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Aizsaulē aizgājis latvju koŗu 
patriarchs, diriģents, kuŗš jo  pro-
jām bija dzīvs tilts no pirmskaŗa 
Latvijas uz tagadni. Skolotājs 
ne tikai pēc diploma, bet īsteni 
pēc aicinājuma un sava garīgā 
satvara, viņš bezgala daudz 
devis, mācot, izglītojot, ceļot 
un cēlinot – visu un visus savā 
tuvumā un pat tālumā. Viņš 
ticēja, ka cilvēks cildens var 
kļūt vienīgi saskarē ar kādu 
kopumu, visupirms ar savu 
tautu, tās radītajām skaistuma, 
labuma un tikuma atziņām. 
Tāpēc tautas garamantas ir ne 
ar ko neaizstājama vērtība, un 
tautasdziesma – viņa mūža lie -
lākā mīlestība. Visiem spēkiem 
lolojama tautas dziesma, tās 
valoda un tās šūpulis – tēvu 
zeme.

Kaŗš atrāva Robertu Zuiku 
no reālās dzimtenes agri, gadu 
desmitiem viņam nācās būt 
ārpus tās. Bet par dzimtenes 
simbolu viņš padarīja dziesmu, 
un savus koŗus – par kalpošanu 
tai. Gāja gaŗi gadi, kad reālās 
dzimtenes tēls draudēja izplē-
nēt. Tā ideālā dzimtene, kas sve -
šumā skanēja viņa koŗu dzie dā-
jumā, pamazām pārtapa skaistā 
ilūzijā. Taču māksla ir ilūzija, 
kas tomēr cilvēku ceļ. Un viņš 
ar saviem koŗiem turpināja nest 
un sniegt klausītājiem dzimteni 
kā dārgu, mirdzošu trauku. Šim 
traukam bija jābūt jo mirdzo-
šākam, kad viņš ar to nāca citu 
tautu, jā, pat pasaules lielvaru 
priekšā. Tās nevarēja šo mir-
dzumu neatzīt, jo tas bija košs 
kā reti kāds. Tā košumam, tā 
dvē seles daiļumam viņš ir ne  sav-
tīgi atdevis sevi visu. Kad des-
miti tūkstoši pirms pusotra 
gada uzgavilēja simtgadīgajam 
Robertam Zuikam Latvijas 25. 
Dziesmu svētku virsdiriģentu 
tribīnē, viņam apritēja diriģenta 
darbā 80 gadi.

Tas bija sācies lauku koŗos 
dzimtajā Vidzemes vidienē, kur 
sastapts padomevējs kompo-
nists Jānis Norvilis. Kad gadus 
desmit vēlāk, 1944. gada rudenī 
Roberts Zuika Dundagā sasauc 
Latviešu leģiona 87 kaŗavīrus 
vīru korī, viņa kaŗa somā ir 
Norviļa dāvinātie Vakarjundas 
un Daugav`s abas malas nošu 
rokraksti, tos viņš iznēsās cauri 
frontēm, pēc tiem apmācīs kori 
ar savu balsi vien – zem klajas 
debess gūstekņu nometņu postā 
un tukšumā. Bet, toreiz Vent s-
pilī kāpjot armijas evakuācijas 
kuģī, aiz muguras paliek Rīgas 
skolotāju institūts, Valmieras 

mūzikas skola, dienests Latvijas 
Armijas štāba bataljonā un sa  r-
dzē pie Brīvības pieminekļa, 
un pār visām lietām – sapnis 
par augstāku mūzikas izglītību. 
“Mani iesauca kā virsnieku, bet 
es vairāk domāju, kā attīstīt 
kaŗavīru kultūras dzīvi, jo viņi 
taču ir dzīvi cilvēki”, viņš vēlāk 
atcerēsies. Tāpēc dziesmu mācī-

koŗa priekšgalā Anglijā, plūca 
ar to konkursu laurus, trīs rei-
zes pēc kārtas korim uzvarot 
vietējos konkursos. Bet 1953. ga -
dā – tieši Staļina nāves gadā – 
sarkanbaltsarkanais karogs uz -
vijās pasaules koŗu sacensību 
(Langolenā, Velsā) augstajā mas-
tā, kad Zuikas vīru koris kā 
vēsturiski pirmais latviešu koris 

glijā sarežģījoties, Robertam 
Zuikam ar ģimeni 1961. gadā 
bija jāizceļo tālāk, un viņš no -
nāca ASV Mičiganas pilsētā 
Ka  lamazū, kur uzsāka dzīvi kā 
klavieŗu būves meistars, bet jau 
drīz stājās arī vairāku latviešu 
koŗu priekšgalā. Mazpilsēta Ka -
la mazū,  Rietummičiganas uni-
 ver sitātes bagātināta, toreiz bija 

Gaŗezers. Viņa 1967. gadā 
aizsāktās rēgulārās Gaŗezera 
Dziesmu dienas ar plašiem kon-
certiem bija reizē arī jauno 
latviešu diriģentu kursi un īstas 
mūzikas nometnes, kur viņš 
ievadījis mūzikas ceļos jauniešus 
no paaudzes paaudzē. Tās tur-
pinās joprojām, un Dziesmu 
leja tagad viņa godam nosaukta 

ROBERTS ZUIKA
20.01.1913 Madonas apr. Līdērē – †04.02.2015 Kalamazū, ASV

Goda virsdiriģents kādos latviešu Dziesmu 
svētkos, Mežaparkā // FOTO: A. Klotiņa archīvs. 
Fotografs nezināms

Ar Imantu Kokaru un Terēzi Broku 1990. gada Dziesmu svētku gājienā
// FOTO: A. Klotiņa archīvs. Fotografs nezināms

šanās un dziedāšana daudzos 
gūstekņu savīkšētos koncertos 
neapsīkst pat skumji slavenajā 
Putlosas nometnē Lejassaksijā, 
kur koris līdz ar desmit tūk sto-
šiem citu latviešu tiek pārbaudīts 
ar badu un bezcerību. Puslegāli, 
pa dažādiem ceļiem vēlāk pa -
mezdami šo nometni, dziedā-
tāji izlemj nosaukt sevi par 
Zuikas vīru kori un sapulcēties 
Lībekā.

Tur 1945. gada rudenī sākās 
Zuikas vīru koŗa uzzieda laiks. 
Viņš izvadīja dziedātājus pāri 
par 150 apjūsmotos leģendāros 
koncertos latviešu bēgļu no  met-
nēs, kur tos uzņēma ar atkal re-
dzēšanās prieka un šķiršanās 
atvadu asarām. Viņus uzaicināja 
dziedāt arī vācu koncertos un 
radio. Kad 1947. gadā nācās 
izceļot, Roberts Zuika pārcēla 
koŗa kodolu uz dzīvi pāri La -
manšam, pats tomēr, kā ģime -
nes cilvēks angļu iestāžu atrai-
dīts, palikdams vēl uz vairākiem 
gadiem krastā un uzticēdams 
vadības grožus komponistam 
Viktoram Baštikam. Bet pēc 
tam viņš atkal 11 gadus bija 

piedalījās un ieguva augstu 
vietu starptautiskā konkursā – 
starp labākajiem Eiropas un 
ASV koŗiem. 

To paveica dziedātāji, ko Ro -
berts Zuika bija pratis saturēt 
kopā bēgļu izklīšanas chaosā 
un kas tāpat kā viņu diriģents 
diendienā strādāja smagu darbu 
metallietuvē. Un to paveica di -
ri ģents ar dabas dotu talantu, 
tomēr ne kā pavēlnieks, bet kā 
draugs, kuŗa ārkārtējā pašatdeve 
dziesmai un cēlsirdība ne vien 
it kā uzpirka dziedātājus, bet 
tos arī patiesi apgaroja. Viņus 
toreiz ieskaņoja BBC raidītājs, 
viņi uzstājās Vigmora aulā Lon-
 donā, viņi bija zaļoksnējākais 
spēks tā laika daudzajās Latviešu 
dziesmu dienās Anglijā. Tajā laik-
posmā kopējais koncertu skaits 
sasniedza trīs simtus, un tik pat 
liels ir bijis arī Roberta Zuikas 
vadībā iestudēto latviešu kom-
ponistu dziesmu skaits. “Zuikas 
vīru koris – cēlākais manto-
jums, ko mūsu kultūrai atstājis 
Latviešu leģions”, rakstīja Jānis 
Rudzītis.

Maizes darba apstākļiem An -

savā ziņā latviešu lielpilsēta ar 
intensīvu sabiedrisko dzīvi, 
tomēr Robertam Zuikam vien-
mēr ir bijis raksturīgi nepa -
kļauties diriģenta gaitu ārējam 
virmojumam. Viņš allaž palika 
arī it kā citā, pats savā un 
darbīgā gara pasaulē. Tur nekad 
nepārstāja pulsēt klusas ener-
ģijas avots, likdams kaldināt un 
īstenot arvien jaunus darba no -
domus. Tajā vecumā, kad varētu 
sākties pelnītas atpūtas cēliens, 
viņš 1968. gadā kļuva par perio-
 diska rakstu krājuma jeb biezā 
žurnāla Latvju Mūzika līdz di-
binātāju, bet, pirmajam redak-
toram Valentīnam Bērzkalnam 
aizejot, ņēma savās rokās gan 
izdevuma veidošanu, gan redi-
ģēšanu, gan izdošanu, gan iz -
pla tīšanu, un darīja to bez at -
līdzības vairāk nekā 35 gadus. 
Nākuši klajā rakstu krājuma 30 
numuri, kuŗos apkopota lat-
viešu mūzikas dzīve ārzemēs 
un pa daļai arī Latvijā.

Cits Roberta Zuikas izcīnīts 
lolojums bija koŗu brīvdabas 
estrāde jeb t.s. Dziesmu leja Mi -
čiganas latviešu lauku īpašumā 

Roberta Zuikas vārdā. No savas 
Kalamazū mājiņas mūzikas is -
tabas, kuŗas pajumti ilgāku vai 
īsāku laiku varējuši baudīt 
daudzi iebraukušie latviešu mū -
ziķi, Roberts Zuika āvis kājas 
arī virsdiriģenta gaitām pāri 
par desmit latviešu Dziesmu 
svētkiem un ne mazāka skaita 
Dziesmu dienām ārzemēs, bet 
Latvijā viņš kopš 1990. gada 
vadījis kopkori visos Dziesmu 
svētkos, kā arī vairākkārt Jāze -
pa Vītola piemiņas Dziesmu 
dienās Gaujienā.

Ne tikai Dziesmu svētku va -
saras, kad viņš allaž veda sev 
līdz arī kādu Ziemeļamerikas 
kori, bija tās, ko Roberts Zuika 
vadīja Latvijā, bet kopš 1990. ga  -
da viņš centās būt dzimtenē 
katru vasaru. Viņš steidzās šurp 
jau jūnija sākumā, lai paspētu 
uz savas “mīļākās skolas”, kā 
viņš mēdza teikt, kārtējo izlai-
dumu, apsveiktu absolventus, 
veltītu tiem pa labai grāmatai 
un sirsnīgus ceļavārdus, skolu 
atstājot.

ARNOLDS KLOTIŅŠ

(Turpināts 3.lpp.)
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz “Laiks” Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!
“LAIKA” abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $ 50.00
                                                6 mēnešiem.......ASV $ 83.00
                                                1 gadam.............ASV $ 144.00
Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
sešus JAUNO LAIKS pielikumus;

Laiks pa gaisa pastu Amerikā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā
Gadā ASV $235.00...................6 mēneši $130.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā
Gadā ASV $260.00...................6 mēneši $140.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs
Gadā ASV $330.00.....................6 mēneši $175.00
JAUNO LAIKS abonements sešas avīzes
Gadā..............ASV $30.00
Kanadā gadā...............ASV $35.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------
Ar šo nosūtu Jums
US $____________         par_________mēn./___________gadu
Ja abonementu nevēlaties atjaunot, lūdzu, norādiet iemeslu
____________________________________________________
____________________________________________________
Uzvārds, vārds:_______________________________________
Adrese:______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ____________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros: 1 gadam US $ 144.00; 
6 mēn. US $ 83.00; 3 mēn. US $ 50.00.

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

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

Administrātore ASV: Rasma Adams
114 4th Ave NW, Largo, FL33770

Tālr.: 727 953 6313, fakss: 727 286 8543
e-pasts: rasma@laiks.us

Kanadas ziņas: Mārtiņš Štauvers
104-3000 Notre Dame Street, Lachine, QC, H8S 2H1
Tālr.: 514-639-8722, e-pasts: stauvers@yahoo.ca, 

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

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
275 Spring St. Apt. 11E, Red Bank, NJ 07701

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

Frequency: WKLY EXC 1ST WK - MAY; LAST WK - JUN; 
2nd WK - SEPT; LAST WK - DEC

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU
AIREX - AVE SOL TRAVEL

A. JANSONS
73 Glenwood Ave., Leonia, NJ 07605

Runājam latviski:
201-944-1273

Runājam angliski:
1-866-944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com

ar visām lidfirmām no visām ASV pilsētām
* Viesnīcas * Pasūtiet lidojumus internetā

VYTIS TOURS
40-24 235th Street, Douglaston, NY 11363

Tel.: 718-423-6161,   1-800-778-9847,   Fax: 718-423-3979
E-mail: VYTTOURS@EARTHLINK.NET

Web site: www.vytistours.com

LATVIJA – 2015
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666

6301-D Pelican Creek Crossing
St. Petersburg, Florida 33707

e-pasts: rigaven@aol.com

Ceļojot pa Eiropas upēm,
varat redzēt daudz skaistu ainavu.

PRECĪZĒJUMS
Nevis Valsts,

bet Ministru prezidents

LAIKS Nr.5, rakstā “Draudzīgā 
aicinājuma tradicijai – 80”, teikts: 
“.. kuŗu 1935. gada 28. janvārī 
aizsāka toreizējais Latvijas Valsts 
prezidents Kārlis Ulmanis.”

Kad Kārlis Ulmanis savā vārda 
dienā, 1935. gada 28. janvārī, 
iedibināja Draudzīgo aicinājumu, 
viņš bija Ministru prezidents.

Valsts prezidents joprojām bija 
Alberts Kviesis.

HARIJS VALDMANIS,
Oslo 

Kas tās par
"rupjām kļūdām"

Šī gada Laika izdevumos 
janvārī un februārī ir ievietoti 
raksti, kuŗos minētas trīs perso-
nas, kas saistītas ar MAXIMA 
veikala sabrukšanu, jo pieļautas 
„rupjas kļūdas” projektēšanā un 
ir bijusi „milzīga nolaidība” 
būvēšanas un projektēšanas 
laikā. Vēlētos zināt, kas tās par 
rupjām kļūdām un milzīgo 
nolaidību, jo jumta konstrukcija 
ir statiski vienkārša. Fotografijas 
no sabrukušām sijām, kas ir 
savienotas centrā ar skrūvēm, 
rāda, ka sijas nav deformētas un 
lūzums ir tikai savienojumu 
vietā. Tātad jumta sabrukšanā ir 
vainojams siju savienojums 
centrā ar skrūvēm (underde-
sign).

ARVĪDS KŪLĪTS,
PE, ASV būvinženieris

No redakcijas.
Nākamajos nr. raudzīsim 

pastāstīt vairāk.

Sveicināti draugi plašajā pasaulē!

Kā jau iepriekš rakstīju – 
Latvijā ir četri novadi, bet mēs 
dzīvojam piektajā novadā. Pal-
dies jums par jaukajām atsauk-
smēm iepriekšējā reizē mūsu rai  -
dījumu sakarā. Saņēmām patiesi 
daudzas labas atsauksmes. Tas 

dod uzņēmību darbu turpināt.
Šodien vēlējos Jums pastāstīt, 

ka iznācis TV raidījuma „Piektais 
novads” jaunākais – šī gada pir-
mais raidījums, kuŗu varat no -
skatīties tepat, savā datorā.

Šajā raidījumā stāstām un rā -

dām, kā mazie Īrijas latvieši ga -
tavojas Skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem, kas notiks vasarā Lat-
vijā, stāstīsim par Īrijas latviešu 
koŗi, kuŗš gada nogalē devās uz 
Sidneju. Tur norisinājās Austrā-
lijas latviešu 55. Kultūras dienas. 
Tāpat jūsu vērtējumam nododam 
stāstu par 3x3 nometni Īrijā. Rai-
 dījumā noteikti atradīsiet kādus 
draugus vai pazīstamus cilvēkus.

Atgādinām, ka jebkuŗā pasau-
les valstī  tīmeklī  skatāmā Re:TV 
programmā http://www.retv.lv/  
Raidījumu cikla projekts, kas ar 
Latvijas Ārlietu ministrijas un 
Nacionālās elektronisko plašsa-
ziņas līdzekļu padomes atbalstu 
ilga divus mēnešus. Tas beidzās 
pagājušā gada 31. decembrī. To -
mēr „5. novads” darbu turpina. 
Nākamais raidījums – februārī.

Skatīties jauno „5. novads” 
tikai 15 minūšu gaŗo raidījumu 
varam jau tūlīt

– Facebook profilā www.face-
book.com/5.NOVADS

– Youtube www.youtube.com/
watch?v=YJjs1p1rOtU

Gaidīsim arī šoreiz jūsu vērtē-
jumu, protams, arī kādas labas 
idejas!

Vēlot Jums labu veselību, cerī-
bā kādreiz satikties,

IMANTS MIEZIS
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Pošamies uz 2. Pasaules latviešu ekonomikas 
un inovāciju forumu!

(Turpināts no 1.lpp.)

ILZE GAROZA, 
speciāli Laikam un BL

Plašākais pētījums
par Latviju un 

latviešiem

Tā bija Kocēnu pamatskola 
pie Valmieras – viņa pirmā dar-
bavieta vēl tālajā 1936. gadā. 
Roberts Zuika nežēloja līdzek-
ļus, dāvinādams skolai grāma tas, 
vērtīgu žurnālu abonementus, 
iedibinādams un financēdams 
īpašu Apsīšu Jēkaba Goda balvu, 
kas konkursa kārtībā bija pie -
šķirama abitūrijas klases sekmī-
gākajiem audzēkņiem. Taču viņa 
pati lielākā vēlēšanās bija vairot 
skolēnos krietnumu, godaprātu 
un latvisko vērtību apziņu. Viņš 
mēdza vasaras sākumā visai iz -
laiduma klasei un skolotājiem 
izmaksāt braucienu uz izrādi 
Nacionālajā operā, taču pirms 
tam piekodinādams katram ņemt 
līdz sava dārza vai pļavu ziedus 
gājienam pie Brīvības piemi-
nekļa – pirms gaidītās izrādes. 
Arī šādā veidā darbojās sko lo-
tāja un audzinātāja instinkts.

Rūpes par savu skolu ir tikai 
viens piemērs Roberta Zuikas 
dedzīgajai gribai un spējai ar 
darbiem un padomiem palīdzēt 
Latvijas gara dzīvei atkopties 
no sovjetiskās okupācijas sekām, 
pārnest uz dzimteni labāko, kas 
latviskās kultūras kopšanā iz -
rādījies derīgs trimdā. Strādā-
dams Gaŗezera vasaras vidus-
kolā, viņš jau sen bija ievērojis, 
ka tautasdziesmas bērni vislab-

prātāk apgūst sacensību veidā – 
kuŗš pratīs vairāk melodiju un 
vairāk teksta pantu. Tāpēc viņš 
atrod līdzekļus un laiž klajā ap 
120 pazīstamāko tautasdziesmu 
krājumu trimdas latviešu palīg-
skolām. Bet viņš zina, ka lat vie šu 
tautasdziesma un tās bagātā va -
loda vajadzīga arī Latvijas bēr-
niem, un, uz dzīves 85 gadu 
sliekšņa stāvēdams, apņemas stip-
 rināt tās klātbūtni savas dzim-
tenes skolās. Atradis ASV lat-
viešu fondu un savus līdzekļus, 
Roberts Zuika pārnes minētā 
dziesmu krājumiņa izdošanu un 
bezmaksas izdalīšanu skolām 
Latvijā, tas pakāpeniski iznācis 
jau desmitos tūkstošos eksem-
plāru. Pat atzinības balvas, ko 
viņš tika saņēmis par izcilo 
kultūras darbību, ja vien tās bija 
naudas izteiksmē, Roberts Zuika 
tūlīt ieguldīja šajā projektā dzim-
tenē – tāpat kā bija darījis ar 
citiem projektiem agrāk un citur. 
Tautasdziesmu krājums un arī 
pats konkurss ieguva kopīgu 
nosaukumu Lakstīgala; ar Valsts 
Izglītības centra gādību, Zuikas 
domubiedru un skolotāju entu-
ziasmu šis vairākpakāpju kon-
kurss – skolās, tad pilsētās, no -
vados, reģionos, beidzot fināl-
sacensībās Rīgā – kopš 2002. ga -
da noticis jau 12 reizes, turklāt 
vērsies plašumā ar etnogra fis-
kām un tautasdeju ievirzēm. 

Viena no pēdējām Roberta 
Zuikas kultūras darba idejām, 
kādu viņam netrūka līdz pēdē-
jām dzīves nedēļām, bija ros inā-
jums laist klajā vēl vienu krā-
juma Lakstīgala metienu, papil-
dinātu ar tautasdziesmu tvartu 
Rīgas skolēnu koŗu vai ansambļu 
ieskaņojumā – adresētu Īrijā, 
Anglijā vai citur nonākušajiem 
bērniem, kuŗu latviešu valodas 
lasītprasme nepietiekama. Ap -
brīnojams skatījums latviskās 
kultūras vajadzību perspektīvā!

Roberts Zuika aizejot mums 
atstājis daudz. Pats vērtīgākais 
ir viņa patiešām diženais pa -
raugs. Tā ir viņa spēja pašos 
nelabvēlīgākajos, pat katastro-
fālos apstākļos ar dziesmas un 
kultūras darba palīdzību ne 
tikai ļaut izturēt likteņa sitie-
nus, bet uzturēt un celt ļaužu 
ticību un patriotismu, ķīlu tau-
tas nākotnei. Un tā ir viņa 
apbrīnojamā nesavtība, gādājot 
par savu tuvāko garīgo lab klā-
jību un celsmi, gatavība atdot 
tās labā arī savas materiālās 
iespējas. Visbeidzot, tā ir viņa 
lielā labvēlība pret līdzcilvē-
kiem, mūsdienās gluži retais 
dvēseliskums un skaistā smalk-
jūtība. Viņš bija izlolojis un 
mēdza atkārtot domu: PALIEK 
VIENĪGI ATDOTAIS. Un šis 
apbrīnojamais cilvēks ir atdevis 
tik daudz!

ROBERTS ZUIKA
20.01.1913 Madonas apr. Līdērē – †04.02.2015 Kalamazū, ASV

Viens no 2014. gada Latvijas 
zinātnes sasniegumiem ir aka-
dēmisko rakstu krājums četros 
sējumos „Latvieši un Latvija”. 
Pie tā izveides redakcijas kol-
lēģija Latvijas Zinātņu akadē-
mijā Jāņa Stradiņa vadībā un 
vairāk nekā 80 autoru bija 
strādājuši četrus gadus. Iznā-
kušais krājums ir plašākais par 
šo temu, kāds jebkad Latvijā 
izdots. Pirmais sējums sakopo 
un analizē no mūsdienu zinātnes 
viedokļa baltu tautu – latviešu 
senču valodu, folkloru, mītolo-
ģiju un etnografiju. Otrā sējuma 
autori aplūko Latvijas valstisku-
ma pirmos aizmetņus 9. gad-
simtā, analizē latviešu nācijas un 
valsts veidošanās procesus. Uz -
manība pievērsta Latvijas valsts 
pastāvēšanas problēmām un di  vu 
okupāciju nodarītajam ļaunu-
mam. Trešajā sējumā no dažā-
diem aspektiem analizēta atjau-
notā Latvijas valsts tās pastā vē-
šanas nepilnajā gadsimta cetur k-
snī. Ceturtais sējums veltīts lat-
viešu izglītības, zinātnes un kul-
tūras procesu analizei un to mij-
iedarbībai ar citu tautu kultūrām. 
Rakstu autori ir Latvijas vadošie 
zinātnieki un speciālisti. Blakus 
zinātnieku veikumam lasāmi arī, 
piemēram, rakstnieka Zigmunda 
Skujiņa un kinorežisora Jāņa 
Streiča raksti. Krājumā izman-
totas jaunākās arahaioloģiskās 
liecības, līdz šim nepublicēti ar -
chīvu un krātuvju materiāli, kā 
arī latviešu un ārzemju autoru 
jaunākās publikācijas. To illustrē 
vairāki simti fotografiju, no ku  ŗām 
daudzas publicētas pirmoreiz. 

„Latvieši un Latvija” svinīgais 
atvēršanas sarīkojums februārī, 
kad Zinātņu akadēmijas Portretu 
zāle nespēja ietilpināt negaidīti 
kuplo interesentu pulku, pierā-
dīja – interese par šādu sakopo-
jošu izdevumu ir. Tomēr liels 
pārsteigums bija tirdzniecībai at -
vēlēto krājuma eksemplāru pazu-
šana no grāmatnīcu plauktiem 
burtiski divu dienu laikā. Par 
krājuma iznākšanu ziņoja teju 
visi Latvijas plašsaziņas līdzekļi. 
Zinātniska rakstura grāmatai šā  da 
sabiedrības interese Latvijā ir kas 
neredzēts un unikāls. Lai pada-
rītu izdevumu pieejamu ikvie-
nam, lielu daļu pirmā metiena 
izdevēji uzdāvināja Latvijas pub-
liskajām bibliotēkām, kultūras 
un izglītības iestādēm. Interesei 
nemazinoties un pateicoties zie -
dotāju atbalstam, tika nodrukāts 
papildmetiens, ko pagaidām vēl 
iespējams iegādāties Latvijas 
grāmatnīcās vai pie izdevēja 
(bspc@lza.lv). Ārzemēs dzīvojo-
ša jiem krājumu iespējams no  sū-

tīt pa pastu.
Krājuma nozīmība tika novēr-

tēta arī valsts visaugstākajā lī  me-
nī – redaktori Ilga Jansone, Maija 
Kūle, Tālavs Jundzis, Viktors 
Hausmanis, Andrejs Vasks un 
Guntis Zemītis saņēma Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 
balvu par „būtisku devumu starp-
 nozaru disciplīnas Letonikas 
izveidē”.

Krievijas agresijas ietekmi gan uz 
drošības situāciju Baltijas reģio nā, 
gan uz Latvijas ekonomikas iz -
augsmes rādītājiem. Kopš Krie-
vijas ieviestā embargo Eiropas 
Savienībā ražotām precēm (ko 
Krievija noteica kā atbildi uz ES 
ieviestajām sankcijām), šī embar-
go ietekmi izjūt daudzi Latvijas 
uzņēmumi, jo īpaši tie, kas dar-
bojas zivsaimniecības, piensaim-
niecības un lauksaimniecības no -
zarē. Situācijas eskalācijas un 
tālāku Krievijas atbildes sankciju 
gadījumā riskam pakļauta ir 
tranzita un transporta joma un 
citas Latvijas tautsaimniecības no -
 zares. Cenšoties atgūt Krievijas 
embargo dēļ pazaudēto tirgu, 
Latvijas ražotāji aktīvi meklē 
ceļu uz jauniem tirgiem, tajā 
skaitā ASV, kas ļautu diversificēt 
Latvijas eksportu un veicināt 
Latvijas ekonomisko drošību un 
attīstību. Pārfrazējot viena ASV 
kongresmeņa teikto Atlantic 
Council rīkotā konferencē, visla-
bākā atbilde Krievijas agresijai ir 
dzīvot labi. Kā to norāda drošības 
eksperti, ekonomiskā drošība ir 
nozīmīga nacionālās drošības 
sastāvdaļa.

Vienlaikus jāatzīmē, ka motivā-
cija otrā foruma rīkošanai nav 
tikai satraukums par Latvijas 
ekonomikas attīstības tempiem 
vien, bet gan vairāki procesi, kas 
paveŗ jaunas iespējas uzņēmējiem 
ciešākai sadarbībai ar Latviju. 
Šobrīd starp Eiropas Savienību 
un ASV norisinās Transatlan tis-
kās tirdzniecības un ieguldījumu 

partnerības (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP)) 
izveides sarunas, kas būs lielākais 
un visaptverošākais līgums par 
tirdzniecības ierobežojumu at -
cel   šanu starp diviem kontinen-
tiem un pavērs iespējas daudz 
plašākai un ērtākai ekonomiskai 
sadarbībai starp ASV un Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, tajā 
skaitā Latviju. Jāatzīmē, ka pē  dē-
jos gados Latvijā radīti dažādi 
technoloģiskie risinājumi, jauni 
produkti un dizaina izstrādājumi, 
kas atbilst pasaules visaugstā ka-
jiem standartiem un kuŗiem jā -
palīdz iziet pasaules tirgū.

Pirmais forums parādīja, ka ār -
pus Latvijas darbojas ļoti daudz 
augsti kvalificētu profesionāļu 
un veiksmīgu uzņēmēju, kuŗi ir 
gatavi dot savu ieguldījumu Lat-
vijas tautsaimniecības attīstībā. 
Otrajā vēlamies stiprināt izvei-
do jušos kontaktu un sadarbības 
tīklus, pievērsties daudz konkrētu 
iniciātīvu radīšanai, kas būtu 
vērstas uz ekonomiskās sadar bī-
bas veicināšanu starp latviešiem 
Latvijā un Latvijas draugiem 
pasaulē. Forums dod iespēju ie -
pazīties, tīkloties un izvērst sa -
darbību, dot savu impulsu Lat-
vijas tautsaimniecības attīstībā. 
Šajā ģeopolītiski nestabilajā laikā 
latvieši un Latvijas draugi var 
sniegt Latvijai nozīmīgu atbalstu 
tās ekonomiskās drošības stip-
rināšanā. 

Jāatzīmē, ka foruma ietvaros 
8. jūlijā plānojam atsevišķu pa -
sākumu jaunajiem uzņēmējiem ar 

nosaukumu Junior-PLEIF, kuŗa 
mērķis ir iepazīstināt ārzemēs 
dzīvojošos latviešu izcelsmes jau-
niešus un citus interesentus ar 
uzņēmējdarbības, darba un iz  -

glī tības iespējām Latvijā, veicināt 
to interesi par pārcelšanos uz 
Latviju.

(Lasiet arī intervijā ar LR ār -
lietu ministru E. Rinkēviču 9. lpp.)

Latvijas Zinātņu akadēmijā 
šo  brīd ir uzsākts darbs pie tāda 
paša nosaukuma rakstu krājuma 
veidošanas angļu un krievu va -
lodā, lai arī latviski nelasošie 
interesenti varētu uzzināt jau  nā-
ko par latviešiem un Latviju. Šie 
krājumi plānoti divos sējumos 
katrā valodā, un tiem izvēlētas 
temas, kas varētu būt interesan-
tas tieši ārzemju lasītājiem. No -
vembrī Valsts svētku priekšva-
karā konferencē-diskusijā „Kas 
latviešiem stāstāms citām tautām 
par sevi, savu valodu, kultūru un 
vēsturi” zinātnieki, kritiķi un 
krājuma autori diskusijās iden-
tificēja valodas, kultūras, nacio-
nālās mentālitātes un vēstures 
tās problēmas, kuŗas būtu skaid-
rojamas citām tautām, lai tās la -
bāk izprastu latviešu identitāti un 
gūtu iespējami objektīvu priekš-
statu par latviešiem un Latviju. 
Šobrīd krājumiem top jauni ori-
ģināli pētījumi, kuri tiks recenzēti 
un tulkoti. Abus izdevumus plā-
nots izdot Latvijas simtgades 
priekšvakarā – 2017. gadā. 

Cilvēku interese par četrsēju-
mu akadēmisko rakstu krājumu 
„Latvieši un Latvija” ir pierādījusi, 
ka tāds izdevums Latvijai un 
latviešiem bija vajadzīgs. Redak-
cijas kollēģijai piešķirtā Ministru 
kabineta balva ir gandarījums par 
novērtētu darbu. Bet vislabākais 
kompliments ir nu jau ne no 
vienas vien mutes dzirdētais: 
„Šai grāmatai jābūt katra latvieša 
mājās.”

No šī gada 9. līdz 10. jūlijam 
Rīgā norisināsies otrais Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju 
forums (PLEIF), kuŗa mērķis ir 
Latvijas ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanas nolūkā stiprināt sa -
darbību starp dažādās uzņē mēj-
darbības nozarēs strādājošiem 
profesionāļiem Latvijā un pa  sau lē, 
veicināt inovāciju, finanču in -
vestīciju un zināšanu kapitāla 
piesaisti Latvijai, kā arī stiprināt 
ārvalstīs dzīvojošu latviešu pie -
derību Latvijai.

Pirmais šāds forums notika 
Rīgā 2013. gada jūlijā un XXV 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku laikā Rīgā pul-
cēja vairāk nekā 350 dalībnieku 
no 21 valsts. Šogad foruma no -
rises datumi piesaistīti vairākiem 
nozīmīgiem notikumiem – jū -
nija beigās noslēgsies Latvijas 
pirmā prezidentūra Eiropas Sa -
vienībā, kas Latvijai rotācijas 
kārtībā dod iespēju pusgada 
gaŗumā vadīt, koordinēt un tiešā 
veidā ietekmēt ES polītikas plā -
nošanas procesu, no 6. līdz 12. jū -
lijam norisināsies Latvijas Skolu 
jaunatnes Dziesmu un Deju 
svētki. 

Ņemot vērā ģeopolītisko saspī-
lējumu Eiropas austrumos, Lat-
vija tiešā un netiešā veidā izjūt 
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Šī ir latviešu operdīvu ziema 
Ņujorkā! Līdzās Rebekas Mizetei 
„Bohēmā” janvāŗa beigās Mimi 
lomu Mētropolītēna operā dzied 
Kristīne Opolais, bet februāŗa 
vi  dū mecosoprāns Elīna Garan -
ča skatītājiem dāvās savu Kar-
menu.

Marinas Rebekas 
sezona

Jauna zvaigzne 
opermūzikas debesīs

prot balss tipus, nepārzina re  per-
tuāru, labus diriģentus. Viņi visu 
laiku savstarpēji mainās, viens 
uz to teātri, cits uz šo. Kā polītikā 
– visi zinām, ka ir korumpēti, 
bet viņi tikai maina partijas.

Piemēram, Cīriches opera ta -
gad grimst. Orķestris tur ir labā 

Mariss Jansons saņēmis balvu par 
mūža ieguldījumu

Pirmdien, 9. februārī, pēc 
rīta mēģinājuma, kuŗā Mariss 
Jan sons ar Amsterdamas Roy al 
Concertge bouw orķestri strā-
dāja pie Mālera 4. simfonijas 
interpretācijas, Lat vijas kul-
tūras ministre Dace Mel bārde 
diriģentam pasniedza Lat vijas 
Lielās mūzikas balvas statueti. 
Sava darba grafika dēļ 3. martā 
uz Lielās mūzikas balvas 2014 
noslēguma ceremoniju Mariss 
Jansons nevarēs ierasties, tā -
pēc viņam piešķirto atzinības 
aplieci nā jumu par mūža iegul-
dījumu bija nolemts nogādāt 
jau tagad. Apsveicam Maestro 
un gaidām atkal Rīgā!

Losandželosā 8. februāŗa va -
karā notika 57. ikgadējā „Grammy” 
balvu pasniegšanas ceremonija. 
Starp šāgada laureātiem ir arī 
pazīstamais basbaritons Pauls 
Berkolds, kuŗš piedalījies albuma 
„Plectra&Percussion Dances” ie -
rakstā. Viņš ir viens no vokā-
listiem, kuŗš iedziedājis vokālo 
partiju komponista un ģitarista 
albumā „Pectra & Percussion 
Dances”, kas izpelnījies balvu 
katēgorijā „Best Classical Com-
pendium”.

Pauls Berkolds ir vokālās ka -
tedras vadītājs Kalifornijas Māk-
slas un mūzikas institūtā un 

„Grammy” balvas laureātu pulkā 
arī latviešu izcelsmes basbaritons 

Pauls Berkolds
Kalifornijas jauno mākslinieku 
vasaras kursu pedagogs. Viņš kon-
 certējis ASV, Kanadā, Aus trā   lijā, 
Vācijā, Taivānā, Čechijā, Anglijā 
un Latvijā. Dziedājis solo vairā kos 
latviešu Dziesmu svētkos ASV, 
Kanadā, Vācijā un Austrā lijā. 

Nesesn Pauls Berkolds saņēmis 
Fulbraita stipendiju Amerikas 
vokālās mūzikas kursam Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadē-
mijā, viņš plāno ierasties Latvijā 
šī gada pavasarī.

Redakcija un Paula Berkolda cie -
nītāju saime priecājas un ap  sveic 
mūziķi ar iegūto atzinību, vē   lot ra -
došus panākumus arī nākotnē!

Šeit tiešām visi ir latvieši?! Joks, 
ko Mētropolītēna operā Ma  rina 
dzirdējusi vairākkārt. „No Zie  meļ-
eiropas valsts, kuŗas iedzīvotāju 
skaits ir mazāks nekā Kvīnsā!” 
par pārsteidzoši talantīgajām 
latvietēm priecājas The Wall 
Street Journal.

Marina Rebeka: Eiropā redzu, 
ka operas žanru cenšas iznīcināt, 
taisot neloģiskus, stulbus iestu-
dējumus. Mūzika –  burvīga, bet 
cilvēki bieži vien negrib nākt 
iestudējuma kvalitātes dēļ. Tur-
klāt režisori mēdz prasīt milzīgus 
honorārus. Manuprāt, būtu jāno-
maina vairums operu direktoru, 
jo viņi ir nekompetenti – nesa-

līmenī, bet iestudējumi, sākot ar 
Mocarta „Donu Žuanu”, kuŗā 
piedalījos (ar Annas lomu) bija 
s... ar mirušu ķermeņu griešanu. 
Mums bija pretīgi spēlēt. Publika 
svilpa. Kāpēc operas nevarētu 
celt augšā vecus, labus iestu dē-
jumus. Nosaukt ciklu Opera His-
tory un iestudēt? Vai veidot kon-
certizrādes, kas izmaksā lētāk? 
Vispirms būtu jānomaina vai-
rums operu direktoru. Tad reži-
sori. Pietiek ar skandāliem! Pie -
tiek ar vardarbību, plikumu, 
prostitūtām, geju attiecībām un 
ebrejiem! Cik var manipulēt ar 
šiem pieciem komponentiem!”

Žurnāls Ir, nr. 3,2015

Dace Melbārde un Mariss Jansons // FOTO:  Royal Concertgebouw 
Orchestra

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

Sagatavojis MĀRIS BINDERS

ANDRIS NELSONS
ASV
26.,27.,28.,31. marts Andris 

Nelsons un Bostonas Simfo nis-
kais orķestris, Boston Symphony 
Hall

ELĪNA GARANČA
ASV
19.,23.,26. februāris Elīna 

Garanča Karmenas lomā Bizē 
operā „Karmena”, The Metro po-
litan Opera, New York, NY

4.,7. marts Elīna Garanča Kar-
menas lomā Bizē operā „Kar-
mena”, The Metropolitan Opera, 
New York, NY

PĒTERIS VASKS
Dānija
28. februāris Pēteris Vasks, 

„Vox amoris, fantāzija vijolei un 
stīgu orķestrim”, atskaņo DKDM 
Strygeorkester, Konservatoriets 
Koncertsal, København

11. marts Pēteris Vasks, „Mu -
sica Dolorosa stīgu orķestrim”, 
atskaņo Aarhus Symfoniorkester, 

Domkirke, Viborg
Itālija
27.,28. februāris Pēteris Vasks, 

„Cantabile per archi”, atskaņo 
Orchestra del Teatro La Fenice, 
Teatro La Fenice, Venezia

Šveice
15. marts Pēteris Vasks, „Kon-

certs vijolei un stīgu orķestrim”,  
atskaņo Camerata Bern, Zentrum 
Paul Klee, Bern

15. marts Pēteris Vasks, „Vox 
amoris, fantāzija vijolei un stīgu 
orķestrim”, atskaņo Baarer Kam-
mer orchester, St. Martin, Baar

ĒRIKS EŠENVALDS
ASV
21. februāris „Stars”, Fiske Pla-

 netarium, Boulder, CO
22. februāris „O Salutaris 

Hostia”, „Stars”, Central United 
Methodist Church, Asheville, NC;  
Fiske Planetarium, Boulder, CO

23. februāris „O Salutaris 
Hostia”, „Stars”, St. Peter`s Cat -
holic Church, Columbia, SC 

24. februāris „O Salutaris 
Hostia”, „Stars”, Lutheran Church 

of the Ascension, Savannah, GA 
25. februāris „O Salutaris 

Hostia”, „Stars”, Palms Presby terian 
Church, Jacksonville Beach, FL 

26. februāris „Rivers of Light”, 
Abravanel Hall, Salt Lake City, 
UT; „Stars”, Assembly Hall, Salt 
Lake City, UT; „O Salutaris 
Hostia”, „Stars”, Palma Ceia Pres-
byterian, Tampa, FL;  „Whispers 
on the Prairie Wind” (pasaules 
pirmatskaņojums), Abravanel 
Hall, Salt Lake City, UT 

27. februāris „Rivers of Light”, 
Abravanel Hall, Salt Lake City, 
UT; „O Salutaris Hostia”, Moor-
ings Presbyterian Church, Naples, 
FL; „Whispers on the Prairie 
Wind”, Abravanel Hall, Salt Lake 
City, UT 

28. februāris „O Salutaris 
Hostia”, „Stars”, Abravanel Hall, 
Salt Lake City, UT; The Pink 
Church First Presbyterian Church 
of Pompano Beach, Pompano 
Beach, FL 

Kanada
28. februāris Ēriks Ešenvalds  

kormūzika, Shaughnessy Heights 
United Church, Vancouver BC

ZANDA ŠVĒDE
ASV
13.,15. februāris Zanda Švēde Olgas lomā 

Čaikovska operā „Jevgenijs Oņegins”, Opera Idaho, 
Boise, ID

20. februāris Zanda Švēde koncertā „Haydn & 
Jazz from Mads”, Oakland East Bay Symphony, 
Oakland, CA

15. marts Zanda Švēde debijas programmā ar 
Martin Katz, Temple Emanu-El’s Martin Mayer 
Sanctuary, San Francisco, CA
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S P I L G T S  C I T Ā T S

2012. gadā Somijā notika prezidenta vēlēšanas. Lielu populāritāti 
iemantojošo Tarju Halonenu nomainīja Sauli Veineme Nīniste 
(Sauli Väinämö Niinistö). Nīniste dzimis 1948. gada 24. augustā. 
Stu  dējis jurisprudenci. Bijis Somijas tieslietu un finanču ministrs.     

Šā gada janvārī Somijā vizītē bija ieradies Valsts prezidents An -
d ris Bērziņš un ar Nīnisti pārrunāja abu valstu attiecības un starp-
tautisko situāciju. Pirms vizītes Somijas Ārlietu ministrija bija 
uz   aicinājusi žurnāla Ir polītisko komentētāju Paulu Raudse pu 
intervēt Nīnisti. Mūsu laikraksta lasītājiem sniedzam nelielu frag-
mentu no šīs sarunas.  

Somijas prezidentam tika jautāts, kā Krievijas agresija Ukrainā 
ietekmējusi drošības situāciju arī Baltijas jūras reģionā.

Galvenā izmaiņa ir notikusi mūsu prātos. Ei   ro-
 pieši domāja, ka miers ir pats par sevi sapro -
tams, automātisks. Tas ir mainījies. Es nelie -
toju vārdu „briesmas”, bet mēs neesam tik 
droši. Mēs vairs nedomājam, ka vienmēr 
būsim drošībā, pat ne Eiropā.  

Kāpēc, jūsuprāt, atbalsts dalībai NATO 
nav pieaudzis Somijā?

Ir vairākas atšķirīgas grupas Somijā, kas ir pret 
NATO. Pirmā ir bildes visskaistākā daļa – tie, kas domā līdzīgi kā 
Zviedrijā, ka neitrālitāte, vienlīdzīga attieksme pret visiem, ir vēr   tī-
ba pati par sevi. Tā ir ļoti izplatīta doma Zviedrijā, un pie mums arī 
ir tādi cilvēki. Otra grupa noteikti skatās uz Austrumiem un baidās, 
ka līdzdalība NATO pasliktinātu mūsu drošības situāciju, jo mēs 
būtu uz frontes līnijas. Tad vēl ir grupa, kas uzsver pozitīvo pusi 
sadarbībai ar Krieviju – ekonomika, tirdzniecība utt. Vēl nedaudz 
palikusi arī tāda domāšana no 60. – 70. gadiem, ka NATO ir tas 
pats, kas ASV, un ASV tolaik nebija sevišķi populāras. 

Tā kā tuvākajā nākotnē Somija nepieteiksies dalībai NATO, 
ko jūs darāt, lai stiprinātu savas valsts aizsardzības spējas?

Pēc maniem aprēķiniem, mums ir par 3000 vairāk cilvēku bru ņo-
 tajos spēkos nekā Vācijai – kopumā tie ir 250 000, ieskaitot rezer  ves. 
Mums vispār nav profesionālas armijas, izņemot virsniekus. Ka   -
reiv ji ir mācīti, jauni, viņi visi salīdzinoši nesen izgājuši obligāto 
dienestu – pusgadu vai gadu. Šis skaitlis noteikti ir liels Eiropas 
kontekstā. Tagad redzam jauna veida kaŗadarbību, un, pat ne   ru-
nājot par hibrīdkaŗu, tā varētu atšķirties no tradicionālās kaŗa dar-
bī bas. Varētu būt, ka gandrīz visi cilvēki būs vajadzīgi. Papildu 
no   zīme tam vēl ir tas, ka bruņotie spēki rada stipru saikni, gandrīz 
katram somam ir spēcīga sajūta par valsts aizsardzību.  

Miers nav pats par 
sevi saprotams, 

automātisks

Latvijai 20 gadu 
Eiropas Padomē

10. februārī aprit 20 gadu, kopš 
Latviju uzņēma Eiropas Padomē 
(EP). Lietuva un Igaunija to pa  -
vei ca divus gadus agrāk. Tas bija 
pirmais solis, lai turpinātu ceļu 
uz Eiropas Savienību un kļūtu 
par dalībvalsti. Latvijai bija jā  veic 
virkne pienākumu, un viens no 
tiem – jāievieš Pilsonības likums.

Eiropas Padomes sanāksmju zāle

 EP jēga un būtība ir kalpot par 
Eiropas kontinenta valstu foru-
mu un satikšanās vietu, kur iz  -
diskutēt arī daudzus smagus jau-
tājumus un problēmas, uzraudzīt 
cilvēktiesību un likuma varas 
ievērošanu. Gluži kā citas starp -
tautiskās organizācijas, arī EP 
šajās dienās ir frontes līnija Krie-
vijas un Ukrainas konfliktā.

***
Ārlietu ministrs Minchenes 

drošības konferencē
No 6. līdz 8. februārim ārlietu 

ministrs Edgars Rinkēvičs pie  da-
lījās 51. Minchenes drošības kon-
ferencē Vācijā. Konferencē tās 
da  lībnieki diskutēja par Krievijas 
agresiju Ukrainā un tās ietekmi 
uz drošības situāciju Eiropā, ter-
ro  risma draudiem, hibrīdkaŗu 
un citiem pasaules mēroga izai -
ci nājumiem.

Konferencē piedalījās 400 da  -
līb nieku, tai skaitā vairāki valstu 
un valdību vadītāji, kā arī ārlietu 
un aizsardzības ministri. Dis  ku-
siju dalībnieku vidū bija NATO 
ģenerālsekretārs Jenss Stolten -
bergs, ASV viceprezidents Džo -
zefs Baidens, Vācijas vicekanclers 
un ekonomikas ministrs Zig -
mārs Gabriels, Igaunijas prezi-
dents Tomass Hendriks Ilvess, 
bijusī Valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Fre iberga un citi.

***
Uz tikšanos sanāk 

Latvijas goda konsuli ASV
6. februārī Latvijas vēstniecībā 

Vašingtonā norisinājās ikgadējā 
Latvijas goda konsulu ASV sa  -
nāksme, kuŗas laikā tika pārru-

nā  tas Latvijas prezidentūras Ei -
ro pas Savienības Padomē prio ri-
tātes, Baltijas valstu un Austrum-
eiropas reģiona drošības jautā ju-
mi, Latvijas ārējo ekonomisko 
sakaru un eksporta diversifi cē-
šana, enerģētikas polītika, tūris-
ma, kultūras un izglītības jautā-
jumi.

Sanāksmē arī notika viedokļu 
apmaiņa par kopīgas sadarbības 
īstenošanu turpmāk, tostarp ga -
tavojoties Latvijas Republikas 
simtgadei 2018. gadā.

Andris Razāns

Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns Latvijas goda konsulus 
detalizēti iepazīstināja ar Minis -
t ru prezidentes Laimdotas Strau-
jumas vadītās valdības prioritā - 
 t ēm un no tām izrietošajām Lat-
vijas vēstniecības ASV prioritā - 
 t ēm 2015. gadā. Vēstnieks sacīja, 
ka 2015. gadā Latvijas valdības 
un vēstniecības prioritātes lielā 
mērā ietekmē Eiropas drošības 
situācijas pasliktināšanās, ko iz  -
raisīja gan Krievijas agresija pret 
suverēno Ukrainu, gan radikālā 
islama terrorisma pieaugums 
Eiropas Savienībā, un ISIS cen-
tieni izveidot islama kalifātu Tu  -
vajos Austrumos. Šis ir bezpre-
cedenta izaicinājums Eiropas 
drošībai un nopietnākā Eiropas 
drošības krize pēc “aukstā kaŗa”.

Darba pusdienu laikā tika pār-
runāta Latvijas prezidentūras Ei  -
ropas Savienības Padomē dien as-
kārtība, īpašu uzmanību veltot 
diskusijai par Transatlantiskās 
tirdzniecības un investīciju part-
nerības līgumu (Transatlantic 
Tra de and Investment Partnership 
Agreement – TTIP). Diskusijā pie -
dalījās Eiropas Savienības vēst -
nieks ASV Deivids O’Salivans,   
kā arī ASV Valsts departamenta 
Ekonomikas departamenta va  -
dītājs Rodnijs Ludema.

Gan D. Salivans, gan R. Lude-
ma pauda pārliecību, ka, neska-
toties uz sarežģītajiem sarunu 
jautājumiem, ieguvēji no TTIP 
vienošanās būs uzņēmēji un pa  -
tērētāji visā transatlantiskajā tel-
pā, un TTIP neparedz tirdzni e-
cības standartu pasliktināšanu. 
Vēstnieks A. Razāns aicināja go -
da konsulus līdzdarboties līgu -
ma populārizēšanā ASV.

Latvijas vēstnieks pateicās goda 
konsuliem par viņu darbu 2014. 
gadā, organizējot augsta līmeņa 
Latvijas valdības pārstāvju vizītes 
ASV, kā arī aicināja goda kon-
sulus 2015. gadā iesaistīties Lat -
vijas prezidentūras Eiropas Sa -
vie nības Padomē pasākumu ASV 
organizēšanā, aktīvi sniegt atbal-
stu Latvijas valsts piederīgajiem, 
ja tas ir nepieciešams, paaugsti-
nāt Latvijas atpazīstamību savos 
pārstāvētajos štatos, kā arī stip-
rināt ASV uzņēmēju interesi sa  -
darboties ar Latvijas partneriem. 
Goda konsuli tika aicināti atbals-
t īt 2015. gada jūlijā Latvijā no   tie-

košo Pasaules latviešu uzņēmēj-
darbības 2. forumu, kuŗu organi-
zē Pasaules Brīvo latviešu apvie-
nība (PBLA).

***
Pārrunā drošības 
situāciju reģionā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs ar Vācijas ārlietu ministru 
Franku Valteru Šteinmeieru  (at  -
tēlā) pārrunāja situāciju Ukrainā, 
kā arī gatavošanos Eiropas Sa  -
vienības Ārlietu padomei Briselē.

Rinkēvičs pauda pārliecību, ka 
ir jādara viss, lai kaŗadarbību 
Ukrainas austrumos risinātu ar 
polītiskiem un diplomātiskiem 
līdzekļiem. Minskas vienošanās 
joprojām ir pamats kaŗadarbības 
pārtraukšanai Ukrainas austru-
mos.  Neskatoties uz to, ka Eiro-
pas Savienībā  ir 28 dalībvalstis   
ar dažādiem viedokļiem un uz -
skatiem, tomēr joprojām ir jādo-
mā par jauniem formātiem un 
metodēm, kā atrisināt saspīlēto 
drošības situāciju Ukrainā.

***
NATO vienojas par bazēm 

Austrumeiropā
Reaģējot uz Krievijas agresiju 

pret Ukrainu, NATO dalībvalstu 
aizsardzības ministri vienojušies 
nekavējoties izveidot sešas bazes 
Austrumeiropā, kā arī izveidot 
Sevišķi ātrās reaģēšanas vienību, 
kuŗas sastāvā būs 5000 vīru, pa  -
ziņojis alianses ģenerālsekretārs 
Jenss Stoltenbergs. 

NATO kaŗavīri Ādažu bazē
//  FOTO: REUTERS/Scanpix

Vienības veidošanā vadošo lo -
mu piekrita uzņemties Francija, 
Vācija, Italija, Spānija, Polija un 
Lielbritanija, preses konferencē 
pēc ministru tikšanās Briselē 
pavēstīja Stoltenbergs.

***
Saņem augstāko Tbilisi Valsts 

universitātes apbalvojumu
Vērtējot akadēmiķa Jāņa Stra -

diņa ieguldījumu Gruzijas zināt-
nē, Tbilisi Valsts universitātes 
Ak  a  dēmiskā padome vienojusies 
viņam piešķirt akadēmiķa Iva -
nes Džavahišvili medaļu, kas ir 
augstākais goda apbalvojums, 
kuŗu piešķir universitāte.

Latvijas Zinātņu akadēmijas  
goda doktors gruzīnu zinātnieks 

Nikolajs Džavahišvili Tbilisi 
Valsts universitātes Akadēmiskās 
padomes sēdē uzstājās ar priekš-
lasījumu par Stradiņa ieguldīju-
mu Gruzijas zinātnē. Pēc priekš-
lasījumu uzklausīšanas Akadē  mis-
kā padome vienbalsīgi at   bals tīja 
Stradiņa apbalvošanu ar aka dē  mi-
ķa Ivanes Džavahišvili medaļu.

Akadēmiķis Ivane Džavahišvili 
(1876-1940) ir viens no Tbilisi 
universitātes dibinātājiem un uz  -
skatāms par vienu no 20. gadsim-
ta pirmās puses ievērojamāka-
jiem gruzīnu zinātniekiem.

***
LU prof. Baiba Šavriņa saņem 
augstu Francijas apbalvojumu
27. janvārī Latvijas Universitā-

tes Ekonomikas un vadības fakul-
tātes Starptautiskās ekonomikas 
un biznesa katedras prof. Baibai 
Šavriņai Francijas vēstniecībā 
tika pasniegts kavalieŗa pakāpes 
Akadēmiskā palmas zara orde-
nis. Augstais apbalvojums prof. 
B. Šavriņai piešķirts par nozīmī-
go devumu Francijas-Latvijas at  -
tiecībās, konkrēti par ieguldīju-
mu Francijas-Latvijas  universi-
tāšu sadarbības attīstībā, īpaši 
ekonomikas zinātnes jomā. Or -
de ni pasniedza Francijas vēst-
nieks Latvijā Stefans Viskonti.

Baiba Šavriņa // FOTO: Latvijas 
Universitāte

Jānis Stradiņš
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Prof.  Šavriņa iesaistījusies un 
vada dažāda veida sadarbības 
pro jektus pētniecības un studiju 
jomā, un kā vienu no nozīmī gā-
kajiem Latvijas Universitātei var 
pieminēt dubultdiploma līgumu 
starp LU un Parīzes Est Kreteja 
Universitāti (Université Paris-Est 
Créteil) par divu diplomu iegu -
ves iespējām profesionālajā ma  -
ģistra studiju programmā “Starp-
tautiskais bizness”. Profesore ir  
šīs programmas direktore. B. Šav-
 riņa ir arī CEDIMES – starptau-
tiskā akadēmisko frankofono 
pētnieku tīkla ekonomikā un 
vadības zinātnē direktore.

***
Vaterfordā atklāj izstādi 

PROUD LATVIA - Latvijas 
dizaina veiksmes stāsti

6. februārī Vaterfordā Latvijas 
vēstnieks Īrijā Dr. Gints Apals at -
 klāja izstādi PROUD LATVIA - 
Latvijas dizaina veiksmes stāsti. 

No kreisās: vēstnieks Dr. Gints 
Apals, Vaterfordas pilsētas bib-
liotēkas pārstāve un grāfistes 
mērs Džeims Tobins

Izstāde ir daļa no Latvijas pre -
zidentūras Eiropas Padomē kul -
tūras programmas un atspoguļo 
pēdējās desmitgades radošos 
pro cesus dizaina nozarē Latvijā. 
Visa izstādes koncepta centrā ir 
latvietis, kurš ir lepns par savu 
zemi, tradicijām un darbu, ko 
viņš dara. Tā veidota kā latviešu 
stāstu serija par darbiem un ma -
teriāliem, ko izmanto dizaina 
darbu īstenošanā. Izstādes atklā-
šanā piedalījās Vaterfordas pilsē-
tas un grāfistes mērs Džeims To  -
bins, pilsētas domes, vietējās sa -
biedrības un latviešu kopienas 
pārstāvji.

***
Latvijas simtgades svinību 

rīcības komiteju vadīs 
Dace Melbārde

Lai nodrošinātu savlaicīgu un 
saskaņotu Latvijas simtgades svēt-
ku organizēšanu, valdība atbalstī-
ja Latvijas simtgades rīcības ko  -
mitejas izveidi. Komitejas uzde-
vumi būs izstrādāt svētku sarī ko-
jumu  plānu un financējuma tā -
mi, norādot financējuma avotu. 
Līdz šā gada 1. jūlijam tā jāie -
sniedz Ministru kabinetā. Vien-
laikus rīcības komitejas uzde-
vums būs koordinēt svētku sa   ga-
tavošanas gaitu, veikt uzrau dzību 
un sekot līdzi financējuma iz -
lietošanai.

Rīcības komitejas priekšsēde 
būs  Nacionālās apvienības  pār -
stā  ve, kultūras ministre Dace 
Mel  bārde (attēlā).  Komitejas sa  -
stāvā būs Labklājības ministrijas 
valsts sekretāres vietnieks Ingus 
Alliks, Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības pārstāvības vadītājs 
Jānis Andersons, Valsts izglītības 

satura centra vadītāja vietniece 
Agra Bērziņa, Zemkopības mi -
nistrijas valsts sekretāra vietnieks 
Jānis Briedis, Nacionālās elek-
tronisko plašsaziņas līdzekļu 
pa domes priekšsēdis Ainārs Di  -
mants, Iekšlietu ministrijas valsts 
sekretāres vietnieks Viktors Elk -
s  nis, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras sabiedrisko 
attiecību vadītāja Lita Kokale, Lat-
vijas Pašvaldību savienības pa -
domniece Olga Kokāne, Minis - 
t ru prezidentes parlamentārais 
sekretārs Richards Kols (NA), 
Valsts kancelejas direktora viet-
niece valsts pārvaldes komū ni-
kācijas jautājumos Laine Kučin -
s ka, kā arī Tieslietu ministrijas 
valsts sekretārs Raivis Kron bergs.

***
Konkurss “Ko mums šodien 

teiktu Oskars Kalpaks”
Jau septīto gadu pēc kārtas no -

tiek skolu jaunatnes literārās 
jaunrades konkurss, kas veltīts 
pulkveža Oskara Kalpaka un  
viņa kaŗavīru cīņai par Latviju, 
informē Silvija Kaugere, Dauga-
vas Vanagu Centrālās valdes In -
formācijas daļas speciāliste.

Šogad tema tā pati, kas pirms 
septiņiem gadiem – ko mums šo -
dien teiktu Oskars Kalpaks. Jo  -
projām aktuāla. Tagad  pirmā 
lat viešu atsevišķā bataljona cī  nī-
tāji sava pirmā komandieŗa 
pulkveža Oskara Kalpaka vadībā 
atnāk pie mums – garā. Lai mēs 
kopā atcerētos, kā Latvija toreiz 
tapa: dubļi un aukstums, pilsoņu 
bailes un neizpratne, kaŗavīru 
dezertēšana, neticība un neiz mē-
rojams savā pārliecībā par Latvi-
jas dzīvību – Oskars Kalpaks.

***
Aicina piedalīties Likteņdārza 

draugu alejas veidošanā
No 2. līdz 15. februārim inte-

resenti ielūgti uz Likteņdārza 
draugu alejas izstādes turpināju-
mu Modes un izklaides centrā 
Rīga Plaza un aicināti apmeklēt 
arī starptautisko tūrisma izstādi 
Balttour 2015.

Likteņdārza atbalstītāji tiek 
gaidīti, lai ziedojumu un savu 
vārdu un uzvārdu iemūžinātu  
Likteņdārza draugu alejā, ko 
veido 114 tūkstoši bruģakme - 
ņu, no kuŗiem iebruģēti ir vai - 
rāk nekā 10 tūkstoši. Izstādes 
laikā reģistrētie bruģakmeņi tiks 

iebruģēti Likteņdārzā šā gada pa -
vasarī. Atbalstīt ar savu bruģak-
meni aicinām arī Likteņdārza 
mājaslapā http://www.draugiem.
lv/liktendarzs (ziedojot par bruģ-
akmeni ar SMS) vai pārskaitot     
uz “Kokneses fonda” norēķinu 
kontu.

No 6. līdz 8. februārim Starp-
tautiskajā izstāžu centrā Ķīpsa -    
la notika 22. starptautiskā tūris-
ma izstāde – gadatirgus Balttour 
2015. Tā ir plašākā tūrisma iz -
stāde Baltijā, kas ik gadu atklāj 
jauno tūrisma sezonu. Izstādē 
Ķīp salā sadarbībā ar Kokneses 
Tūrisma centru piedalījās arī 
Likteņdārza pārstāvji.

Izstādēs Likteņdārza īstenotāji 
stāstīja par 2015. gadā plānota-
jiem darbiem un iespējām pie -
da līties dārza tapšanā. 20. martā 
piekto gadu pēc kārtas notiks 
Likteņdārzam veltīts koncerts un 
labdarības izsole. No 11. marta 
visi izsoles darbi būs apskatāmi 
Galerijā Daugava Rīgā, Ausekļa 
ielā 1. 

***
Zolitūdes lietā vēl divi 

aizdomās turētie
Zolitūdes traģēdijas krimināl-

procesā vēl divām personām pie-
mērots aizdomās turēto statuss, 
liecina policijas sniegtā informā-
cija. Valsts policijas Galvenās kri-
minālpolicijas pārvaldes priekš-
nieks  Andrejs Grišins Latvijas 
te  levīzijai apliecināja, ka  šīm di   -
v ām personām piemērots  drošī-
bas līdzeklis – policijas uzrau dzī-
ba, aizliegums pamest valsti un 
aizliegums tikties ar krimi nāl-
pro cesā iesaistītajām personām.

***
Vestards Šimkus ar 

solokoncertu atklāj Latvijas 
prezidentūras kultūras 
programmu Francijā

6. februārī Parīzē notika pianis-
ta Vestarda Šimkus solokoncerts, 
kas ievadīja Latvijas prezidentūras 
Eiropas Savienības (ES) Padomē 
kultūras programmu Francijā.

Koncerta sākumā Latvijas vēst-
niece Francijā Sanita Pavļuta-
Des landes teica uzrunu, iepazīsti-
not koncerta viesus ar Vestarda 
Šimkus panākumiem pasaulē, 
nesen kā Francijā izdoto jauno 
albumu, kā arī minot lielākos no 
kultūras programmā paredzē -
tajiem pasākumiem Latvijas 
prezidentūras laikā.

***
Otavā atklāj Baltijas un 

Ziemeļvalstu filmu festivālu
6. februārī Otavā ar Andra 

Gaujas filmas “Izlaiduma gads” 
(The Lesson) izrādīšanu tika at  -
klāts Baltijas un Ziemeļvalstu fil-
mu festivāls Bright Nights jeb 
“Gaišās naktis”. Filma ir stāsts par 
jaunu skolotāju Zani, kas, nodi-
binot draudzīgas attiecības ar sa -
viem audzēkņiem, nokļūst sarež-

ģītā personisku attiecību mezglā.
Filma savu pasaules pirmizrā -

di piedzīvoja 2014. gada 27. au -
gustā Montrealas Starptautiska - 
jā filmu festivālā, kas ir viens no 
visnozīmīgākajiem kinofesti vā - 
l iem pasaulē.

***
Kamerorķestra Sinfonietta Rīga 

koncerts Frankfurtē
9. februārī Frankfurtē, Alte 

Oper Mozarta zālē,  notika kamer-
orķestŗa Sinfonietta Rīga kon-
certs. Programmā bija klasiskā 
un jaunā mūzika. Koncerts noti-
ka par godu Latvijas prezidentū-
rai ES Padomē 2015. gada pirma-
jā pusē.

Koncerta nobeigumā izskanēja 
Pēteŗa Vaska skaistā un elēģiskā 
Vox Amoris, ko kopā ar orķestri 
atskaņoja izcilā vijolniece Vineta 
Sareika, slavenā Artemis Quartett 
pirmā vijole.

***
Izstāde Latviskās dvēseles raksti

2015. gada pavasarī un vasarā 
Latvijas prezidentūras Eiropas 
Savienības Padomē kultūras pro-
grammas ietvaros Minchenē, Luk-
semburgā un Rīgā būs apskatā -
ma latviešu tautastērpiem un 
Dziesmu un deju svētku tradici-
jai veltīta izstāde Latviskās dvēse-
les raksti.

Izstāde būs stāsts par Dziesmu 
un deju svētku tradicijas attīstību 
saistībā ar tautas pašapziņas un 
valsts veidošanos un tautastērpu 
kā vienu no tautas pašapziņas 
izteiksmes formām. Ekspozīciju 
veidos 26 tautastērpi, fotografiju 
izdrukas, etnografiskie un archai-
oloģiskie priekšmeti un attēli, 
latviešu rakstu zīmes un infor  ma-
tīvie teksti. Audiovizuālais no   -
formējums atspoguļos dziesmas 
un dejas nozīmi latviešu dzīves 
uztverē. Izstādes apmeklētājiem 
būs iespēja izdzīvot Dziesmu un 
deju svētku kopdziedāšanu da -
žādos laikos, dejas soļa raitumu, 
kā arī izpētīt latviešu raksta un 
ornamenta nozīmi un kopsa ka-
rības laikā un telpā. Izstāde būs 
atvērta no 20. marta līdz 19. ap -
rīlim Minchenes Piecu kontinen-
tu mūzejā, no 8. maija līdz 7. jū  -
nijam Neiminsteres Abatijā Luk-
semburgā un no 25. jūnija līdz 
30. augustam izstāžu zālē “Rīgas 

Mākslas telpa”. Izstāde Rīgā tiks 
atklāta, ieskandinot VIII Zieme -
ļu un Baltijas valstu Dziesmu 
svētkus. Ekspozīciju “Rīgas Māk - 
s las telpā” papildinās tautastērpi 
no Skandinavijas un Baltijas 
valstīm.

***
Īrijā mūzicē Mazais Letiņš

Janvāŗa pēdējā kalendāra dienā 
Dublinas sirdī vēsturiskajā 1753. 
gadā celtajā neoklasiskajā, gran-
diozi skaistajā Dublin City Hall, 
Trad Fest 2015 desmitgades jubi -
lejas daudzo sarīkojumu ietva - 
ros, uzstājās arī Latviešu biedrī-
bas Īrijā (LBI) mūzikālā studija 
Mazais Letiņš.

Grupa  Ingūnas Grietiņas va  -
dībā atskaņoja vairākas skaistas 
dziesmas, izpelnoties neviltotas 
skatītāju prieka emocijas un ap  -
lausus. Mūzikālo pavadījumu 
gru pas vadītājai palīdzēja no    -
dro šināt Rasa Stonkus (ģitara) un 
Signis Jaunzems (bungas) un jau-
nie ģitaristi Evita Makšus un 
Henrijs Brūvers. Ar atsevišķu 
snie gumu uzstājās arī Mazā Le -
tiņa blokflautas skolotājas Zanes 
Lambertes audzēkņi.

***
Eiropas valstu fotografi rāda 

Rīgā sastaptos cilvēkus
5. februārī ar foto izstādi Ska-

tieni uz Latviju Latvijas vēstnie-
cība Portugalē sadarbībā ar Lisa-
bonas Eiropas namu (CEDL) at  -
klāja Latvijas informācijas dienas.

Izstādē redzamās fotografijas ir 
tapušas Latvijas Alternātīvā so -
ciālā institūta starptautiskā pro-
jektā “Starpkultūru Eiropas so  -
ciālais fokuss”, kur deviņu dažādu 
Eiropas valstu – Latvijas, Lietuvas, 
Bulgārijas, Kipras, Igaunijas, Ita-
lijas, Portugales, Rumānijas un 
Slovakijas – fotografi atspoguļo 
Rīgā sastaptos cilvēkus un viņu 
ikdienas dzīves ainas.

Foto izstādes mērķis ir veicināt 
diskusiju par sociālo problēmā-
tiku – dažādajām reālitātēm un 
sociāli ievainojamām sabiedrības 
grupām. Informācijas dienas Li -
sabonā dod apmeklētājiem ie -
spē ju tuvāk iepazīt Latviju, iegūt 
tūrisma uzziņas materiālus, kā 
arī informāciju par studiju ie -
spējām Latvijā. Izstādes atklāšanā 
Latvijas vēstniece Portugalē Alda 
Vanaga izteica pateicību foto   
projekta autoriem, vēstniecības 
sadarbības partneriem, kā arī lat-
viešu kopienas pārstāvjiem par 
atsaucību un atbalstu izstādes 
organizēšanā. Izstādes atklāšanas 
sarīkojumu apmeklēja diplomā-
tiskā korpusa pārstāvji, vēst nie-
cības un Eiropas nama sadarbī-
bas partneŗi, Lisabonas pašval-
dību pārstāvji, kā arī Portugalē 
dzīvojošie latvieši.

***
Štutgartes latviešu skoliņas

skolotājas Annas meita Anda 
Kļaviņa piedalījās Latviešu valo-
das aģentūras rīkotajā radošo 
darbu konkursā “Mani septiņ jū-
džu zābaki stāv kaktā putekļiem 
apklāti” un ir uzvarētāju sa  rakstā!

Skola apsveic Andu ar šo pa -
nākumu un saka paldies par 
Štutgartes latviešu skoliņas vārda 
nešanu pasaulē!

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L A I K U  U N  V I E T U  M I J Ā S

Kā izteicies kāds asprātīgs taut-
 saimnieks, grieķu nelaime ir tā, 
ka viņi vēloties dzīvot tā, kā dzīvo 
vācieši, un strādāt tā, kā pierasts 
strādāt Grieķijā – bez īpašas pie-
pūles, pēc iespējas ilgāk sēdēt sa   -
vos krodziņos, dancojot “sirtaki”, 
dzerot “ouzo” un lai tik vācieši 
maksā par to lustēšanos. Paskarbs 
vērtējums, bet nav no gaisa 
grābts.

Grieķu traģēdija sākās drīz pēc 
gadsimtu mijas, kad Grieķijas 
valdība ņēmās piekopt patiesi 
izšķērdīgu un bezatbildīgu bu   -
džeta polītiku, palielinot tēriņus 
un izdāļājot dāvanas.

Pensijas vecums tika pazemi -
nāts līdz 55 gadiem, valsts ierēdņi 

Grieķu traģēdija - vai farss?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

saņēma pat ne tikai “Ziemsvētku 
bonusus” – vienas mēnešalgas ap -
 mērā, bet pat divas papildu mē   -
neš   algas. Tā dēvētais publiskais 
sektors tika briesmīgi uzpūsts, un, 
kad bezdarba līmenis sasniedza 
26%, t.i., vairāk nekā Amerikā 
Lie  lās depresijas laikā, valdība pa  -
lielināja bezdarba pabalstus. Vai 
brīnums, ka budžeta deficits sa  - 
  s nie dza 14% no nacionālā kop   pro-
 dukta. Grieķija aizņēmās miljar -
d  iem eiro no Eiropas bank ām, ka  -
mēr šīs bankas 2010. gadā aizvēra 
dāsnuma krānu un lika saprast – 
pietiek! Ieviesiet sting  ras taupības 
režīmu! Ko? Atteik  ties no ierasta-
jiem labumiem?  Tā ir šantāža! Un 
grieķi sāka dumpoties, apsūdzot 

bagāto Vā  ciju un tās kancleri 
Merkeli “imperialismā”.

Tad nu nebija jābrīnās, ka 
Grieķijas parlamenta vēlēšanās 
spīdošu uzvaru guva radikālā 
kreisā partija “Syriza” un par 
premjērministru kļuva tās 40 ga -
 dus vecais līderis Aleksis Tsipras, 
kuŗš grieķiem vēlēšanu priekš-
vakarā solīja atjaunot valsts 
gādību par darbaļaudīm, sama-
zināt bezdarbu, organizējot tā 
sauktos sabiedriskos darbus u. tml.

Kreiso noslieci raksturo vēlē -
ša nu iznākums: no 300 manda -
tiem “Syriza” ieguva 149, rietum-
 nieciskā ND („Jaunā demokra-
tija”) 76, tās tradicionālā preti-
niece – sociālistiskā PASOK 13, 

neonacisti no “Zelta saullēkta” 
17 un komūnisti (KKE) 15. Ļoti 
zīmīgi, ka tūlīt pēc vēlēšanām 
Alekss Tsipras steidzās uz Krie  -
vi   jas vēstniecību! Un “Zelta rīt   -
ausma” no otrā – labējā – gala 
sā   ka cildināt Tsipru par “preto-
šanos Amerikai” un kreiso “eiro-
skepticismu”.

STRATFOR institūta ģeopo lī-
tiskajā apskatā  atzīmēts, ka 
Grieķijas likstām līdzīgas parā-
dības lika sevi manīt arī Spānijā, 
Portugalē, Francijas un Italijas 
dienvidos. Vai tam sakars ar 
Vidusjūras reģiona iedzīvotāju 
bezrūpīgo mentālitāti?

Ja Aleksis Tsipras vēlas finan -
ciālu palīdzību, kas nav saistīta 

ar prasību pēc radikālām re  -
formām, Kremlis labprāt nāks 
palīgā, lika saprast Krievijas fi  - 
n anču ministrs Antons Siluanovs. 
Var manīt, ka Putins gatavs pa -
līdzēt Grieķijai graut Eiropas 
Savienības solidāritāti, teiksim, 
Ukrainas jautājumā.

Eiropas Savienības dalībvalstu 
kopībā iezīmējas plaisas – gan 
Grie     ķijā, gan Čechijā, un Ungā ri -
jā, kuŗas premjērministrs Vik  tors 
Orbans sludina kaut kādu “illi   be -
rālu” demokratiju. Tātad demo -
kra tija, kas nav liberāla. Ar ko tas 
atšķiras no Putina “suve rēnās” de -
 mokratijas un “varas vertikāles”?

Polijai un Baltijas valstīm šī 
tendence nesola nekā laba.

Pagājušajā nedēļā žurnālā 
Sestdiena intervēts Krievijas 
Federācijas ilggadējais vēst-
nieks Latvijā Aleksandrs Veš  -
ņa  kovs. Saruna starp viņu un 
žur  nālistiem Ivaru Āboliņu un 
Ģirtu Kasparānu lielākoties rai -
sījās par Krievijas un Latvijas at  -
tiecībām, par kuŗām pirms pā   ris 
nedēļām A. Vešņakovs bilda, ka 
2014. gadā tās esot bijušas pat 
ļoti sliktas.  Intervijā viņš to at -
kārtoja:

“Jā, esmu teicis, ka 2014. gads 
ir bijis pats sliktākais gads mūsu 
attiecībās pēdējo divdesmit gadu 
laikā.  Un uzskatu, ka 2015. gadā 
mūsu uzdevums ir no šīs mel -
nās svītras tikt laukā.”

Žurnālists: “Mēs visi zinām, 
kāpēc šīs attiecības ir paslikti  nā-
jušās – tas noticis Krimas un 
Uk  rainas dēļ. Neizskatās, ka šajā 
ziņā kaut kas varētu mainīties.”

Vēstnieks: “Kāpēc?”
Žurnālists: “Jūs taču neatdosiet 

Krimu atpakaļ Ukrainai.”
Vēstnieks: “To, ka ir vēlēšanās 

uzlabot attiecības, apliecina Ār   -
lietu ministrijas valsts sekretāra 
Andreja Pildegoviča un ārlietu 
ministra Edgara Rinkēviča vizī-
tes Maskavā.”

Žurnālists: “Vai tajā, ka attie -
cības pasliktinājušās, Krievijas 
vainu nesaskatāt?”

Vēstnieks: “Protams, nesaska -
tu.  Kuŗš ir vainīgs tajā, kas šobrīd 
notiek Ukrainā?”

Žurnālists: “Un kurš ir vainīgs?”
Vēstnieks: “Es domāju, ka zi   -

nāma atbildība ir jāuzņemas Ei  -
ropas Savienībai, kas uzspieda 
un joprojām uzspiež Ukrainai 
paātrinātu eirointegrāciju.”

Ak, tā gan! Tiesa, šis apgalvo-
jums no A. Vešņakova mutes 
skan mazliet citādi nekā parasti 
no kaimiņvalsts amatpersonām. 
Daudz biežāk tiek apgalvots, ka 
patiesībā pie vainas ir NATO un 

Melīgais vēstnieks
it īpaši Amerikas Savienotās 
Valstis. Vēl pavisam nesen Pu -
tins paziņoja, ka Ukrainas bru-
ņotie spēki esot “ārvalstu NATO 
leģions”.

Taču neatkarīgi no tā, kuŗu 
variantu Krievijas pārstāvji pie -
dāvā, ir pilnīgi skaidrs, ka tiek 
melots tā, ka nacistu propagan-
das korifejam Gēbelsam būtu 
jāsarkst. Tie bija Krievijas kaŗa-
vīri, kas iegāja Krimā un to sa -
grāba. Tie ir Krievijas kaŗavīri, 
kas  patlaban siro Ukrainas dien-
vidaustrumos (pagājušajā nedē -
ļā britu žurnālā The Economist  
citēts fragments no atvaļināta 
kaŗavīra teiktā: “Viņi vienkārši 
nav redzami, viņi darbojas klu - 
s  ām un piesardzīgi.”). Tā ir Krie-
 vija, kuŗa Ukrainas dienvidaust-
rumu “separātistiem” piegādā 
ieročus, kādus citādi šiem huli-
ganiem un terroristiem nere  - 
dzēt kā savas ausis. Visticamāk, tā 
bija no Krievijas piegādāta raķe-
šu sistēma, kas notrieca Malaizi-
jas lidmašīnu. Un šos patoloģis-
kos  melus atbalsta Kremļa pil-
nīgi kontrolētie elektroniskie 
masu plašsaziņas līdzekļi, kas 
nekautrējas rādīt viltotus attēlus 
un ierakstus.

Un  vēl no Krievijas vēstnieka 
teiktā:  “Krievija neiejaucas Lat -
vi jas iekšējās lietās. Un neiejauk-
sies.” Konkrēti A. Vešņakovs to 
teica, atbildot uz jautājumu, vai 
gadījumā viņš ar Saeimas polī ti-
ķiem ir pārrunājis Latvijas Valsts 
prezidenta vēlēšanu iekārtu. Jau 
sen mēļots, ka tautas vēlēta pre-
zidenta institūciju zināmi polī-
tiski spēki vēlas ieviest cerībā,     
ka tauta ievēlēs kādu, kas pret 
Krieviju izturēsies laipnāk un 
pretimnākošāk. Piemēram, Rī -
gas galvu Nilu Ušakovu, kuŗš 
skaitās viens no mūsu valsts po -
pulārākajiem polītiķiem un sa -
vas simpatijas pret Maskavu 

nekad nav īpaši slēpis. Nē, nē, 
vēstnieks teica. Viņš vienkārši 
esot painteresējies, ko par to 
domā parlamentārās partijas,    
bet kaut ko teikt priekšā – nu,  
nē, taču!

Protams, tā ir diplomātiska 
atbilde, bet vienalga melīga. 
Krievija neiejaucas Latvijas iek-
šējās lietās? Nu, labrīt! Salīdzi-
noši nesen Krievijas Ārlietu mi  -
nistrijas pārstāvis Konstantīns 
Dolgovs izteicās tā:

“Eiropas komisija spītīgā kārtā 
saglabā savu nevēlēšanos iejauk-
ties krieviski runājošo iedzīvo-
tāju tiesību masīvajā apspiešanā 
Baltijas reģiona valstīs, aizbildi-
noties, ka tai neesot attiecīgās 
jurisdikcijas. Mūsuprāt, nav pie -
ņ    emami attaisnot kādreizējo       
SS leģionāru gājienus Rīgā, 20. 
Waffen SS divīzijas veterānu 
tikšanos Igaunijā, vai arī leģio -
nāru un nacistu kaŗa noziedz -
nie ku ceremoniālo apglabāšanu 
ar valsts godinājumu. Pacelt na  -
cistu noziedzniekus un viņu pa -
kalpiņus, kas bija atbildīgi par 
miljoniem miermīlīgu eiropiešu 
apzināto slepkavošanu, līdz “brī-
vības cīnītāju” statusam ir aug - 
s tākā mērā ciniski.”

Par to, ka mūsdienu Krievija 
absolūti jebkuŗu savu pretinie -
ku uzskata par “fašistu”, es jau 
rakstīju iepriekš. Leģionāri bija 
brīvības cīnītāji. Un pārstāvim 
no Krievijas, kur pēdējo gadu 
laikā un ar režīma un policijas 
klusu svētību neonacisms ir uz  -
plaucis līdz nepieredzētam līme-
nim, apgalvot, ka tas notiek Lat-
vijā – tas, lūk, ir “augstākā mērā 
ciniski”.

Krievija iejaucas Latvijas “ie   k-
šējās lietās” ikreiz, kad tās Ār  - 
  lietu ministrija vai parlamen-
tārieši muld par Latvijas nepil-
soņiem, par Latvijas izglītības 
sistēmu (Dolgovs tajā pašā runā 

apgalvoja, ka valsts līdz 2018. 
gadam grasās slēgt pilnīgi visas 
krievu skolas Latvijā, kas nav 
taisnība), par Latvijas attiecī -
bām ar Eiropas Savienību un 
NATO u.tml. Nav svarīgi, vai šā -
das domas nāk no tādiem klau -
n iem kā Žirinovskis, vai arī no 
Ārlietu ministrijas pārstāvjiem 
ar pašu ministru priekšgalā. 
Janvārī, kad notika minētā tik-
šanās starp Sergeju Lavrovu un 
Edgaru Rinkēviču, Krievijas Ār  -
lietu ministrijas preses relīzē      
bija šādi vārdi: “Krievijas puse 
pievērsa uzmanību faktoriem, 
kuŗi traucē divpusēja dialoga 
attīstību, tajā skaitā minot Lat -
vijas nedraudzīgo attieksmi pret 
atsevišķiem Krievijas kultūras 
cilvēkiem un polītiķiem, kā arī 
etnisku krievu tiesību nelabvē-
līgo situāciju. Tāpat pieminēta 
„masīva nepilsoņu” statusa prob-
lēma, kā arī bijušo Waffen SS le -
ģionāru pacelšana līdz varoņu 
statusam.”

Lūk, kā! Latvijas “nedraudzīgā 
attieksme” pret “kultūras cilvē - 
k iem” saistāma ar pagājušā gada 
E. Rinkēviča lēmumu Latvijā 
neielaist trīs cilvēkus, kuŗi bija 
atraduši par vajadzīgu publiski 
jūsmināties par Krimas aneksi -
ju, un par Krievijas polītiķiem      
te nemaz nav jārunā, jo viņi visi 
kā viens ir atbildīgi par Krimu 
un par to, kas patlaban notiek 
Ukrainā. Nepilsoņi mūsu valstī 
nesūdzas, jo, starp citu,  “nepil -
soņu pases” viņiem ļauj brīvi 
ceļot Eiropā, kā arī Krieviju ap  -
meklēt bez vīzas. Turklāt Krie-
vija mūsu valsts “iekšējās lietās” 
arī ir iejaukusies ik  reizi, kad 
režīmam vien zināmu iemeslu 
pēc piepeši kāds no mūsu valsts 
pārtikas produktiem kļūst “ne  -
higiēnisks”. Un ne jau Latvijas 
lietās vien. Krievija iejaucās Igau-
nijas iekšējās lietās tad, kad, ja      

ne gluži no Kremļa, bet noteikti 
ar tā svētību, notika masīvs ki -
ber uzbrukums pēc tā dēvēta -
jiem “bronzas zaldāta” nemie-
riem. Un Lietuvas iekšējās lietās 
Krievija iejaucās tad, kad tā pie-
prasīja arestēt un Krievijai izdot 
jebkuru lietuvieti, kuŗš PSRS      
laikos izvairījās no dienesta PSRS 
bruņotajos spēkos. Nemaz ne -
runāsim par Ukrainu un tās 
“iekšējām lietām”, par Gruziju, 
par Moldovu. Sarakstu varētu 
turpināt.

Protams, jebkuŗas valsts dip-
lomāts ārvalstīs pārstāv savas 
valsts viedokli. Tā, piemēram, 
kad kādreizējā ASV vēstniece 
Latvijā Katrīna Toda Beilija Lat-
vijas universitātē pateica ļoti 
skarbu runu par valstī valdošo 
korupciju, atsevišķi censoņi 
mūsu valstī apgalvoja, ka viņa 
vienkārši  esot no rīta  uzmodu-
sies kašķīga.  Rakstīju toreiz un 
atkārtoju tagad – ASV vēstniece 
neteica neko tādu, kas nebija 
aprobēts vismaz ASV Valsts de -
partamentā, ja ne augstāk.

Tas pats acīmredzot sakāms 
par Vešņakovu. Ja viņš pārstāv  
melīgu valsti, tad ir arī  skaidrs, 
ka viņam pašam  nākas būt me  -
līgam. Starp citu, pirms kļūt par 
vēstnieku Latvijā, Aleksandrs 
Vešņakovs bija Krievijas Cen - 
t rālās vēlēšanu komisijas vadī -
tājs, tas nozīmē, ka viņa pārrau-
dzībā bija visas vēlēšanas, kuŗas 
par brīvām, godīgām un atklā-
tām nu neuzskatīt nekādi. Arī 
tajos laikos acīmredzot viņam 
nācās aiz muguras sakrustot 
pirkstus katru reizi, kad viņš 
paziņoja vēlēšanu rezultātus.

Un  tomēr jautājums: ja vien 
Aleksandrs Alberta dēls Vešņa-
kovs nav pilnīgi zaudējis morāli, 
tad kā viņš spēj spogulī skatīties 
pats sev acīs?
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EDUARDS
SILKALNS   

Kāpēc vārds “aplikācija” jā   kri -
tizē un pat ir uzvarējis nominā-
cijā “gada nevārds”? 2. februārī 
uzzinājām 2014. gada vārda, ne -
vārda un spārnotā teiciena ak  ci -
jas rezultātus, un žūrijas pār  stāv-
ji pastāstīja par to, kas sa   ņemts 
divpadsmitajā valodas kop šanai 
veltītajā visas tautas aptaujā, 
kāpēc uzmanīgāk jālieto sveš-
vārdi un ko šī akcija liecina par 
latviešu valodas stāvokli.

Valoda ataino pēdējā laika 
aktuālitātes. Bieži dzirdētā “apli-
kācija” var radīt pārpratumus, jo 
līdz šim tā saukts izgriežams un 
uz kaut kā uzklājams elements 
no auduma vai papīra. Bet tagad, 
ja, piemēram, slimnieks  izlasīs – 
“aplikācija”, tad īsti nesapratīs – 
vai domāts kāds plāksteris vai 
varbūt tas, kas pareizi saucams 
par viedtālruņa lietojumpro-
grammu jeb lietotni (angliski – 
application, app).

Gada vārda tituls piešķirts 
“ausīšiem”, kas skan īsāk un mī -

“Ausīši”, “aplikācija” un “Nē, tā es neesmu. – 
Tu zini, kas es esmu?”

2014.  gada vārds, nevārds un spārnotais teiciensVALTERS FEISTS

ļāk par “ausu sildītājiem”, kas 
turklāt neko aktīvi nesilda, tikai 
neļauj aizplūst no valkātāja ausīm 
siltumam – tā skaidrots nesenā 
RLB latviešu valodas attīstības 
kopas (LVAK) sanāksmē.

Gada vārda akciju LVAK rīko 
kopā ar Rakstnieku savienību un 
LZA Terminoloģijas komisiju. 
Žūrijā piedalās literāti, valodnie-
ki un citi valodas praktiķi. Šogad 
vērtētāju bija astoņi, no kuŗiem 
trīs strādā augstskolās, trīs dar-
bojušies terminoloģijā, divi tul-
košanā, trīs  literātūrā vai lite rā-
tūrzinātnē, visi arī saistīti ar sa  -
biedrisku darbu. (Juris Baldun-
čiks, Juris Borzovs, Valters Feists, 
Ieva Kolmane, Artis Ostups, Vi -
neta Poriņa, Lita Silova, Maija 
Sinka.)

Gada spārnotā teiciena ka -
tēgorijā tiek saņemtas attiecīgā 
gada asprātības un pat pārteik-
šanās, kuŗas izsaka kādu viedu 
domu. 2014. gadā tuvu uzvarai 
bijuši: “lēti polītiķi maksā dārgi”, 

“mēs vēlamies pačukstēt tev kādu 
noslēpumu” (publiskā reklāmā!),    
“Induļa un Ārijas kredīts”, “muļ-
ķīgs atentāts pret lieldienu zaķi” 
(tālrādes ziņās), “toksisks de  -
putāts”, “zooneloģiskais dārzs”. 
Ievērots arī: “pilnīgs outlets! nāc 
un baudi!” – diemžēl ar angļu 
valodas sārni “outlets”, kā vietā 
būtu jālieto “izpārdotava”, “izpār-
došanas veikals”. Galīgais žūri -
jas lēmums – viena liela uzvarē-
tāja šoreiz nav, bet ir divi mazi 
uzvarētāji: Inguna Sudraba un 
Artuss Kaimiņš (agrākā vārdā 
Arturs): “Nē, tā es neesmu. – Tu 
zini, kas es esmu!?”.

Arī Rīgas Latviešu biedrības 
valde izpētījusi iesūtītos vārdus 
un teicienus un papildus piešķī-
rusi īpašu veicināšanas balvu – 
Jaņa Rozentāla freskas “Zinātne” 
reprodukciju, ko RLB priekšē -
dis Guntis Gailītis personīgi pa -
sniedza valmierietim Uģim Ada-
 tam – 2014. gada skanīgākā lat-
viskā teiciena, arī biežākās 

domas “Cik tas ir latos?” iesū-
tītājam.

Labi jaunvārdi mēdz rasties 
bērnu valodā. Šoreiz iesūtīts 
“lamu pirksts” – septiņgadnieka 
nosaukums dusmīgam žestam. 
Vārdi, kas pamanīti oficiālos  
rakstos, iestāžu, uzņēmēju un 
sludinājumu valodā, gan iz  klau -
s ās krietni sarežģītāk – “pigmeju 
punduŗezis”, “lolojumdzīvnieka 
pase”, “kremļoloģija”; iesūtīti arī 
nodeldēti svešvārdi “akcentēt”, 
“adekvāts”, rusicismi “kā rezul-
tātā”, “ar mērķi”, “uz doto mo -
mentu” (“ja vien būtu katēgorija 
“prastāk nav iespējams”!” ko -
mentē kāds par valodas inter  na-
cionālizēšanu sašutis akcijas da -
lībnieks!

Pēdējos gados uzradies “mel-
nais ledus” salikts no latviskiem 
vārdiem pēc angļu valodas pa  -
rauga „black ice”), bet latvietis 
domā un saka vienkārši – “at -
kala”! Absurdus var sacerēt arī 
dzimtajā valodā, piem., “vienalga 

tas ir labāks”, “vispārdodošākais”, 
“barotāks”, “portfeļu pārvaldī-
šanas daļas vadītājs”.

Valodas kopēji ieteic gan ne  -
jēdzīgos vārdus, gan labus jaun-
darinājumus sadzirdēt un sūtīt 
visu gadu, lai tie tiktu pienācīgi 
sakopoti un analizēti, bet sa   mu -
džinājumu vietā – ieteikti lat -
viskāki vārdi un frazes. E-pasts: 
gadavards@inbox.lv, visu iepriek-
šējo gadu vārdu un nevārdu 
saraksts tīmeklī: LVAK.word-
press.com/gada-vards-nevards-
teiciens/.

LVAK pēta un kopj latviešu 
valodu ne tikai gadumijā. Katra 
mēneša pirmajā pirmdienā visi 
interesenti var noklausīties stā s-
tījumu par valodu. Tematiskajā 
vakarā, kas notiks 2. martā pulk-
sten 18:00 RLB namā, savu re -
ferātu “Par ģenitīveņiem lat-
viešu valodā” lasīs filologs, tul-
ko tājs, redaktors un terminologs 
Aldis Lauzis.

Mūsdienu Latvijas grāmat-
niecībā bieži sanāk, ka nopietni 
izdevumi prasās sponsoru, jo 
apgādi baidās uzņemties risku 
ciest zaudējumus, ja grāmata 
“neiet”. Izcilā dzejnieka Jāņa 
Medeņa (1903-1961) mūža beigu 
posma dzeja un no polītiska ie  -
slodzījuma vietām rakstītās vēs -
tules Dieva dārzs, Putnu ceļš, 
1947-1955 jau pašā sākumā sai s-
 ta uzmanību ar pavēstījumu 
grāmatas pasītē ne vien, ka iz  -
došanu līdzfinancējusi Medeņa 
meita Maija Poiša, bet arī to, ka 
līdzekļus viņa ieguvusi “no tēva 
mantotās meža daļas pārdoša-
nas”. Valstī, kur noslēpumu vai -
rāk nekā atklātības, tā ir simpa-
tiska informācija, jo iedarbina 
iztēli: meita, lūk, pārdod tēva 
mežu, šo it kā paša Dieva dārzu, 
mežs tiek izcirsts, koksne tiek  
pārstrādāta papīrā, un uz šī pa  -
pīra Dieva dārzs atdzīvojas, šo -
reiz dzejas formā. 

Apspiesta cilvēka atraisīts gars
Jānis Medenis, Dieva dārzs, Putnu ceļš, 1947-1955, 

sakārtojis un komentējis Andrejs Grāpis, apgāds „Mansards”,  2014. g., 592 lpp. 

Ne Dieva dārzs, ne Putnu ceļš 
nav dzejas krājumi, kas grāma -
tās parādītos pirmo reizi. Mede-
ņa Raksti  piecos sējumos no 
1985. līdz 1989. gadam tika iz doti 
Ai    viekstes apgādā ASV. Dieva 
dārzs, kas gan ar nosaukumu 
Daugavgrīvas vainags,  lasāms 
trešajā, bet Putnu ceļš – ceturtajā 
sējumā. Jaunās grāmatas sakār-
totājs un komentētājs Andrejs 
Grāpis, vispirms uzslavējis trim-
das veikumu, norāda, ka šoreiz 
darbi sakārtoti nedaudz citādā 
secībā, kas labāk atbilstot paša 
dzejnieka iecerei, un izlabotas 
Rakstos ieviesušās neprecīzitā -
tes un kļūdas. 

Prāvu grāmatas daļu aizņem 
vēstules, kuŗas Medenis rakstījis 
dzīvesbiedrei, meitām un ne  -
daudzas arī citiem no ieslodzī-
juma Daugavgrīvas cietoksnī 
1947. – 1948. gadā un no Sibirijas  
1949. – 1955. gadā. Likteņu, inte-
rešu un izteiksmes veidu salī -
dzinātgribētājiem var ieteikt Me -
 deņa vēstulēs pameklēt kopska-
ņas ar čechu drāmatiķa, disiden-
ta un vēlākā prezidenta Vāclava 
Havela Vēstulēm Olgai (latviešu 
valodā 2009. g.) un ar Knuta un 
Intas Skujenieku 1963. – 1969. 
gada saraksti (2012. g.). 

Teicams ir Medeņa dzejdarbu 
un vēstuļu pamīšais iekārtojums 
grāmatā. Tā lasītājs, kas grāmatu 
pārlapo sakārtotāja izvēlētajā 
lappušu secībā, pamīšus dabū ie -
 pazīt gan ikdienas rūpju māktu, 
valsts apspiestu cilvēku, gan at -
kal kā ar putniem pār Dieva 
dārziem lidojošu atraisītu garu. 
Bioloģiskais cilvēks, ko vajā arī 
dažādas miesas kaites, lūdz no 
savām mīļajām ģimenes locek-
lēm medikamentus, grāmatas, 

par visu vairāk  – viņu vēstules 
un apciemojumus. Viņam rūp 
meitas Maijas izglītības gaitas, 
viņš nožēlo informācijas deficitu 
par notikumiem ārpus viņa ie  -
slodzījuma vietas sienām vai 
žogiem. Viņš, kam klātos  izspēlēt 
ģimenes galvas lomu, nevar citā-
di, kā vien parādīt savu nevarī -
bu un bezspēcību un tajās atzī-
ties. Aizņemoties virsrakstu, ko 
Jaunā Gaita kādreiz lika pār 
okupētajā Latvijā tapušiem dze -
joļiem, var sacīt, ka vēstuļnieks 
Jānis Medenis ir starp papēdi un 
zemi. 

Pavisam reti vēstulēs uzplaik -
s nī gara spārnu paplivināšana. 
Kaut kur viņš pamāca Maijai 
gramatiku, kaut kur lūdz dzī ves-
biedri noskaidrot kādu dzejas 
metrikas jautājumu. Kāda klusa 
mīlestība atklājas sarakstē ar   
sendienu skolasbiedreni Hildu, 
pilnā vārdā Hildegardi Āboltiņu, 
kam viņš atzīst savu nepiemē-
rotību jaunveidojamajai sabied-
rībai: “Redzi, es tomēr nevaru 
uzrakstīt par traktoriem neviena 
vārda.” (540. lpp.)

Cik gan spilgtu kontrastu 
vēstuļniekam Medenim parāda 
dzejnieks, gara brīvības un ne -
uz varamības celebrants!

Tik vienu brīdi paļāvos es bēd ām,
Un no tā laika esmu tumsas vilts.
Kā mednieks traucu es pa laimes 

pēdām... (265.)
Dzied bišu spiets! ... Nu bēdas 

pametiet, - 
Grib pati laime dot jums īsto 

prieku! (264.)         
Tikpat vāri, cik gara lidojumi 

vēstulēs, Medeņa apcietinājuma 
laika dzejā parādās galēja no -
spiestība un pesimisms. Ko tādu 
visauglīgāk būs meklēt starp 

ārpus krājumiem palikušajiem 
dzejoļiem. Dzejniekam nerak - 
s  turīgā drūmā pasaules skatījuma 
zenīts sasniegts dzejolī „Kaulu 
smadzenes izēdīs cinga” (381.):

Kaulu smadzenes izēdīs cinga,
Visa miesa – viens strutojošs trums.
Necitējamam – jo pārāk natu  rā-

 lam – pantam seko nobei gums:
Skatīs rīts: kas tur sētmalē 

kārpās, - 
Varbūt vakar tas cilvēks vēl bij?
Viņa dvēsele ielīst grib tārpos,
Kas tur mēslus bez atmaņas rij.
Jāatzīstas, ka mazliet pārsteidz 

Medeņa kā mūsu literātūras vēs-
turē daudzinātā dzejas metrikas 
meistara visai vaļīgā apiešanās   
ar leksikas vispārpieņemtajām 
gramatiskajām formām. Ritma, 
atskaņu, daiļskanības labad Me  -
denis gatavs atkāpties no va -
lodnieku izvirzītajām normām. 
Vārdam “pēdējā” un “pēdējie”,  
medeņaprāt, ir viena balsiena 
par daudz, tāpēc viņš dzejo par 
pēdjo mīlu, pēdjo svētību, pēdjo 
vasaru, pēdjiem stariem. Citreiz 
vārdi kropļoti atskaņu dēļ: ka  -
mēr liepas ziedos plaukst, dvēslei 
aukst.  Dažreiz vārdi pagarināti, 
lai iekļautos ritmā: dzejnieka sirds 
sāp sapiņos veltos, un viņš domā 
par sapiņiem, kam gala nav. Ja 
līdzās divām pieņemamām at  -
skaņām dzejniekam ievajagas   
vēl trešo, šī trešā dažkārt iznāk 
kropla: kļuvis – guvis – tuvis, la   -
pu – kapu – slapu, daudz – audz – 
saudz.  Lai būtu vārds, kas “rī  -
mējas” ar “dzīvinošs”, osis pār-
taisīts par ošu. Kā trešo partneri 
sārtiem vārtiem dzejnieks pie -
dāvā  pārtus. (“dej pa berztiem 
pārtiem”): nupat  skatos sino-
nimu vārdnīcā, ka “pārts” ir ap -
vidus vārds ar nozīmi “klons”. 

Tad jau arī “rieks” ar nozīmi 
“rika” droši vien būs apvidus 
vārds! Kur vienā pašā rindā vai 
teikumā sagrozīts vairāk nekā 
viens vārds, efekts var būt jau 
komisks: 

Krītoša zvaigzne kā bults  no  -
stiepās debesīm pār. – Būtu Jāņa 
Medeņa mūžs par dažiem gadu 
desmitiem pastiepies gaŗāks, 
iespējams, ka viņš pats būtu  ķē  -
ries pie savu darbu pārska  tīša -
nas un rediģēšanas, tāpēc atstā - 
s im vien savu dzejas klasiķi mie-
rā: kā nekā, grāmatas pirmajā 
teikumā viņš vienā elpas vilcie -
nā nosaukts kopā ar Ādamsonu 
un Čaku par  vienu no spilgtā-
kajiem ienācējiem latviešu pag. 
gs. 30. gadu dzejā.

Informātīva vērtība ir Andreja 
Grāpja un Maijas Poišas ievad - 
v ārdiem un komentāriem. Tajos 
rodam skaidrojumu par krāju-
mu Dieva dārzs un  Putnu ceļš 
virsrakstiem, norādi par Medeņa 
virzību laika gaitā no dievturī -
bas kristietības virzienā, iemes-
lus, kuŗu dēļ Medenim izsūtīju-
ma laikā pievilcīga šķitusi formu 
komplicētība, iemeslus, kuŗu dēļ 
Medenis 1945. gadā no Kurze-
mes nav devies savai radu saimei 
līdzi trimdā, un daudz ko citu.

Grāmatas beigās plašas norā-
des uz dzejoļu pieejamības vie-
tām paša dzejnieka oriģinālajā 
rokrakstā vai mašīnrakstā un uz 
avotiem, kur redzami dzejoļu 
pirmpublicējumi. Protams, grā-
mata nevar cerēt uz plašu izpla -
tību, bet tā būs skaista dāvana 
mūsu kultūras vērtību un vēs tu-
res pārdzīvojumu īsteniem no  -
vērtētājiem. Cik labi, ka Latvijā 
netrūkst pārdodamu mežu un to 
pircēju!
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Kādas labas ziņas atvedāt uz 
Latviju pēc darba vizītes Ame-
rikas Savienotajās Valstīs?

E. R. Vizītes laikā bija vairākas 
vērtīgas tikšanās un sarunas – gan 
ar ASV viceprezidentu Džo Bai-
denu, gan ar Valsts sekretāru 
Džo nu Keriju un citiem valsts-
vīriem, galvenokārt par situā -
ciju Ukrainā, kā arī par Eiropas 
Savie nības sadarbību ar ASV ģeo-
polītiskās krizes risināšanā, cīņā 
pret terrorismu. Runājām arī par 
situāciju Baltijas jūras reģio nā, 
par drošības riskiem. Bet tā labā 
ziņa – saņēmu atbalstu aicinā-
jum am Amerikai stiprināt mūsu 
valsts ārējo robežu. Tas iekļauj no -
vērošanas sistēmas, drošības ele-
mentus utt., ko gan plašāk  ne  ko-
 mentēšu, jo tas saistās ar vals ts 
dro  šības jautājumiem, taču darbs 
jau ir sācies. Mēs zinām, ka mūsu 
robežas nav pietiekami labi no  -
stip rinātas, un apzināmies arī,      
ka tas pirmām kārtām attiecas      
uz mums pašiem. Robežu no -
stip rināšana ir Iekšlietu minis - 
t rijas kompetence, un ministrija 
ir sagatavojusi konkrētus priekš -
likumus par to, kur tieši var no  -
derēt Amerikas palīdzība. ASV 
Valsts sekretārs šos priekšliku-
mus ir apstiprinājis, kā arī aplie -
cinājis, ka palīdzību Amerika ir 
gatava sniegt, un jo drīzi sekos 
ekspertu darbs un konkrēti risi-
nājumi.   

Cik spēcīgi „kaŗotāji” esam 
informātīvajā kaŗā, kas norit 
bez ieročiem, bet tāpēc nav 
mazāk baiss?

Tas, ko mēs dēvējam par infor-
mātīvo kaŗu, propagandas kaŗu, 
citkārt par hibrīdkaŗu, īstenībā 
jau nav nekas jauns un nebijis. 
At  minēsimies t. s. aukstā kaŗa 
lai  ku, kad Padomju Savienība 
sabiedrībai “skaloja smadzenes” 
par “ļaunajiem imperiālistiem”, 
galvenokārt amerikāņiem! Ta -
gad tas tikai norit 21. gadsimta 
manierē, kad plaši pieejami TV, 
tīmeklis un sociālie tīkli. Infor-
mācija izplatās daudz straujāk, 
sasniedz nesalīdzināmi lielāku 
auditoriju un ir efektīvāka.

Taču Krievija pati informātīvi 
slēdz savas robežas Rietumvals -
tu plašsaziņas līdzekļiem, Krie -
vijas iekšienē ir lielas problēmas 
ar mediju brīvību, tiek slēgti opo-
zicijas kanāļi. Nevaru to nosaukt 
citādi kā vien par “smadzeņu 
skalošanu” pašā Krievijā. Un cil -
vēki tiešām tic arī tādām lietām, 
kas ir pilnīgi absurdas, kā, pie-
mē ram, tam, ka Malaizijas lid-
mašīnu notrieca Ukrainas iznī -
ci nātāji, ka Ukrainā kaŗo ameri-
kāņi  un NATO kareivji  utt.

Ne vien Baltijas reģionā – visā 
Eiropas Savienībā ir masīvs pro-
pagandas spiediens – Krievijas 
Russia Today, Sputnik raida ang-
ļu, vācu, spāņu, arabu valodā, un 
tam netiek taupīti milzu līdzekļi.

Ko mēs darām? Pirmkārt, kopš 
janvāŗa ir sācies konkrēts darbs, 
pieņemot ES Ārlietu padomes 
lēmumu (un šo darbu Latvija – 
ES Padomes prezidējošā valsts 
dara) sagatavot visaptverošu Ei  -
ropas rīcības plānu. Mums ir jā  -
rēķinās ar to, ka paši vien Lat vijā 
ar to galā netiksim, lai gan valdī-

Par hibrīdkaŗu, „maigās varas” ķetnām un mums pašiem
LR ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs  intervijā Ligitai Kovtunai

ba iespēju robežās ir piešķīrusi 
līdzekļus Latvijas TV 7. kanālim. 
Bet vēl daudz darba un līdzekļu 
jāiegulda, lai Latvijas sabiedris-
kais medijs aptvertu visus reģio-
nus, īpaši Latgali. Ir darbs, kas 
jāpadara pašiem, un ir tāds, kas 
veicams visai Eiropas Savienībai 
kopā.

Otrkārt, Rīgā darbojas NATO 
centrs komūnikācijas jautāju-
mos, kas gādā par informatīvo 
pretdarbību. Un vēl mēs mēģi  - 
n ām pārliecināt kollēgas Eiropā, 
ka vajadzīgs vienots izklaidējo -  
ša un informātīva rakstura TV 
ka  nālis. 

Tai pašā laikā mēs nedrīkstam 
pārvērsties par Krievijas “spoguļ-
attēlu” – propaganda-pretpropa-
ganda. Vajag strādāt profesionāli, 
sniedzot maksimāli objektīvu 
informāciju.  

Latvijas prezidentūras ietvaros 
kopā ar kultūras ministri virzām 
arī iniciātīvu par to, cik objektī -
vi ir Eiropas normatīvie akti, kas 
šobrīd ļauj trešajām valstīm re -
ģistrēt savus medijus kādā citā 
valstī un izplatīt informāciju. Ne -

 dēļas nogaļu raidījumi Krievijas 
TV kanāļos bieži vien balansē uz 
tādas robežas, ko demokratiskā 
valstī kvalificētu par “naida ru   nu” 
un ierosinātu tiesvedību. Latvi jas 
iespējas šai ziņā ir ierobežotas. 

Taču jāņem vērā risks nepār-
vērsties par tādiem, pret kuŗiem 
paši cīnāmies. Ar to es domāju  
to smalko robežu, kas šķir infor-
māciju un propagandu no vārda 
un preses brīvības ierobežoju -
ma. Tā robeža patiešām ir ļoti 
smalka un jāstrādā maksimāli 
precīzi.

Kā šai situācijā izpaužas t. s. 
“maigā vara” un kā to atpazīt? 

 Pirmām kārtām tā atpazīsta-
ma pēc visa tā, ko iepriekš ap  -
spriedām. Un vēl – bieži vien in    -
formācija mūsu valstī ieplūst 
caur “kvazinevalstiskām” organi-
 zā cijām ar centieniem ietekmēt 
zināmas sabiedriskas grupas.   
Tās var būt nometnes, diskusijas, 
fondu rīkoti konkursi ar it kā 
cēlu mērķi, piemēram, atcerēties 
kādu vēsturisku notikumu. Pa  -
rasti  tā ir “spēle vienos vārtos” ar 
mērķi sniegt sev vēlamo vēstures 

interpretāciju un ietekmēt do -
māšanu. Un ir vēl arī tieša po    lī-
tisko partiju financēšana, kā tas 
noticis, piemēram, Francijā un 
Ungārijā, kad galēji radikālas 
labējās partijas saņēmušas kādu 
valsts finanču atbalstu. Darbo -
jas arī šāds “instruments”. 

Un atkal otra puse – sadarbība 
kultūrā, publiskā diplomātija ir 
atbalstāma un veicināma, to ne  -
kādi nedrīkst ierakstīt šai “mai-
gajā varā”. Gan jāraugās, vai šīs 
kultūras  sadarbības aizsegā val - 
s tī nenonāk kāda skandaloza iz  -
stāde vai grāmatu dāvinājums ar 
attiecīgu vēstures interpretāciju.

Kas ir “Austrumu partne rī-
ba”, viena no Latvijas prezi  den-
tūras ES  Padomē prioritā tēm?

Tā izveidota 2009. gadā, ie   -
kļaujot sešas valstis – trīs Kauka-
za republikas – Gruziju, Armē-
niju, Azerbaidžānu un vēl arī 
Moldovu, Ukrainu, Baltkrieviju, 
un no Eiropas puses piedāvājot 
zināmu “sadarbības rāmi” val - 
s tīm, kas vēlas ciešāk sadarboties 
ar ES. Visas bijušās PSRS repub-
likas ir dažādas, un arī viņu mēr-

ķi ir dažādi. Gruzija, Moldova 
un Ukraina vēlas sadarbības lī  -
gumu ar ES. Divas Eirāzijas sa  -
vienības valstis – Armēnija un 
Baltkrievija nedomā iestāties      
ES, tikai vēlas īpašu līgumu, kas 
neskaŗ to statusu minētajā sa  -
vienībā. Baltkrievija, piemēram, 
tikai vēlas uzlabot attiecības ar 
ES noteiktās jomās – ekonomi-
kas modernizācija, polītiskais 
dia logs. Azerbaidžāna sevi redz 
galvenokārt kā ES partneri ener-
ģētikas jomā, jā, arī drošības jo -
mā, bet ne kā ļoti aktīvu attie cī  -
bu partneri. ES savukārt atbils-
toši sniedz palīdzību gan mi  nē-
tajās, gan, piemēram, valsts po  -
lītiskās un tiesu sistēmas attīstī -
bā, ekonomikas modernizācijā 
u. c. tiktāl, cik pašas valstis to 
vēlas.

Šovasar, jūlijā, notiks 2. Pa  -
saules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums. Ārlietu mi  -
nistrija ir PBLA partneris tā 
rīkošanā. Kādu nozīmi piešķi - 
r at šim forumam?

Ņemot vērā, ka 1. forums 
pirms pāris gadiem aizritēja ļoti 
veiksmīgi, uzskatu, ka arī šim 
būs liela nozīme ekonomisko 
sakaru veicināšanā, iesaistoties 
latviešu uzņēmējiem no visas pa -
 saules. Tā ir lieliska iespēja satik-
ties cilvēkiem no visiem konti-
nentiem, pārrunāt jautājumus, 
dibināt kontaktus, sadarboties, 
kas, kā man zināms, kopš 1. fo  -
ruma veiksmīgi notiek. Ir iein-
teresēti cilvēki no ASV, Austrā-
lijas, Eiropas, Krievijas, Cenrāl-
āzijas, Singapūras, un šī sadarbī-
ba ir rēgulāri jāturpina. Ārlietu 
ministrija no savas puses strādā, 
lai pilnveidotu saikni ar tautie-
šiem ārvalstīs, izmantojot so  ciā-
los tīklus. Šogad būs ļoti svarīgi 
arī izanalizēt iegūto pieredzei – 
kas izdevies, kas ne? kāpēc tā  -
dējādi palīdzot arī Latvijas val  dī-
bai veidot ekonomisko polī tiku. 

Neatsverami palīgi šai darbā ir 
mūsu goda konsuli, kuŗi arī tie-
kas ik pa diviem gadiem. Goda 
konsulu vidū ir ne vien latvieši, 
bet arī attiecīgo valstu pavalst-
nieki, kas pēc brīvas gribas un 
par saviem līdzekļiem veic šo va -
 jadzīgo darbu – pārstāv Latviju. 
Un bieži vien ne tikai pārstāv 
Latviju, bet palīdz atrisināt gluži 
praktiskas problēmas. Intere -
san ti, ka Dienvidaustrumāzijas 
valstīs un Latīņamerikā goda 
konsuli ir vairāk orientēti uz eko-
nomisko sadarbību ar Latviju. 
Arī ASV, bet te konsuli strādā      
arī tautiešu sabiedriskās dzīves 
un kultūras jomās. Tāds intere -
sants piemērs – šobrīd mūsu valsts 
Goda konsuls Singapūrā ir pēc 
tautības ķīnietis, kas rosīgi dar-
bojas turienes latviešu dzīves 
organizēšanā un viņu kopā sa  tu-
rēšanā, atbalsta studentu un uz  -
ņēmēju biedrību, tās mājas lapu.

Konsulu tīkls ir ļoti plašs, 
daudz plašāks nekā vēstniecību 
tīkls, un viņi izdara vienlīdz lielu 
un svarīgu darbu kā vēstniecī-
bas. Īpaši nozīmīgi tas ir valstīs, 
kuŗās Latvijai nav diplomātisko 
pārstāvību.

(Par Latvijas Goda konsulu 
sanāksmi ASV lasiet 5. lpp.)       

Edgars Rinkēvičs: “Ņemot vērā, ka Pasaules latviešu ekonomikas un 
innovāciju forums pirms pāris gadiem aizritēja ļoti veiksmīgi, uzskatu, 
ka arī šim būs liela nozīme ekonomisko sakaru veicināšanā, iesaisto -
ties latviešu uzņēmējiem no visas pasaules. Tā ir lieliska iespēja satik-
ties cilvēkiem no visiem kontinentiem, pārrunāt jautājumus, dibināt 
kont aktus, sadarboties, kas, kā man zināms, kopš 1. foruma veiksmīgi 
notiek. Ir ieinteresēti cilvēki no ASV, Austrālijas, Eiropas, Krievijas, 
Cenrālāzijas, Singapūras, un šī sadarbība ir rēgulāri jāturpina. Ārl ie-
tu ministrija no savas puses strādā, lai pilnveidotu saikni ar tautiešiem 
ārvalstīs, izmantojot sociālos tīklus. Šogad būs ļoti svarīgi arī izana-
lizēt iegūto pieredzi – kas izdevies, kas ne? kāpēc tādējādi palīdzot arī 
Latvijas valdībai veidot ekonomisko polītiku.”
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījusi DAIGA KALNS (ASV)  
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Krustvārdu mīklas (Nr. 6) 
atrisi nājums

Līmeniski.  1. Bokss. 4. Rauda. 
6. Atlanta. 7. Balkoni. 8. Gavieze. 
10. Kolektīvs. 13. Saskaņa. 15. Ske-
 lets. 17. Renda. 19. Karantīna. 20. 
Madrigāls. 22. Amata. 23. Nerāt-
na. 26. Ranersa. 29. Galaktika. 30. 
Amerika. 31. Rasetne. 32. Niķelis. 
33. Ekijs. 34. Sieks. 

Stateniski.  1. Balzaks. 2. Sai-
gona. 3. Pasakains. 4. Ragavas. 5. 
Anemone. 7. Bards. 9. Edips. 11. 
Laringīts. 12. Leksikons. 14. Ap  -
kalpe. 16. Teilors. 17. Runga. 18. 
Abava. 21. Barikādes. 23. Nauda. 
24. Raudene. 25. Atamans. 26. 
Rakurss. 27. Regates. 28. Aloje.         

Līmeniski.  1. Daugavas piete-
ka. 4. Viegla, šaura sporta laiva ar 
segtu virsmu. 10. Dancis (sar.). 
11. Augstākie kalni Eiropā. 12. 
Augstas valsts amatpersonas.      
14. Vēlreiz no jauna. 15. Tāda au -
 duma, kas pagatavots no augu 
šķiedrām. 20. Celtnieks, būv-

strād nieks. 21. Nātru audze. 24. 
Līdums. 25. Kalna virsotne, smai-
le. 27. Kažokzvērs. 29. Pa  kā  pie n -
veida iebūves pirtī. 30. Liela, 
resna runga. 34. Divdabis. 36. 
Rente, īre. 37. Galda spēle. 38. 
Studējošs jaunietis. 39. Zemienes 
starp kalniem. 

Stateniski.  1. Maksājums valsts 
iestādei. 2. Novada centrs Kur ze -
mē. 3. Ķīmisku elementu sīkākās 
daļiņas. 5. Izcilu komponistu go  -
da nosaukums. 6. Izjukt, sairt.      
7. Atdzejot. 8. Pupiņš zīdainim.    
9. Papildmaksa. 13. Vinnests. 17. 
Karstgalvis. 18. Laimes nesēja lat-
 viešu mītos. 19. Mierīgs. 22. Gul-
  tas piederums. 32. Rakstisks re  -
ģistrs. 26. Pārsegt, atklāt. 28. Ie  -
priekš, agrāk. 31. Katoļu svētvieta 
Latgalē. 32. Tilpuma mērvienī - 
ba. 33. Jūrmalas pilsētas daļa.      
35. Sala Daugavā. 

Strenču Polītiski represēto biedrības priekšsēde Dzintra Lezdiņa, 
polītiski represētais Albīns Briedis un citi iedzīvotāji ir sašutuši par 
pašvaldības rīcību – janvārī nozāģēti vairāk nekā 20 bērzi 1949. gada 
25. martā represēto piemiņas vietā pie dzelzceļa stacijas, no kuŗas tik 
daudziem sākās sāpju ceļš uz Sibiriju!  Tā ir arī piemiņas vieta Kārlim 
Ulmanim, jo, pēc viņa ierosinājuma, tur tika iestādīti bērzi. Tāpēc 
vēlāk iedzīvotāji to nodēvēja par “Vadoņa birzi”. Tagad bērzu vietā 
rēgojas vairs tikai celmi un piemiņas vieta zaudējusi savu cildenumu. 

Sabiedrības iniciātīvu platformā manabalss.lv turpinās  parak -
s  tu vākšana  par iniciātīvu “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem”. Ar 
ārvalstu latviešu un Latvijas iedzīvotāju atbalstu jau savākti 6809       
(6. februārī) paraksti. Lai iesniegtu izskatīšanai LR Saeimā atbilstoša 
likuma pieņemšanai, vēl nepieciešams 3191 paraksts. Kopīgiem 
spēkiem sasparosimies un savāksim nepieciešamo daudzumu!

Viļakas novada Medņevas pagastā 2. februārī Melānija Dzanuš-
ka nosvinēja 100. dzimšanas dienu. Jubilāre saņēma apsveikumus 
ne tikai no tuviniekiem, bet arī  no Latvijas Valsts prezidenta Andŗa 
Bērziņa.

 Siguldā 2. februārī notika unikālas novadpētniecības Edgara 
Arāja grāmatas “Ko vēsta uzraksti Gūtmaņalā” atvēršanas svētki. 
Tūristu iecienītā Gūtmaņala ir lielākā ala Baltijā – 18,8 m dziļa, 12 m 
plata, 10 m augsta. Ala sākusi veidoties pēcledus laikmetā –  aptuve   ni 
pirms 10 000 gadu sufozijas procesu ietekmē, ūdeņiem iegraužoties 
Gaujas svītas devona smilšakmeņos. Grāmatas autors 20 gadus vāca  
uz smilšakmens iežiem atstātos gravējumus, kas ir  savdabīgs kul-
tūras mantojums.  

Aizkraukles dzelzceļa stacijā 4. februārī svinīgi,  klātesot Satik - 
s  mes ministram Anrijam Matīsam,  AS Latvijas Dzelzceļa preziden -
t  am Uģim Magonem, atklāja izbūvēto jauno sliežu ceļu Skrīveri – 
Krustpils (56 km). Projekta īstenošanā investēti vairāk nekā 100 
miljoni eiro. Tā laikā veikta arī visu esošo tiltu un caurteku rekon-
strukcija, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu un Krustpils 
staciju pārbūve un labiekārtošana, kā arī kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas uzbūvēts pirmais dzelzceļa tilts pār Aiviekstes upi. 

Latgalē, atjaunotajā Lūznavas muižā (celta 1911. gadā), februāŗa 
sākumā atklāja kapellu, kā tas bijis agrākos laikos. Muiža ir ar jū   -
gendstila pili un unikāli iekoptu parku 10 hektaru platībā. Muižas 
ēkas restaurācija veikta ar Rēzeknes novada domes un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) financējuma 
atbalstu. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Latvijas aviācijas sabiedrībai 
un vēstures interesentiem ir pie  -
nācis ilgi gaidītais brīdis – ir iz   -
nā  kusi lidotāja un aviācijas vēs -
turnieka Edvīna Brūveļa (1923) 
grāmata “Latviešu lidotāji zem 
svešiem karogiem’’. Šis izdevums 
aptveŗ visus laika posmus ārpus 
Latvijas pirmās neatkarības. A t -
sevišķa sadaļa veltīta emigrējušo 
un trimdā uzaugušo latviešu pi  -
lotu likteņiem. Iepriekšējais au  -
tora izdevums “Latvijas aviācijas 
vēsture. 1919. – 1940.’’ tika izdots 
divas reizes un kļuva par biblio -
grafisku retumu. Līdz ar jauno 
izdevumu ir sakopota visa Lat-
vijas aviācijas vēsture. Tas ir uni-
 kāls fakts, jo līdz šim tik aizraujo-
ša un nācijas pašapziņai svarīga 
joma kā aviācijas vēsture Latvijā 
nav sistēmatiski pētīta un sako-
pota.

Grāmatas izdevējs: biedrība 
VIVAT! Attālinātais norēķins: 15 
eiro + pasta izdevumi. Kas jāda ra: 
Uz adresi vivat.projekti@gmail.
com jāatsūta eksemplāru skaits 
un piegādes adrese. Atbildē tiks 
nosūtīta pakalpojuma kopējā 
cena. Uz adresi vivat.projekti@
gmail.com jāatsūta maksājumu 
kartes: 1) numurs (16 cipari);        
2) derīguma termiņš; 3) CVK 
kods (3 cipari aizmugurē). Uz 
norādīto adresi tiks izsūtīta grā  -
mata un darījumu apstiprino - 
š ais čeks. 1 eksemplāra piegādes 
cena Latvijā – 4 eiro, ES valstīs – 
7 eiro, ASV, Izraēlā, Krievijā u.c. – 
12 eiro.

UZZIŅAI.
Edvīns Brūvelis (dzimis 1923. 

gadā). Lidotājs un aviācijas vēs -
tur nieks. Inteliģents, dzīves gudrs 
cilvēks, kas sapni par lidošanu 
īstenojis pie četrām valsts iekār-

Unikāls izdevums –
par latviešu lidotājiem

tām. Sācis lidot vēl pirmās brīv  -
valsts laikā, strādājis pie slavenā 
aviokonstruktora Kārļa Irbīša, 
dienējis leģendārajā Grobiņas 
aviācijas pulkā, izdzīvojis un 
palicis Latvijā. Kā pilots un lido-
šanas instruktors debesīs pava-
dījis vairāk nekā 1000 stundu. 
Vairāk nekā pusgadsimtu vācis 
liecības par aviācijas vēsturi, pa  -
saules kontekstā iezīmējot Lat -
vijas aviācijas attīstību. Brūveļa 
nenogurstošās darbaspējas, ne  -
atlaidība un analitiskais prāts ir 
stāvējuši augstāk par amatiem 
un sīkām ikdienas kaislībām. 

Rezultāts – apjomīgs pētījums 
„Lat  vijas aviācijas vēsture. 
1919. – 1940.”, kas izdots 2001. 
ga  dā (izdevniecība „Jumava”) un 
2012. gadā (SIA „Rīgas nami”). 
Tagad beidzies darbs pie nāka-
mās grāmatas “Latviešu lidotāji 
zem svešiem karogiem”, kas ap  -
tveŗ visu pārējo laiku (līdz Pir-
majam pasaules kaŗam, Pirmais 
pasaules kaŗš, Pilsoņu kaŗš Krie -
vijā, starpkaru periods Krievijā, 
Otrais pasaules kaŗš, Latvija 
PSRS sastāvā, latvieši Rietu mos). 
Grāmatas atvēršana notika           
29. ok  tobrī Latvijas Kaŗa mūzejā.

Elvita Ruka un Edvīns Brūvelis

Visu februāŗa mēnesi Liepājas 
Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā 
(Zivju ielā 7) būs skatāma izstāde, 
kas veltīta Valdas Ošs-Lamondas 
(1935. – 1968.) – pirmās latviešu 
iz         celsmes civilās aviācijas pilotes 
Austrālijā – piemiņai.

Lidotāja dzimusi 1935. gada       
6. februārī Liepājā, Latvijas Aiz-
sargu organizācijas aviatora Žaņa 
Ošs un viņa dzīvesbiedres Marijas 
Leontīnes Ošs ģimenē. Otrā pa  -
saules kara laikā ģimene devās 
bēgļu gaitās un 1949. gada vasarā 
no Neapoles ostas Italijā ar kuģi 
“Skaugum” nokļuva Bonegilas 

Piemiņas vieta Ošu dzimtai Liepājas Centrālkapos
//FOTO: Lāsma Gaitniece

Izstāde Liepājā dzimušās 
Austrālijas pilotes Valdas 
Ošs-Lamondas piemiņai

transitnometnē Austrālijā, Vik   to -
rijas pavalstī. Sasniedzot pilnga-
dību, Valda Ošs kļuva par Kara -
lis kā Viktorijas aerokluba (Royal 
Victo  r  ian Aero Club) biedri un 
1956. gadā ieguva lidotājas licenci. 
Viņa bija viena no nedaudzajām 
sie  vie t  ēm, kuŗa strādāja par civi -
lās aviā cijas piloti aviokompānijā 
“Sout  hern Airlines”, izpildot iekš-
zemes reisus.

Valdas Ošs-Lamondas mūžs ap -
  rāvās pēkšņi un negaidīti – viņa 
1968. gada 24. oktobrī 33 gadu 
vecumā traģiski gāja bojā.

LĀSMA GAITNIECE
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// FOTO: http://www.slate.com/ Photo-illustration by Slate. Putin: 
Photo by Alexei Nikolsky/AFP/Getty Images. Obama: Photo by 
Jewel Samad/AFP/Getty Images

12. Saeimas 5. februāŗa sēdē 
atkal tika balsots par Satver-
smes grozījumu nodošanu ko  -
misijām, lai Valsts prezidenta 
vēlēšanas Saeimā notiktu at -
klātā balsojumā. 46 deputāti 
nobalsoja par šo grozījumu no -
došanu komisijām (Vienotība, 
Nacionālā apvienība un Latvijas 
Reģionu apvienība), 22 deputāti 
bija reģistrējušies, bet nebalsoja – 
tā bija daļa no Saskaņas de  pu-
tātiem un viens Zaļo un Zem-
nieku savienības (ZZS) deputāts. 
Atlikušie Saskaņas un ZZS de -
putāti, tāpat kā visa No sirds 
Latvijai (NSL) frakcija, lai gan 
bija zālē, balsojumam pat nere-
ģistrējās. Tādēļ kvoruma nebija, 
balsojums nevarēja tikt par tādu 
uzskatīts, un tas tiks atkārtots 
12. februāŗa sēdē. Maz ticams, 
ka Saskaņa, ZZS un Sudrabas 
vadītā NSL pārdomās un ļaus 
iecerētos grozījumus nodot Saei-
mas komisijām, jo ir skaidrs, ka 

Liekulības tirgus

Obamas jaunā drošības stratēģija krasi
maina attieksmi pret Krieviju

SALLIJA
BENFELDE

šīm frakcijām slepus darītais ir 
tīkamāks par atklātību. Tiesa gan, 
katrai partijai ir savs skaidro-
jums, kāpēc Valsts prezidentu nu 
nekādi nedrīkst ievēlēt atklātā 
balsojumā. Sudrabas partija grib 
visas tautas vēlētu prezidentu, 
tādēļ bijušais Satversmes tiesas 
priekšsēdis, Saeimas frakcijas 
priekšsēža biedrs Gunārs Kūtris 
ar smīniņu publiski skaidroja, ka 
nebalsos par atklātu Valsts pre-
zidenta ievēlēšanu Saeimā, jo 
partija un frakcija grib pavisam 
ko citu. Tā teikt, ja nevaram 
dabūt to, ko gribam, tad mēs 
jums atmaksāsim, kā protam, un 
mums ir vienalga, kā Saeima 
prezidentu ievēl. Arī Saskaņa 
murmina kaut ko līdzīgu, bet 
visinteresantākais ir ZZS Saei-
mas frakcijas priekšsēža Augusta 
Brig maņa skaidrojums, kas droši 
var ieņemt demagoģijas Olimpu. 
Ja balsošana notikšot atklāti, tad 
visi zinās, kā katrs deputāts bal-

sojis un tad uz deputātiem varot 
būt liels spiediens, viņi nevarēšot 
balsot pēc savas pārliecības un 
sirdsapziņas. Acīmredzot frakci-
jas vadītājs ir aizmirsis, ka de -
putāti ir tautas pārstāvji likum-
devējā un ka vēlētājiem ir visas 
tiesības „izdarīt spiedienu” uz 
sa  viem pārstāvjiem. Turklāt, ja 
uz deputātu vai deputātiem tiek 
izdarīts spiediens vai pat draudi 
kādas ekonomiskas vai polītiskas 
grupas interesēs, kas nav savie-
nojamas ar Latvijas kā neatkarī-
gas un brīvas valsts interesēm, 
tad deputātam būtu jāvēršas 
tiesībsargājošajās iestādēs. Jāpie-
bilst arī, ka ir vismaz dīvaini, ja 
deputāts nevar vai negrib skaid-
rot savu izvēli un grib to paturēt 
noslēpumā. Protams, patiesībā 
visas atrunas par nabaga apdrau-
dētajiem un piespiestajiem de -
putātiem ir tukšas runas. Katrai 
no trīs partijām, kas ir pret at -
klātu balsošanu, ievēlot prezi-

dentu, ir savi, iespējams, atšķirīgi 
iemesli. Skaidrs ir tas, ka tām 
patiktu prezidents, kas labprāt 
uzklausītu Aivaru Lembergu, ar 
piekāpību un bijību raudzītos uz 
autoritāro Krieviju un Vladimiru 
Putinu un censtos ietekmēt gan 
Latvijas iekšpolītiku, gan ārpo lī-
tiku kādam vai kādiem vaja dzī-
gajā virzienā. Diemžēl šīm trim 
partijām kopā pietiek balsu, lai 
ievēlētu Valsts prezidentu, jo tām 
ir pat vairāk, nekā vajadzīgā 51 
balss. Kā liecina iepriekšējo pre-
zidentu vēlēšanas, tad vienošanās 
par to, ko ievēlēt, notiek klusiņām 
un ne jau oficiālās frakciju sēdēs. 
Vēlētājiem tiek solīts viens, bet 
darīts tiek pavisam kas cits.

Nacionālās apvienības uzstā-
jību, atkārtoti iesniedzot minētos 
Satversmes grozījumus izskatī ša  -
nai Saeimā, Augusts Brigmanis 
jau nodēvējis par koalīcijas lī -
guma laušanu, un ZZS frakcijas 
vadītājs jau paziņojis, ka tagad 

varot uzskatīt, ka tāda līguma 
vairs nav un zaļzemnieki var 
rīkoties pēc sava prāta. Savukārt 
tas nozīmē, ka ZZS sāks šūpot 
valdību – ne velti jau labu laiku 
polītikas aizkulisēs klīst runas, 
ka valdībai ļaus strādāt līdz Ei -
ropas prezidentūras beigām, bet 
pēc tam zaļzemnieki rausies pie 
varas. Viens no iespējamiem va -
riantiem esot vienošanās, ka par 
Valsts prezidentu varētu ievēlēt 
Solvitu Āboltiņu no Vienotības 
un ka tādā gadījumā par Ministru 
prezidenti jākļūst tagadējai eko-
nomikas ministrei Danai Reiz-
niecei-Ozolai, kuŗu mēdz dēvēt 
par Lemberga „skolnieci”. Jeb-
kuŗā gadījumā tirgošanās būs 
varena, liekulīgu solījumu un 
melu arī netrūks. Apturēt šo 
liekulības tirgu varbūt varētu jau 
pieminētais spiediens no vēlētāju 
puses, vēstulēs un piketos pie-
prasot atklātu Saeimas balsoju-
mu par Valsts prezidentu.

Kā piecu gadu laikā viss var 
mainīties!

Nule tapusī Baltā nama jaunā 
Valsts drošības stratēģija rak-
sturo Krieviju kā reģionālu hu  -
liganu un draudu starptautis-
kajai stabilitātei, krasi mainot 
sadarbības gaisotnes veidoša -
nu, kāda tika pausta iepriekšējā, 
2010. gadā izdotajā stratēģiskās 
polītikas deklarācijā. 

Divdesmit deviņas lappuses 
gaŗajā dokumentā, kas publi-
cēts 6. februārī, Krievija tiek 
pie minēta 16 reizes, no tām 
div padsmit reizes saistībā ar 
jēdzieniem „agresija”, „spaidi” 
vai „kaŗa darbība”, attiecībā uz 
notikumiem Ukrainā un citās 
kaimiņvalstīs.

Dokumentā teikts, ka „Krie-
vijas rīcība Ukrainā skaidri 
norāda, ka Eiropas drošība un 
starptautisko normatīvu ievē-
ro šana pret territoriālu agresiju 
nav garantēti”.

ASV prezidenta Baraka Oba-
mas valdība savu valsts drošī-
bas stratēģiju iepriekšējo reizi 
formulēja 2010. gadā, un tajā 
bija iecerēts atjaunot labas at -
tiecības ar Krieviju. Tad Krie-
vijas prezidents bija Dmitrijs 
Medvedevs, bet Vladimirs Pu -
tins pildīja premjērministra 
pie  nākumus.

Toreiz izdotais dokuments 
pauda optimismu attiecībā uz 
iespējām sadarboties ar Krie vi  ju 
virknē jautājumu, ieskaitot ko -
dolieroču vairošanās un tirdz nie-
 cības ierobežošanu, un „var dar-
bīga ekstrēmisma” apkaŗo šanu.

Dokuments arī nosaucis  Krie  -
viju par vienu no „21. gadsimta 
ietekmīgākajiem centriem”, no -
rādot, ka „Krievija ir atgriezu-
sies starptautiskajā arēnā ar 
spēcīgu balsi.”

LŪKS DŽONSONS (Luke Johnson) un
KARLS ŠREKS (Carl Schreck)
Radio Brīvā Eiropa

2010. gada dokumentā teikts: 
„Mēs cenšamies izveidot stabi-
las, daudzpusīgas attiecības ar 
Krieviju, kas balstītas uz sav-
starpējām interesēm. Savieno-
tās Valstis vēlas redzēt stipru, 
miermīlīgu un turīgu Krieviju, 
kuŗa respektē starptautiskus 
normatīvus.”

Toties jaunā stratēģija šādas 
cerības piemin tikai starp citu – 
bet uzstāda noteikumus papla-
šinātai divpusējai sadarbībai.

„Mēs paliksim atvērti plašā-
kai sadarbībai ar Krieviju jau-
tājumos, kuŗi interesē abas 
puses, ja Krievija mainīs savu 
polītikas kursu un respektēs 
kaimiņvalstu suverēnitāti un 
demokratisko iekārtu.”

Pagājušā gada laikā Vašing-
tona un Eiropas Savienība Krie-
vijai ir piemērojušas sankcijas, 
reaģējot uz Krimas aneksiju un 
bruņoto prokrievisko sacelša-
nos Austrumukrainā, par kuŗas 
atbalstīšanu tās vaino Krieviju.

Jaunā stratēģija nosaka, ka 
Savienotās Valstis „turpinās ar 
sankcijām un citos veidos likt 
Krievijai dārgi maksāt un ar 
klaju patiesību atspēkos Mas-
kavas maldinošo propagandu.”

Dokumentā teikts: „Mēs no -
vērsīsim Krievijas agresiju, 
modri novērosim Krievijas stra -
tēģiskās spējas un, ja būs ne -
pieciešams, palīdzēsim mūsu 
sabiedrotajiem un partneŗiem 
ilgtermiņā pretoties Krievijas 
spiedienam.”

Iespēja piegādāt Kijevai ie -
ročus cīņai pret Austrum uk-
rainas separātistiem netiek tieši 
pieminēta, bet pēdējā laikā 
Obamas valdība šādu iespēju 
apsveŗ iepretim Vācijas un 
Francijas centieniem panākt 
mieru diplomātijas ceļā.

Krievijas kaimiņvalstis un 
NATO

Iepriekšējā ASV Valsts dro-
šības stratēģijas plānā, kas tika 
izveidots mazāk nekā divus 
gadus pēc Maskavas iebrukuma  
Gruzijā separātisko Abhazijas 
un Dienvidosetijas reģionu dēļ, 
Ukraina pat nav pieminēta. 
Vispār tas pauda Vašingtonas 
atbalstu visu Krievijas kaimiņ-
valstu territoriālai integritātei. 
Tajā  teikts, ka, „meklējot sadar-
bības iespējas ar Krieviju kā 
atbildīgu partneri Eiropā un 
Āzijā, mēs reizē atbalstām 
Krievijas kaimiņvalstu suverē-
nitāti un territoriālo vienga-
balainību.”

Tikmēr jaunā stratēģija uz -
sveŗ vajadzību būt piesardzī-
giem. „Mēs no jauna apliecinām 
mūsu sabiedrotajiem, ka mūsu 
drošības garantiju saistības jo -
projām ir spēkā, un ar militā-
rām apmācībām un dinamisku 
klātbūtni Viduseiropā un Aus -
trumeiropā mēs atvairīsim 
Krievijas agresiju.”

Jautājumos, kas saistās ar 
NATO, ko Putins un viņa val-
dība tēlo kā draudu Krievijas 
drošībai, šī, tāpat kā iepriekšējā 
ASV drošības stratēģija, uzska-
ta kā „svarīgāko” (preeminent) 
aliansi. Bet ar NATO saistītie 
izteicieni ir spēcīgāki nekā 
iepriekš, un atspoguļo alianses 
Austrumu sabiedroto palieli-
nātās rūpes par Krievijas no  do-
miem šajā reģionā. Iznākušais 
dokuments no jauna uzsveŗ 
militārās alianses saistību ie -
vērot 5. pantu, kas nosaka, ka 
uzbrukums vienai valstij uzska-
tāms par uzbrukumu visām.

„Mūsu saistība ievērot 5. pan tu 
un garantēt visu NATO sa   bied-
roto drošību joprojām ir „bru ņām 

klāta” (ironclad), tāpat kā mūsu 
saistība rūpēties, lai alianse vien  -
mēr būtu gatavībā reaģēt krizes 
situācijās un gādāt par sadarbību 
kopējas drošības labā.”

Enerģētika  un „vispārējās 
tiesības”

2010. gada ASV drošības stra-
tēģijas plānā netika minēts 
Krievijas enerģijas piegādes jau-

priekšējo un jauno drošības 
stratēģiju saskatāma cilvēk tie-
sību jautājumā. Novērotāji uz -
sveŗ, ka situācija attiecībā uz 
cilvēktiesībām ir krasi paslikti-
nājusies kopš Putina atgrieša-
nās pie varas 2012. gadā.

Lai gan ASV valstsvīri Krie-
viju ir atkārtoti kritizējuši par 
cilvēktiesību neievērošanu, jau-

tājums. Turpretī jaunajā stra-
tēģijā ietilpst bažas par Eiropas 
un Ukrainas atkarību no Mas-
kavas  un reizē apsūdz Krieviju, 
ka tā enerģētiku lieto „poli-
tiskiem mērķiem”.

Minētā atkarība, dokumentā 
uzsvērts, „vērš uzmanību uz 
vajadzību pastiprināt enerģijas 
piegādes drošību kā Savieno-
tajām Valstīm, tā arī mūsu sa -
biedrotajiem un tirdzniecības 
partneriem, veidojot konkurēt-
spējīgu enerģijas tirdzniecību.”

Vēl cita atšķirība starp ie -

nā stratēģija šo jautājumu īpaši 
neuzsveŗ. Iepriekšējais doku-
ments Krievijas cilvēktiesību 
ievērošanas jautājumu gan pie -
minēja, bet daudz maigākā tonī 
nekā pašreizējā kaujinieciskā 
retorika, kas atskan kā Mas-
kavā,  tā Vašingtonā.

2010. gadā sastādītajā doku-
mentā teikts: „Mēs atbalstām 
Krievijas centienus ieviest liku-
mību, atbildīgu valdību un vis-
pārēju tiesību ievērošanu.”

(Tulkojis
PĒTERIS BOLŠAITIS)
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VALENTĪNE LASMANE

SARMĪTE LUNDE

Dzejnieces Annas Dagdas simtgade

Kursas Draudzīgais aicinājums Sietlā – nāc un redzi!

To svinēja 22. janvārī Rīgā ar 
zinātnisku konferenci Misiņa bib-
 liotēkā un 23. janvārī Ventspils 
pilsētas bibliotēkā. Konferenci 
veidoja A. Dagdas fonda priekš-
sēde, pati arī A. Dagdas Kopoto 
rakstu sastādītāja un komentāru 
autore Rīgā – Dr. philol. Anda 
Kubuliņa. Diemžēl es pati neva-
rēju nevienā vietā piedalīties, bet 
vēlos nedaudz par to informēt 

nieku Māri Salēju-Rižiju (arī AD 
fonda locekli). Salējs izteiksmīgi 
nolasīja A. Dagdas dzejoli „Epi-
fānija”, īsi formulēdams arī savu 
ieskatu viņas darbā: „Anna Dagda 
spēj savas dzejas pārdzīvojumu 
pacelt tādā pakāpē, ka tas kļūst it 
kā universāls. Viņas intelekta un 
emociju savienojums, kas kaldi-
nāts īsti klasiskajā formas iz  teik-
smē, man ir jāapbrīno.” Manu prāt, 

Vācijā. Tieši tad, kad turienes 
latviešu bēgļi bija ceļa jūtīs doties 
tālāk no šīs zemes, nevis lasīt 
dzejas grāmatas. Kritiķi to pa -
ma nīja, bet lasītāju nebija. Dzej-
niece, kā jau kurzemniece, bija 
noslēgta, nerunīga, necieta sa  -
dzī vi un čupošanos. Zviedrijas 
pajumtē, Stokholmas priekš pil-
sētu īrēto istabu vientulībā un 
Tramvajvaldes kantoŗa rutīnā maz 

jumā. Diemžēl šāda satura dzeja 
izcilā formā tagad ir reti lasāma. – 
Tāds ir Kubuliņas atzinums.

Par pašu konferenci Rīgā dzir-
dēju no divām stokholmietēm – 
manas meitas un viņas drau dze-
nes. Atklāja to LU Akadēmiskās 
bibliotēkas (Misiņa bibliotēkas) 
direktore Dr. h.c. philol. Venta 
Kocere un Literātūras, folkloras 
un mākslas institūta nodaļas va -
dītājs Benedikts Kalnačs ar uz  ru-
nām, kam sekoja trīs literātūras 
zinātnieku sēdes, kur viņi nola-
sīja referātus par Annas Dagdas 
darbību. Starp sēdēm bija pare-
dzētas divas pusstundu gaŗas ka -
fijas pauzes ar uzkodām, jo kon-
ference beidzās tikai ap pulksten 
sešiem. Uz diviem palieliem gal-
 diem bija izlikti fotouzņēmumi 
ar dažādām piemiņas lietiņām, un 
referenti varēja lietot arī ekrānu 
saviem virtuālajiem materiāliem. 
Zāle bija pilna ar klausītājiem 
(apmēram 60) – vidēja vecuma 
sievietēm, starp kuŗām  manas 
stāstītājas saskatīja pāris stok-
holmietes. Auditorijai bija kriet-
ni  jāsasprindzina uzmanība un 
izturība, lai noklausītos 13 literā-
tūrzinātnieku apceres ar anali-
zēm, atziņām, dažādiem viedok-
ļiem un vērtējumiem par maz 
zināmās personas devumu mūsu 
kultūrai.

Lai illustrētu tematu dažādību, 
minēšu jums nedaudz: „Dagdas 
ieguldījums literātūrkritikā” (Inta 
Čaklā); „Sengrieķu dzejas žanra 
zīmes A. Dagdas „Līdzībās”” (I. Rūm-
 niece); „Trimdas vieta AD daiļ-
ra dē” (J. Rozītis – Stokholma); 
„Savējā un svešā tēls AD dzejā 

un vēstulēs” (S. Kušnere); „Vējš un 
jūra AD „Līdzībās”” (B. Laumane 
– Liepāja); „Kustības zīmes AD 
dzejā (O. Seņkāne – Rēzekne); 
„Ticības motīvi AD dzejā” (J. 
Rokpelnis); „Dagda un Jānis 
Sudrabkalns” (V. Vecgrāvis) – 
(Bez vietas atzīmes ir rīdzinieki).

Pēdējo referātu „Noreibuma un 
sastinguma saites A. Dagdas mī  las 
lirikā” nolasīja konferences vei do-
tāja A. Kubuliņa, pateikdamās 
dalībniekiem un aicinot visus no -
garšot Annas Dagdas simtgades 
kliņģeri. Ap to kādu laiciņu ska-
nēja klātesošo runas ar jautāju-
miem, kas savienoja klausītājus 
ar runātājiem tādā jaukā kopībā. 
Manas abas stāstnieces izteicās 
atzinīgi par raito, interesanto un 
daudzpusīgo sarīkojuma guvumu, 
kaut arī viens otrs referents lasījis 
paklusu un vienmuļi. Bet tā kā 
bija organizēta arī konferences 
filmēšana, tad tie, kuŗi vēlas kā -
du referātu dzirdēt, var tos sa  mek-
lēt tīmeklī: ltv.lsm.lv/lvraksts/22.01. 
2015 – trimdas latviešu dzejniece 
anna dagda.id 427.  

Atsauksmi par Ventspils sanāk-
smi dzirdēju telefonā no A. Ku -
buliņas. Turp devušies četri kon-
ferences dalībnieki, arī viņa pati, 
nolasot tur savus un vēl kādu 
citu referātu. Ventspilnieki devuši 
arī savu daļu programmas, un 
viņu auditorija nebija mazāka 
par galvaspilsētā esošo. 

Annas Dagdas Rakstu I un II 
grāmata (izdevusi Nordik 2001. 
un 2005. gadā) dabūjama, ap  jau-
tājoties lielākajās grāmatnīcās.

Kas meklē, tas atrod!

Jau atkal gads apkārt, un svēt-
dien, 25. janvārī, Sietlas latviešu 
namā san kā bišu spietā. At  sau-
cība Amerikas Rietumkrasta lat-
viešu izglītības centra vasaras vi -
dusskolas Kursa Draudzīgajam 
aicinājumam jūtama kā garīgā, 
tā praktiskā un financiālā līmenī. 
Kopā nākuši gan esošie, gan bi -
jušie audzēkņi un atbalstītāji. 
Vilinoši smaržo kafija un sanesto 
,,groziņu” galds.

NĀC un REDZI, savā rīta spre-
diķī aicināja prāveste Daira Cilne. 
Ir Epifāniju laiks. Mainās laiki, 
mainās vietas, bet ir Aicinājums, 
un ir Atsaukšanās. Ir Epifāniju ceļš. 
Un līdzībās prāveste minēja Kur-
 sas Draudzīgo aicinājumu. Kursā 
tas ir aicinājums jauniešiem at -
klāt savu latvietību, iepazīties ar 
savu vēsturi, valodu; piedzīvot 
savu dzīvo latvietību draudzībās, 
dziesmās, dejās. Bet skaistajos 
svecīšu svētdienas dievkalpoju-
mos jaunieši tiek aicināti atklāt 
savu garīgo dimensiju, kas arī ir 
daļa no tā, kas ir viņi paši.

Pēc Dievkalpojuma Centra zālē 
Indra Ekmane, bijusī Kursas au  -
dzēkne un audzinātāja, dokto-
rante Vašingtonas universitātes 
starptautiskās zinātnes fakultātē, 
veltīja nedaudz vārdu Kursas 
Draudzīgā aicinājuma idejai un 
pasākuma norisei. Prāveste Daira 
Cilne paziņoja, ka Kursas direk-
tors 2015. gada vasarā būs visu 
cienītais un iemīļotais prāvests 

Kārlis Žols. Latviešu biedrības Va -
šingtona štatā (LBVŠ) priekšsēde 
Sarmīte Dāvidsone izteica patei-
cību bijušajam Kursas direkto-
ram Jānim Rogainim par teicamu 
un pašaizliedzīgu darbu. Jānis sa -
ņēma veselu klēpi rožu un visiem 
pateicās; ļaudis cēlās kājās un 
vētraini aplaudēja.

Kad ovācijas jau pierimušas, In -
dra Ekmane iepazīstināja klau-
sītājus ar galveno referenti Aivu 
Ieviņu – doktorantūras kandidāti 
neirozinātnēs Vašingtonas uni ver-
sitātē. Aiva ir studējusi bioloģiju 

pēta, kā ar ,,smadzeņu – datora – 
muguras savienojumu” metodēm 
dzīvnieks varētu atgūt kustības 
pēc muguras smadzeņu ievaino-
juma. Aivas referāta tema: Sma-
dzeņu – datoru savienojumi. Kā 
neiro un inženieŗu zinātņu sa -
darbība ietekmē nākotnes medi-
cīnu. Problēma: simtiem tūkstoši 
cilvēku ASV cieš no muguras sma-
dzeņu ievainojumu sekām – da -
žāda veida un smaguma paralī-
zēm. Līdz šim nav atrastas ne 
tādas zāles, ne vingrojumi, kas 
varētu palīdzēt. Ievainojuma rezul-

100 elektrodu, palīdzību varētu 
kontrolēt datoru vai robota roku, 
un šādi slimnieki varētu kļūt daudz 
patstāvīgāki. Chirurģija, pro  tams, 
ir ļoti sarežģīta, bet pētījumi sek-
mīgi turpinās. Līdztekus stāstī ta-
 jam Aiva rādīja video, kuŗā va  rē-
jām pārliecināties, kā šīs gan drīz 
vai fantastiskās idejas reāli zējas 
dzīvē. Bet vēl interesantāk bija re -
dzēt video un dzirdēt, kā jaunā 
zinātniece strādā tieši savā labo -
ratorijā, eksperimentējot ar žurkām.

Referāta noslēgumā Aiva pa -
tei cās klātesošajiem un vairākām 

Program, Moritz Lab).
Pēc referāta Sietlas latviešu tau -

tasdeju ansambļa ,,Trejdeksnītis” 
vadītāja Katrīne Janga (Kathrine 
Young) ar trīs dejām pieteica 
“Trejdeksnīti” un apliecināja, ka 
jūtas ļoti laimīga, ka var atbalstīt 
“Kursu”. “Trejdeksnītis” ir Sietlas 
latviešu lepnums un lolojums, 
vienmēr gaidīts un sumināts. Tā 
arī šoreiz mūsu lieliskos dejotājus 
skatītāji gan sagaidīja, gan pava -
dīja ar siltiem aplausiem. Un vēl 
– labs pārsteigums bija ziņa, ka 
ilggadējais dejotājs un choreo-

un ir aktīva sabiedriskajā dzīvē: 
palīdzējusi rīkot ALJAs kong re su, 
dejojusi “Trejdeksnītī”, uzskata, 
ka atbalsts Kursai ir ieguldījums 
latviešu jaunatnes izglītībā. Aiva 
strādā zinātnisko pētījumu labo-
ratorijā ar izmēģinājuma žurkām, 

tātā smadzeņu signāli nenonāk 
līdz mērķim, bet ir jau atrastas 
technoloģijas, kas spēj uztvert 
signālus no šūnām, no smadzeņu 
virsmas un ārpus galvas. Tas no -
zīmē, ka smadzeņu signāli ar 
ap  jomā sīka implanta, kuŗā ir ap 

organizācijām, kas atbalsta šādus 
pētījumus, kā arī laboratorijai, 
kuŗā viņa šos pētījumus veica 
(National Science Foundation, 
Center for Sensorimotor Neural 
Engineering, University of Wash-
ing ton Neuroscience Graduate 

grafs Vilnis Birnbaums tikko kā 
Latvijā par savām dejām saņēmis 
divas godalgas.

Noslēgumā Indra Ekmane iz -
teica gandarījumu par padarīto 
un aicināja visus nogaršot pašu 
sarūpēto cienastu.

Epitāfija
Nekas pie dzīves nesien tā, kā nāve sien,
Nekas pie mājas netur tā,  kā aiziešana.
Kas visu dziļāk mīlēt liek kā zaudējums?
Kaut laiks kā ūdens viltīgs plūst starp mums,
Ne nāve, zaudējums, ne aiziešana, – 
Tie nespēj vairāk būt kā mīlestība mana.

Sedz nāve vaigu vien, kas reizi iemīļots,
Zūd, projām ejot, tas, kas sāpinājis,
Un veras maigums brīnumains, un dziļš, un kluss,
Kā ezers, ūdensrožu pilns kad dus.
Zūd viss, kas šķīris un kas sāpinājis,
Un dzīvo viss, ko mīlēdams mans maigums klājis.

(īpaši Stokholmas latviešus), jo 
dzejniece savas dzīves lielāko 
daļu – 52 gadus nodzīvoja Stok-
holmā. Mēs, šejienes latvieši, es   am 
atcerējušies savus dzejniekus viņu 
simtgadēs – 2012. gadā Veroniku  
Strēlerti un Andreju Eglīti, bet 
drīzumā būs jāpiemin vēl Mirdza 
Čuibe (dz. 1917. g.) un Lija 
Kron berga (1918).

Dažas dienas pirms A. Dagdas 
konferences man laimējās no  klau-
sīties Kultūras Rondo raidījumā 
sarunu ar A. Kubuliņu un dzej-

šie vārdi der par atslēgu Dagdas 
dzejai.

Kad Kultūras Rondo vadītājs 
jautāja, kāpēc Latvijā literāti un 
tauta tik maz pazīst šo dzejnieci, 
A. Kubuliņa pastāstīja, ka viņa 
jau pag. gs. 30. gados sākusi rak-
stīt dzeju Ventspilī, skolā ejot. 
40. gados, kad viņa strādāja un 
studēja Rīgā, dzejoļi parādījās 
dažādos preses izdevumos gan 
Rīgā, gan provincē. Taču pirmais 
un vienīgais dzeju krājums „Lī  -
dzības” iznāca tikai 1950. gadā 

pamazām pārtrūka viņas radošās 
stīgas. Dzejnieks jau īsti var radīt 
tikai savā zemē, vietā, kur audzis 
un skolojies savā kultūrā, kur 
viņu dzird un atbalso lasītāji un 
kollēgas. Tā visa trūka trimdā. 
Kubuliņa arī norāda, ka Dagdas 
dzejas vadmotīvs bija mīlestība, bet 
dzīve aizritēja vienpatībā. Mīles-
tība viņai nebija tikai fizioloģiskie 
pārdzīvojumi, ko viņa arī dziļi 
izdzīvoja, bet mīlestības būtība 
daudz plašākā sakarā, apjaušot 
tās nozīmi it kā kosmiskā redzē -
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Es tagad esmu mājās
Pēc četrdesmit gadu dzīves 

Dienvidslāvijā un divdesmit vie -
na darba gada Radio Brīvība/
Brīvā Eiropa pagājušā gada va -
sarā savā dzimtajā pusē Dikļos 
no Serbijas (padomju gados – 
viena no Dienvidslavijas fede-
ratīvās valsts republikām) at -
griezās Aija Kuģe.

Esat dzimusi un augusi Dik-
ļos, kā nonācāt Dienvidslavijā?

Pabeidzu vidusskolu un sep-
tiņpadsmit gadu vecumā sāku 
mācīties Maskavas Valsts uni ver-
sitātē, Psīcholoģijas fakultātē, jo 
Latvijā psīcholoģijas studiju 
nebija. Tur iepazinos ar savu nā -
kamo vīru, kuŗš bija mūziķis un 
kuŗam diezgan bieži bija kon-
certi toreizējā Padomju Savie-
nībā. Apprecējāmies un aizbrau-
cu dzīvot pie viņa.

Vai vienmēr esat zinājusi, ka 
atgriezīsities Latvijā?

Protams, jau vairākas reizes 
biju mēģinājusi to darīt, it sevišķi, 
kad Dienvidslavijā sākās kaŗš. 
Diemžēl tas nebija reāli – man 
Latvijā nebija kur dzīvot un ir 
vecums, kad vairs nevar sākt 
dzīvi no nulles. Turklāt padomju 
gados nebija tik vienkārši atgriez-
ties Latvijā ar vīru ārzemnieku. 
Viņš bija izcils mūziķis, darbu 
viņš Latvijā droši vien atrastu, 
bet tādā gadījumā būtu vajadzīga 
speciāla atļauja no Maskavas. 
Kad pēc komūnistiskā režīma 
krišanas deviņdesmitajos gados 
Dienvidslavijā sākās kaŗš, es ar 
vīru un dēlu pat atbraucu uz 
Latviju, vīrs bija ar mieru pār-
celties uz Latviju. Tomēr man tā 
likās ļoti liela atbildība – neuz-
drošinājos prasīt cilvēkam, kuŗš 
nezina latviešu valodu un ir vairs 
ne tik jaunos gados, pārcelties uz 
pilnīgi citu vidi, zaudēt visus 
savus kollēgas un draugus. Ko es 
varēju piedāvāt? Jā, es gribēju 
atgriezties, bet ne jau viena, un, 
ja būtu iespēja, tikai kopā ar 
vīru. Vīrs man vienmēr teica: „Ja 
es nomiršu pirms tevis, es zinu, 
ka tu atgriezīsies. Tad, lūdzu, 
mani kremējiet un manu urnu 
aizvediet un apglabājiet Dikļu 
kapos.” Tā notika, un tagad mans 
vīrs guļ Dikļu kapos.

Jums droši vien Belgradā 
palika kollēgas, draugi, tuvi 
cilvēki? Nebija žēl no viņiem 
šķirties, varbūt varējāt palikt?

Protams, palika, un draugi ir 
ļoti svarīgi, bet mana situācija ir 
diezgan savdabīga. Svarīgi ir ne 
tikai draugi, bet arī kollēgas. 
Radio Brīvība/Brīvā Eiropa cen-
trs bija Prāgā, mēs ar kollēgām 
sazinājāmies pa telefonu, arī 
braucu uz turieni, tāpēc draugi 
man ir ne tikai bijušajā Dien-
vidslavijā, bet daudzās valstīs, 
nav tā, ka draugi ir vienā vietā 
un tādēļ tur būtu jāpaliek. Mūs-
dienās ir tīmeklis, ir skaips, var 
aizbraukt ciemos, tomēr... Ziniet, 
pēc atgriešanās biju aizbraukusi 
ciemos uz Belgradu un sapratu, 
ka man tur vairs nav vietas. 
Esmu tur nodzīvojusi ilgus ga -
dus, es ļoti mīlēju Belgradu un 
nevaru tur būt tūrists, un nav 
pagājis pietiekami ilgs laiks, lai 
es staigātu pa atmiņu takām, jo 
tas būtu sāpīgi. Jau pēc dienām 
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trīs sāku nožēlot, ka mana at -
pakaļceļa biļete ir tikai pēc des -
mit dienām. Bija sajūta, ka esi kā 
nokritis no zila gaisa pilsētā, 
kuŗu tu zini, bet kuŗā tu esi it kā 
neredzams. Draugi ir jauki, bet 
viņiem ir savs darbs, sava dzīve 
un tev ir jāiet ciemos un pēkšņi 
jājūtas kā ciemiņam vietā, kur 
esi nodzīvojis tik ilgi un kuŗā 
nemaz negribi justies kā ciemiņš, 
bet kur vairs nav tavu māju. 
Manas mājas ir te, Latvijā, un te 
arī gribu palikt. Dikļos dzīvo 
mana māsa, te nopirku nelielu, 
nepabeigtu māju, kuŗu pabeidzu 
celt un iekārtot, un te ir arī mans 
suns un kaķe, kas pārcēlās kopā 
ar mani.

Vai esat dzīvojusi arī Parīzē?
Parīzē mēs dzīvojām vairākus 

mēnešus vasarās, reizēm arī 
ziemā, jo mana vīra brālēns bija 
pazīstams architekts, viņa ģi -
mene daudz braukāja, viņiem 
bija ērti, ka mēs tur dzīvojam, 
kamēr viņu nav. Tā bija pasakai-
na villa pie Marnas upes ar 
dārzu, baseiniem un Parīzi pie 
kājām, tādēļ uz turieni vienmēr 
braucām kā uz laukiem. 

Jūsu dēls nedzīvo Latvijā?  
Viņš ir Latvijas pilsonis, zina 

latviešu valodu, uzskata sevi par 
latvieti. Belgradā viņš beidza 
Mākslas skolu, pēc tam mācījās 
Italijā, Dizaina akadēmijā, tagad 
viņam tur ir darbs un ģimene. 
Dēla sieva ir somiete, un brīvo 
laiku viņi pavada daļu Latvijā, 
daļu Somijā.

Padomju režīma laikā Dien-
vidslavija, kaut arī piederēja tā 
sauktajai sociālisma nometnei, 
bija valsts, uz kuŗu saņemt at -
ļauju braukt bija grūtāk nekā 
uz daudzām citām sociālisma 
valstīm. Vai ārzemniekam Dien-
vidslavijā bija sarežģīti dzīvot?

Dienvidslavija ļoti atšķīrās. No 
vienas puses, dzīve tur bija ļoti 
interesanta, bet, no otras puses, 
man personīgi bija diezgan grūti, 
jo Dienvidslavijai bija sliktas at -
tiecības ar Padomju Savienību. 
Kad aizbraucu uz Belgradu pie 
vīra, izrādījās, ka man ir lielas 
problēmas ar manu Maskavas 
augstāko izglītību, un es iestājos 
Belgradas universitātē un mā  cī-
jos psīcholoģiju vēlreiz. Daudzi  
nemīlēja krievus, un viņu acīs es 
biju krieviete, kaut arī labi zināju 
serbu valodu. Zināmā mērā var 
teikt, ka es biju cilvēks, no kuŗa it 
kā prasa atbildību par visu to, 
kas notiek Padomju Savienībā. 
Bija arī cilvēki, kuŗiem krievi 
patika, un viņi metās man ap 
kaklu un bučoja gandrīz vai kā 
atbrīvotāju, un arī tas bija ļoti 
nepatīkami. 

Ar laiku jūs taču kļuvāt par 
savējo?

Jā, es kļuvu par savējo, bet, arī 
tik ilgu laiku nodzīvojot ārzemēs, 
ir grūti – nav sajūtas, ka tev ir 
saknes tajā zemē, nav sajūtas, ka 
tev ir sava aizmugure. Protams, 
mani draugi mani neuztvēra kā 
svešinieci, bet domāju, ka man 
bija vieglāk novērtēt apkārtējo 
cilvēku mentālitāti, nekā viņiem 
vērtēt mani. Lai ārzemēs kaut ko 
sasniegtu,  jābūt divreiz labākam 
par vietējiem. Tā tas ir, vietējiem 
vienmēr būs priekšroka. 

Vai strādājāt ar psīcholoģiju 
saistītu darbu?

Sociālistiskās Dienvidslavijas 
laikā es kā ārzemniece nevarēju 
strādāt valsts darbā, bet manā 
profesijā bija tikai valsts darbs. 
Ar likumu bija noteikts, ka valsts 
darbā var strādāt tikai morāli un 
polītiski atbilstoši cilvēki. Ār -
zemniecei, turklāt no Padomju 
Savienības, tas nebija iespējams. 
Man piedāvāja palikt Univer si-
tātes Psīcholoģijas institūtā, kur 
kādu laiku darbojos  zinātniskajā 
darbā, bet nācās aiziet. Varēju 
piedalīties tikai dažādos projek-
tos, sāku tulkot tos krievu psī-
choloģiskās literātūras darbus, 
kas  bija pieņemami, nodarbojos 
ar padomju filmu tulkošanu, 
simultāno tulkošanu svarīgās 
sanāksmēs, jo labi zinu gan 
krievu, gan serbu valodu.

Kā jūs kļuvāt par radio kores-
pondenti?

Patiesībā ar žurnālistiku esmu 
nodarbojusies jau kopš bērnības. 

Radio jūs savulaik atzina par 
savu labāko kaŗa koresponden-
ti – vai tā sievietei tomēr nav 
neparasta nodarbošanās?  

Nezinu, tas tomēr ir atkarīgs 
no tā, kāds ir kaŗš un kas notiek. 
Fiziski sievietei varbūt ir grūtāk, 
bet sieviete visu redz no cita 
skatpunkta. Es gatavoju daudz 
materiālu par to, kā dzīvo cilvēki, 
ko viņi domā vienā, otrā vai 
trešajā pusē. Lai saprastu visu to, 
kas skan ziņās, ir jābūt kaut 
kādam fonam. Ja nesaproti, kas 
notiek ar dzīviem cilvēkiem, tad 
viss pārējais ir tikai tukši vārdi. 
Vadoņi un cilvēki, kas tādos lai-
kos bieži vien pārvēršas par 
viegli iespaidojamu un vadāmu 
pūli, kas atbalsta agresiju, labprāt 
pakļaujas jebkurai propagandai... 
Sieviete – kaŗa korespondente  
– to varbūt redz labāk, viņai ir 
vieglāk runāt ar cilvēkiem. Radio 
Brīvība/Brīvā Eiropa pārtraucu 
strādāt dažus mēnešus pirms 
atgriešanās Latvijā, bet iespējams, 

vienalga, kuŗā gadsimtā tie bijuši, 
un vistuvākais kaimiņš ir vainīgs 
pie visa, notiek tas, kas Dien vid-
slavijā notika. Tagad to re  dzam 
Krievijas un Ukrainas gadījumā, 
kad tiek iedarbināta milzīga pro-
paganda, tiek izdomātas nebi-
jušas lietas un reizēm tiek runā-
tas dažādas muļķības. Bijušajā 
Dienvidslavijā tā nenotika tikai 
atšķirīgu reliģisko uzskatu dēļ, 
tiem nebija galvenā loma, kā 
varētu likties no malas. Pie mē-
ram, musulmaņi Bosnijā nebija 
ļoti pārliecināti musulmaņi, tās 
vairāk bija tradicijas svētkos, ne 
stipra reliģiskā pārliecība. Reli-
ģiskie līdeŗi gan centās to izman-
tot savas varas un populāritātes 
stiprināšanai, uzsveŗot un atgā-
dinot par atšķirībām tāpat kā 
polītiķi. Kaŗa laikā un tagad, pēc 
kaŗa, dažādās tautības savai re -
liģijai ir pievērsušās vairāk nekā 
agrāk, jo cilvēki meklē savu iden-
titāti, bet ne jau reliģiskais fa -
nātisms izraisīja kaŗu. Dienvid-

Pēc septītās klases katru vasaru 
kaut ko darīju Valmieras avīzē 
„Liesma” – atbildēju uz telefona 
zvaniem, lasīju vēstules, strādāju 
par korektori, sāku avīzei rakstīt. 
Arī mācoties Maskavā, visu savu 
brīvo laiku pavadīju avīzes re -
dakcijā, tāpēc žurnālista darbs 
man nebija svešs. Radio Brīvība/
Brīvā Eiropa Dienvidslāvijā ko -
respondenta nebija, krievu valo-
du Dienvidslāvijā zināja slikti. 
Man bija kontakti ar radio Brī -
vība žurnālistiem un mani rei-
zēm lūdza kaut ko uzrakstīt, ja 
kaut kas svarīgs notika. Deviņ-
desmit otrā gada vasarā, kad 
sākās kaŗš Bosnijā, mūsu ģimene 
atbrauca uz Latviju ar domu, ka 
varbūt paliksim, bet nesanāca. 
Rudenī  aizsūtīju ģimeni atpakaļ 
uz Belgradu un pati aizbraucu 
uz Maskavu strādāt, jo domāju 
– vīrs mūziķis, dēls mācās, no kā 
lai kaŗa laikā dzīvo? Līdz nākamā 
gada vasarai nostrādāju Maskavā, 
aizbraucu atpakaļ uz Belgradu 
atvaļinājumā, un radio krievu re -
dakcija mani lūdza, vai es pāris 
mēnešus tomēr nevarētu viņiem 
pastrādāt. Pagāja  tie daži mēneši, 
man iepatikās, kļuva interesanti 
un sāku braukt arī uz frontēm. 
Domāju, ka kaŗa žurnālistika 
tādos laikos ir vienīgais, ar ko es 
varēju nodarboties. 

ka atkal kaut ko sākšu darīt, jo 
man ik pa laikam zvana un 
piedāvā atjaunot sadarbību. Šo -
brīd vēl jūtos nogurusi tādam 
darbam, jo ilgus gadus strādāju 
kaŗa un krizes apstākļos, katru 
dienu – reizēm līdz vēlai naktij, 
jo bieži pirmais raidījums ir jau 
četros no rīta, ir jāgatavo ma  te-
riāls. Gadā atvaļinājumu varēju 
paņemt labi ja nedēļu, bet, kad 
saskaries ar polītiku, ar to, ka 
patiesībā par tautu un cilvēkiem 
tiek domāts ļoti maz, ka polītika 
ir profesija, kuŗā katrs meklē 
savu labumu, jūties iztukšots, ir 
vajadzīgs laiks, lai atpūstos.

Kā no Dienvidslavijas izvei-
dojās savstarpēji naidīgas ter-
ritorijas, kuŗu iedzīvotāji noga-
lināja cits citu? Vai sociālisma 
režīms ar varu turēja kopā pa -
tiesībā svešas etniskās grupas? 
Varbūt kaŗa un naida cēlonis 
bija piederība dažādām reli-
ģijām un konfesijām?

Ar varu nekas nebija kopā 
salikts un samaisīts. Iemeslu ir 
daudz, nav vienas un vienno zī-
mīgas atbildes, tad būtu vajadzīga 
nopietna situācijas analize. Ja 
katras republikas vadība ir neap-
mierināta ar centrālo vadību, ja 
katrs sāk vilkt uz savu pusi, sākas 
masīva propaganda, tiek vilkti 
ārā vēsturiskie aizvainojumi – 

slavijā tā nebija, reliģija netika 
aizliegta tā, kā tas notika Pa -
domju Savienībā. Mans iespaids 
ir – vaina gulstas tikai uz polī-
tiskajiem līderiem un armijas 
vadību. Katrs gribēja radīt savu 
mazo caristi, savu feodu, kuŗā 
valdīt. Križu un kaŗa laikos tas ir 
ļoti izdevīgi, cilvēki tā kļūst ļoti 
bagāti. Šodien bijušajā Dienvid-
slavijā bagāti lielāko tiesu ir 
polītiķi, viņu ģimenes un tie, kas 
stāvēja tuvu polītikai. Parastie 
cilvēki zaudēja visu, ne jau po -
lītiķu bērni gāja kaŗā un ne jau 
viņi kaŗā mira. Polītiķi kaŗu un 
nāvi skaisti prot pārvērst zeltā 
un  pasniegt sevi kā ļoti svarīgas 
personas. 

Kādas šodien ir attiecības  
bijušajā Dienvidslavijas terri-
torijā?

Cilvēki ir dažādi. Protams, ir 
cilvēki, kas nespēj aizmirst pār -
dzīvoto, bet kopumā attiecības 
nav sliktas. Nesen Bosnijā ļoti 
smagi saslima maza meitene, un 
visa bijusī Dienvidslavija vāca 
naudu, lai meitenīte varētu ār -
stēties ārzemēs. Cits piemērs – 
pagājušajā vasarā bija lieli plūdi 
Bosnijā, Serbijā, pēc tam arī 
Chorvatijā, un bez mājām palika 
tūkstošiem cilvēku.
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Dziļās sērās paziņojam, ka 
102 gadu vecumā mūžībā de -
vies Rīgas Latviešu biedrības 
Goda biedrs, leģendārais koŗu 
diriģents – Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku virsdiriģents un 
Goda virsdiriģents, trimdas – 
ASV, Kanadas, Eiropas Dzies mu 

In Memoriam Roberts Zuika
(1913. 20. I Lubējas pagasta Ambātos – 2015. 4. II Kalamazū, ASV)

svētku, Austrālijas latviešu Kul-
tūras dienu koŗu virsdiriģents, 
periodiskā rakstu krājuma 
„Latvju Mūzika” redaktors un 
izdevējs, publicists un neno-
gurdināms pedagogs Maestro 
ROBERTS ZUIKA.

Dziļā cieņā un pateicībā 

noliecam galvas viņa mūža 
veikuma priekšā.

Izsakām līdzjūtību Roberta 
Zuikas tuviniekiem, draugiem, 
it visiem, kuŗiem bijis gods 
viņu pazīt un baudīt Maestro 
suģestējošo diriģenta žestu.

RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo latvju bied-

rībā (531 North 7th Str, Phila-
delphia PA 19123)

3. martā 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes 
ziņojumi, nākotnes darbība un 
emeritus profesora Nikolaja Ba -
labkina stāstījums par izcilību 
sasniegušo profesoru Jāni Stra-
diņu. Viņa zinīgais iespaids ir 
manāms daudzās Latvijas dzīves 
nozarēs, ieskaitot zinātni, kultūru 
un polītiku.

ŅUJORKA (NY)
DV namā (115 West 183rd St, 

Bronx NY)
14. februārī 15:00 Valentīna 

dienas sarīkojums. Visi laipni ie -
lūgti ar saviem dzejoļiem, dzies-
mām un dejām. „Atvērsim sir-
dis” pie Vanadžu bufetes galda ar 
atspirdzinājumiem. Ieeja $10.

PRIEDAINE (NJ)
19. februārī pulksten 19:00 un 

20. februārī pulksten 14:00 „Kino 
vakars Priedainē” Izrādīsim Jāņa 
Norda spēlfilmu „Mammu, es 
tevi mīlu”. Šī filma ir plaši iz  rā-
dīta Latvijā un ir „Lielā Kristapa” 
( 2014 ) balvas ieguvēja. Filma ir 
stāsts par 12 gadu vecā Raimonda 
vienas nedēļas interesantiem pie -
dzīvojumiem pēc aizbēgšanas 
no mājām un skolas.  Ieeja brīva, 
bet lūdzam ņemt līdz groziņus.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
Latviešu biedrības namā (1705 

9th Ave N, St. Petersburg FL 
33713)

15. februārī 17:00 tradicionālā 

ša nas cienāsimies ar picu un 
atspirdzinošiem dzērieniem.

24. februārī 13:00 videoizrāde 
– Rīgā notikušās Pasaules koŗu 
olimpiādes čempionu koncerts. 
Kafija un cepumi. Visi laipni 
aicināti! Ieejas zied., sākot ar $3.

28. februari, plkst. 13:00 Bied-
rības namā Biedrības pilnsa pul ce, 
kuŗā notiks Valdes vēlēšanas, bu -
džeta pieņemšana un citu svarīgu 
jautājumu apspriešana. Pēc ofi ciā-
lās daļas balsstiesīgos cienās ar 
pankūkām, ievārījumu un desi-
ņām, vienalga, vai tie atbalsta 
re  publikāņus, demokratus, zaļos 
vai neatkarīgos. Lūdzam visus 
Biedrības biedrus piedalīties!

3. martā plkst. 10:00 Biedrības 
valdes sēde.

7. marta, plkst. 14:00 Biedības 
namā Daugavas Vanagu rīkota 
Kaŗavīru pēcpusdiena. Godā-
sim un atcerēsimies mūsu tautas 
varoņus. Programma: mācītāja 
A. Pelda priekšlasījums par ”Na -
cionālajiem partizāniem” un “Meža 
meitām”, bijušo kaŗavīru godi nā-
šana. Ieejas ziedojums, sākot ar 
$15.00. Visi mīļi aicināti!

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.vei-
lande@gmail.com

Katru otrdienu 20:00 koŗa 
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr.: (58 Irving Str, Brookline 
MA 02445). Visi dievk. notiek 
11:00 un dievg. katrā dievk. 15. 
februārī dievk. 22. februārī 
dievk., dr.pilnsapulce.

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

9050, e-pasts: makej@aol.com. 

lut. dr.: (1927 Riverside Dr, Los 
Angeles CA 90039). 8. februārī 
11:00 epifānijas laika 5.sv. laju 
vadīts dievk. 22. februārī 11:00 
gavēņa laika 1.sv. 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 Zigrīda 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.

Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. 15. februārī 
dievk. 22. februārī dievk. ar Sv. 
vak. Draudzes gada sapulce. 
Māc. Ieva Dzelzgalve.

ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Katru 
svētdienu 11:00 dievk. Apvie no-
tās draudzes dievnamā. Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30. 
15. februārī dievk. ar dievg. an -
gļu valodā. 18. februārī 18:00 
Pelnu dienas dievk. ar dievg. 

Mt. Calvary Lut-
 heran Church (308 East Peters-
burg 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

Latvian American Shipping 
Line

16. februārī, no plkst. 13:30 – 
15:00 Biedribas namā tiks pie -
ņemti Lieldienu saini sūtīšanai 
uz Latviju.

feb  ruārī 19:00 Bībeles stunda dr. 
bibliotēkas telpās. 15. februārī 
dievk. – Mūsu kunga apskaid-
rošanas diena, sadraudzība, dr.
pilnsapulce. 19. februārī 11:00 
Bībeles stunda. 22. februārī dievk. 
ar Sv.vak. un dr. darbinieku ie -
vešana amatā, sadraudzība, ie  svē-
tes mācība. 1. martā dievk., sa -
draudzība. 8. martā pulkveža 
Oskara Kalpaka piem. dievk. ar 
Sv. vak., sadraudzība.

ev. lut. dr.: (Trinity Latvian Church, 
P.O. Box 39, Station NDG, Mont-
real QC H4A 3P7). 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. 5. februārī 13:00 pensionāru 
saiets. 15. februārī 11:00 dievk.

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

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

Gates Ave, East Brunswick, NJ).
8. februārī 13:30 Īstbransvikā 

dievk. ar dievg. 15. februārī 
12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 
18. februārī 10:00 Īstbransvikā 
Pelnu dienas svētbrīdis, Bībeles 
stunda. 22. februārī  13:30 Īst-
bransvikā dievk. 

Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
tālr.: 908-638-1101, e-pasts: lat-
vianlutheranchurch@gmail.com.

 
Īstoranža (153 Glenwood Ave, 

East Orange NJ)
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln, Yonkers NY)
Manhatena Seafarers & Intl 

House (123 E 15th St,NY NY)
Morristovna St. Mark Lutheran 

Church (100 Harter Rd, Morris-
town, NJ)

Ņudžersija Holy Trinity Luther-
an Church (70 River Rd, Mont-
ville, NJ) 

Parsippany St. Andrew Luther-
an Church (335 Reynolds Ave, 
Parsippany NJ)

Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 
NY)

Springfilda Holy Cross Lutheran 
Church (639 Mountain Ave, 
Springfield, NJ 07081)

15. februārī 10:00 Jonkeru 
bazn. dievk., māc. Saivars. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš. 
13:30 St.Andrew bazn. dievk. ar 
dievg., māc. Saivars. 21. februārī 
14:00 Manhatenā dievk., māc. 
Saliņš. 22. februārī 11:00 Jon ke ru 
bazn.  dievk., māc. Saivars. Seko 
skautu un gaidu sarīkojums. 10:30 
Salas bazn. dievk., māc. Saliņš.

Krusta dr.: Atonement Lutheran 
Church (1900 Westfall Rd, Roch-
ester NY). 15. februārī 14:00 Atsp. 
laika dievk., sekos gada sapulce., 
diakone Linda Sniedze Taggart.

(128 N Elm Str, Saginava). Māc. 
Roberts Franklins. Dr.sekretāre 
Vija Ārins, e-pasts: vijaarins@
yahoo.com 15. februārī 13:00 
dievk. Pēc dievk. kafija.

 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
tālr.: 925-788-1101, e-pasts: ka -
zols@msn.com. Dr. pr. Jānis Legz-
diņš, tālr.: 858-598-5451, e-pasts: 
jlegzdins@san.rr.com. Visi dievk. 
notiek sestdienās 12:00. 

21. februarī dievk. vadīs mā -
cītājs Mārtiņš Rubenis, kafijas 
galds. 28. marts dievk. vadīs 
prāv. Daira Cilne, dievgalds, ka -
fijas galds. 9. maijs dievk. vadīs 
mācītājs Mārtiņš Rubenis; kafi-
jas galds, draudzes pilnsapulce.

 
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). Visi dievk. notiek 10:30. 
Māc. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org. 
15. februārī angļu val. dievk. ar 
dievg., Bībeles stunda. 22. feb ruā-
rī dievk. ar dievg., padomes sēde.

Trinity Lutheran Church(35 Fuhr-
man St, Schenectady, NY 12308). 
Diakone L. Sniedze-Taggart, 
as  is   tē prāv. O. Sniedze. 22. febr. 
dievkalpojuma nebūs.

ev. lut. dr.: dievk.notiek 14:00 
Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. 
(301 – 58th Street S, St. Peters-
burg, FL 33707). Bībeles stundas 
notiek biedrības namā 11:00. 
Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935. Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 
727-367-6001. 

15. februārī 14:00 dievk. 18. 
februārī 13:00 Biedrības namā 
Svecīšu svētbrīdis. Drīz vien, 
pilnīgi nemanot, sāksies ciešanu 
laiks. Floridas saime jau daudz-
kārt ir atzīmējusi klusā laika 
sākumu ar Svecīšu svētbrīdi, kad 
ieklausāmies Svēto rakstu vārdos 
par gaismu.Tie ir iesildījuši katra 
līdzdalībnieka dvēseli un sirdi. 
Arī šoreiz visi mīļi aicināti! Pēc 
svētbrīža būs kafija un uzkodas.

22. februāri plkst. 11:00 Bied-
rības nama Bībeles stunda. 1. mar-
tā, plkst. 14:00 Dievkalpojums, pēc 
kuŗa tūlīt sekos draudzes pilnsa-
pulce. 6. marta, plkst 11:00 Bied-
rības nama draudzes valdes sede.

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, To -
ronto, ON M4V 1J6), tālr.: 416-
921-3327, e-pasts: baznica@bell-
net.ca. Māc. prāv. Dr. Fritz Traugott 
Kristbergs, tālr.: 905-827-8326, 
e-pasts: fritz.kristbergs@sympa-
tico.ca. Māc. Dr. Anita Gaide, tālr,: 
905-477-7042, e-pasts: aigaide@
yahoo.com. Diakone Aina Avotiņa, 
tālr.: 416-920-8491, e-pasts: avo-
tinsa@aol.com. Dr. pr. Valda Ka -
ļiņa, tālr.: 613-471-1180, e-pasts: 
valda43@yahoo.com.

lut. dr.: Draudzes nams (400 Hur-
ley Ave, Rockville, MD 20850-
3121), tālr.: 301-251-4151, e-pasts: 
dcdraudze@verizon.net, Info: 
www.dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr. pr. Ināra 
Apine, tālr.: 703-790-0833, e-pasts: 
inarazaiga@yahoo.com Svēt die-
nās: 9:15 Latviešu skola, 10:00 
Zaķīši, 11:00 dievk. Kafijas galds. 
Grāmatu galds. Iesvētes mācība. 

13. februārī Pēteŗa Vaska 
mūzikas koncerts. Rīko LOV. 
15. februārī dievk. 18. februārī 

SIRSNIŅU BALLE! Uzstāsies 
lietuviešu balles dejotāji, izloze, 
azaids. Ilmāra Dzeņa un Pēteŗa 
Ozola deju mūzika. Ieejas ziedo-
jums, sākot ar $25. Galda re  zer-
vācijas: Dace Hohlova, tālr.: 727-
479-8026.

Latvian American Shipping 
Line PAZIŅOJUMS! 16. feb-
ruārī 13:30-15:00 biedrības na -
mā tiks pieņemti Lieldienu 
saiņi sūtīšanai uz Latviju.

21. februārī 10:00 pulcēsimies 
uz lielo Biedrības nama un tā 
apkārtnes sakopšanas talku! 
Līdzi jāņem dārza darbarīki (zāģi, 
grābekļi, slotas u.c.). Aicinām arī 
dāmas nākt talkā nama telpu 
uzkopšanā. Pēc dūšīgas strādā-

dzība. Trešdienās 17:00 Bībeles 
stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 
un ceturtdienās 9:00 – 13:00 mā -
cītāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Info: www.detdraudze.org. Visi 
dievk. notiek 10:00 no rīta. 15. 
februārī dievk. ar dievg., māc. 
Biruta Puike Wilson. Pankūku pēc -
pusdiena. 20. februārī Bībeles 
stunda, Andris Danilaus „Brīnumi”.

dr.: Shepard of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL). Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-

(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). 21. februārī 11:00 dievk., 
māc. Jānis Keggi, dr.pr. Astra 
Vilinskis, tālr.: 413-568-9062.

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 

ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis, MN 55407). Visi 
dievk. notiek 11:00. 8. februārī 
dievk. ar Sv. vak., sadraudzība, 
Dāmu saimes pilnsapulce. 12. 

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

Sludinājumu un reklāmas
pieņemšanas punkts 

internetā
www.307.lv

SLUDINĀJUMI
www.307.lv

Tālr: 973-746-3075

Latviešiem piederošs uzņēmums
PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.

Tālrunis +371 29420502
e-pasts gunita@amg-eksports.lv

PĒRKU Latvijas ordeņus, medaļas, krūšu nozīmes, 
dokomentus, fotogrāfijas, papīra naudu.

raimriga@gmail.com
+ (371) 29459430

Iznākusi jauna grāmata – „Lat-
vijas Valsts apbalvojumi 1918-
1940”. Grāmatas 300 lappusēs 
teksti trīs valodās – latviski, ang-
liski, krie viski. Katram ordenim 
vai me  da ļai ir veltīta īsa tapšanas 
vēsture, parādīti archīvu mate-
riāli ar or  de  ņu projektiem, stās-
tīts par or  de   ņu izgatavošanu un 
ar tiem saistītiem jautājumiem. 
Dabīgā lielumā pa  rādīti ordeņu 
un medaļu aversa un reversa 
krāsu attēli, zināmās atšķirības 
un dažādie veidi. Pa  rādīti arī ap -
balvojumi ielieka ma jās kastītēs, 
miniatūras, miniatūru virtenes un 
apbalvojumu lenšu fragmenti. Ir 
redzami arī pieejamie ordeņu pa -

raugu veidi. Pievienoti apbalvoto 
diplomi un citi ar tiem saistīti 
dokumenti, kā arī kava lieŗu fo  to-
grafijas, tostarp daudz apbalvoto 
ārzemnieku. Grāmatā norādīts 
katra apbalvojuma saņē mēju 
skaits un pilns Lāčplēša Kaŗa 
ordeņa visu triju šķiru kavalieŗu 
saraksts. Tā var būt laba dāvana 
arī sveštautiešiem, lai iepazīs ti-
nātu viņus ar Latvijas vēsturi. 

Grāmatu var pasūtināt, rakstot  
Raimonds Pranks,  a. k. 1, Rīga-
1 LV-1001, e-pasts: raimriga@
gmaul.com, vai zvanot pa tālr. 
29459430. Grāmatu var iegādā-
ties arī laikraksta redakcijā Rīgā, 
Ģertrūdes ielā 27.

Grāmata „Latvijas Valsts apbalvojumi 1918-1940”

Astrīda. DĀRLINGA LĪKLOČI
Rīgā, Laika Grāmata, 2014.g., 391.lpp.
Autore Astrīda Jansone ir labi pazīstama 
Laika lasītājiem – gan kā autore, gan
vienkārši jauka, interesanta paziņa, jo viņas 
draugu un paziņu loks ir ļoti plašs. Tāpat 
kā viņas sabiedriskās darbības loks.
Astrīdas dzīves līkloči un bagātīgā
pieredze nu apkopota grāmatā. Pērciet un 
lasiet – skat, izlasīsiet arī par sevi pašu!
Grāmatu var iegādāties
Latvijas grāmatu veikalos.

Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku RASMAI ADAMS
114 4th Ave NW, Largo, FL33770
Tāl.: 727 953 6313
e-pasts: rasma@laiks.us
Cena, t. sk. pasta izdevumi – USD 25,–

Es tagad esmu mājās

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS
Simtgades Testamentāro novēlējumu fonds
THE AMERICAN LATVIAN ASSOCIATION

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

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

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

Amerikas latviešu apvienības valde

100% latviešu uzņēmums pērk 
mežu, zemi, cirsmas visā 
Latvijā. Tālr.: 22003161

PĒRK

Atbalsts un konkrēta palīdzība 
nāca no visurienes – Serbijai no 
Chorvatijas, Bosnijai no Serbijas, 
un palīdzību organizēja vien kār-
šie cilvēki, privātas organizācijas, 
ne valsts. Solidāritāte tomēr jo -
projām pastāv, jo tautas ir ļoti 
tuvas, daļa no viņiem praktiski 
runā vienā valodā, lai gan oficiāli 
pastāv serbu, bosniešu, chorvatu 
valoda, melnkalniešu valoda. 
Pa  tiesībā šīs valodas atšķiras 
daudz mazāk, nekā  latviešu va -
loda no latgaliešu izloksnes, tie ir 
valodas varianti. Piemēram, kaŗa 
laikā Chorvatijā pat tika izdota 
īpaša vārdnīca, lai chorvatu valo-
 du, kuŗa pirms tam saucās ser-
bu-chorvatu valoda, pēc iespējas 
vairāk nošķirtu no serbu, tika at -
rasti pat tautā sen aizmirsti vārdi, 
radīti jaunvārdi, kuŗi bieži iz -
klausījās smieklīgi. Masu saziņas 
līdzekļos šādu jaunu literārās va -
lodas standartu lietošana bija ob -
ligāta, un žurnālistiem ilgi nācās 
mocīties. Kaut kas līdzīgs notika 
arī ar bosniešu un melnkalniešu 
valodu, bet jau pēc kaŗa.

Tātad tie bija polītiķi, kuŗi 

noveda Dienvidslaviju līdz 
kaŗam? 

Tā ir polītika un polītiķu inte-
reses, kuŗu pavadā gāja gan liela 
daļa sabiedrības, gan ļoti daudzi 
žurnālisti. Šausmīgi meli un pro-
paganda – tieši tas pats, kas tagad 
Krievijā tiek stāstīts par Ukrainu. 
Cilvēki, manuprāt, dalās trīs gru-
pās. Ir cilvēki, kuŗi vienmēr būs 
ļoti skaļi un agresīvi, kuŗi krizes 
un traģisku notikumu laikā jūtas 
savā ādā. Ir liela daļa cilvēku, 
kuŗi klusē un vismaz vārdos it kā 
visam piekrīt, lai ko viņi domātu. 
Mazākā cilvēku daļa nepiekrīt un 
paliek opozicijā. Tā tas ir visur.

Cik lielā mērā, jūsuprāt, 
polītiķu vēlme valdīt par katru 
cenu apdraud Latviju – it se -
višķi šobrīd, kad Krievijas 
rīcība nav paredzama?

Vienmēr esmu sekojusi noti-
kumiem Latvijā, tomēr, lai kaut 
ko nopietni saprastu, ir jādzīvo 
šeit ilgāk. Latvijā esmu tikai pus-
gadu, un nopietniem vērtēju miem 
tas laiks ir par īsu – ja nedzīvo 
valstī un nevari izjust to, kas 
notiek, tad secinājumi ir tikai 
teorija. Tas, kas uztrauc mani - 
krievu valodā runājošie absolūti 
nav integrēti Latvijā, mūsu sa  bied -

rībā. Ir briesmīgi, ka daļa iedzī-
votāju un arī pilsoņu Latviju 
vienkārši nevēlas pieņemt. Ne  ti-
cu, ka Putins varētu tā vienkārši 
atņemt kādu daļu Latvijas, „no -
griezt nost” Latgali, bet situācija 
Latvijā ir ļoti nopietna un smaga. 
Varbūt man par to runāt vēl ir 
pāragri, bet izskatās, ka Latvijas 
valdība neko nopietnu nedara, 
lai atrisinātu krievu valodā ru -
nājošo jautājumu. Gados vecākie 
cilvēki bieži vēl savos prātos 
dzīvo Padomju Savienībā, bet ar 
gados jaunākajiem tas varētu būt 
citādi. Domāju, ka integrācijas 
jautājums lielā mērā ir skolu un 
skolotāju kvalifikācijas jautājums. 
Ar varu nevar piespiest mīlēt 
Latviju un cienīt valodu, bet 
valsts varētu pielikt vairāk spēka 
un izdomas, lai celtu apmācību 
kvalitāti un tuvinātu Latvijai bēr-
nus skolās ar krievu mācību va -
lodu. Mani uztrauc un sāp sirds 
arī par to, ka daudzās latviešu 
ģimenēs, kuŗas dzīvo ārpus Lat-
vijas, bērni vairs nerunā latviešu 
valodā, jo dzimtajā valodā ģi -
menē vairs nerunā. Kā tā var 
notikt!? Tas ir valstiski svarīgs 
jautājums, tas ir informātīvais 
lauks, par kuŗu valstij jādomā.
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19:30 Sv. vak. dievk. 22. februārī 
Sv.vak.dievk. Pie kafijas galda – 
janvāŗa un februāŗa jubilāru 
sveikšana. 

dr.: Ebenezer Lut. Church (96 Oak 
St, Willimantic, CT).  dr. pr. Vija 
Bachmuts, tālr.: 860-644-3268.

dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

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

Ferris Ave, Los Gatos).
Oklande Resurrection Luth. 

Church (397 Euclid Ave, Oak-
land).

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

Saratoga (12635 Indio Ct, Sa -
ratoga, CA 95070).

Sakramento Lutheran Church 
of the Cross (4465 H Str, Sac-
ramento).

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 14. lpp.)

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

Martins Dukurs
sesto reizi izcīna 

Pasaules kausu
Pasaules kausa izcīņas priekš-

pēdējā posmā Austrijā, Īglsas 
trasē, kārtējo uzvaru guva Lat-
vijas skeletonists Martins Du -
kurs, sesto reizi pēc kārtas trium-
fējot sezonas kopvērtējumā.

punktiem ir Jungks.

Bobslejistu lieliskais 
sezonas turpinājums  

Īglsā
Pasaules kausa izcīņā bobslejā 

un skeletonā sezonas priek š pē-
dējā posmā Austrijā, Īglsas trasē, 
divnieku sacensībās kārtējo reizi 
uz goda pjedestala kāpa Oskars 
Melbārdis/Daumants Dreiš-
kens, līdz ar to pietuvojoties uz -
varai sezonas kopvērtējumā. Lat -
vijas bobslejisti abos braucienos 
bija otrie, summā arī ieņemot 
otro vietu. Par sacensību uzvarē-
tāju kļuva vācu pilota Frančesko 
Frīdricha divnieks, kas Melbārdi/
Dreiškenu apsteidza par 0,31 se -
kundi.

Šajā PK izcīņas  posmā Latvija 
startēja ar trīs ekipāžām. Uģis 
Žaļims ar Intaru Dambi ieņēma 
10. vietu, uzreiz aiz viņiem palika 
Oskars Ķibermanis/ Vairis Leiboms.

Četrinieku konkurencē Os -
kara Melbārža vadītā ekipāža uz -
varēja P K izcīņas priekšpēdējā 
– septītajā – posmā Īglsas trasē 
Austrijā. Ar šo uzvaru Latvijas 
vadošais pilots nostiprināja savas 
līdeŗpozīcijas neoficiālajā div nie-
ku un četrinieku kopējā ieskaitē. 

Ātrslidošana
Latvijas ātrslidotājs Haralds 

Silovs izcīnīja uzvaru Nīderlandē 
Pasaules kausa izcīņas sestā 
posma 1000 m B grupas sacen-
sībās. Silovs finišu sasniedza pēc 
vienas minūtes un 10,87 se  kun-
dēm, kas viņam ļāva par četrām 
sekundes simtdaļām apsteigt tu -
vāko sekotāju italieti Mirko Nen ci. 
Kopvērtējumā Silovs tika pie 25 
punktiem, kas viņam šīs distan-
ces vērtējumā ar 31 punktu ļauj 
pakāpties uz 27. vietu. Izcīnītā 
uzvara B grupā nozīmē, ka Silovs 
nākamajā PK posmā varēs sacen-
sties A grupā, kur startē spēcī-
gākie ātrslidotāji.

Florbolistes 
kvalificējas Pasaules 

meistarsacīksēm
Valmierā, Vidzemes olim pis-

kajā centrā, risinājās Pasaules 
florbola  meistarsacīkšu kvali -
fi kācijas turnīrs, kuŗā kopā ar 
Lat vijas valstsvienību par ceļa-
zīmi uz Tamperi sacentās arī 
šveicie tes, dānietes, francūzietes, 
un  gārietes un spānietes. 

Golfere Jansone ceļā 
uz olimpisko 
kvalifikāciju

Pasaules rangā (vērtējumā) 
visaugstāk tikusī Latvijas pro-
fesionālā golfere Laura Jansone 
sociālā atbalsta platformā rally-
me.com cer piesaistīt nepie cie-
šamo financējumu, lai startētu 
Dāmu Eiropas tūres (LET) sa -
censībās Austrālijā un Jaunzē-
landē, kur varēs gūt svarīgus 
ieskaites punktus cīņā par kva-
lificēšanos 2016. gada Riode ža-
neiro Olimpiskajām spēlēm.

Olimpiskās spēles Jansone rak-
sturoja kā jebkuram sportistam 
augstāko sacensību līmeni, un 
26 gadus vecā golfere savu mēr ķi 
izcīnīt ceļazīmi uz Riodežaneiro 
uzskata par reāli sasniedzamu. 
Lai iekļūtu olimpiskā turnīra 60 
dalībnieču vidū, Jansonei rangā 
pēc šībrīža situācijas jāapsteidz 
13 konkurentes.

Sezonas sākumam Jansone 
ga  tavojas ASV, bet LET tūres 
sacensības šogad paredzētas arī 
Eiropā un Āzijā. Jansone plāno 
spēlēt 16 LET turnīros un 12 sa -
censībās Dāmu profesionālā 
golfa asociācijas (LPGA) fārm-
tūrē, kur ar labu rezultātu arī 
varēs iegūt olimpiskās kvali fi-
kācijas punktus.

Jansone sezonas sākumā lī  dzās 
LET iekļautajiem Austrālijas dā -
mu Masters un Jaunzēlandes 
sieviešu Open gatavojas spēlēt 
arī Austrālijā Jaundienvidvelsas 
sieviešu Open sacensībās.

Par kvalificēšanos Riodeža-
neiro olimpiskajam turnīram 
LPGA fārmtūrē šosezon varēs 
cīnīties arī otra Latvijas profe-
sionāle Krista Puisīte. Olim pis-
kās kvalifikācijas punktus varēs 
krāt līdz 2016. gada 11. jūlijam.

Latvijas golfa spēlētāju izre-
dzes vairo olimpiskās kvalifi kā-
cijas nosacījums, ka no pasaules 
rangā 15 labākajām golferēm uz 
Riodežaneiro varēs braukt ne 
vairāk kā četras dalībnieces no 
vienas valsts, bet pārējās pre-

tendentes varēs būt pārstāvētas 
ne vairāk kā divas sportistes no 
vienas valsts.

Hokejs
Ar vārtu guvumu un rezul-

tātīvu piespēli Nacionālās ho -
keja līgas (NHL) meistarsa-
cīkstēs izcēlās Zemgus Girgen-
sons, palīdzot Bufalo Sabres 
komandai ar 3:2 savā laukumā 
pieveikt Dalasas Stars vienību. 
Zemgus vārtus guva otrās treš-
daļas 6. minūtē, kad no vārtu 
priekšas, izvirzīja savu vienību 
vadībā ar rezultātu 3:0. Vēlāk 
pretinieki divas ripas atspēlēja, 
taču neizšķirtu panākt nespēja. 

Girgensons laukumā pavadīja 

20 minūtes un 50 sekundes, 
divreiz meta uz pretinieku 
vārtiem, bloķēja divus metie-
nus, uzvarēja 8 no 21 iemetiena 
un sacensību beidza ar pozitīvu 
lietderības koeficientu +1.

***
Veiksmīgu debiju NHL tur pi-

nāja Ronalds Ķēniņš, kuŗš otro 
spēli pēc kārtas guva vārtus un 
veicināja Vankuveras Canucks 
uzvaru mājās 3:2 pagarinājumā 
pret Vinipegas Jets. Ķēniņš sa  vus 
otros vārtus trijās spēlēs guva 
pēdējā trešdaļā, kad nepilnas 
astoņas minūtes pirms pamat-
laika beigām panāca izlīdzi nā-
jumu – 2:2. Uzvaru pagari nā-
juma pirmajā minūtē Canucks 
nodrošināja aizsargs Luka Sbisa. 
Ķēniņš laukumā pavadītajās des-
mitarpus minūtēs, četras reizes 
meta uz vārtiem, veica trīs spē  ka 
paņēmienus, kā arī nopelnīja po -
zitīvu lietderības rādītāju +1.

Pasaules kausa izcīņas 2. 
posma  sacensības novusā no -
tiks Losandželosā Amerikas 
no  vusa asociācijas (ANA) un 
starptautiskās novusa federā-
cijas (FINSO ) ietvaros. Turnīrs 
notiks 1955 Riverside dr Los 
Angeles CA-90039 28. februārī 
un 1. martā. Plašāka informācija 
pa tālr. 949-290-3122 e-pastā 

Novusisti sacentīsies  Losandželosā
info@novussusa.com.

Nāciet piedalieties, atbalstiet 
sportistus! Būs iespēja redzēt 
visu laiku labāko novusa spē -
lētāju Guntaru Brālīti. Viņš ne 
tikai piedalīsies turnīrā, bet 
sniegs paraugstundu novusa 
spēles meistarībā. Kanadu pār-
stāvēs Oļģerts Vinklers. Varēsiet 
vērot Amerikas un Eiropas spor-
tistu sniegumu, katram dalīb-
niekam garantētas 11 spēles.

Lūgums pieteikties līdz 20. feb -
ruārim, lai garantētu vietu pa -
matturnīrā. Dalības maksa kat-

rai dienai $25, ja pieteikumi 
iesniegti abām dienām uzreiz, 
tad – $40: $ 20 pirmā dienā un 
$20 otrā diena. Dāmām – $10 
katrai dienai. Uzkodas, dzeŗa mie 
un patīkama laika pava dīšana 
iekļauta cenā. Darbosies bārs.

Nepalaidiet gaŗām šo lielisko 
iespēju pieteikt savu vārdu no -
vusa starptautiskajā apritē!

Mūs atbalsta ALA Daugavas 
Vanagi, Dienvidkalifornijas Lat-
viešu biedrība, privātas kom-
panijas un privātas personas. 
PALDIES!

AMERIKAS NOVUSA ASOCIACIJA

RallyMe ir ASV populāra 
spor tistiem un sporta sarī ko-
jumu organizātoriem paredzē  -
ta sociālā atbalsta vietne, kas 
drošā veidā palīdz jebkuŗam 
ziedotājam iesaistīties ar savu 
atbalstu. Jansone nedaudz vai-
rāk nekā nedēļu pirms ziedo-
jumu vākšanas akcijas beigām 
ir savākusi apmēram trešdaļu 
no cerētajiem 6600 dolariem, 
kas ļautu segt ceļa, uzturēšanās 
un sacensību izmaksu trijos 
turnīros.

Zemgus Girgensons  (Nr.28)

Martins Dukurs sāk ieskrējienu...

Vislielākie nopelni turnīrā bija 
Jeļenai Ostapenko

Melbārža četrinieks trasē

Latvijas dāmu izlase florbolā

Martins Dukurs ar sešiem ie -
gūtiem Pasaules kausiem kļuvis 
par panākumiem bagātāko ske-
letonistu vēsturē. Iepriekš piecas 
reizes Pasaules kausu bija ieguvis 
arī austrietis Kristians Auers. Šo -
sezon latvietis uzvarējis sešos no 
septiņiem aizvadītajiem posmiem.

Tomass Dukurs divu braucie nu 
summā šoreiz ierindojās astotajā 
vietā, taču apsteidza tuvāko se -
kotāju cīņā par otro vietu kop-
vērtējumā vācieti  Akselu Jungku. 
Tādējādi pirms pēdējā PK posma, 
kas notiks Sočos, Latvijas skele-
tonistiem ir labas cerības kārtējo 
reizi sezonas kopvērtējumā svi-
nēt dubultuzvaru.

Pasaules kausa kopvērtējumā 
pēc septiņiem posmiem Martins 
Dukurs ar 1560 punktiem ir pār-
liecinošā līdeŗpozicijā,  viņam ar 
1334 punktiem seko Tomass 
Dukurs. Trešajā vietā ar 1232 

pret Dāniju un uzvara pret un -
gārietēm – 5:1, pirms nobeiguma 
nodrošinot vismaz trešo vietu 
apakšgrupā un dalību Pasaules 
meistarsacīkstēs gada beigās  So -
mijas pilsētā Tamperē. Vienīgo 
zaudējumu mūsu dāmas cieta 
pēdējā spēlē pret ungārietēm – 1:8.

Latvijas dāmu florbola izlase 
piedalījusies visās deviņās līdz 
šim notikušajās Pasaules meistar-
sacīkstēs, labāko sniegumu de  -
monstrējot 2007. gadā Dānijā, 
kur izcīnīja augsto ceturto vietu.

Tenisistes saglabā 
vietu zonas  1. grupā

Ungārijas galvaspilsētā Buda-
peštā risinājās Starptautiskās 
tenisa federācijas Eiroafrikas 
zonas turnīrs. Latvijas vienības 
sastāvā bija Jeļena Ostapenko, 
Diāna Marcinkēviča un turnīra 

debitante Dārta Elizabete Emu-
liņa. Mūsu tenisistes zaudēja beļ-
ģietēm – 0:3, chorvatietēm – 1:2, 
Izraēlas vienībai – 1:2, grupā pa -
liekot pēdējā vietā. Tāpēc nācās 
cīnīties par vietas saglabāšanu 
grupā. Pēdējā sacensībā pret 
austrietēm mūsu sportistes uz -
varēja ar 2:1 un saglabāja vietu 
Eiropas/Afrikas zonas 1. grupā. 

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas vienība turnīru sāka 
ar divām graujošām uzvarām – 
9:0 pret Spāniju un 15:0 pret 
Franciju. Sekoja neizšķirts – 3:3 
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Ēriks ieradās Latvijā 2013. gada 
vasarā, drīz pēc Jāņiem, pabei-
dzis Rietummičiganas universi-
tāti, kur četrus gadus studēja un 
ieguva bakalaura gradu fiziotera-
pijā. Atstāja mierīgu un per spek-
tīvā nodrošinātu dzīvi Amerikā, 
Kalamazū. Kāpēc? Gluži vien -
kār ši vēlējās savu iegūto izglītību 
un darba iemaņas turpināt īste-
not Latvijā. Kā pats sarunā atzi-
na, mierīga dzīve viņu garlaiko, 
gribas izaicinājumus. Un bija 
liela vēlēšanās pašam būt klāt 
Latvijas dzīvē. Ēriks: „Te dzīve ir 
dinamiskāka, nekad nav garlai-
cīgi, ir krizes, problēmas, iespē-
jas. Jaunam cilvēkam tas ir inte-
resanti un rosinoši. Ceru, ka ma -
 nas zināšanas un pieredze Lat -
vijā noderēs, kā nekā parallēli 
mācībām arī praktizēju ar skolas 
sporta komandām ASV.”

Vai Latvijā tev bija kāds 
„atspēriena punkts” – kur dzī-
vosi, kur strādāsi? 

Jā, dzīvoju radinieku mājā 
Pārdaugavā, kur mīt mana vec-
tēva māsasdēla ģimene. Viņu 
dēlam savukārt esmu krusttēvs. 
Jāteic gan, ka Kalamazū biju 
„pat stāvīgāks” – man bija pašam 
savs dzīvoklis, līdz ar ko arī ie -
mācījos pats tikt galā ar saviem 
rēķiniem un savu sadzīvi, protu 
gan piešūt pogu, gan izgludināt 
drēbes, patīk gatavot ēst. Sevišķi 
padodas cepšana. Pētu receptes 
un ģimenes vakariņām, kad visa 
saime esam kopā, varu kaut ko 
uztaisīt. 

Tu runā tik skaidrā un bagātā 
latviešu valodā – droši vien esi 
beidzis Gaŗezera vasaras vi -
dusskolu?

Neesmu gan. Nekad arī nees-
mu dejojis latviešu tautasdejas 
un dziedājis latviešu korī. Mana 
aizraušanās vienmēr ir bijusi 
sports, un man kā sportošana, tā 
izklaides vairāk „sapasējušas” ar 
amerikāņu draugiem. Par to labo 
latviešu valodu jāpateicas vecā - 
k iem un vecvecākiem – mūsu 
mā   jās ticis runāts tikai un vienīgi 
latviski! Lai gan – kad sāku dzīvot 
Latvijā, gadījās, ka mani „apcēla” 
par  manu valodu. Bet es mierīgi 
atbildēju – es taču neapsmeju jūs 
par to, kā jūs runājat angliski... 
Pusotra gada laikā, saprotams, 
mana valoda ir uzlabojusies un 
neviens mani vairs „neapceļ”. 
Vis  pār Latvijā esmu iejuties labi.

Un kā veicies darba dzīvē?
 Desmit mēnešus nostrādāju 

privātklīnikā savā specialitātē, 
taču – īsti nesaskanēja tas, ko 
esmu mācījies, apguvis un daru, 
ar to, kā pieņemts Latvijā. Gal -
venokārt izjutu atšķirības meto -
dikā. ASV vairāk vērības veltī 
cilvēkam, konkrēti – sportistam, 
viņa veselības stāvoklim, iespē-
jām, sīkāk, detalizētāk un rūpī-
gāk tiek kārtota dokumen tācija, 
pieraksti. Bija sajūtama arī pre-
testība pret citādo. Tagad sa   dar-
bojos ar Latvijas Sporta aka dē-
mijas speciālistiem un Fizio te-
rapeitu asociāciju. Acīmredzot 
daži kursi man būs „jāpiemācās 
klāt”, lai atbilstu Latvijas prasī-
bām un saņemtu sertifikātu, kas 

"Latvijā redzu labas perspektīvas"
Ar sporta fizioterapeitu Ēriku Voitu  (26) sarunājās Ligita Kovtuna

Grāmata, ko dāvina Latvijas viesiem 
ES prezidentūras laikā

turklāt atbilstu arī Eiropas pra-
sībām. Lai gan uz Tēvzemi at -
braucu ar biezu dokumentu un 
apliecību mapi... Bet manai pro-
fesionālajai pieredzei tas nāk 
tikai par labu. 

Piebildīšu gan, ka Rīgas klī-
nikā Premium Medical ir veiks-
 mīgi ieviesta Amerikas meto-
dika pediatrijā, ko šurp atveda 
Dr. Zaiga Philips Alksne. Skat, 
ka, izmantojot tavas zināšanas, 
notiks savstarpēja bagātinā-
šanās arī fizioterapijā. 

Tas jau bija mans mērķis – ar 
savām zināšanām būt noderī-
gam Latvijā. 

Kā jūties gluži personiski? 
Vai esi atradis draugus, varbūt 
dzīvesdraudzeni?

Vispirms gan gribu sakārtot 
savu darba dzīvi un tad domāt 
par ģimenes veidošanu. Drau-
dzības un kontaktu ziņā daudz 
palīdzējis tas, ka esmu korporā-
cijā Talavija. Katrā ziņā varu ap -
galvot, ka jūtos tiešām labi!

Un Latvijas latviešu dzīves-
veids – vai tev nešķiet, ka te 
pārāk daudz aizraujas ar alko-
holu un trekni ēd? 

Dzeršana, manuprāt, te nav tā 
lielākā traģēdija, ja, protams, ne  -
lieto visādas draņķīgas lietas. 
Alus, piemēram, Latvijā ir supe-
rīgs. Trakākais ir smēķēšana – 
Lat vijā joprojām smēķē daudz.  
Par ēšanu – te tomēr nav tik 
daudz tuklu cilvēku kā Amerikā 
un veikalos iepirkumu grozos 
nav tik daudz spīdīgo tūtu ar čip-

šiem un kukurūzu. Cilvēki cenšas 
ēst veselīgi, bet nav tā aizrāvušies  
ar beztauku produktiem kā ASV. 
Kaut kur jau tās kalorijas ir 
jāņem, un latvietis Latvijā paēd 
9% biezpienu ar 20% krējumu 
un padzer 3,5% pienu. Un ir ie -
guvis sāta sajūtu, nav jānašķējas, 
lai aizdzītu izsalkumu.

Ko vēl dari Latvijā? 
Esmu  apceļojis, galvenokārt ar 

auto, vai visu Latviju – no Kolkas 
raga līdz Latgalei... Un Rīgā no -
darbojos ar Rigas Lions, American 
Football komandu.

Un vai tev nemaz neliekas, ka 
Latgale ir viens no atpalikušā-
kajiem reģioniem Eiropā?

Tiešām tā saka?! Man nemaz   
tā nešķiet. Vispār, ja dzirdu sa  -
kām, ka Latvija ir „zema līmeņa 
valsts”, parasti atbildu – jūs lai - 
k am neesat bijis Baltkrievijā! Man 
iznāca būt Minskā, kur biju kopā 
ar basketbola komandu kā fizio-
terapeits. Varu pateikt tā – Latvijā 
ir iespējas nopelnīt naudu, gar-
šīgi paēst, pilnvērtīgi dzīvot, 
turklāt par politiku nav jārunā 
pusčukstus. Jā, dažas lietas, pie-
mēram, apģērbs, jo īpaši sporta 
apģērbs, te ir nesamērīgi dārgs, 
parasti to iepērku, kad esmu Ame-
rikā. Un gribētos arī, lai valsts 
attīstība kopumā noritētu strau-
jāk – kā tas ir Igaunijā un Lietuvā. 
Taču Latvija tiešām ir labu iespē-
ju zeme. Redzu te labas perspek-
tīvas, pats vēlos izveidot savu 
personīgo biznesu, un esmu pār-
liecināts, ka man tas izdosies.

To, ka Ērika ģimenē izglītība un 

labdarība ir augstā vērtē, ap   stip -
rina fakts, ka Ērika vec  ve  cā ki 
Gun  dars un Astrīda Strautnieki ir 
Vītolu fondā atbalstījuši sešus 
jauniešus no mazturīgām Lat vijas 
ģimenēm – trīs no viņiem vēl stu-
 dē, bet trīs jau sākuši darba gaitas.

Vita Diķe, Vītolu fonds:
„Gundars un Astrīda Straut nie-

ki jau desmit gadus ir uzticami 
Vī    tolu fonda draugi un at  bals tītāji. 
Viņi allaž ir uzskatī  juši, ka „liels 
gandarījums ir tur  pināt atbalstīt 
Vītolu fonda cen tīgākos studentus 
cerībā, ka viņi nodrošinās mūsu 
mīļajai Tēvze mei gaišāku nākotni.” 
Taču savulaik šī sadarbība sākās 
pavisam nejauši – Gundars, bū   dams 
Lat vijā, atnāca uz Vītolu fondu 
līdzi korporācijas biedram, kurš 
bija nolēmis kļūt par ziedotāju. 
To  reiz, tālajā 2004. gadā,  viņš tikai 
uzmanīgi noklausījās stāstījumu 
par fonda darbību, un pavisam 
drīz sekoja pārsteigums – aiz brau-
 cis uz ASV, tieši Gundars bija tas, 
kurš atsūtīja ziņu, ka ko  pā ar sievu 
izlēmis Latvijā dibi nāt savu sti-
pendiju. Kopš tā laika Strautnieku 
ģimenes un Vītolu fonda mērķi ir 
kopēji – redzēt Latvijā izaugam 
gudru un izglī totu jauno paaudzi. 
Gundars ir nodibinājis drauga 
Ojāra Štāka piemiņas stipendiju, 
Astrīdas un Gundara Strautnieku 
ģimenes stipendiju. Ar viņu atbal-
stu Lat vijā ik gadu studē trīs jau-
nieši, viena studente ir no Gunda-
ra dzimtā Raunas novada. Tādas 
nu ir šīs ģimenes vērtības – sniegt 
prieku sev un sev tuvajiem, darot 
laimīgus citus."Gundars un Astrīda Strautnieki ar mazdēlu Ēriku un stipen-

diātiem

Ēdienu recepšu autors ir Lat vijā 
pazīstamais pavārs, resto  rā na "Kaļ-
ķu vārti" šefs Rai m onds Zom mers 
par kuru grā  matas "Dzī ves garša" 
autore Ilze Jurkāne saka: "Man ir 
liels prieks, ka esmu iepa zinusi 
Raimondu Zomme ru – iz  cilu 
pavāru! Rai monds ēdie nu 
gatavošanai un jaunu re   cepšu ra -
dīšanai veltī daudz izdomas, pie  -
tāti un mī   les tību. Tāpēc viņam arī 
tik labi sanāk. Lepojos, ka mums 
Lat vijā ir šāds jauns šefpavārs,     
kurš var izgriezt pogas Londonas, 
Ņujorkas un Parīzes pavāriem!" 

Grāmatā krāšņi ilustrēta, re   cep-
tes un paskaidrojumi arī angļu 
valodā.

Ja arī jūs to vēlaties iegādāties, 
ielūkojieties interneta vietnē 
www.whitebook.lv un pasūtiniet. 
Cena 30,- ASV dolari, t. sk. pasta 
izdevumi. 

Varat pasūtināt, arī sazinoties 
ar redakciju. Tā nopērkama arī 
Latvijas grāmatu veikalos.

Jauno LAIKS
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Pasaules lielākajā tehnoloģiju 
un inovāciju izstādē „CES 2015” 
Lasvegasā, ASV, ievērojamus pa  -
nā    kumus ieguvis latviešu uzņē-
mums SIA „Helico Aerospace In  -
dustries”, plašākai sabiedrībai de -
monstrējot bezpilota lidaparātu 
AirDog, kas autonomi seko spor-
tistam un filmē to ar GoPro ka -
meru. Latviešu meistaru koman-
das izstrādātais AirDog ieguva 
pirmo vietu „Engadget Best of CES 
Drones/Robotics”, kā arī otro vie - 
tu „People’s Choise Awards”, ap  -
steidzot tādus pasaulē po  pu  lārus 
zīmolus kā BMW, INTEL, GoPro, 
Sony, Audi un citus, vēr  tēšanā 
iegūstot 17% balsotāju atbalstu.  

Latviešu radītais AirDog 
gūst panākumus Lasvegasā

„Šis fakts pierāda, ka esam uz 
pareizā ceļa, un tuvākajā nākot -
nē noteikti varēsim atsaukties      
uz šiem panākumiem, komuni-
cējot gan ar presi, gan stratē ģis-
kajiem partneriem. Mūs vēr tēja 
„Engadget” žurnālisti, kuriem 
bija iespēja izmēģināt arī citas 
teh noloģijas, taču viņi atzina 
mū  sējo par labāko. Mūsu mēr -
ķis bija pasaulei parādīt AirDog         
lid  aparātu, nodemonstrēt tā       
spē jas reālos apstākļos. Tam bija 
spe ciāli izveidota skeitborda       
ram pa un „Red Bull/ Element” 
ko    mandas braucējs Madars Apse 
de   mon  strēja AirDog darbībā. 
Turk  lāt plašsaziņas līdzekļu pār-

stāvjiem bija iespēja izmēģināt 
AirDog sekošanu Nevadas tuk - 
s  nesī,” stāsta uzņēmuma mārke -
tinga speciālists Mārtiņš Viļums. 

AirDog lidaparāts pagaidām 
vēl ir testēšanas stadijā, taču 

ražošanu tiek plānots uzsākt šī 
gada maijā – jūnijā. Paralēli tiek 
veidota sadarbība ar ekstrēmo 
sporta veidu pārstāvjiem no Ei  -
ropas un ASV. M. Viļums norā-
da, ka „interese ir liela, bet 

AGATE VUCINA

AGATE VUCINA

pieļauju, ka daudzi par mums    
vēl nezina. Šobrīd mūsu filmē-
šanas komanda dodas izbrau-
kumos pa Baltiju un filmē vie-
tējos sportistus, piemēram, mūsu 
Youtube kanālā var redzēt video 
ar Gustu Ošmucnieku, Nilu Jan-
sonu, Madaru Apsi, Dāvi Dudeli 
un citiem. Esam ļoti atvērti šajā 
jomā arī turpmāk!”

Šī gada 15.martā Ostinā, Teksa-
sas štatā, AirDog komanda pie -
dalīsies SXSW („South by Sout h-
west”) festivālā, kā arī šajā pašā 
pilsētā vasarā plānota dalība          
ak   tīvā sporta veidu pasākumā             
„X – games”.

No Milvokiem uz ŠanhajuM. STRĒLNIEKS

Paula Dāle ar kursabiedreni no Nīderlandes

2014.gada vidū kustības „Red 
Jackets” izdotajā grāmatā „Trea-
su res of Latvia” ir iekļauti 25 eso-
šu Latvijas uzņēmumu un 11 po -
tenciāli veiksmīgākie eksporta 
zīmoli, kuru darbība apliecina, 
ka inovācijai un entuziasmam 
neatkarīgi no uzņēmējdarbības 
nozares ir svarīga loma, lai iz -
celtos ar savu produktu unikali-
tāti un noturētu pozīcijas gan 
vietējā, gan starptautiskajā tirgū. 
Inovācijas, finanšu, kā arī zinā-
šanu kapitāla piesaistes tēmai 
veltīts Latvijā šī gada jūlijā Cēsīs 
notiks Pasaules latviešu ekono-
mikas un inovāciju forums, aici-
not stiprināt sadarbību starp 
dažādu nozaru profesionāļiem 
Latvijā un pasaulē. 

Par galda spēļu nozari, kas 
pēdējo gadu laikā Latvijā turpina 

Kā Latvijā top galda spēles?
attīstīties, stāsta uzņēmuma 
„Brain Games” dibinātājs Egīls 
Grasmanis. 

Kā radās doma par galda 
spēļu biznesu tieši laikā, kad 
īpaši ir attīstījusies datorizēta 
spēļu vide un spēļu procesi 
notiek tiešsaistē?

Viss sākās diezgan interesanti 
pirms gadiem desmit, kad pie 
mums nonāca angļu versija spē-
lei „Settlers of Catan”, kas tagad ir 
zināma kā „Katanas ieceļotāji”. 
Mēs draugu lokā to spēlējām, un 
kad pievērsāmies spēlei, tas bija 
uz diennakti un vairāk, cilvēki 
pat neaizgāja uz darbu, jo bija 
ļoti iekarsuši. Mēs trijatā izvei-
dojām uzņēmumu, kurš lokali-
zēja spēli „Katanas ieceļotāji”, sā -
 kumā izdevām Latvijā, pēc tam 
Lietuvā, Igaunijā, un tā tas sākās. 

Šī spēle pavēra pavisam citus 
horizontus, jo mūsu platuma 
grādos īsti nebija pieejamas citas 
spēles kā Riču raču, Domino un 
Monopols.

Kāda ir galda spēļu kultūra 
Latvijā un ārzemēs? 

Mūsu uzņēmums var sevi 
uzskatīt par šīs kultūras celm-
lauzi Latvijā un arī Baltijas valstīs, 
jo tad, kad mēs sākām, tas bija 
diezgan izaicinošs process. Tas 
bija periods, kad vairums uz      ska-
tīja, ka galda spēles ir domātas 
bērniem. Patiesībā galda spēļu 
kultūra pasaulē un Eiropā ir       
ļo  ti, ļoti attīstīta, un tās spēles, kas 
iznāk katru gadu, ir paredzētas 
jebkurai gaumei, un jebkuram 
raksturam ir iespējams atrast sev 
piemērotu galda spēli. Piemē - 
r am, „Katanas ieceļotājus” var 

saukt par spēli, kas ne tikai 
Latvijā, Baltijā, bet arī Eiropā un 
Amerikā ir bijusi celmlauža spē-
le, kas pavērusi cilvēkiem jaunus 
horizontus. Šajā spēlē darbība 
notiek uz salas, katrs spēles da  -
lībnieks ir ieceļotājs, un, izman-
tojot salas resursus, mēģina pēc 
iespējas labāk apbūvēt salu, sa  -
vas pilsētas, ciematus. Principā 
visas spēles laikā notiek ļoti ak  -
tīvas diskusijas un komunikācija 
spēles dalībnieku vidū, jo ir jā  -
tirgojas ar resursiem. Tas ir viens 
no faktoriem, kas šo spēli ir pa -
darījis tik populāru visā pasaulē. 
Izveidojot uzņēmumu, mēs skatī-
jāmies, kādas spēles ir populāras 
Eiropā un Amerikā, līdz ar to tās 
vedām un lokalizējām Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā. Tagad jau 
trešo gadu mēs izdodam paši 

savas, vietējo autoru spēles, pār-
svarā igauņu un latviešu autoru, 
kuras piedāvājam arī starptau-
tiskajā tirgū.

Kāds ir spēļu izgatavošanas 
process? Cik daudz laika ne  -
pieciešams, lai izstrādātu spēli?

Process ir diezgan garš un 
sarežģīts. Tas, protams, ir atka-
rīgs arī no tā, cik gatava ir ideja, 
ar kuru autors nāk pie mums. 
Autori sūta dažādas galda spēļu 
idejas, un tās, kurām mēs redzam 
potenciālu, attīstām tālāk, pa  -
raks tām līgumu ar autoru. Pats 
ražošanas process ir pēdējais,    
bet visa testēšana un spēles attīs-
tība principā ir no pusgada līdz 
diviem gadiem garš process.

(Turpinājums 8. lpp.)

Milvoku Plkv. O. Kalpaka sko-
las saime ar lielu interesi gaida, 
kad viena no bijušām skolotā  -
jām februāra mēnesī ciemosies 
Milvokos. Paula Dāle mācīja 
Milvoku Plkv. O. Kalpaka skolā, 
un pēc sekmīgas Shorewood vi -
dusskolas absolvēšanas 2014. 
gada jūnijā, viņa rudenī uzsāka 
studijas Shanghai New York Uni-
versity, Ķīnā. Paula izturēja lielu 
konkursu, lai iegūtu stipendiju, 
kura paredzēta New York Uni -
versitātes studijām Ķīnā. Jāpie-
min, ka skolas gaitas Paula uzsā -
ka Latvijā, pārcēlās uz Milvokiem 
pirms pāris gadiem un šobrīd 
pārvalda latviešu, angļu, kā arī 
franču valodu.

No Paulas nostāstiem, pirmais 
skolas semestris, dzīvojot Šan-
hajā, ir bijis pārmaiņu pilns. 
Shanghai New York University 
(kur kopējais studentu skaits ir 
ap 600 skolēniem) pašreiz ap  -
meklē 300 studenti no Ķīnas 
Republikas un apmēram 300 stu-
 denti no citām pasaules valstīm. 
Paulas izvēlētais studiju lauks ir 
internacionālais bizness un fin-
anses. Universitātes mācībās liela 

uzmanība tiek pievērsta liberā -
lās izglītības sistēmai. Pamatmā-
cības norisinās angļu valodā, to  -
mēr katru rītu ir obligātas inten-
sīvā kursa ķīniešu valodas klases.

Bez studijām Paulai ir arī citas 
intereses. Paulas lielākā aizrau-

šanās ir nodarbošanās ar sportu. 
Vidusskolas laikā Paula bija sko-
las komandas kapteine basket-
bolā un nopietni pieversās skrie-
šanai vieglatlētikas komandā. 
Šobrīd Paulai ir izdevies izvei  -
dot skriešanas klubu jaunajā 

universitātē, un viņas lielākais 
prieks ir redzēt arī citus studen-
tus, gūstot prieku skrienot. Aiz-
vadītā gada novembrī Paula pie -
dalījās Internacionālajā Šanha -
jas maratonā un veiksmīgi no -
skrēja pusmaratona distanci.

Paulai arī ir bijusi iespēja pa  -
ceļot pa Ķīnu un apskatīt Ķīnas 
skaistākās pludmales pilsētā 
Sanya, kas atrodas tālākajā Ķīnas 
dienvidu punktā, Hainan salā. 
Paula raksturo ķīniešu cilvēkus 
kā laipnus un ļoti izpalīdzīgus, 
tomer ļoti intravertus, salīdzi-
nājumā ar amerikāņu rakstura 
iezīmēm. Viņa stāsta, ka ir jāie-
vēro zināmas kulturālas tradīci-
jas ikdienas sadzīvē, lai respektē-
tu vietējos iedzīvotājus. Daudzas 
kulturālās iezīmes mums, rie-
tum niekiem, var likties neparas-
tas, tomēr tās liek novērtēt mūsu 
pašu īpašās tradīcijas un vērtī-
bas, kā arī atcerēties, ka Šanhaja 
atrodas vairākus tūkstošus jūdžu 
no Latvijas un vēl tālāk no ASV 
vidienes. Liekas, ka vislabāk var 
iepazīties ar cilvēkiem, dzīvojot 
viņu dzimtajā zemē, un šādā uni-
versitātes vidē var ko jaunu iemā-
cīties gan universitātes klasēs, 
gan ikdienas sadzīvē.

Cerams, ka būs iespējams tur-
pināt šo stāstu par Paulas pie dzī-
vojumiem un iespaidiem stu diju 
laikā Šanhajā.

Jauno LAIKS
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K U L T Ū R A

LELDE KALMĪTE,
PLMC kuratore

Esam pateicīgi katram cil  vē-
kam, kurš ziedo kādu mākslas 
darbu Pasaules latviešu mākslas 
centra Cēsīs ( PLMC) kolekcijai. 
Saprotam, ka vairums ziedotāju 
varbūt nezin par to, kas notiek 
pēc tam – ko PLMC plāno darīt 
ar šiem darbiem, kur tie tiek 
glabāti utt. Ir dabīgi, ja ziedotājs 

Par Pasaules latviešu mākslas centra kolekciju
varētu pieņemt, ka ikkatrs zie-
dotais darbs tiks pastāvīgi eks -
ponēts. Tā kā PLMC ir galerija, 
tas nav iespējams, jo ir svarīgi, ka 
publika, kas apmeklē Mākslas 
centru atkārtoti, sastop vienmēr 
kaut ko jaunu un interesantu. 
Tāpēc vēlos informēt ziedotājus 
un potenciālos ziedotājus par 
mūsu  kolekciju – kur tā atrodas, 
kas ar to notiek un kas notiks 
nākotnē.

Katrs ziedotais mākslas darbs 
darbi tiek droši glabāts līdz tam 
laikam, kad tas tiks iekļauts kādā 
izstādē, kā arī pēc tās. Mums ir 

saziedoti apmēram 350 mākslas 
darbi. Tie atrodas mūsu īpaši 
mākslas darbiem iekārtotās tel-
pās Cēsu vēstures mūzeja archī-
va ēkā Rīgas ielā Cēsīs pie Rožu 
laukuma, netālu no PLMC gale-
rijas.

Katram mūzejam pieder      
daudz vairāk mākslas darbu, 
nekā vienā laikā iespējams iz   stā -
dīt. Kaut esam tikai iesākuši vei -
dot PLMC kolekciju, tomēr mu  ms 
jau tagad ir daudz vairāk darbu, 
nekā mēs Cēsīs varētu izstādīt 
vienā reizē. Pirmās gale rijas at  -
klāšanā tika izstādīti kādi 35-40, 
galvenokārt pēdējos di  vos gados 
ziedotie darbi, kas sniedz vispā-
rēju ieskatu kolekcijā. 

Nākotnē PLMC plāno izstā -
des par kādu noteiktu temu 
(piemēram, abstraktais ekspre-
sionisms) vai vēsturisku periodu 
(bēgļu laika māksla Vācijā), vai 
ģeogrāfisku vietu (Austrālijas 
māks linieki) un tamlīdzīgi. Lai 
kolekcija pārstāvētu latviešu 
trim das mākslas vēsturi, meklē-
jam vairāku izcilu mākslinieku 
darbus, tostarp Strautmaņa, Vīd-
 z irkstes, Tīdemaņa, Kaķa, Soi-
kāna, Staprāna, Strunkes u.c.

Muzeji Latvijā savām izstādēm 
labprāt aizņemas darbus no 
PLMC kolekcijas – piemēram, 
2013. gadā Latvijas nacionālā 
mākslas muzeja rīkotajā izstādē  
“Latviešu trimdas māksla”, kas 
notika Arsenālā, tika iekļauti seš-
padsmit mūsu kolekcijas māks-
las darbi. Cēsu izstāžu namā no -

tika maza PLMC kolekcijas iz  -
stāde 2014. gadā. Ceram turpi -
nāt sadarboties ar citiem Latvi -
jas muzejiem, piedāvājot tiem 
ceļojošas PLMC izstādes. 

Kolekcijai ziedoti darbi netiks 
pārdoti, lai segtu centra kārtējos 
izdevumus. Vienīgie izņēmumi 
ir tie mākslas darbi, kuŗi ir zie-
doti īpašam nolūkam, piemē  - 
r am, kādai izsolei, kas rīkota ar 
nolūku veicināt PLMC darbību. 

Otrajā PLMC attīstības fāzē 
plānojam Cēsīs izveidot pētnie-
cī bas centru, kuŗā kolekcijas 
darbi būs pieejami mākslas pēt-
niekiem un studentiem. Mākslas 
vēsturniekiem ir nepieciešams 
redzēt „taustāmus” mākslas dar-

bus, ne tikai foto attēlos. PLMC 
atklātais arhīvs tādu iespēju dos. 
Tajā pašā laikā aicinām tautiešus 
ziedot trimdas latviešu māksli-
nieku arhīvus, vēstules, foto at-
tēlus un videoierakstus. 

Kaut arī vairākiem muzejiem 
Latvijā ir nozīmīgas trimdas 
mākslas kolekcijas, šie darbi pa -
rasti atrodas slēgtās telpās vai 
noliktavās un reti tiek izstādīti. 
Turpretim Pasaules latviešu māk-
s   las centrs Cēsīs ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur vienmēr tiks eks -
ponēti trimdas mākslas darbi, jo 
tā ir PLMC misija. Ziedotos 
mākslas darbus pieņemam ar 
cieņu, respektu un pateicību 
ziedotājiem!

PLMC galerijas  1000. apmekletāja  Cēsu ģimnāzijas 12.klases 
skolniece Elīna Gailīte ar saņemto balvu – Ilgas Reķes-Andersones 
mākslas darbu

Zviedrijas latvietes Māras Strautmanes  ziedotais Jāņa Elmāra  
Indusa  darbs  „Gotlandes skats”. Mākslinieks ar ģimeni  1944.
gadā ar laivu  no Ģipkas Kurzemē  nonāca Slitē, Gotlandes salā

Starptautiskais folkloras 
festivāls „Baltica 2015”

Festivāls norisināsies no 2015. 
gada 15. jūlija līdz 19. jūlijam Rī -
 gā, Turaidā un Rēzeknē. Sarīko -
jumi paredzēti arī Ludzā, Viļakā, 
Viļānos, Līvānos, Aizkrauklē, 
Cēsīs, Dikļos, Dobelē, Jūrmalā 
un Talsos. Festivāls „Baltica” tiek 
rī  kots jau kopš 1987. gada un 
paredzams, ka šoreiz tas pulcēs 
ap trīs tūkstošiem dalībnieku      
no Latvijas un ap 200 dalībnieku 
no ārvalstīm. Festivāls „Baltica” 
ir Baltijas tautām un valstīm 
nozīmīgs notikums, kas de  mon-
s trē tradicionālās kultūras vēr -
tības – dziesmas, instrumentālo 
mūziku, stāstījumus, rotaļas, de  -
jas, kā arī tautas lietišķo mākslu, 
amatniecību un citas tautas kul-
tūras vai mākslas izpausmes         
formas. Programmā paredzēta 
do  kumentālās filmas pirmizrā-
de, Baltijas valstu teicēju kon-
certs, danči Brīvības pieminekļa 
lau kumā, festivāla gadatirgus 
Vēr manes dārzā, koncerts „Ce -
liet krēslu, viešņa nāk” Rīgas 
Māks las telpā, koncerts Latg a -  
les kon certzālē „Gors”, Latviešu 
pirts svētki Etnogrāfiskajā Brīv-
dabas muzejā un virkne citu 
pasā kumu.

Tradicionālās kultūras sarīkojumi 2015. gadā

Seno amatu darbnīca 
Katlakalnā

11. martā kopā ar meistari 
Ausmu Spalviņu darināsim Lie - 
  l  ās dienas puzurus. Jā, izrādās, 
puzuri piedien ne tikai Ziem-
svētkiem, bet arī Lielai dienai. 
Pavasara puzuri gan ir mazliet 
citādi rotāti. Tiek izmantotas arī-
 dzan olu čaumalas. Vai tā ir vie  -
nīgā atšķirība starp ziemas vidū 
un Lielajā dienā darināmajiem 
puzuriem, varēs uzzināt uz vie-
tas, pašiem darbojoties un klau-

soties meistarē. Puzura darinā-
šana ir kā saziņa ar kosmosu un 
pasaules kārtības izzināšana. Tā 
ir gan ārējās, gan iekšpasaules 
sakārtošana un salīdzsvarošana.

25. martā kopā ar Rīgas kopas 
Grodi dalībnieci Guntu Siliņu-
Jasjukēviču izzināsim Māras 
dau dzināšanas nozīmi, jēgu un 
saturu. Mūsu vieliskās pasaules 
un dzīves robežsituāciju pārzi-
nātāja, Māra, ir tik daudzās tau -
tasdziesmās apdziedāta. Māras 
daudzināšana kā ikviena līdz 

mūsu dienām nonākusi tradī -
cija, ir kopjama un lolojama ar -
vien. Māra mums līdz ikdienas 
solī un pārejas brīžos jo īpaši. 
Pavasara mošanās laikā ir dau-
dzas ar Māru saistītas dienas, 
kuŗu vidū tieši 25. marts ir arī 
mūsu kalendāros ierakstīts kā 
visīstenākais. Māras rītā, līdzīgi 
kā Lielās dienas rītā, mostas 
pirms saules, dodas uz kādu īpa-
šu, ar Māras kultu saistītu vietu 
sagaidīt sauli. Šajā reizē sievām 
un meitām ir veicami vairāki 
rituāli. Vīri pievienojas tikai vē -
lāk. Viešņa pastāstīs par savu 
pieredzi, kā šo laiku pavadīt un 
piepildīt, kā ar Māru sazināties 
un sadarboties.

Visu nodarbību sākums plkst. 
18.00. Sīkākas ziņas - pa tālr. 
28846708 vai e-pastā saulegun-
ta@gmail.com

2015. gada 11. jūlijā festivāla 
„Castrum Prebalge” ietvaros 
Vecpiebalgas pilsdrupu un tās 
apkārtnes teritorijā plānoti seno 
amatu meistaru darbi darbnīcās 
un mākslas studijas, vēstures 
rekonstrukcijas kluba „Heiligen-
berg” senās cīņas un divkaujas, 
Kuršu ķoniņu mantojuma pre-
zentēšana, dūdu un bungu gru-
pas „Auļi” un vairāku ārvalstu 
folkloras kopu koncerti. 

Līvas ciema svētki Liepājā 
notiks no 23. līdz – 24. maijam. 
Tajā svinēsim gada lielākos lat-
viešu tradicionālās kultūras   
mantojuma svētkus, kuros varēs 
iepazīt cilvēkus un prasmes, 
ēdienus un nodarbes, mūziku   
un dejas dažādās norisēs. “Līvas 
ciema svētku” vārti tiks vērti, lai 
divas dienas Līvas tirgū, Liepājas 
Meistaru ielā, Līvas ciema lauku-
mā un Novadu sētās skatītos un 
uzzinātu, izmēģinātu un pieda-
lītos, nogaršotu un iegādātos un 
rastu svētku izjūtu, līksmojot 
kopā ar latviešu un citu tautu 
dejotājiem un mūziķiem tautas 
mūzikas svētkos “Līvas upe”.

Izdota Latviešu tradicionālās 
bases izgatavošanas 

rokasgrāmata
Grāmata  ir paredzēta kā norā-

dījumu un padomu apkopo -
jums, lai jebkurš, kam ir elemen-
tāras iemaņas darbā ar amatieru 
kokapstrādes darbarīkiem, va -
rētu izgatavot latviešu tradicio-
nālo trīs stīgu basi un tās lociņu. 
Rokasgrāmatā secīgi ilustrēti 30 
soļi, kā to izdarīt mājas apstākļos 
pašrocīgi, izmantojot tikai vieg -   
li pieejamus izejmateriālus un 
ama tieru instrumentus. Autors 
Varis Auziņš. https://basites.
word press.com/e-gramata/

Dzīvesziņas vasaras skolā Atē
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L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē

Vai ir kādi novērojumi par to, 
kādas spēles ir iecienītas Lat-
vijā, eksporta valstīs? Ko ir ie -
cienījusi Latvijas un ārzemju 
auditorija?

Starp Baltijas valstīm lielas at  -
šķirības nav, galda spēļu kultū -     
ra ir diezgan līdzīgi attīstījusies, 
bet tā vēl joprojām ir tāda „zaļa”. 
Piemēram, Vācijā un Holandē, 
kas galda spēļu kultūras ziņā ir 
divas būtiskākās un attīstītākās 
valstis– tur viss ir plašāk attīstīts, 
ir vairāki klubi un organizācijas, 
kas, rīkojot pasākumus, spēles 
popularizē. Tā tomēr ir laba ģi  -
menes izklaide, viens no pro -
duktiem jeb izklaides veidiem, 
kur pie galda spēles kopā var 
pavadīt laiku gan mazdēls, gan 
mamma, gan vecmāmiņa.

Vai Latvijā notiek arī galda 
spēļu turnīri, kā tur var iesais-
tīties interesenti?

Katru otro nedēļu notiek spēļu 
vakari restorānā „Dārzs” Spīķe-
ros. Tad ir turnīri, kurus mēs or -
ganizējam reizi gadā, respektīvi, 
čempionāti populārākajām spē-
lēm. Uzvarētājus mēs sūtām pie-
dalīties arī pasaules čempionātos. 
Tam visam var sekot līdzi mūsu 
„Brain Games” Facebook lapā. Pa  -
nākumi čempionātos ir bijuši 
diezgan labi, 2007. gadā mēs uz  -
varējām pasaules „Katanas” čem-
 pionātā, ja nemaldos, 2009.gadā 
mēs bijām pirmie valstu reitingā, 
jo mūsējie bija otrajā un ceturtajā 
vietā, un pagājušajā gadā mēs 
palikām trešajā vietā, bet igau ņ-
iem bija pirmā vieta. Tātad no 
Bal tijas pirmais trijnieks „Kata-
nā”. Un spēles „Karkasona” čem-

pionātā pagājušajā gadā bijām 
trešajā vietā.

Kāda ir atsaucība no inves-
toru puses, vai galda spēles ir 
pievilcīga nozare, kurā invest ēt?

Šobrīd mums ir piesaistīti 
in vestori, ar kuriem sadarboja-
mies. Atbildot uz jautājumu, vai 
galda spēļu joma vispār ir in  -
vestīcijām draudzīga, jāsaka tā – 
ja skatītos tikai no biznesa vie-
dokļa, tad mūsu uzņēmums vairs 
nepastāvētu, jo mēs pirms ga -
diem 3 – 4 izgājām cauri grūtiem 
laikiem un noturējāmies tikai 
tāpēc, ka negribējās un bija žēl 
visu zaudēt. Tas viss ir noturējies, 
pateicoties entuziasmam. Šobrīd 
no biznesa viedokļa uzņēmums 
jau ir rentabls.

Intervijas sākumā jūs minē-

jāt, ka drīzumā piedalīsieties 
spēļu izstādē Vācijā. 

Mēs piedalīsimies „Spielwaren-
 messe”, kas ir pasaulē lielākā ro -
taļlietu izstāde un notiek Vācijā, 
Nirnbergā. Tur mēs piedalīsi-
mies ar stendu, kur uzstādīsim 
mūsu attīstītās spēles, šobrīd 
esam attīstījuši ap 10 spēlēm, ie  -
tverot gan Latvijas, gan Igau ni -
jas autoru izstrādātās. Pēdējās 
divas jaunākās ir Latvijas autoru 
spēles. Viena no tām bija ļoti in  -
te  resants projekts, jo spēli ir vei -
dojuši jaunieši, Cēsu pamatsko-
las skolēni. Tas daļēji bija arī so  -
ciāls projekts, jo spēle tapusi jau-
niešu darbnīcas laikā, tur bija 
dažādas idejas, un vienu no tām 
mēs paņēmām un realizējām   
līdz produktam. Šie jaunieši arī 

Kā Latvijā top galda spēles?
saņēma autoratlīdzību par šo 
spēli – „Wash Dash”. Tā bija ini-
ciatīva „The young can do it”, 
kuras mērķis bija parādīt jaun -
iešiem, ka viņi, izmantojot savas 
radošās spējas, spēj sasniegt ko 
vairāk. Šis projekts bija izpelnī-
jies arī preses uzmanību gan 
Latvijā, gan arī Vācijā, jo tas bija 
samērā unikāls projekts, ko iz -
strādāja nevis profesionāls au -
tors, bet gan 13 līdz 14 gadu veci 
jaunieši. „Wash Dash” ir jautrības 
spēle uz reakciju un ātrumu, kur 
katram dalībniekam ir savs veļas 
žāvētājs, un ir jāmēģina pēc ie -
spējas ātrāk sakarināt veļu ar 
pareizajiem knaģiem. Tā ir ļoti 
jautra ballīšu, izklaides spēle. Tad 
vēl viens produkts ir „Iespēja -
mās misijas” matemātikas sko -
lotāju veidots „Logic cards”, kur     
ir divi dažādi kāršu komplekti       
ar matemātiskiem IQ uzdevum-
iem. Mēs šo produktu izlaidām 
arī izstādē Vācijā oktobrī un pār-
 devām pāris mēnešu laikā, spēle 
izpelnījās lielu interesi starp-
tautiskajā tirgū. Šobrīd tā tiek 
ražota arī Čehijai, Francijai, Po -
lijai, Vācijai. Bet vispopulārākā 
no mūsu spēlēm ir „Om Nom 
Nom”, kas pagājušā gada vasarā 
Anglijā ieguva otro vietu kon-
kursā. Spēle ir jau izdota Kanā -
dā, Francijā, Krievijā, Skandi-
nāvijā, Polijā, Ungārijā un citās 
valstīs. Izstādēs piedalāmies sa -
mērā bieži. Februāra vidū došos 
arī uz Ņujorkas „Toy Fair” izstādi, 
tur gan stendu šoreiz nedabū-
jām. Būtībā tas, uz ko es šobrīd 
koncentrējos, ir jauno spēļu at -
tīstība un eksports.

Kustības „Red Jackets” 2014. 
gadā izdotajā grāmatā „Trea su-
res of Latvia” ir iekļauts arī 
„Brain Games” uzņēmums. Kā 
tas tika izvēlēts? 

Kustības „Red Jackets” galvenā 
ideja ir, ka viņi apkopo Latvijas 
eksportspējīgākos esošos un arī 
potenciālos zīmolus. Kritēriji, 
pēc kādiem tika noteikti esošie 
spēcīgākie zīmoli, bija konku-
rence, apgrozījuma līmenis eks-
portā un zīmola popularitāte. 
Tad bija arī konkurss potenciā-
lajiem eksporta zīmoliem jeb uz -
 lecošajām zvaigznēm, „Raising 
stars”, kurā mēs pieteicāmies. 
Izejot visas atlases kārtas, mēs 
esam vieni no vienpadsmit zī -
mo liem, kas ieguva šo titulu 
„Raising stars”.

Vai grāmata līdz šim jau ir 
devusi uzņēmumam lielāku 
atpazīstamību?

Grāmata vēl ir salīdzinoši jau-
na, izdota angļu un krievu valo-
dā. Grāmata ļoti labi reprezentē 
valsti, lielie uzņēmumi saviem 
partneriem dāvina šīs grāmatas, 
to dara arī arī valsts amatperso-
nas, tas noteikti palīdz tiem 
uzņēmumiem, kas iekļauti „Trea-
sures of Latvia” grāmatā. Man ir 
liels prieks arī par pašu kustību, 
jo tā balstās uz entuziasmu. 

Kāds ir jūsu novēlējums Jauno 
Laiks lasītājiem?

Novēlu visiem vairāk spēlēt 
galda spēles un atrast tām laiku, 
jo laika trūkums visticamāk ir 
vislielākā atruna. Pavadīt savu 
laiku kopā ar ģimeni – tas dod 
vislielāko gandarījumu!

 

Centrā Egīls Grasmanis

Pateicoties latviešu balsotāju 
aktivitātei, Zemgus Girgensons 
ticis pie iespējas uzspēlēt NHL 
Zvaigžņu spēlē, un Rīga gozējas 
vienā no populārās galda spēles 
Monopols versijām. Ar mērķtie-
cīgas kampaņas palīdzību latvie-
šu ambīcijas iespējams pacelt vēl 
nebijušos augstumos

Pirms līdzjutēju balsojuma sā  -
kuma reti kurš varēja iedomā -
ties, ka 21 gadu vecais jauneklis 
ir reāls kandidāts uz līdzdalību 
Zvaigžņu spēlē, bet balsošanā 
viņš saņēma vairāk nekā 1,5 mil-
jonus balsu un apsteidza visas 
NHL zvaigznes.

Ziemeļamerikāņi brīnījās, kas 
gan balso par spēlētāju no līgas 
vājākās komandas, kurš nav pat 
100 rezultatīvāko NHL hokejis -
tu vidū. Tomēr drīz vien kļuva 
skaidrs, ka ap 80% balsu Girgen-
sons saņēmis no mazās Latvijas, 
kur katrs hokeja fans, kuŗš sevi 
ciena, uzskatīja par goda lietu 
atbalstīt vienīgo latviešu hokejis-
tu NHL. Tāpēc  daudzi balsoja 
gan darbā, gan mājās, gan no 
planšetdatoriem, gan no viedtāl-
ruņiem (to pieļāva NHL notei-
kumi, kas deva iespēju balsot pat 
desmit reižu dienā no katras 
ierīces).

Pret ķīniešu pārspēku
Kā zināms, pasaules valstu vidū 

Par lielu Latviju!
Latvija izceļas ar ļoti attīstītu 
interneta infrastruktūru, tāpēc 
šādos balsojumos latviešiem ir 
labas iespējas konkurēt ar daudz 
lielākām nācijām. Tiesa gan, ar 
1,4 miljardiem ķīniešu vēl ne  -
varam spēkoties, tāpēc balsoju-
mā par NBA Zvaigžņu spēles 
dalībniekiem latvietis Andris 
Biedriņš vienmēr palika ķīniešu 
milža Jao Mina ēnā. Jao bija tik 
populārs, ka fani turpināja par 
viņu balsot pat pēc karjeras bei -
g ām (asprāši sprieda, ka inter-
neta cenzūras dēļ daudzi ķīnieši 
ne  maz nezina, ka Jao vairs ne -
spēlē NBA).

Lai balsošanas cīņā pārspētu 
lielvalstis, mazākām tautām nā  -
kas paļauties uz lielāku dedzību 
un organizētību, bet arī tas ne 
vienmēr palīdz tikt pie uzvaras. 
Piemēram, Īrijā nesen neveiksmi 
cieta balsošanas kampaņa, kuras 
mērķis bija panākt, lai īru fut-
bolistei Stefānijai Rošē tiek pie-
šķirta Ferenca Puškāša vārdā no -
sauktā FIFA balva par gada skais-
tāko vārtu guvumu (balsojumā 
viņu apsteidza kolumbietis Ha -
mess Rodrigess).

Latvieši šādus balsojumus uz -
tver daudz nopietnāk, tāpēc arī 
panākumi parasti neizpaliek. 
Piemēram, pirms vairākiem ga -
diem ar koordinētas kampaņas 

palīdzību balsotājiem izdevās 
pa  nākt, ka Rīga tiek iekļauta vie-
nā no populārās galda spēles 
Monopols versijām, apsteidzot 
dau dzas pasaules lielpilsētas. 
„Bal sojuma rezultāts norāda uz 
to, ka Rīga ir Baltijas metropole 
un mums ir pa spēkam atrasties 
starp tādām lielpilsētām kā Pa -
rīze, Ņujorka, Londona un Ro -
ma. Vēlos izteikt lielu pateicību 
katram Latvijas iedzīvotājam, kā 
arī tiem, kas atrodas ārpus Lat-
vijas, par atsaucību un ieguldīju-
mu Rīgas vārda popularizēšanā,” 
pavēstīja toreizējais Rīgas vice-
mērs Almers Ludviks. Vēlāk, kad 
britu ceļojumu portāls First Choice 
sarīkoja aptauju par pasau -            
les skai stāko valsti, uzvarētājas 
godā, protams, bija Latvija, kas 
apsteidza tādas tūristu iecienītas 
zemes kā Meksika, Turcija un 
Indonēzija. Savukārt Latvijas 
hip steri panāca, ka portāls Sky -
Scanner Miera ielu atzina par 
hipsterīgāko vietu pasaulē, kas 
gan, protams, tā nav.

Latviešu demokrātijas alkas
Arī pašlaik ikvienam latvietim 

ir lieliska iespēja popularizēt sa -
vu dzimteni, jo līdz 10. februārim 
turpinās starptautiska aptauja 
par labāko Eiropas ceļojumu 
mērķi, kur 20 pretendentu vidū 
ir arī Rīga (nobalsot iespējams 

interneta vietnē www.european-
bestdestinations.com/vote). Savu-
kārt mūsu galvaspilsētas galva 
Nils Ušakovs ir iekļuvis 26 pre-
tendentu vidū uz pasaules labā -
kā mēra titulu. 

Latvieša gēnos ierakstītā de -
mokrātijas mīlestība un neval  dā-
mās balsošanas tieksmes kļūst 
labāk saprotamas, ja atceras, ka 
pusgadsimta garumā tās apspie-
da vienīgā pareizā partija, kas 
padomju pilsoņiem arī pieeja -
mo TV kanālu, automašīnu mar-
ku un desas šķirņu skaitu ie   ro-
bežoja līdz pāris vienībām. At  gu-
vuši brīvību, latvieši bija noilgo-
jušies pēc iespējas balsot un 
visiem darīt zināmu savu izvēli. 
Šīs alkas savā labā izmantoja ne 
tikai neskaitāmo dziedāšanas un 
dejošanas TV šovu veidotāji, kas 
balsošanai atvēlēja svarīgāku lo -
mu nekā dalībnieku priekšne-
sumiem; pat Latvijas Nacionālais 
teātris pēc Purva bridēja motī  - 
v iem veidoto lugu Hotel Kristina 
savulaik pārvērta šovā, kur 
skatītājiem bija iespēja ietekmēt 
Kristīnes izvēli. Protams, vairā-
kums skatītāju izvēlējās nevis 
dzērāju Edgaru, bet gan prātīgo 
Akmentiņu.

Populārā interneta vietne 
Miljons.com, kuras lozungs ir 
«Miljons iemeslu, kāpēc Latvija 

ir labākā valsts pasaulē», līdz šim 
spējusi apkopot ap 20 000 iemes-
lu, bet nepieciešams daudz mērķ-
tiecīgāks darbs, lai Latvijas labo 
vārdu nestu pasaulē. Kā teiktu 
Rainis, «ikkatram ir roka jāpie -
liek, lai lielais darbs uz priekšu 
tiek!», tādēļ katra latvieša pienā -
kums ir nelaist garām nevienu 
izdevību, lai  nobalsotu par Lat -
viju. Jāsaprot, ka tā nav izklaide, 
bet gan smags darbs, kas prasa 
pašdisciplīnu, gatavību ieguldīt 
savu laiku un naudu dzimtenes 
vārda popularizēšanā. Aktīvā-
kajiem balsotājiem jāuzņemas 
šefība pār ģimenes locekļiem, 
draugiem, kaimiņiem un kolē-
ģiem.

No redakcijas. Šobrīd interneta 
portālā delfi.lv notiek balsošana 
par Lielās mūzikas balvas pre-
tendentiem, lai noskaidrotu pub-
likas simpātiju ieguvēju. Balso -
jums beigsies 28. februārī, tā re  -
zultātus uzzināsim 3. martā, kad 
notiks Lielās mūzikas balvas pa  -
sniegšana, ko pārraidīs gan Lat -
vijas Radio programma Klasika, 
gan Latvijas Televīzijas 1. kanāls. 
Aicinām piedalīties balsojumā!
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