmantot vairākus dažā-
dus burtu veidolus, veidojot bur-
tus kā grafisku ritmu. Par pašu 
procesu M. Vanags saka: „Lai 
atvieglotu fonta izstrādi ar lielu 
zīmju skaitu, tiek izmantots ri  -

Iepazīsti jauno fontu – 
Latvju Raksts

sinājums „Classes” (Metrics, Ker -
ning, Opentype), kas ļauj pēc no  -
teiktām pazīmēm organizēt un 
rediģēt burtu zīmes. Savukārt, lai 
pilnvērtīgi realizētu ideju par  
vai rākām zīmju iespējām kat -
ram burtam, apguvu „Opentype” 
prog rammēšanu un izstrādāju 
norādījumus, kas burta zīmes 
izvēli nosaka pēc tā, kādas ir bla-
kusesošās zīmes. Lai arī prog-
ram mēšana nav intuitīvi pazīs -
ta ma un saprotama dizaineriem, 
fontu izstrādē tā ir samērā vien-
kārši apgūstama un dod iespēju 
realizēt netradicionālus radošos 
risinājumus.”

Izsmeļošāka informācija 
www.mikusvanags.com
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Ar ilgtermiņa stabilitātes no -
drošināšanu vairs nedrīkst ka -
vēties, ir jābūt gataviem, ka cil-
vēki atgriezīsies un vēlēsies to 
pamatu šeit sajust. 

Parlamentā bija diskusija par 
mikrouzņēmuma nodokļa pa  -
aug  stināšanu. Es balsoju pret. 
Uzskatu, ka tā ir liela kļūda, ka 
mēs paaugstinājām nodokli. Ja 
tas bija noteikts 9%, tad tam tā 
bija arī jāpaliek vismaz desmit 
gadus, lai cilvēki var ar to rēķi nā-
 ties. Nē, mēs ņemam un to pa   -
augstinām! Manuprāt, jebkādas 
diskusijas par nodokļu paaug-
stināšanu šobrīd nedrīkst notikt, 
jo Latvijā jau tā ir pārāk augsti 
no   dokļi darbaspēkam, tāpēc arī 
ražošana Latvijā tik dinamiski 
neattīstās. Arī elektrībai ražoša-
nas uzņē mu miem ir jādod at   lai-
des, lai ražošana ir aktīvāka un mēs 
ātrāk iekarotu eksporta tirgus.

Pašreiz Latvija enerģijas ieg ū-
šanas ziņā ir atkarīga no fosilo 
enerģiju piegādes no Krievijas. 
Kādi būtu alternatīvo enerģijas 
resursu ieguves virzieni, ko Lat-
vija varētu izmantot?

Mums ir ļoti daudz savas ko  k-

snes, taču mēs no valsts ļoti  
daudz koksnes izvedam, to iz  -
man to enerģijas iegūšanai ārval-
stīs. Manuprāt, gan granulu, gan 
brikešu ražošana, gan šķeldas 
iz mantošana apkurē ir tas, ko 
mums vajag ieviest Latvijā pēc 
iespējas vairāk. Protams, mēs va  -
ram arī uzbūvēt Daugavpils hid-
roelektrostaciju, bet tas ir jāvērtē 
attiecībā uz vidi. Te ir jāsabalansē 
vides prasības un ekonomiskās 
prasības. Tomēr, manuprāt, līdz 
šim mēs esam ļoti maz izmanto-
juši koksnes resursus attiecībā uz 
enerģētiku. Arī kūdra Latvijā ir 
ļoti lielos apjomos. Ja mēs paši 
izmantotu savus iekšējos ener go   -
resursus, ievērojama naudas 
sum  ma paliktu Latvijā un ne   tik -
tu gā  zes piegādātājiem. Nopietns 
jau tā jums ir arī ēku energoefekti-
vi tāte. Valmieras pilsēta, no ku -
ras es nāku, ir ļoti gājusi uz priek-
šu šajā jautājumā. Paies vēl 3 – 4 
gadi un mēs varēsim   jau t āt, kura 
ēka Valmierā vēl nav nosiltināta?! 
Uz kopējā fona Val miera ļoti iz -
ceļas ar energoefek tivitātes pasā-
kumiem. Tie ir jau tājumi, uz ku -
riem varam ietau pīt cilvēku 
naudu, siltinot ēkas un nekūpinot 

siltumu gaisā.
Ko paliekošu jūs vēlētos iz -

darīt, esot ministra amatā?
Šajos sešos mēnešos līdz Saei-

mas vēlēšanām nekādu lielo re -
volūciju nevēlos veikt. Pirmkārt, 
es gribu, lai ministrijā un mi -
nistrijas padotībā esošās iestā - 
dēs ir stabilitāte. Cilvēki, šajā 
struktūrā strādājot, nedrīkst uz  -
traukties par savu vietu. Ir jābūt 
zināmai stabilitātei, jo iepriekšē-
jos gados cilvēki pameta savas 
darbavietas vai tika atbrīvoti. 
Otr  kārt, izstrādāt Eiropas struk-
tūrfondu politiku, kādā veidā  
tiks ieviesta pašvaldībās Eiropas 
struktūrfondu politika līdz 2020. 
gadam, jo tas mums ir jāizstrādā 
šajā sasaukumā. Treškārt, atkritu-
 mu apsaimniekošanas politika 
un vides jautājumu risināšana. 
Attiecībā uz atkritumu šķiroša -
nu, mums ir jāsaprot, ka atkritu-
mi ir resurss, ko mēs varam 
izmantot tālāk. No atkritumiem 
mēs varam iegūt gan enerģiju, 
gan tos izmantot arī citādi. Rīgā 
joprojām nav kārtīga atkritumu 
šķirošanas poligona, kur mo   der-
ni tiktu šķirotas dažādu atkri-
tumu frakcijas. Ceturtkārt, obli-

gāti ir jāturpina Latgales atbalsta 
programma, un Latgalei ir jā   pie-
šķir papildu finansējums, kas ir 
arī atbalstīts. Finansējumam no 
Eiropas struktūrfondiem ir jā   -
nonāk mazajās pašvaldībās. Pa  -
gājušajā gadā bija diskusijas, ka 
tas nonāks tikai lielajās pilsē tās, 
bet es uzskatu, ka arī mazajos 
novados ir ļoti labas idejas, kuras 
var attīstīt un arī viņiem ir ne  -
pieciešami fondu līdzekļi. Pie-
mēram, Mazsalacas novadā ir bi -
 jusī linu fabrika, kuru, manuprāt, 
varētu ļoti veiksmīgi sakārtot un 
nodot kādam no esošajiem uz -
ņēmējiem. Iespējams, ka Latvijā 
vajadzētu nelielā apjomā atjau -
not linu ražošanu, kaut arī dau -
dzi teiktu, ka tā ir utopija, bet       
tad kāpēc Baltkrievijā to dara? 
Tur ļoti daudzas fabrikas turpina 
ražot linus un eksportē, principā 
viņi ir palikuši vienīgie, kas to 
joprojām veiksmīgi dara. 

Kādi ir jūsu hobiji brīvajā 
laikā?

Mani hobiji ir dārzkopība,       
floristika, hokejs un teniss, daž  -       
reiz arī aizbraucu makšķerēt. Au -
 dzi nu dēlus, pagājušajā nedēļā  
mums bija ģimenes pieaugums. 

Tas arī ir nopietns pienākums –  
izaudzināt krietnus cilvēkus un 
Latvijas patriotus, kas veidos        
un turpinās manu uzņēmējdar-
bību.

Ko jūs gribētu novēlēt latvie-
šiem ārzemēs?

Man ir prieks, ka pasaulē ir sa -
glabājušās latviešu biedrības, un, 
skatoties TV raidījumus, patie-
šām asaras birst, redzot, ka tiek 
dziedātas latviešu dziesmas, tas 
tiešām ir aizkustinoši. Es aicinu 
latviešus visā pasaulē nest mūsu 
kultūrvēsturisko mantojumu tā -
lāk pasaulē, kopt tradīcijas, au  -
dzi nāt bērnus saskaņā ar latvie - 
šu tradīcijām. Zīmīgi, ka latvieši 
saprot, ka ir jāciena tās valsts 
tradīcijas, kur viņi dzīvo, un man 
ir prieks, ka latvieši to dara. Es 
aicinu neaizmirst Latviju un būt 
pateicīgiem par savu izcelsmi, kā 
arī biežāk apciemot Tēvzemi. 
Starp citu, Dikļos, Kocēnu no  -
vadā, kur bija pirmie latviešu 
Dziesmu svētki, ik gadu jūnijā 
notiks sadziedāšanās svētki, un 
visi latvieši ir aicināti uz šo sa -
rīkojumu. Esiet laipni gaidīti Lat-
vijā, tā nav par jums aizmirsusi, 
un lai Dievs svētī jūsu ģimenes!

Latvijā jānodrošina stabilitāte

Mineapoles un 
St. Paulas Latviešu skola 

gatavojas Lieldienām

(Turpināts no 4. lpp.)

No kreisās: skolotāja Zane Krāmere, Oļegs Komarenko, skolotāja 
Lilita Raubenzere, Andris Pone-Ivaškēvičs, Aija Ostmane un 
vecāku padomes vadītāja Santa Kalnīte

Āra ainavas arhitektūras stu-
dija, kas atrodas Breidžportā,  
ir ieguvusi Konektikutas štata 
goda balvu.

2014. gada 14. februārī Ame-
rikas Savienoto valstu Ainavu 
arhitektu biedrības Konektiku -
tas štata pārstāvis pasniedza 
Ārim Valteram Stalim, āra aina-
vas arhitektūras studijas direk -
to  ram un īpašniekam Goda 
balvu par veiksmīgu Stepping 
Stones Museum for Children, 
Norwalk, CT, muzeja apkārtnes 
izveidi un ierīkošanu. Katru ga -
du ASV Ainavas arhitektu bied-
rības izvērtē izcilākos sasniegu-
mus ainavu projektēšanā un vei-
došanā un nominē veiksmīgākos 
darbus. 

Stepping Stones Museum for 
Children, atrodas Mathews Park 
Norvalkā,un kopš tā atvēršanas 
2001.gadā ir pieredzējis milzīgu 
veiksmi un panākumus. Muzejs 
veidots ar nolūku attīstīt bērnu 
radošo domāšanu un fantāziju. 
Nesen muzejs paplašināja savas 
telpas un sāka piedāvāt jaunas  
un interesantas programmas 
muzeja apmeklētājiem un bied-
riem. Muzeja jaunais paplaši nā-
šanās projekts noslēdzās 2010.
gadā, un tas iesaista aizraujošos 
piedzīvojumos gan jaunus, gan 
pieredzējušus apmeklētājus.

Ainavu arhitektam Ārim Val-
teram Stalim vajadzēja izveidot 
zaļas dzīvības pilnu ainavu vietā, 
kurās apmeklētāji var baudīt  
zaļu zāli, sajust pļavas smaržas, 
apjaust daudzgadīgo dārzu un 
mežu attīstību, sekot tauriņu li -
dojumiem, iepazīt garšaugus un 
ārstniecības augus. Ainavas vei-
došanā Āris Valters Stalis vei k - 
s mīgi apvienoja radošu skatīju-
mu, vietējās dabas resursu un 

Latviešu uzņēmuma panākumi

dabai draudzīgu ergonomisku 
resursu izmantošanu. Ainavā or -
ganiski iekļaujas vietējie augi,      
un tās darbības nodrošināšanā 
pielietotas ilgtspējīgas metodes 
lietus ūdenstecesregulēšanai un 
izmantošanai, piemēram, lietus 
dārzi un „zaļie jumti” , kas sama-
zina uzturēšanas izmaksas ilg -
ter miņā un būvju ietekmi uz 
apkārtējo vidi. 

KadAmerikas Savienoto Valstu 
Ainavu arhitektu biedrības ko   -
miteja izskatīja pieteikumus un 
lēma par Goda balvas piešķirša-
nu, tad recenzenti uzsvēra, ka 
„Tieši šis projekts spilgti parāda 
to radošumu, ar ko ainavu arhi-
tekti ir atpazīstami un zināmi”

Kopš 2009. gada, kad Āris Val-
 ters Stalis nodibināja savu āra 
ainavas arhitektūras studiju, viņš 

tiecas iedzīvināt tādu dizaina 
stilu, kas apvieno holastisku plā-
nošanas pieeju un organiski ie -
tver sevī apkārtējo vidi. 

Ainavu arhitektam Ārim Val-
teram Stalim ir svarīgi izveidot 
labu ainavas dizainu un veik-
smīgi to iekļaut apkārtējās vides 
attīstībā. Svarīga ir arī vides vēr-
tību saglābšana, ko viņa studija 
nodrošina iemītniekiem un vie-
tējai ekosistēmai. Āra ainavu ar  -
hitektūras studijas projekti pa  -
ma nāmi ar vēlmi radīt unikālas, 
vienreizējas vietas sabiedrībai, 
pa  līdz veicināt ergoekonomisko 
attīstību un uzlabot dzīves kva-
litātes līmeni iedzīvotājiem.

Vairāk uzzināt par āra ainavas 
arhitektūras studiju jūs varat mā -
jas lapā: www.ArisLS.com.Mineapoles jaunie koklētāji Noras Lundas vadībā: Gints Pelecis, 

Katrina Dingley Elizabete Čuriška un Maija Sprenger-Otto


