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Mīļie tautieši plašajā pasaulē, 
Kristus ir augšāmcēlies!

Vad. JĀNIS ŠĶINĶIS Skautu un gaidu konference Latvijā
2016. gada 12. un 13. martā 

fir mas Nordea telpās Rīgā notika 
Latvijas Skautu un gaidu cen trā-
lās organizācijas (LSGCO) gads-
kārtējā konference. Konferencē 
piedalījās arī vadītāji Jānis Šķin-
ķis no Latviešu skautu kustības 
un Maija Šķinķe no Latviešu 
gaidu kustības.

Kā viesi konferencē piedalījās 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
Valsts sekretāre Gunta Arāja un 
parlamentārais sekretārs Jānis Upe -
nieks, Aizsardzības ministriju 
pārstāvēja padomnieks Kaspars 
Ķikste, lai pārrunātu financialo 
atbalstu organizācijai. Rezultāts: 
tiešu atbalstu no valdības budžeta 
nevalstiskās organizācijas nevar 
saņemt. Tomēr caur pašvaldībām 
speciālus projektus var atbalstīt 
un, sākot ar 2017. gadu, šis 
budžets tiks paaugstināts.

Organizācijas iekšējā dienas 
kārtībā bija vairāki pārrunu 
punkti, kuŗos pieņēma šādus 
lēmumus:

1. Ievest pašreizējo trīs darbības 
pakāpju vietā četras pakāpes: 
mazskauti/guntiņas no 8 līdz 11 
gadiem, skauti/gaidas no 11 līdz 

15 gadiem, dižskauti/dižgaidas 
no15 līdz18 gadiem un roveri/
lielgaidas no 18 līdz 22.

2. Pārbaudījumu prasību pro-
grammā tika ierosināts atmest 
pastāvošo pakāpju sasniegšanu 
un ieviest divas atsevišķas pro-

grammas, kuŗās katrs personīgi 
nosaka savus mērķus un tos pro-
gresīvi palielina, sākot ar maz-
skautiem/guntiņām un beidzot 
ar roveriem/lielgaidām. Šīs pro-
grammas ir āra dzīves piedzī vo-
jumu prasmes un īpašu interešu 

darbības laukā sasniegtie panā-
kumi. Šīs programmas ir bazētas 
uz jaunām Īrijas un Kanadas 
skautu/ gaidu ieviestām sistē mām.

Nākotnes plānos pārrunāja 
lat   viešu skautisma 100 gadu pa -
sākumus:

Vadītāji pieņēma lēmumu2017. 
gada 7. aprīlī Rīgā sarīkot 100 ga  du 
atceres sarīkojumu un grāmatas 
Ziemciešu cilts atvēršanu kopā ar 
Latviesu skautu kustību.

100 gadu jubilejas lielā nomet-
ne notiks no 2017. gadā 6. līdz 
12. augustam Latvijas Valsts mežu 
īpašumā pie Tērvetes. Nometnes 
nosaukums – „Cauri gadsimtiem”.

Rīkotājs vad. Nils Klints pa  stās-
tīja vairāk par plānoto nometni 
un aicinoši teica „TEV TUR IR 
JĀBŪT!”. Nometni rīko LSGCO 
sadarbībā ar LKS(Latvijas Kristī-
giem skautiem).

2018. gadā būs liels projekts 
Valsts mērogā, kur vadoša loma 
būs LSGCO skautiem un gaidām. 
Projekts ir apstaigāt visu Latvijas 
1838 km gaŗo robežu 100 posmos, 
katrā posmā 18,38 km. Projekta 
sākums būs jau š. g. 15. maijā, un 
katrā nedēļas nogalē tiks nostai-
gāts viens tāds posms. Projektā 
piedalās pierobežas pašvaldības, 
sagatavojot attiecīgās kartes un 
vakaros sniedzot koncertus, karšu 
izdevējs Jāņa sēta, robešsardze. 
Nosaukums šim projektam: 
„aplido, apsoļo, apmīļo Latviju!” Skautu un gaidu konferences dalībnieki// FOTO: Madara Markovska

Jēzus viņai sacīja: “Nepieskaries 
man, es vēl neesmu uzkāpis pie 
Tēva; bet dodies pie maniem 
brāļiem un saki viņiem: es uz -
kāpju pie mana Tēva un pie 
mana Dieva un jūsu Dieva.” 
(Jāņa 20:17) 

Šai evaņģelija pantā lasām par 
to, kā Jēzus norāda Marijai Mag-
dalēnai, lai tā iet un paziņo pā -
rējiem brāļiem par Jēzus augšām-
celšanos un kāpšanu debesīs. 
Šodien mēs varam vien iedo mā-
ties par to milzīgo saviļņojumu 
un droši vien arī par bailēm, ko 
nācās piedzīvot Marijai. Jēzus no -
rādījums, lai Marija Magdalēna 
viņam nepieskaras, ir tiešs aplie-
cinājums ticībai – lai ticētu, nav 
nepieciešamība  kaut ko aptaustīt. 
Ticība nekad nevar būt fiziska. 

Lieldienu laiks ir lielas atjau-
notnes laiks, kad mēs ne tikai 
at  ceramies Jēzus augšāmcelša-
nos, bet paši ikviens no mums 
piedzīvojam jauna ceļa sākumu. 

Jēzus Kristus augšāmcēlās pēc 
prātam neaptveramām mocī-
bām, pēc nokāpšanas ellē; ar 
Kristus nāvi un augšāmcelšanos 
Dievs mūs ir paaugstinājis tālāk 
prom no grēka. Augšām cel šanās 
mums ir apsolīta līdz ar Pastarās 
tiesas dienu, taču  – vai mēs ik pa 
laikam nepiedzīvojam augšām-
celšanos? Mēs, ikviens? Protams, 
būs tādi, kas teiks, ka tāda ik -
dienišķa augšāmcelšanās ir ab -
solūta neiespējamība, jo kaut kas 
tāds var notikt tikai vienreiz – 
jau minētajā Pastar dienā. Es to -
mēr domāju, ka Dievs ar Jēzus 
Kristus piemēru un ceļu mums 
ir devis iespēju apzināties, ka pēc 
ciešanām un nāves mēs varam 
ne tikai pār mainīties savā fi -
ziskajā un garī gās dzīves būtībā 
‒ mēs varam kļūt pilnīgi citādi. 
Ikdienā mūsu dzīvi var nomākt 
ne tikai grēks, tas var būt arī kaut  
kas tāds, kas mūs skumdina, liek 
būt nemierā ar sevi, liek neap-

zināti sāpināt apkārtējos – 
vienuvārd, cilvēks ir nelaimīgs. 
Tad parasti mēs sa  kām mieri-
nājuma vārdus, ka viss jau būs 
labi, un  mūsu līdzcil vēks turpi-
na dzīvot, vai pareizāk sakot,  
eksistēt – mums līdzās. Visbiežāk 
mēs nemaz neapzinā mies, kādu 
ciešanu ceļu šis cil vēks iziet. 
Garīgu ciešanu ceļš nebūt nav 
vieglāks par fizisku ciešanu ceļu. 
Tad nāk brīdis, kad šis – ciešanu 
cilvēks – nokāpj ellē. Nepieska-
ries man! Reizumis mēs meta-
mies gādāt par šī cil vēka fizisko 
ķermeni, jo fiziskās rētas šķietami 
ir visvieglāk glābt, garīgās tā arī 
paliek nedziedētas. Nepieskaries 
man! Ar šo Jēzus mums gan saka 
– nepieķeries fiziskai miesai, esi 
kopā garā. Tāpēc šai aug šām-
celšanās laikā paraudzīsimies uz 
sev apkārtē jiem ļaudīm, ar ku -
ŗiem mēs va  ram pavadīt kopā 
kādus brīvus brīžus, piezvanīt 
ikdienā, atce rēties. Kristus mūsu 

vietā ir izcietis, un, ja mēs dzī -
vojam saskaņā ar Kristus doto 
sirdsapziņu, mums nav jāiziet 
ciešanu ceļš. 

Priecāsimies, mūsu Kungs ir 
augšāmcēlies un devis mums 

mūžīgo dzīvošanu, mūžīgu ce -
rību un mīlestību!

Latviešu evaņģeliski luteriskās 
baznīcas Vācijā

mācītājs RINALDS GULBIS 
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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 $ 149.00

Floridas iedzīvotāju ievērībai! Lūdzu pievienojiet 7% Floridas 
nodokli par laikraksta abonēšanu!

Gada abonenti saņems bez maksas:
četrus 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 četras avīzes
Gadā..............ASV $20.00
Kanadā gadā...............ASV $23.00

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 $ 149.00; 
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
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!

Kā tev iet,
pasaulē sevi meklējot? 

LĪGA BALODE

Dzīvojot svešā valstī, mums 
katram jāiziet caur līdzsvara 
punkta meklējumiem. Kā Tev 
iet? Vai Tu to dari viens vai mij-
iedarbojoties, meklējot kop sau-
cējus, pievienojoties lielākam 
egregoram? Atbildes uz šādiem 
jautājumiem ne vienmēr ir viegli 
notvert ikdienā. Šāda veida pār-
domām labi noder apaļu dzim-
šanas dienu svinības, kad mums 
ir iespēja savienot telpu kopā ar 
laiku un izvēlēties krāsu tālāk-
virzībai. 

Šogad apaļa 60 gadu dzimša-
nas diena ir Ņujorkas latviešu 
ev. lut. draudzes lauku īpašu-
mam Katskiļu nometnei. Toreiz, 
1956. gada 25. februārī Bruklinā, 
pieļauju, baltākā ziemā kā šogad, 
ne jau visi sapulces dalībnieki 
bija gatavi ieguldīt vēl neesošos 
18 tūkstošus dolaru otra drau-
dzes īpašuma iegādē, bet viņu 
starpā bija arī tādi, kam piederēja 
vīzija, kā radīt telpu, vasaras 
iespēju latviskās draudzes ide-
jām, kopības izjūtai. Šobrīd mēs, 
simti un tūkstoši, kuŗi ar savām 
emocijām (tās stāv pāri jebku-
ŗiem skaitļiem) varam apliecināt, 
ka šis lēmums – darījums – pir-
kums ir bijis milzīgi vērtīgs ie -
guvums visai Austrumu krasta 
latviešu sabiedrībai. Draudzes 
lauku īpašuma vadība jubilejas 
gada gaŗumā piedāvā sešu da -

žādu notikumu ciklu „6 uz 60”. 
Pirmais saruna/dialogs „Pasaulē 
sevi meklējot’’.

Šī pavasaŗa saruna/dialogs būs 
par Ņujorkas latviešu ev. lut. 
draudzes sabiedrības sakotnējās 
veidošanās panākumiem, prob-
lēmām, principiem. Parallēli tam 
risināsies saruna par tiem, kuŗi 
iebraucēja sajūtām piešķīra krā-
sas un literārā vārda formas, sa -
runa par un ar neformāli mo -
dernistiski noskaņoto latviešu 
rakstnieku grupu – intriģējošo 
Elles ķēķi. „Ilga prombūtne no 
Latvijas un neatgriešanās tajā 
šajās lielajās Nepasaulēs radījusi 
neparastas enerģijas, pārstei dzo-
šus savienojumus, neierastus 
skatu punktus” – par Ņujorkas 
literāro grupējumu raksta laik-
raksts Diena. Saruna būs par 
latviešu valodu – „kā gravitācijas 
spēku Visumā”, kas bija un ir 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 
nevis ikdiena, bet īpašā privi-
lēģija.

Sarīkojums „Pasaulē sevi mek-
lējot” tiek veidots kā dialogs. Dia-
logs starp laviešu draudzi un 
Elles ķēķi, dialogs starp tām per-
sonībām, kuŗas darīja radošu 
darbu, un profesionāliem šodien 
vērtētājiem. Dialogs starp vēs-
turi un mūsdienām, jo jautājumi 
jau nemainās: kādā garīgā telpā 
mēs dzīvojam? kuŗā laikā mēs 

dzīvojam? kas ir mūsu egregori? 
Jo, kā rakstīja L. Tauns:

Viss jau ir viens 
Zivis, zvaignes un pliens. 
Sarunā piedalīsies toreizējie 

darītāji un domātāji, viedie Rita 
Gāle, Baiba Bičole, Jānis Krēs-
liņš, Eleonora Šturma un arī 
ideju mantotāji, turpinātāji. Kā 
eksperti uz sarunu ir aicināti 
dzejnieks – filoloģijas doktors 
Kārlis Vērdiņš no Rīgas un 
vēstures doktore Elga Zālīte no 
Stanforda Universitātes. Audito-
rija būs trimdas paaudze, kas 
ieradisies satikties, pēcnācēji un 
jaunieši (ne tikai tie, kuŗiem 
apskatāmās temas ir skolas ek -
sāmenā). Tāpat auditorijā, lai 
saprastu mūsu sākotnējos pa -
matus, būs jauniebraucēji – 
vecāki, tie, kuŗu bērni mīl Kat-
skiļu nometni. Būs arī savrup-
domājošie, tie, kuŗi pazīst Miglas 
kroga sajūtas. 

Vakara noslēgumā dzeja, mū -
zika un vīns. Par vīnu precizitāšu 
vēl nav, bet par dzeju jau ir, to 
runās mazdēls, jaunietis, māte, 
māsa, krusttēvs, vectēvs un Dzej-
nieka meita Laila Saliņa. 

Tiksimies „Pasaulē sevi mek-
lējot” 23. aprīlī plkst 15.00 Jon-
keru baznīcā. Darbosies spēļu 
grupa bērniem. Dalības maksa 
20 $. Iepriekšēja pieteikšanās 
nometne60@gmail.com

Latviešu māksliniece ART EXPO 2016

Latviešu māksliniece Ag -
nese Melbārde piedalīsies 
pasaules vērienīgākajā iz -
stādē ART EXPO 2016 Ņu -
jorkā, Manhatanā, no 14. 
līdz 17. aprīlim.

Agnese konkursam iesniedza 
četrus darbus no personīgās 
gleznu kollekcijas THERAPY. 
Šie mākslas darbi uzrunāja lat-
viešu komponistu un marimbas 
virtuozu Richardu Zaļupi, un 
tika radīti īpaši skaņdarbi, kas 
vienlaikus ir gan kā gleznu ska-
 niskais noformējums, gan rosi-
na apmeklētājus uz neierastu 
audiovizuālu terapiju. Kollek-
cija pirmo reizi tika izstādīta 
2011. gadā Rīgā, mākslas 
galerijā “Flat”.

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 – LATVIJA – 20162016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

e-pasts: jansonsa@gmail.com



3LAIKS2016. ga da 26. marts – 1. aprīlis

L A T V I J Ā  U N  P A S A U L Ē

The University of Pittsburgh 
once again hosted the Baltic 
Summer Studies Institute pro-
gram in 2015, offering serious 
academic studies and a wide-
ranging series of cultural events 
that gives the students a unique 
well rounded course on not 
only the Latvian language but 
also current events, history and 
culture. The course lecturers 
were Iveta Grīnberga (Latvian 
Guest Lecturer at the University 
of Washington) and Indra 
Ekmanis, doctoral candidate at 
the University of Washington. 
Participating in this year's 
Intermediate Latvian Language 
program were three students: 
Margarita Safranova (MS), Tālis 
Simmons (TS) and Harry 
Merritt (HM). Jānis Kramēns 
sat down to talk with the three 
students during the third week 
of the program.

Tell me about yourself.
HM: My name is Harry Mer-

ritt. I am originally from the 
Washington, DC area, but now I 
live in Providence, RI.  Currently 
I am a second year Ph.D. student 
of history at Brown University.  
In my background I have shifted 
from political science more 
toward history after having done 
Russian studies as an undergrad-
uate and German studies for my 
masters degree at Georgetown 
University.  I started focusing on 
modern European history at 
Brown University.  

MS:  My name is Margarita 
Safranova.  I am a doctoral stu-
dent at the University of 
California-Santa Barbara in the 
political science department.  I 
have a bachelor and masters 
degree in political science.  My 
focus is on attitudes of university 
students in post Soviet Union 
states.  I was born in Riga, but I 
grew up in Arizona, USA.  

TS: My name is Tālis Simmons 
and I am currently an under-
graduate student at Brookline 
Community College.  I live in 
New Jersey and I’m studying 

Impressions of the Latvian Language Summer Course at 
the University of Pittsburgh

Latvian to better understand my 
roots.  

Why specifically are you 
studying the Latvian language?

HM: There are a couple of rea-
sons.  One is that I am interested 
in researching Latvian history in 
the 20th century.  Latvia may be 
a relatively small country but it’s 
a place that can tell us the big 
stories of European history in 
the past few centuries.  I have 
previously studied German and 
Russian and have taken a semes-
ter of Latvian at the University of 
Latvia.  I am hoping to improve 
my language skills so I can 
research documents in Latvia.  
In addition, as an undergraduate 
student I studied at the University 
of Latvia and then it was just 
something offered at the univer-
sity and a random choice I made.  
I didn’t know very much about 
Latvia besides basic general 
knowledge that I learned from a 
Latvian-American classmate in 
high school.  But it turned out to 
be a wonderful choice and I 
really enjoyed my time there.  It 
made Latvia a research interest 
of mine and also a personal inter-
est.  I interned at the US Embassy 
in Latvia in 2008 and I have kept 
going back to Latvia ever since.  

MS: I’m studying Latvian 
because I used to speak it but 
growing up in the United States I 
have lost the language and I am 
trying to get it back because it is 
an important part of me.  It is 
also part of my research and 
Latvia is one of the cases I am 
using in my research and it is 
important for me to know the 
language if I want to go to the 
country and speak to the people.

TS:  I know quite a few Latvians 
and having better language abili-
ties would help me connect with 
them.  Learning Latvian is more 
of a personal choice for me.  It is 
not academically important right 
now but that may change.

Tell me about your experi-
ence at BALSSI.

HM:  My experience so far has 

been great.  As it says in the 
course title, it is an intensive 
course.  Iveta Grinberga has been 
very helpful in practicing our 
grammar, building our vocabu-
lary, and giving us opportunities 
to practice Latvian through vari-
ous cultural activities.  I have 
really enjoyed that.  Luckily for 
me the tuition is covered and the 
stipend is enough to pay for 
housing and transportation. 
Food is pretty much the only 
expense.  

MS: I was also very lucky to get 
some financial help from the 
Summer Language Institute.  
That really helped and made it 
possible for me to attend BALSSI.  
About the program, I think that 
it is a great opportunity to learn 
Latvian.  Our instructors are very 
good and very well organized.  It 
is great that they also personalize 
the classes for you, so they learn 
what your interests are and as a 
result we get to discuss things 
that the three of us are interested 
in.  This intensive class is not just 
interesting, but it is also enjoy-
able and overall has been a very 
good experience.  

TS: The classes have more 
enjoyable than I anticipated.  It is 
actually very conversational and 
involves you personally.  I really 
enjoy that aspect of the class.  
Pittsburgh is a nice city.  This is 
my first time here and it is an 
interesting city.  

  What are your future plans?
HM: I just finished my second 

year of Ph.D. studies.  After I 
take my qualifying exams I will 
be doing research in Latvia for 
my dissertation.  I have spent a 
few weeks at the Latvian Archives, 
which has a wide range of docu-
ments and was very helpful to 
me as I then spoke my less ele-
gant Latvian than I do today.  I 
definitely hope to continue learn-
ing the language, practicing it in 
any way I can after this course in 
Latvia or the United States.  I am 

very interested in looking at indi-
vidual lives, the stories of indi-
vidual soldiers during World 
War II.  Obviously the Latvian 
experience is not like that of 
many Western European coun-
tries.  It is a story that is not very 
well known to Americans and I 
think that what Latvian history 
can illustrate through individual 
lives is a bit more about what 
leads one to a certain destiny.  
For example, Rainis and Stučka 
were students at St. Petersburg 
University before the First World 
War, both interested in Social 
Democratic politics and went on 
vastly divergent paths, with one 
becoming Latvia’s national poet 
and the other becoming an oppo-
nent of a free Latvia and a high 
official in the Soviet Union.  I 
think that by looking at these 
ground level diaries and letters 
to understand motivations and 
experiences might lead us to 
understand why people ended 
up where they did during the 
difficult dislocating process of 
World War II.  I think it is a 
highly worthwhile historical 
project that I hope to pursue.

MS: I am currently in the 
midst of doing fieldwork and 
research for my doctoral disser-
tation.  I am looking forward to 
going back to Latvia and talking 
to people and jumping right into 

the second part of my fieldwork 
for my project (attitudes and 
opinions of the youth generation 
of Eastern Europe and Central 
Asia, specifically of university 
students and what is their under-
standing of culture and how they 
use that understanding to form 
their future actions and opin-
ions).  I hope to continue to 
study Latvian and attend some 
courses while I’m in Riga.  I don’t 
want Latvian to slip away from 
me again as it did when my fam-
ily moved here.  I fully enjoyed 
studying Latvian and now as it is 
coming back to me and I love it 
as I did as a child.  I think that it 
is something that will stay with 
me for a very, very long time.

TS: I intend to continue to 
improve my Latvian by reading 
more Latvian publications, visit-
ing Latvia more often and fully 
enjoying the experience of being 
in Latvia.  

HM: I would like to add that 
this program also helps one 
understand the Latvian culture 
and that is like a gateway to bet-
ter understanding Latvia.  Years 
ago in Latvia I attended a Jāņi 
celebration and didn’t grasp what 
people were singing about.  Now 
I have a much better idea, I 
understand the words, and I have 
a better feeling about that and 
other celebrations.

No kr.: Indra Ekmanis, Margarita Safranova, vieslektore Iveta Grīnberga, Harry Merritt, Tālis 
Simmons

BALSSI 2016 AT THE IU SUMMER 
LANGUAGE WORKSHOP 

Indiana University’s Summer Language Workshop is proud 
to host the 2016 Baltic Studies Summer Institute (BALSSI), 
offering intensive beginning Estonian, Latvian, and Lithuanian 
language courses. Courses will be held from June 6 – July 29, 
2016 on the Bloomington campus. Students complete the 
equivalent of one year of academic instruction in the program 
and earn 6-8 credits, which can be transferred to other 
institutions.   For further information and to apply, please 
visit: http://indiana.edu/~swseel/balssi
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(Turpinājums 5. lpp.)

Lēmums par Okupācijas 
mūzeja paplašināšanu ir spēkā

Februārī Saeima un Ministru 
kabinets saņēma Latvijas Oku pā-
cijas mūzeja atbalstītāju vēstuli, 
kuŗu skaitā bija arī trīs bijušie 
Latvijas valsts prezidenti. Atbal s - 
 t ītāji prasīja Saeimai un valdībai 
pieņemt visus nepieciešamos lē -
mumus, lai Nākotnes nams un oku-
pācijas upuŗu piemiņas me  mo-
riāls tiktu pabeigts līdz valsts 
simtgadei. Ministru prezidents 
Māris Kučinskis ir apstiprinājis, 
ka valdība joprojām ir apņēmīga 
līdz valsts simtgadei pilnveidot 
nacionālo kultūras infrastruktū-
ru, tai skaitā  –  rekonstruēt Oku-
pā cijas mūzeja ēku, paplašinot to 
ar piebūvi, un uzcelt memoriālu 
padomju represiju upuriem. Tā 
Kučinskis raksta atbildes vēstulē 
Okupācijas mūzeja atbalstītā -
jiem, ko valdība savā sēdē apstip-
rināja 15. martā.

Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollen-
dorfs pauž gandarījumu par at -
kārtotu valdības apstiprinājumu, 
ka projekts tiks turpināts.

***
Latvija, Somija, Igaunija un 

Lietuva turpina stiprināt 
sadarbību valstu simtgadu 

svinību rīkošanā
15. martā Helsinkos, Somijā, 

notika Latvijas, Somijas, Igaunijas 
un Lietuvas simtgadu svinību 
organizātoru tikšanās. Sanāk - 
s mes darba kārtības centrālais u z-
 devums bija dalīties pieredzē par 
paveikto un plānoto saistībā ar 
valstu simtgadu jubileju svinību 
komūnikāciju un publicitāti. Tik-
šanās laikā sanāksmes pārstāvji 
bija vienisprātis, ka mūsu valstu 
simtgades ir lieliska iespēja stip-
rināt valstu sadarbību, gan īste-
nojot plānotos kopīgos projek -
tus, gan veicinot tūrisma sadar -
bī bu starp valstīm, gan sniedzot 
savstarpēju atbalstu informācijas 
apritē un sadarbībā ar plašsazi -
ņas līdzekļiem. Baltijas valstis un 
Somija simtgades svinību ietva-
ros sadarbosies gan kopprojektu 
un apmaiņas projektu veidošanā 
kultūrā, gan pievienojoties glo-
bā lajai lielajai talkai Let’s Do It un 
turpinot jau aizsākto Seno uguns-
kuru nakts tradiciju ap Baltijas 
jūru augusta pēdējā sestdienā, kā 
arī nostiprinot citas sadarbības 
jomas.

***
Kučinskis aicina 

Beļģijā dzīvojošos latviešus 
neaizmirst savu izcelsmi

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis (ZZS) Beļģijas galvaspil-
sētā Briselē, tiekoties ar vietējiem 
latviešiem, aicināja viņus neaiz-
mirst savu izcelsmi un rūpēties, 
lai Latvija būtu svarīga arī viņu 
bērniem. Uz tikšanos bija iera-
dušies apmēram 150 diasporas 
pārstāvju, kā arī no Latvijas ievē-
lētie Eiropas Parlamenta deputā -
ti. Beļģijā šobrīd dzīvo aptuveni 

2500 Latvijas valstspiederīgo, 
pār svarā diplomātu un ES in  sti-
tūcijās strādājošie un viņu ģi - 
me nes locekļi. Arī multinacionā-
lās kompānijās strādājošo un 
studenti.

//Foto: LETA

“Vēlos izteikt pateicību visām 
ģimenēm, kuŗas veido un uztur 
latvietību savos bērnos visdažā-
dā kajos veidos ‒ gan mācoties lat -
viešu skolā, gan piedaloties lat-
viešu sarīkojumos. Mēs ļoti vē  lē-
tos, lai šie jaunieši, kuŗi auguši  
un izglītojušies starptautiskā vidē, 
reiz atgrieztos Latvijā kā augsta 
līmeņa speciālisti,” teica Kučin - 
s kis. Tikšanās laikā Kučinskis arī 
uzsvēra, ka Beļģijas latvieši ir uz -
ņēmīgo un izglītoto latviešu sa -
biedrības daļa, kuŗi sniedz savu 
ieguldījumu Latvijas interešu aiz-
stāvēšanā un atpazīstamības vei-
cināšanā Beļģijā. Viņš norādīja, 
ka īpaši tiek novērtēts Beļģijas 
latviešu ieguldījums Latvijas pir-
majā prezidentūrā Eiropas Sa  -
vie nības Padomē  –  gan saturiski, 
gan atbalstot, līdzorganizējot un 
populārizējot prezidentūras kul-
tūras programmu.

***
Kučinskis ielūdzis 

NATO ģenerālsekretāru 
apmeklēt Latviju

Ministru prezidents Māris Ku -
činskis (ZZS), tiekoties ar NATO 
ģenerālsekretāru Jensu Stolten-
bergu, uzaicinājis viņu apmeklēt 
Latviju. Sarunas laikā Kučinskis 
Stoltenbergam uzsvēris, ka NATO 
ir Latvijas drošības stūŗakmens. 
Savukārt Stoltenbergs atzinīgi 
novērtējis Latvijas apņemšanos 
palielināt aizsardzības nozares 
budžetu līdz 2018. gadam. 

Ministru prezidents  Māris 
Kučinskis un NATO vadītājs 
Jenss Stoltenbergs // Foto: Ina 
Strazdiņa / Latvijas Radio

Amatpersonas arī apspriedu - 
š as drošības situāciju Baltijas re -
ģio nā un jūlijā gaidāmo NATO 
galotņu apspriedi Varšavā. Ku -
činskis norādījis, ka Latvijai ir 
sva rīgi, lai samitā pieņemtu lē -
mu mus par pastiprinātu ilgter-
miņa NATO spēku klātbūtni Bal-
tijas reģionā. Kučinskis ar Stol-
ten bergu pārrunājis arī nepie cie-
šamību stiprināt Eiropas Savie-
nības un NATO sadarbību, jo 
īpaši cīņā pret hibrīdap drau dē-
jumu. Latvija arī sagaida, ka Var-
šavas NATO apspriedē tiks uz -

svērts, ka NATO 5. pants ir at -
tiecināms ne tikai uz konven-
ciāliem uzbrukumiem, bet arī   
uz hibrīdkaŗa elementiem

***
Briselē atklāta Egona Spura 

fotoizstāde
16. martā Latvijas Pastāvīgajā 

pārstāvniecībā Eiropas Savienī -
bā Briselē tika atklāta fotografa 
Egona Spuras (1931–1990) izstāde 
“Rīga. Proletāriešu rajoni. 19. gs. 
beigu un 20. gs. sākums”. Izstā -
des atklāšanā piedalījās Ministru 
prezidents Māris Kučinskis un 
fotografe Inta Ruka.

Latvijas pastāvīgā pārstāve ES 
Sanita Pavļuta-Deslandes, uzru-
nājot klātesošos, pauda gandarī-
jumu par iespēju turpināt aiz-
sāktās tradicijas, organizējot gan 
Beļģijas latviešu kopienas tikša-
nos ar nesen amatā stājušos Mi -
nistru prezidentu, gan latviešu 
mākslinieku darbu izstādi. Bri-
seles latviešu diasporu uzrunāja 
arī Ministru prezidents Māris 
Kučinskis, izsakot atzinību par 
būtisko ieguldījumu Latvijas at -
pazīstamības veicināšanā un in -
terešu aizstāvībā ikdienas gaitās, 
kā arī aktīvi kopjot latviešu kul-
tūras tradicijas.

***
Latvijas ārlietu ministrs 
tiekas  ar ASV senātori 

Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs 19. martā Briseles fo -
ruma ietvaros tikās ar ASV senā-
tori Džīnu Šahīnu (Jeanne Sha-
heen). Džīna Šahīna 2008. gadā 
tika ievēlēta no Demokratu par-
tijas saraksta. 2014. gadā viņa 
tika pārvēlēta amatā līdz 2021. ga -
da 3. janvārim. Senatore apmek-
lēja Latviju pagājušā gada jūnijā.

Sarunā ar ASV senātori Edgars 
Rinkēvičs izteica pateicību ASV 
pusei par milzīgo ieguldījumu 
Latvijas aizsardzības spēju un 
austrumu robežas stiprināšanā. 
Ministrs pauda gandarījumu    
par ASV apņemšanos palielināt 
ASV militāro klātbūtni Eiropā 
un aicināja NATO Varšavas  ga -
lot ņu apspriedē (samitā) šī gada 
jūlijā pieņemt nepieciešamos lē -
mumus par Alianses spēju stip-
rināšanu austrumu flangā, īste-
nojot efektīvu polītiku. Rinkēvičs 
informēja senātori par Latvijas 
pievienošanās procesu Ekono-
miskās sadarbības un attīstības 
organizācijā (OECD) un uzsvēra 
ASV tālākā atbalsta svarīgo lo mu 
iestāšanās procesa veiksmī g am 
nobeigumam. E. Rinkēvičs un 
Dž. Šahīna bija vienisprātis par 
Transatlantiskās tirdzniecības un 
investīciju partnerības līguma 
(TTIP) sagatavošanas svarīgo lo -
mu ekonomiskās izaugsmes vei -
cināšanai un tirdzniecības bar-
jēru novēršanā abos Atlantijas 
okeana krastos. Amatpersonas 
pār runāja citus starptautiski ak -
tuālus jautājumus: konfliktu Sī -

rijā, situāciju Ukrainā, migrā -
cijas problemātiku, attiecības ar 
Krieviju, kā arī ar enerģētisko 
drošību saistītus jautājumus.

***
Latvijas tuvumā redzēti 
Krievijas armijas kuģi

20. martā Latvijas ekskluzīvi 
ekonomiskajā zonā Nacionālie 
bruņotie spēki (NBS) konstatē-
juši Krievijas bruņoto spēku 
Stere gush  chiy un Krivak klases 
frega tes. 

Krievijas bruņoto spēku kuģi 
manīti 8,5 jūras jūdzes no valsts 
territoriālajiem ūdeņiem

Iepriekš ziņots, ka Krievijas 
militārās lidmašīnas un kuģi pie 
Latvijas robežām pēdējā gada 
laikā manīti bieži. Līdzīga situā-
cija ir arī ar Krievijas armijas lid-
mašīnām, kas konstatētas tuvu 
Lat vijas territoriālajiem ūdeņ iem.

***
Uz Latvijas-Krievijas robežas 
izbūvēts dzeloņstiepļu žoga 

pirmais posms
17. martā Igaunijā pieņemts 

lēmums uz ārējās robežas būvēt 
žogu 90 kilometru garumā. Tik-
mēr Latvijā žoga būvniecība uz 
Latvijas-Krievijas robežas jau 
pāris mēnešu rit pilnā sparā. Vai-
rāku kilometru garumā iz  būvēts 
pirmais posms. Žogs būs viens 
no kompleksajiem risināju - 
m iem, kā sargāt robežu un mazi -
nāt imigrantu iekļūšanu Eiropā. 
Šo  gad par nelikumīgu robežas 
šķērsošanu kopumā aizturēti 15 
Vietnamas pilsoņi un četri per-
sonu pārvietotāji. Aizturēšana no -
tika 16. martā Liepnas pagastā.

“Šis ir pirmais posms uz Lat-
vijas-Krievijas robežas, tāds, lūk, 
izskatās – vairāku kilometru ga -
rumā, divus metrus augsts ar 
dze  loņstieplēm un, kā pārbau dī-
jām, pietiekami izturīgs,” rāda  
Valsts robežsardzes pārstāvis 
Ivars Ruskulis.

***
Jaunsargiem šogad 

organizēs 130 nometnes
Kamēr daļa skolēnu savu brīv-

laiku pavadīja, sēžot pie datora, 
citi brīvo laiku izmantoja, lai pie-
dalītos Jaunsardzes rīkotajās no -
metnēs. Šogad visā Latvijā tiek 
organizētas 130 jaunsargu no -
metnes, kurās piedalīsies vairāk 
nekā septiņi tūkstoši bērnu.

Skolēnu brīvlaikā Madonas 
novada Barkavas profesionālajā 
vidusskolā notika jaunsargu no -
metne 212. Varakļānu un 220. 
Lubānas jaunsargu vienībai. Tajā 
piedalījās 45 bērni. Katram no 
viņ iem ir savs iemesls, kādēļ ie -

stājies jaunsargos. Aktīvitātes 
Jaunsardzes nometnēs ir visda-
žādākās – ir gan peintbols, gan 
pārgājieni, gan peldēšanas no -
darbības, gan orientēšanas sa  -
cen sības, gan dažādas spēles un 
priekšnesumi.

Par jaunsargu var kļūt ikviens 
Latvijas iedzīvotājs vecumā no  
10 – 21 gadam, kurš prot latviešu 
valodu. Dalību visās apmācībās, 
tajā skaitā piedalīšanos nomet-
nēs, apmaksā valsts.

***
Latvijas iedzīvotāji 

gatavi ar ieročiem rokās 
aizstāvēt dzimteni 

Teju puse aptaujāto iedzīvotā ju 
ir gatava cīnīties ar ieročiem ro -
kās, lai aizstāvētu Latviju, liecina 
aizvadītā gada novembrī pēc Aiz-
sardzības ministrijas (AM) pa -
sūtījuma Tirgus un sabiedriskās 
domas pētījumu centra SKDS 
veiktā Latvijas iedzīvotāju ap -
tauja. Kopumā 2/5 (40%) pētīju-
ma dalībnieku atbildējuši, ka ne -
pieciešamības gadījumā būtu ga -
tavi cīnīties ar ieročiem rokās,   
lai aizstāvētu Latviju, tajā skaitā 
“pilnībā” gatavi to darīt būtu 15%. 
Nedaudz biežāk (44%) respon-
dentu atzina, ka to nedarītu, to -
starp “pilnībā” nebūtu gatavi to 
darīt 24%.

Biežāk nekā caurmērā apgal-
vojumam “nepieciešamības gadī-
jumā es esmu gatavs cīnīties ar 
ieročiem rokās, lai aizstāvētu 
Latviju” atbalstu pauda vīrieši, 
jaunieši vecumā no 17 līdz 25 
ga diem, aptaujātie ar pamat iz-
glītību, pētījuma dalībnieki ar 
latviešu sarunvalodu ģimenē, 
privātajā sektorā nodarbinātie, 
iedzīvotāji ar augstiem ienāku -
m iem, Vidzemē un Zemgalē, kā 
arī laukos dzīvojošie.

***
Zviedrijā tikšanās ar 

Vītolu fonda un Likteņdārza 
pārstāvēm

Zviedrijas latviešu organizā-
cijas ar Latvijas vēstniecības at -
balstu ir uzsākušas gatavošanos 
Latvijas valsts simtgades svinē-
šanai. 15. martā Latvijas vēstnie-
cībā Zviedrijā notika Zviedrijas 
latviešu pensionāru apvienības 
tikšanās ar Vītolu fonda valdes 
priekšsēdi Vitu Diķi un Likteņ-
dārza valdes priekšsēdi Valdu 
Auziņu. Tikšanās mērķis bija in -
formēt par Vītolu fonda darbī bu 
un Likteņdārza tapšanas gaitu.
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(Turpināts no 4. lpp.) saņēmis arī vairākus apbalvoju-
mus, no kuŗiem nozīmīgākais ir 
2014. gada rudenī saņemtā Ei -
ropas Savienības Literatūras bal-
va, ko piešķir jaunajiem Eiropas 
rakstniekiem.

Sarīkojumu ar uzrunu atklāja 
Latvijas vēstnieks Francijā Imants 
Lieģis. Diskusijā piedalījās rakst-
nieks Jānis Joņevs, tulkotājs Ni -
kolā Ozano un izdevēja Evelīna 
Lagranžē. Sarīkojuma gaitā tika 
lasīti romāna fragmenti. 

Autors šobrīd divus mēnešus 
pavada rakstnieku rezidencē 
Bordo pilsētā, kur strādā pie sava 
otrā romāna. Rezidence tika or -
ganizēta sadarbībā ar franču iz -
devēju un Akvitānijas  reģiona 
grā matu un audiovizuālo aģen-
tūru (ECLA – écrit, cinéma, livre, 
audiovisuel). Uzturēšanās laikā 
viņš tiekas ar franču lasī tājiem 
dažādās Francijas pilsētās – Dak -
s as pilsētas bibliotēkā, Bordo grā-
 matu festivālā, pilsētu grāmat-
nīcās, tostarp arī Parīzē notieko-
šajā grāmatu salonā (Salon du 
livre de Paris).

***
Latvija piedalās starptautiskajā 

Leipcigas grāmatu tirgū
No 17. līdz 20. martam Latvija 

piedalījās starptautiskajā Leip-
cigas grāmatu tirgū (Leipziger 
Buchmesse) ar nacionālo grāmat-
niecības un literātūras stendu. 
Dalības ietvaros atzīti latviešu 
dzejnieki un prozaiķi uzstājās 
grāmatu meses organizētajā lite-
ratūras festivālā “Leipciga lasa” 
(Leipzig liest). 

Grāmatu tirgū tika atvērti divi 
latviešu autoru dzejas krājumi 
latviešu un vācu valodā.

***
Beļģijā skatāmi Voldemāra 

Johansona darbi 
No 2016. gada 13. marta līdz 

26. jūnijam Beļģijas pilsētā Kor-
treikā, izstāžu zālē Budafabriek, 
apskatāma starpdisciplināra iz -
stāde “Ūdens karš” (Waterwar). 
Tajā izvietoti 43 eksponāti, ko 
radījuši mākslinieki, uzņēmēji, 
zinātnieki un vides aktīvisti. 

Visi darbi veltīti ar ūdeni sai  stī-
tām temām, pieaicinot da  žādu 
no  zaru pārstāvjus, tādējādi lau - 
ž ot ierasto diskursu par drū  mo 
nā  kotnes scēnāriju saldūdens 
pie kļuvei. Starp piecpadsmit val-
stu pārstāvju darbiem īpaša vie -
ta ir ierādīta latviešu mākslinie -
ka Voldemāra Johansona di -  
v iem darbiem – “Gaisa straumes” 
(2007) un “Slāpes” (2015).

Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

darbību. Piemēram, 2015. gadā 
par godu 18. novembrim Kauņas 
Vītauta Dižā universitātes Leto-
nikas centrs organizēja sarīko-
jumu “Sveika, Latvija!”, kuŗā tika 
populārizēta Latvija un latviešu 
kultūra. Diskusijā ar studentiem 
vēstnieks E. Semanis uzsvēra,    
ka šogad svinam 25. gadadienu 
kopš diplomātisko attiecību at -
jaunošanas un ka Latvijas un Lie-
tuvas attiecības kopš neatkarības 
atgūšanas ir bijušas ļoti ciešas. 
Pēdējā laikā attiecībās vērojama 
īpaši pozitīva dinamika, jo 2015. 
gada 18. septembrī Rokišķos no -
tika pirmā Latvijas un Lietuvas 
kopējā valdības sēde, savukārt    
3. un 4. decembrī tika organizēta 
Starpvaldību komisijas sēde, bet 
šogad marta sākumā Ministru 
prezidents Māris Kučinskis devās 
pirmajā divpusējā vizītē uz Lie-
tuvu. Kauņā vēstnieks E. Semanis 
apmeklēja arī mūzeju, kas veltīts 
bijušam Lietuvas ārlietu minis - 
t ram pirmskaŗa gados Stasim Lo -
zoraitim un viņa dēlam vēst-
niekam Stasim Lozoraitim. Lie-
tuvā ir izveidoti četri Letonikas 
centri. Vēl darbojas arī Viļņas 
universitātes Baltistikas katedras 
Letonikas centrs, ko vada Dr. Eg -
le Žilinskaite-Šinkūniene, Šauļu 
Universitātes Baltu centrs, ko va -
da Dr. Regīna Kvašīte  un Klai-
pēdas universitātes Letonikas 
centra vadītāja Dr. Daļa Kise ļū-
naite.

***
Pirmo reizi Francijā izdots 

mūsdienu latviešu rakstnieka 
romāns

16. martā Latvijas vēstniecībā 
Parīzē notika latviešu autora Jāņa 
Joņeva grāmatas “Metal” atvēr ša-
  nas svētki. Sarīkojums bija īpašs, 
jo pirmo reizi Francijā izdots 
mūs dienu latviešu rakstnieka   
ro  māns. Francijas izdevniecībā 
GAIA Editions klajā nākusī grā-
mata ir Jāņa Joņeva romāna 
“Jelgava 94” tulkojums franču 
valodā, kuŗu tulkojis Nikolā 
Ozano. Uz grāmatas atvēršanas 
svētkiem Latvijas vēstniecībā 
kup lā skaitā ieradās latviešu dia s-
poras Francijā pārstāvji, kā arī 
Latvijas draugi, vēsturnieki, mā -
cībspēki, žurnālisti un citi inte-
resenti. Publika izrādīja neviltotu 
interesi par jauno latviešu rakst-
nieku un viņa darbu. “Es nemāku 
spēlēt metallu, bet es uzrakstīju 
metallu,” jokojot sacīja Jānis Jo -
ņevs.

Jānis Joņevs ir dzimis 1980. 
gadā. “Jelgava 94” ir viņa pirmā 
grāmata. Par savu darbu autors 

čet ras paaudzes, es esmu vec vec-
māmiņa, te ir mana mazmeiti -
ņa, mamazmeitiņa un meitiņa, 
un leģionārs bija mans tēvs. Viņš 
bija chirurgs,” teica piemiņas sa -
rīkojuma dalībniece, norādot – 
tēvs miris 94 gadu vecumā un 
viņam ir astoņi mazbērni. Taču 
daudzi pie sievām un mātēm tā 
arī neatgriezās. Kaujas laukā pa -
lika vairāk nekā 70 000 latviešu 
leģionāru, un tikai neliela daļa  
no šiem puišiem un vīriem dus 
Lestenes Brāļu kapos. Tomēr viņu 
skaits aug. Pērnā gada Ziem-
svētkos meklēšanas vienība “Le -
ģenda” no Krievijas mājup pār-
veda 236 latviešu kaŗavīru pīš - 
ļus, un 8. maijā viņi beidzot tiks 
guldīti Latvijas zemē – līdzās cīņu 
biedriem Lestenē.

***
Hāgā notiks 

Imanta Lancmaņa lekcija un 
Kurzemes Hercogienes mākslas 

darbu izstādes atklāšana
9. aprīlī Latvijas vēstniecībā 

Nīderlandē Hāgā gaidāma Run-
dāles pils direktora Imanta Lanc-
maņa lekcija un izstādes “Astoņi 
gadsimti Latvijas-Nīderlandes 
attiecībās” atklāšana.

Imants Lancmanis

Izstādē būs iespējams skatīt 
mākslas darbus par Kurzemes 
Hercoga Jēkaba dinastiju. Lekcijā 
Imants Lancmanis izglītos par 
Kurzemes Hercogistes “fenome-
nu” Latvijas vēsturē: Hercogiste 
izveidoja diplomātiskās saites ar 
Nīderlandi jau 17. gadsimtā.

***
Gandarīti par letonikas 

studijām Lietuvā
17. martā vēstnieks Lietuvā 

Einars Semanis apmeklēja Vītau-
ta Dižā universitāti Kauņā un 
tikās ar universitātes starptau-
tisko attiecību prorektori, profe-
sori Inetu Dabašinskieni, Leto-
nikas centra vadītāju Dr. Alvīdu 
Butku, kā arī nolasīja lekciju “Lat-
vijas un Lietuvas attiecības un 
sadarbība kultūras jomā” Polītis-
ko zinātņu un diplomātijas fa -
kultātes un Humanitāro zinātņu 
fakultātes studentiem.

E. Semanis tikšanos laikā at -
zīmēja, ka vēstniecība ir pa  teicīga 
Vītauta Dižā universitātei un 
Letonikas centram par latviešu 
valodas un latviešu kultūras stu-
diju un pētniecības attīstīšanu 
Lietuvā. Vēstnieks ar universitā-
tes pārstāvjiem apsprieda situā-
ciju šajā jomā, nākotnes attīstības 
perspektīvas, kā arī apliecināja 
gatavību turpināt veiksmīgo sa -

veni 1000 dalībnieku, bet 2013. 
gadā to skaits sasniedza 3000 cil-
vēku. Leģionāru piemiņas gājie-
na ierašanās pie Brīvības piemi-
nekļa šodien noritējusi neierasti 
mierīgi. Ja citus gadus tā dēvētie 
“antifašisti” svilpa svilpes un klie-
dza: “Kauns!”, tad šogad pret gā -
jiena dalībniekiem esot raidītas 
vien atsevišķas salīdzinoši klusas 
frazes. 

Dziedot dziesmas, biedrības 
“Daugavas Vanagi Latvijā” leģio-
nāru atceres gājiena dalībnieki 
sasniedza Brīvības pieminekli   
un pie pieminekļa nolika ziedus. 
Gājienā devās apmēram 1000 
bied rības “Daugavas Vanagi Lat-
vijā” pārstāvji un viņu atbalstītāji. 
Ziedu nolikšana pie Brīvības pie-
minekļa Rīgā pēc leģionāru at -
ceres gājiena šodien notika bez 
asas pretējo pušu konfrontācijas. 
Arī gājiena dalībnieki nav sākuši 
strīdus ar protestētājiem, vien sa -
vā starpā apsprieduši Georga 
le ntīšu izmantošanu, kādu pre-
tējo uzskatu paudēju nosaukuši 
par “Putina atbalstītāju”, taču 
skaļi strīdi vai konflikti nav bi  -
juši. Tāpat esot bijusi dzirdama 
gana piezemēta vārdu apmaiņa 
par temu, kuŗi ir “īstie zemes 
saimnieki” un kuriem savukārt 
esot “jābrauc prom”.

Aizturēta tikai viena persona ‒ 
britu izcelsmes Kremļa propa-
gandists.

Par nepakļaušanos policijai 
aizturēts  Kremlim pietuvinā-
tais “žurnālists” Greiems Filipss. 
Filipss vairākkārt traucēja sa -
biedrisko kārtību gājiena laikā 
un ignorēja policijas aizrā dī-
jumus.

Kremļa propagandists Gre i  -
ems Filipss iekļauts Latvijas  
“mel najā sarakstā” un tika iz  rai-
dīts no Latvijas uz Krieviju, ap -
stiprināja iekšlietu ministrs Ri -
hards Kozlovskis (Vienotība).

***
Lestenē klusi un cieņpilni 
piemin latviešu leģionārus

Klusi un cieņpilni 16. martā 
Les tenes Brāļu kapos aptuveni 
1000 cilvēku godināja Otrajā pa -
saules kaŗā kritušos latviešu vī  -
rus un zēnus, kuri cīnījās nevis 
par vācu interesēm, bet pret Lat-
vijas okupāciju. Nevis par Vā  ciju, 
bet pret Latvijas okupāciju – tā  
šīs vēsturiskās cīņas atceras paši 
leģionāri. Daudzi no viņiem kā 
skolas puikas piespiedu kārtā  
tika ierauti kaŗā, taču bija arī tādi, 
kas leģionā iestājās pārliecības 
dēļ.

“Es gāju tāpēc, ka man nebija 
ne tēva, ne mātes no 1941. gada, 
un man bija naids. (..) Kad gūstā 
kritu, man bija 17 gadu, un dzim-
šanas dienu es nosvinēju gūstā – 
savus 18 gadus. Pēc kaŗa zināt,   
kā gūsts un viss tālākais... Tagad 
ļoti labi, ļoti labi dzīvoju,” teica 
leģionārs Leons Freders. “Te ir 

Vita Diķe pateicās Zviedrijas 
latviešiem, kuŗu stipendijas no -
drošina iespēju spējīgiem, bet 
maznodrošinātiem jauniešiem 
iespēju studēt kādā no Latvijas 
augstskolām. Daudziem sanā ku-
šajiem bija interesanti uzzināt,    
ka ikviens Zviedrijas Latviešu 
apvienības (ZLA) biedrs jau ir 
Vī  tolu fonda darbības atbalstī -
tājs, jo fondu atbalsta Pasaules 
brī vo latviešu apvienība. ZLA ir 
tās biedre. Lai arī tikšanās dalīb-
niekiem Likteņdārza vārds ne -
bija svešs, Valdas Auziņas uzstā-
šanās deva iespēju noskaidrot 
praktiskus jautājumus par iespē-
jamajām atbalsta formām – koku 
stādīšanu, laukakmeņu vešanu, 
bruģakmeņu gravēšanu. Iespē-
jams, ka uz Likteņdārzu aizceļos 
arī kāds atbilstoša izmēra ak -
mens no Zviedrijas, kur pēc Otrā 
pasaules kaŗa patvērumu guva 
vairāki tūkstoši Latvijas iedzī-
votāju.

***
Aicina Ungārijas un Baltijas 
valstu uzņēmējus stiprināt 

ekonomisko sadarbību
No 16. līdz 17. martam Ārlietu 

ministrijas valsts sekretārs An -
drejs Pildegovičs uzturējās dar - 
ba vizītē Budapeštā, lai piedalī -
tos Ungārijas un Baltijas valstu 
Diplomātijas forumā un Biznesa 
forumā, un divpusējās sarunās 
tiktos ar Ungārijas amatper son ām.

Uzrunā Diplomātijas forumā 
Pildegovičs atskatījās uz Baltijas 
un Ungārijas attīstību 25 gados 
pēc valstu atbrīvošanās no ko -
mū nistisko režīmu varas, atcerē-
jās  Baltijas valstu un Ungārijas 
diplomātisko attiecību atjauno ša-
nas 25. gadadienu, kā arī pieskā-
rās Latvijas un Ungārijas divpu-
sējās sadarbības aktuālitātēm. 
Tāpat viņš norādīja uz pašrei zē-
jiem globālajiem un reģionāla-
jiem izaicinājumiem, tostarp mig-
 rācijas krizi, ar kuŗiem nākas sa -
skarties visām ES dalībvalstīm, 
īpaši uzsverot nepieciešamību 
sadarboties, lai spētu tiem rast 
veiksmīgu, efektīvu un ātru 
risinājumu.

***
16. marts šogad – bez asumiem

Pēc Valsts policijas informāci -
jas, šogad 16. martā dažādos 
publis kos sarīkojumos – gājienā un 
pi  ketos pie Brīvības pieminekļa – 
kopumā piedalījušies 800 līdz 
900 dalībnieku. Tas ir mazāk ne -
kā iepriekšējos gados. Pēc polici-
jas aplēsēm, 2015. gadā 16. marta 
sarīkojumos piedalījušies aptu-
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“Vai tās ir beigas Rietumiem?”, 
bažīgi vaicā izcilā vēsturniece un 
publiciste Anna Aplebauma laik-
rakstā Washington Post, raksturo-
jot tagadējo situāciju kā ārkārtīgi 
drāmatisku. Viņa brīdina, ka pie-
tiek ar vēl divām vai trim sliktām 
vēlēšanām (bad elections), lai pie-
nāktu gals NATO aliansei, Eiro-
pas Savienībai “un varbūt libe-
rālajai pasaules kartībai, kādu 
mēs pazīstam”. 

Viņa gluži neizslēdz varbūtību, 
ka nākamgad janvārī Trampa 
personā par Baltā nama saim-
nieku varētu kļūt cilvēks, kam 
nav ne mazākās intereses par to, 
ko ASV prezidenti no Trūmena 
līdz Obamam dēvēja “par mūsu 
kopīgajām vērtībām”. Tramps lab-
prāt novērstos no Eiropas, kuŗas 
atbalstam ASV šķiež ik gadu mil-
zu summas, un viņam būtu “la -
bas attiecības ar Putinu”. 

Ne tikai zināmiem amerikā - 
ņ iem “mūsu alianses kļuvušas par 
nastu”, raksta Anna Aplebauma: 
pēc gada Francijā būs preziden -
ta vēlēšanas, un te labas izredzes 
ir Marinai Lepēnai no “Nacionā-

Pamatots brīdinājums un Putina kūleņi
lās frontes”, kas tāpat koķetē ar 
Krieviju, kuŗas bankas financē 
viņas vēlēšanu kampaņu. Jūnijā 
Lielbritanijā notiks referendums 
jautājumā par izstāšanos no Ei -
ropas Savienības, un iznākums 
nav pareģojams.

Redzīgā publiciste atgādina, ka 
Rietumu vienotība, kodolieroču 
esamība un valstu armijas deva 
Rietumiem polītisku stabilitāti 
ilgāk par pusgadsimtu, kopīgā 
saimnieciskā telpa palīdzēja no -
drošināt labklājību un brīvību 
gan Vakareiropai, gan Zimeļ-
amerikai, “bet visas šīs lietas 
mums šķiet garantētas, līdz to 
vairs nebūs”, brīdina Aplebauma.

Šis brīdinājums ir pamatots. 
Publiciste garāmejot pieminēja 
Ungārijas premjerministru Vik-
toru Orbanu, kurš 15. martā, uz -
runājot tautu sakarā ar valsts 
svētkiem, nikni uzbruka Eiropas 
Savienības vadībai Briselē saka -
rā ar ES piekāpību bēgļu jautā-
jumā. Beidzot kanclere Angela 
Merkele sapratusi, ka kaut kas jā -
dara, lai miljonam pērngad Vā -
cijā ieplūdušo migrantu neseko -
tu nākamais miljons. Visa tā bēg-

ļu būšana sašķēlusi Vācijas sa -
biedrību un ļāvusi jaunai, agre-
sīvai, faktiski antieiropiskai par-
tijai Alternative fuer Deutschland-
AfD radīt draudus polītiskajai 
stabilitātei “telpā starp Reinu un 
Oderu”. Interesanti, ka naids  pret 
migrantiem sevišķi krasi izpau - 
 ž as bijušās komūnistiskās VDR 
(1949-1989) territorijā. Piemēram, 
Saksijas-Anhaltes federālās ze -
mes parlamenta vēlēšanās šai jau-
nai partijai izdevies ar 24 pro-
centiem balsu ierindoties otrajā 
vietā aiz Merkeles kristīgajiem 
demokratiem, kas ieguva 29 pro-
centus.

AfD darboņi, šaustīdami Mer-
keli un Briseli, zināmā mērā sim-
patizē Krievijai, kuŗas prezidents 
Vladimirs Putins metis pamatī -
gu polītisku kūleni, izraisot mil-
zīgu šoku Vakareiropas un ASV 
vadošajās aprindās.

14. marta pievakarē Putins 
pēkšņi, bez brīdinājuma, nāca 
klajā ar pavēli atsaukt no Sīrijas 
lielāko daļu no Krievijas militārā 
kontingenta – tiklab kaŗa lidma-
šīnas, kā arī sauszemes kaŗaspē -
ka vienības. Vašingtonai un Lon-

donai, Briselei un Berlīnei tas bija 
šoks! Kā to saprast? Ko tas nozī-
mē? Ne velti jau Čērčils reiz no -
sauca Krieviju kā “noslēpumā 
tītu mīklu”... Rietumvalstu gal-
vaspilsētās sāka spriest par Krem-
ļa “plašo žestu”, demonstrējot 
Krie vijas miermīlību un gatavī -
bu sekmēt sarunas par Sīrijas 
lik teni, kam bija jāsākas Ženēvā. 
Nakts no 14. uz 15. martu pagāja 
vienos minējumos un hipotēzēs, 
kamēr nākamajā dienā, 15. mar-
tā,  ap pusdienas laiku no Krem ļa 
nāca vēsts, ka Krievija nebūt 
negrasās izvest visu savu militāro 
potenciālu, ka Sīrijā palikušie 
“gaisa kosmiskie (!) spēki” (voz-
dušno-kosmičeskije sili) ne tikai 
ne  vājinās, bet, gluži otrādi, pa -
stiprinās “cīņu pret terrorismu”. 
Un ka Krievijas bazes Latakija  
un Tartusā tiks vēl vairāk no -
stiprinātas.

Vērīgi rietumvalstu analitiķi 
tagad spriež, ka šī Putina kūleņa 
mērķis ir pārliecināt Vašingto -
nu, ka ASV arī Tuvajos Austru-
mos nav vienīgā lēmēja, ka Krie-
vija ir pastāvīgs, patstāvīgs fak -
tors šajā reģionā un ka tikai di -

vas superlielvalstis, proti  – ASV 
un Krievija spēj panākt polītisku 
risinājumu Sīrijā.

Te nu nāk prātā milzu raksts – 
“Obamas doktrīna”, kas publicēts 
žurnāla Atlantic jaunākajā nu -
murā. Tajā ASV prezidents atgā-
dina drāmatiskos brīžus 2013. ga -
da augustā, kad kļuva zināms,   
ka Asads lieto ķīmiskos ieročus 
pret mierīgajiem iedzīvotājiem, 
un Obama jau bija nolēmis ar 
raķetēm uzbrukt Damaskai un 
darīt galu Asada režīmam, bet 
pēkšņi sastinga, neuzdrošinoties 
spert liktenīgo soli. Tad, kā zi -
nāms, Putins “nāca Obamam 
pre tī”, solīdams pierunāt Asadu 
likvidēt savu ķīmisko ieroču ar -
senalu. Tā nu Putins izglāba Asa-
da režīmu un atbrīvoja Obamu 
no smagās atbildības nastas...

Tikmēr Putina personas kults 
Krievijā gūst jaunu izpausmi: 
līdzās titulam “Krievijas Federā-
cijas prezidents” jau tiek rakstīts 
par “Krievijas Federācijas galvu” 
(galva). Būtībā “galva” ir tas pats 
kā “vadonis”, “fīrers”, “kaudiljo”. 
Šaurā lokā Putina līdzgaitnieki 
jau sen sauc viņu par “caru”.

Saeima ir nolēmusi steidzamī-
bas kārtā, tātad divos lasījumos, 
pieņemt grozījumus Krimināl-
likumā, kuŗu mērķis ir vērsties 
pret hibrīdkaŗa radītiem ap -
drau dējumiem Latvijai un at -
vieglot drošības iestādēm spiegu 
ķeršanu. Pirmais lasījums marta 
sākumā jau ir noticis, “par” no -
balsoja 72 deputāti, un aprīļa sā -
kumā grozījumus paredzēts pie-
ņemt otrajā  –  galīgajā lasījumā. 
Jāpiebilst, ka steidzamības kārtā 
pieņemtos likumus Valsts pre-
zidents nevar atdot atpakaļ Saei-
mai vēlreizējai caurskatīšanai.

Tomēr izskatās, ka ar  šo gro zī-
jumu pieņemšanu tik vienkārši 
nebūs. Valsts prezidents Rai - 
m onds Vējonis publiskajos tīklos 
jau ir paudis bažas par vārda 
brīvības un citu pamattiesību ne -
samērīgu ierobežošanu, bet Lat-
vijas Žurnālistu asociācija brī-
dina, ka vispārīgie formulējumi 
Krimināllikuma grozījumos ļau-
tu iesēdināt cietumā arī varai 
netīkamu atklājumu autorus. 

Patiesībā tas ir mūžīgais stāsts 
par to, kas valsti apdraud un     
kas neapdraud, jo neapšaubāmi 
valsts un pašvaldību iestāžu pie-
ķeršana korupcijā un citos sma-
gos likumpārkāpumos valsts pres-
tižu nestiprina, it īpaši laikā, kad 
plosās hibrīdkaŗš un uzticība 
vals tij pazeminās. Piemēram, 
nesen Valsts ieņēmumu dienests 
(VID) finanču ministrei iesnie-
dza “melno sarakstu”, tajā bija 
173 dienesta darbinieki, kuŗu 
finanču situācija šķiet aizdomī -
ga. Vēlāk izskanēja ziņas, ka pret 
vairākiem darbiniekiem uzsākts 
krtiminālprocess. Svarīgi ir tas, 
ka visu šo “VID sāgu” sāka žur-

Drošības vārdā. Veselības vārdā. Vai tiešām?
nālisti, TV raidījumā pētot VID 
darbinieku ienākumu deklarā-
cijas un pētot, kā pie lieliem 
īpašumiem un skaidras naudas 
krājumiem var tikt cilvēki, kuŗu 
algas nebūt nav mērāmas dau-
dzos tūkstošos eiro mēnesī. 

Tikpat neapšaubāmi ir arī tas, 
ka daudzos gadījumos Latvijā 
esam pārāk maigi pret tiem, kuŗi 
darbojas pret mūsu valsti, tādēļ ir 
vajadzīgi precīzi formulējumi. 
Tāpat jautājums ir par to, ko īsti 
nozīmē valsts noslēpuma neliku-
mīga iegūšana? Šaubos, vai žur-
nālistam vispār ir likumīgas ie -
spējas tādu informāciju iegūt,  
bet tas savukārt nozīmē, ka va -
jadzības gadījumā padarot doku-
mentus slepenus, var veikt jeb kā-
das koruptīvas darbības, var slēgt 
valstij ļoti neizdevīgus līgumus 
un tamlīdzīgi. Tādēļ militāru vai 
izlūkošanas materiālu iegūšanu 
un to publiskošanu tomēr vaja-
dzētu nošķirt no informācijas, 
kuŗa skaitās konfidenciāla, bet 
kuŗa pēc būtības valsti neap-
draud. Turklāt jau agrāk esmu 
rakstījusi par to, ka daudziem 
polītiķiem ir vēlme aizliegt pub-
liski runāt un rakstīt jebko, kas 
kaut kādā veidā skar drošības 
iestāžu darbinieku rīcību, tiesu 
lēmumus – pagājušās vasaras sā -
kumā Saeimas Nacionālās dro-
šības komisija bija sapulcējusies 
uz ārkārtas sēdi, kuŗā apsprieda 
žurnālistes Agneses Margēvičas 
publicēto rakstu par Drošības 
policijas (DP) darbinieku saistī -
bu ar personām, par kuŗām tiem 
nākas lemt saistībā ar piekļuvi 
valsts noslēpumam. Toreiz ko -
misija bažījās nevis par to, cik 
uzticami ir šie rakstā minētie   

DP darbinieki, bet par to, ka žur-
nāliste par to vispār rakstījusi. 
Solvita Āboltiņa toreiz pēc komi-
sijas sēdes pauda: “Mēs pārru nā-
jām vēl arī jautājumu par to, vai 
nav nepieciešamas kādas likuma 
izmaiņas, lai šāda informācija, 
kas, protams, nodara kaitējumu 
valsts drošības iestādēm, šādā 
veidā nepārbaudīti publicēta... 
Tātad, arī, ļoti iespējams, tiks 
vērtētas iespējamas izmaiņas Kri-
mināllikumā, un tad varētu vērtēt 
to Nacionālās drošības komisija 
un nākt ar šādu likumdošanas 
iniciātīvu.”

Iecere tagad īstenota, un šā 
gada marta sākumā Nacionālās 
drošības komisija kopā ar Juri-
disko komisiju Saeimai iesnie -
dza grozījumus Krimināllikumā, 
kuros nodaļā “Noziegumi pret 
valsti” ir būtiskas izmaiņas. Gal-
venais uzsvars ir likts uz spie go-
šanu un citām pretvalstiskām 
darbībām, bet ne tikai. Grozīju-
mos paredzēts papildināt Krimi-
nāllikumu ar atbildību par valsts 
noslēpuma nelikumīgu iegūša -
nu arī tad, ja šim nodarījumam 
nav spiegošanas pazīmju. Par to 
draudētu brīvības atņemšana uz 
laiku līdz trim gadiem vai īslaicī-
ga brīvības atņemšana, vai pie-
spiedu darbs, vai naudas sods. 
Savukārt, ja tas būtu izdarīts per-
sonu grupā pēc iepriekšējās vie-
nošanās, sods varētu sasniegt pat 
piecus gadus cietumā. Tātad – 
vai žurnālistu komandas darbs, 
lai atmaskotu kādas koruptīvas 
vai nelikumīgas darbības, pie-
mēram, DP vai Latvijas armijā, 
tiktu formulēts kā personu gru-
pas likumpārkāpums pēc ie -
priekšējas vienošanās?

Pēc Valsts prezidenta pazi  - 
ņo juma un diskusijām publis-
kajos tīklos, vairāki deputāti sā -
kuši prātot, ka steidzamību Kri-
mināl likuma grozījumos varētu  
atcelt, lai tos varētu pārrunāt arī 
ar speciālistiem un iegūtu pla-
šāku ieskatu par to, kādos ga -
dījumos cilvēktiesības ir vai      
nav nopietni ierobežojamas un 
vai pašreizējie grozījumi nedod 
pā  rāk plašas interpretācijas ie -
spē jas. 

Tikmēr, šķiet, bez plašākas ie -
vērības palikusi kāda cita Saeimas 
iniciātīva, kura gan neskar valsts 
drošību šī vārda burtiskā nozīmē. 
Proti, runa ir par visai delikātu 
jautājumu, par sievietes tiesībām 
pašai lemt par savu ķermeni un 
reproduktīvo veselību – pašai 
lemt, vai un kad dzemdēt, vai un 
kad ziedot savas olšūnas. Kā zi - 
  n āms, veselības ministrs Guntis 
Belēvičs (ZZS) ir ierosinājis gro-
zījumus “Seksuālās un repro duk-
tīvās veselības likumā”, ierobežo-
jot sievietes tiesības ziedot savas 
olšūnas, turpmāk šādas tiesības 
paredzot tikai dzemdējušām sie-
vietēm. Jāpiebilst, ka savu priekš -
li kumu G. Belēvičs nav pamato -
jis ar zinātniskiem pētījumiem 
vai medicīniskiem pierādīju - 
m iem, un zinātnisku pētījumu trū-
kumu ministra argumentācijā 
apliecinājusi arī Latvijas Gine-
kologu un dzemdību speciālistu 
asociācijas prezidente Dace Ma -
tule. Interesanti, ka Belēviča ie -
rosinātais ierobežojums attieci-
nāts tikai uz sievietēm, tādu pašu 
ierobežojumu nenosakot vīrie -
tim – pirms spermas ziedošanas 
vispirms kļūt par tēvu. Tiesīb-
sargs šādā pieejā saskata dzimu-

mu diskrimināciju: “Vienlaikus 
no likuma anotācijas šobrīd nav 
rodams pamatojums atšķirīgai 
attieksmei, nosakot ierobežoju-
mu ziedot savas olšūnas tieši ne -
dzemdējušām sievietēm. Vese lī-
bas riski, uz kuŗiem norādīts vai-
rākos starptautiskos pētījumos, 
var attiekties gan uz dzemdēju - 
š ām, gan uz nedzemdējušām sie-
vietēm. Satversmes 96. panta as -
pektā jāņem vērā sievietes tiesī-
bas uz autonomiju, kas ietver 
tie sības pieņemt lēmumu par 
savu ķermeni. Sieviete var pie-
ņemt lēmumu vispār nevēlēties 
kļūt par māti, bet viņa var vēlēties 
ziedot savas olšūnas citu sieviešu 
vajadzībām” un “Uzskatu, ka šo -
brīd nav atrodami skaidri un 
viennozīmīgi argumenti, kāpēc 
tieši nedzemdējušām sievietēm  
ir ierobežojums ziedot olšūnas. Ja 
likumā noteikts ierobežojums, 
svarīgi ir definēt leģitīmu mērķi, 
respektīvi, kāpēc šāds ierobe-
žojums ir izdarīts.” Jāpiebilst gan, 
ka šobrīd Saeima ir atlikusi šo 
grozījumu galīgo pieņemšanu 
līdz papildus informācijas sa -
ņemšanai. Tomēr gan ņemšanās 
ap krimināllikuma grozījumiem, 
gan veselības ministra izpratne 
par dzimumu līdztiesību aplie-
cina kādu bēdīgu faktu – polīti  -
ķ iem liekas, ka kārtība, drošība   
un ģimenes laime ir atkarīga no 
tā, cik ļoti valsts aizliegs visu, ko 
vien var aizliegt. Tāda pēctota-
litārisma domāšana acīmredzot. 
Priecē tas, ka, par spīti polītiķu 
centieniem un sabiedrības mie -
gainībai daudzos jautājumos, aiz-
liegt visu pēc kārtas vairs nav tik 
vienkārši.
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Pēc trim gadiem Viviana jau 
bija mirusi, Pelle apaļš bārenis, 
vectēvs Oskars viņa aizbildnis  
un Amija kļuvusi vientuļa. Vie-
nīgi fotogrāfija ar Amiju un Vi -
vianu 1957. gadā, kas melnā rā -
mītī karājās pie sienas Oskara 
dzelzceļa apgaitnieka mājiņā, 
stāstīja par to, ka reiz viss bija 
bijis citādāk. Laurits un Pelle to 
bieži aplūkoja, fantazēdami par 
dienu, kad viņu vēl nebija uz pa -
saules. Savukārt abas sievietes 
viņiem šķita svešas, pēc tām viņi 
pat neilgojās.

Lauritam tie bija skaistākie 
mirkļi: pēcpusdienās sēdēt pie 
vec tēva Oskara virtuves galda, 
ēst auzu putraimu putru ar ka -
nēli un cukuru, piedzert limo-
nādi no baltas stikla pudeles un 
baudīt klusumu, kas apņēma 
rim tos āmura sitienus, Oskaram 
labojot uz koka kājas uzstieptās 
kurpes, kamēr Pelle un viņš      
ga  tavoja mājas darbus. Avīzes 
čaukstoņa, Oskara šaubu pilnā 
murmināšana. Šeit smaržoja pēc 
malkas un ādas, šeit smaržoja 
pēc siltuma.

Protams, arī Pelle bija biežs 
viesis Simonsenu villā. Viņš iz  rā-
dīja nevērīgu pašapziņu un ne -
likās tās iespaidots, jutās brīvāk 
nekā jebkurš cits. Resno Frīdu, 
tāpat kā viņas aknu frikadeļu 
zupu, viņš mīlēja no sirds, pret 
Amiju izturējās pieklājīgi, savu-
kārt pret Magnusu bija pilnīgi  
un absolūti vienaldzīgs.

“Pelle ir viltnieks,” kādu dienu 
Magnuss, tēju dzerot, teica. “Viņš 
Lauritam tikai sastāsta visādas 
dumjības…”

“Viņš ir tik pieklājīgs,” Amija 
teica. “Es viņā neredzu neko  
sliktu.”

“Tur jau tā lieta,” Magnuss at -
bildēja, un Lauritam šķita, ka 
viņa balsī jaušas kaut kas līdz ī gs 
cieņai, ar kādu tēvs par viņu 
nerunāja nekad. Viņš domās sevi 
lamāja, jo nespēja iedomāties, kā 
varētu kļūt par viltnieku.

Pēc Magnusa mērauklas, slik-
tākā doma, uz kādu Pelle Lauritu 
jebkad bija uzvedinājis, noteikti 
bija tā, ka nevajag ticēt visam, ko 
tēvs viņam stāsta. Zēniem bija 
apmēram deviņi gadi, kad Pelle 
pierādīja, ka Laurita tēvs melo.

Viņi bija ielavījušies Magnusa 
tumšajā darbistabā, lai paskatītos 
uz Staļinu tuvumā. Viņi bija ie -
elpojuši ādas un cigāru dūmu 
smaržu un uzmanīgi pieskāru - 
š ies zebras ādai pie sienas. Pus-
tumsā istaba šķita vēl nemājīgā-
ka nekā parasti. Laurits no Staļi-
na turējās pa gabalu, taču Pelle 
apaļajai, sastingušajai acij pie -
gāja pavisam tuvu. Brīdi klusējot, 
to pavērojis, viņš teica:

“Tas man jāpastāsta Oskaram.”
Bumba sprāga nākamajā die nā.
“Iesim, apskatīsim aci vēlreiz.”
Laurits bija pārliecināts, ka ar 

vienu reizi ir pilnīgi pietiekami. 
Taču Pelle neatlaidās. Neņemot 
vērā Laurita iebildumus, viņš 
lēnām atvēra durvis un nozuda 
lauvas rīklē. Klusums gaitenī 
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kļu  va neizturams. Laurita sirds 
skaļi dauzījās. Viņš neuzdro ši-
nājās sekot draugam. Acis ne  no-
vērsis, viņš raudzījās tumšajā 
rīklē, kurā bija nozudis Pelle.  
Pēc dažām sekundēm, iznācis  
no istabas, viņš nevērīgi aizcirta 
durvis. Laurits sarāvās.

“Tā nekādā gadījumā nav Sta-
ļina acs. Vectēvs teica, ka Sta ļi  - 
n am acis bija brūnas. Un viņš jau 
nu zina labāk.”

Laurits palika bez valodas, ne 
tikai tāpēc, ka viņam bija jāpie-
krīt Oskaram, bet arī tāpēc, ka 
viņa draugs uzdrīkstējās aizcirst 
durvis un bez aplinkiem ap -
vainot viņa tēvu melos. Viņš 
gandrīz noģība aiz bailēm – un 
ja nu Pelle bija kļūdījies?

Mājas durvis atvērās. Soļi.  
Pelle bija kļūdījies! Staļins bija 
viņus pieķēris, atmaskojis, un 
Laurita tēvs jau nāca augšā pa 
kāpnēm. Viņš paķēra draugu aiz 
rokas, un abi izskrēja no mājas. 
Viņi noskrēja lejā pa uzbrauk-
tuvi, skrēja pa ielu, skrēja zem 
gaiši zaļajiem bērziem, garām 
tirgonim Melleram. Tikai baz nī-
cas laukumā viņi apstājās, jo bija 
bez elpas.

“Profesors melo,” Pelle, smagi 
elsdams, sēca. 

Laurits bija noliecies un, ro - 
kas pret augšstilbiem atbalstījis, 
smagi elpoja. Viņš neparaudzī - 
jās augšup. Viņa rīkle dega. Viņš 
būtu varējis raudāt, ja vien tas 
nebūtu drausmīgs pašcieņas zau-
dējums, un tad vēl atziņa, ka vi - 
ņ am nav taisnība. Laurits izslējās.

“Tu tūliņ ņemsi savus vārdus 
atpakaļ, mans tēvs nemelo!” 

Viņš iedunkāja Pelli krūtīs.
“Melo gan.” 
“Nemelo.”
“Un kā ar to stulbo stāstu par 

šķielēšanu? To taču viņš arī 
sameloja!”

“Kā tu to visu tik labi zini?”
“Neviens nešķielē tikai tāpēc 

vien, ka kaut kur sit pulkstenis,” 
Pelle teica. “Tas vispār nav iespē-
jams.”

Vēl aizvien būdami bez elpas, 
viņi viens otru uzlūkoja.

“Ja jau tu to tik labi zini, tad 
parādi!” Laurits beidzot sāka 
pretoties.

Viņi paskatījās uz baznīcas 
torni, lielais pulkstenis ar zelta 
cipariem laistījās saulē. Tuvojās 
pilna stunda, patiesība, tūlīt at -
klāsies patiesība.

“Abi kopā,” Pelle teica.
“Nē,” Laurits bez šaubīšanās 

teica. “Tu viens. Tu taču esi par  
to pilnīgi drošs.”

Viņi uzrāpās uz kapsētas mūra 
sētas un gaidīja. Minūti pirms 
četriem Pelle sāk šķielēt, Lau - 
rits skaitīja sekundes. Sešdes - 
mit. Kat  ru atsevišķi. Sāka skanēt 
pulk steņa sitieni, Laurits aiztu -
rēja elpu un nekustīgi raudzījās 
uz Pelli. Viņš šķielēja un šķielēja, 
un šķielēja. Un nebeidza šķielēt.

“Beidz!” Laurits sauca.
Pelle gārdza. “Es nevaru”, viņš 

stenēja. Viņš atvēra acis, viena 
skatījās uz augšu, otra uz degun-
galu. “Tas nepāriet.”

Lauritam sākās panika. Kā sitās 
viņa sirds!

Saule cepināja, putni kokos 
dziedāja, Zviedrija, Stokholma 
bija kļuvusi par skatuvi šausmu 
scenārijam, visi ļaunie gari no 
kapu kopiņām ar savām kaulai  - 
n ajām rokām snaikstījās pēc 
viņiem, tie ķērās Pellem pie rīk-
les. Tāda bija patiesība. Un Sta-
ļins bija viņus pieķēris.

Pelle gārdza vēl skaļāk, iz  klau-
sījās, it kā viņš taisītos mirt.

“Redzi nu, tas tev par sodu!” 
Laurits kliedza. “Manam tēvam 
vienmēr ir taisnība!”

Šajā mirklī Pelle sāka spraus-
lot, viņa siekalas kā simtiem di -
mantiņu izšķīda saules gaismā.

“Nav taisnība, idiots tāds.”
Pelles acis atkal raudzījās tais-

ni. Viņš nolēca no mūra sētas.
“Pelle!” Laurits satraukts ie -

klie dzās. “Tu taču esi totāli 
stulbs!”

Pelle tikai smējās. “Pagaršosim 
vecā Hoglunda ķiršus.”

“Man tagad jāiet,” Laurits teica. 
“Klavieres.”

“Klavieres, klavieres. Vienmēr 
tikai klavieres,” Pelle iesaucās un 
vēlreiz pašķielēja.

“Čau,” Laurits teica. “Līdz rītam.”
Un viņi lēnām aizgāja katrs 

savā virzienā. Katrs savā dzīvē.
Viss ir meli.
Ejot uz mājām, Laurits rāva 

smilgām nost galotnes.
Taču pat šī atziņa viņu arī vēl 

nākamajos gados nepadarīja par 
dumpinieku.

Viņš turpināja ievērot mājās 
valdošos likumus, tāpēc viņam 
šķita liela pārdrošība pulksten 
21, kad sāka skanēt ziņu rai dī-
juma Aktuell ievadošā melo -   
dija un televizora ekrānā parādī - 
jās Larsa Orupa pārakmeņotā 
seja, aizlavīties pie Pelles un uz -
smēķēt miera pīpi, kamēr viņa 
vecāku uzmanība veselu pus -
stundu bija veltīta laika progno-
zei, jaunākajiem notikumiem aiz 
dzelzs priekškara un bruņošanās 
sacensībai.

Pagājušajā ziemā Pelle bija 
veltīgi centies viņu pierunāt sle-
pus pievienoties miera aktīvistu 
kustībai. Vasarā Laurits pat bija 
uzdrošinājies Amerikas ārlietu 
ministra Henrija Kisindžera vi   -
z ītes laikā stāvēt blakus Pellem 
uz galvenās ielas, kad viņš meta 
šī vīra virzienā sapuvušus to   -
mātus – taču kad viņš drīz vien 
pēc tam pirmoreiz lepni aizbrau-
ca draugam pakaļ savas mam-
mas gaiši zilajā volvo Amazon,  
lai aizvestu viņu uz kādu de -
monstrāciju, tā vietā, lai aiz sa -
jūsmas sistu plaukstas, Pelle bija 
viņu nolamājis.

“Vai tev patiešām vēl aizvien 
nekas nav pielecis?”

Laurits paraustīja plecus.
“Tavi vecāki savu darbu ir 

padarījuši, dārgais. Tevī patie - 
š ām ir oportūnista dotības. Vai   
tu ar šito kasti domā braukt uz 
miera aktīvistu demonstrāciju? 
Tad mēs tūliņ izlidosim no tās 
kompānijas. Laurit, tu reizēm 
patiešām esi īsts augstākās šķi -

ras pārstāvis! Tu esi mans labā-
kais draugs, bet vai tev tomēr 
nešķiet, ka ir pienācis laiks sāk 
likt darboties arī smadzenēm? 
Tavai zināšanai – tās ir pelēkās 
šūniņas tavā galvā.”

Laurits viņā raudzījās ar neiz-
pratni.

“Dari, kā zini, bet es braukšu ar 
velosipēdu,” Pelle teica, pagrie -
zās un nozuda šķūnītī. Atstādams 
Lauritu siltajā vasaras vakarā pie 
Oskara mazās mājiņas; pīlā - 
dž iem, kā tas parasts šajā gada - 
lai kā, jau parādījās pirmās sārtās 
ogas, bija kluss. Atskanēja melnā 
meža strazda dziesma.

Laurits bija bieži sev jautājis, 
kāpēc viņam pašam nekad nebija 
ienākusi prātā doma doties de -
monstrācijā pret karu Vjetnamā 
un pret kodolenerģijas izman-
tošanu. Kāpēc viņam pašam ne -
kad nebija ienācis prātā vasaras 
brīvlaikā kājām apstaigāt Zvied-
riju un pēc skolas beigšanas do -
ties iepazīt Spāniju. Kāpēc Pelle 
zināja, kā tikt pie hašiša, bet viņš ne.

Tāpēc, ka viņš bija augstākās 
šķiras pārstāvis. Protams.

Pelle pēdējo septiņpadsmit 
gadu laikā viennozīmīgi bija bijis 
pārāk pieklājīgs, lai viņam norā-
dītu, cik ļoti slikti ir piederēt 
augstākajai šķirai.

Lauritam vienmēr bija šķitis 
normāli, ka viņa mājās tika rī -
kotas viesības, ka pie viņiem 
ciemojās tēva ložas brāļi, ka pie 
viņu mājas piebrauca limuzīni 
un tumsā notika Svēto no Svē-
tajiem tikšanās, kuru nedrīkstēja 
traucēt, ka viņa māte organizēja 
labdarības pasākumus, ka vi - 
ņ iem bija gan pavāre, gan aukle, 
ka viņš vienlaikus iemācījās siet 
gan kurpju auklas, gan kakla-
saiti, ka atklāti nedrīkstēja rā -
dīties plašākā sabiedrībā un ka 
arī mērenība pieder pie tiku - 
m iem. Ģimenes teātris, kurā ik -
viens savu lomu spēlēja perfekti. 
Iestīvināta konvencija. Tas bija 
tikai normāli, ka aukstumu mājā 
neizstaroja ne sienas, ne mar-
mora grīda, bet tas bija gaisā, un 
tikpat normāli bija, ka nekad 
nekā netrūka, ja arī tikai mate-
riālā ziņā. 

Kamēr Laurits vēl ticēja stās-
tam par Ādamu un Ievu, Pelle 
jau sen kā bija izpratis evolūcijas 
teoriju. Ja tas viss nebūtu tik 
skumji, par to varētu pasmieties. 
Protams, ka Laurits cieši turējās 
pie Pelles, it kā viņš būtu nabas-
saite ar pārējo pasauli.

Ne vārda neteicis, viņš aizslē-
dza mašīnu un uzsēdās uz Pelles 
velosipēda bagāžnieka. Braucie-
na laikā viņš kaut kā mēģināja 
Pellem izskaidrot atšķirību starp 
oportūnismu un gatavību uz 
kompromisiem, taču Pelle tikai 
pasmējās.

“Laurit, tu esi muldoņa, jo vie-
nīgais, kas tevi patiešām in  tere -
sē, ir klavieres! Un uz sapulcēm 
tu nāc tikai meiteņu dēļ,” viņš 
teica, uzkāpa uz pedāļiem un 
tīšām iebrauca grambā.

Iespējams, ka viņam bija tais-
nība. Taču tā jau bija pagātne. 

Laurits dziļi ievilka elpu. Aiz-
vēra acis. Un pēc divām ceturt-
daļpauzēm spēcīgi nospēlēja pir-
mo beigu akordu. Tad otro,  te r-
cu zemāk. Steinway nodrebēja. 
Laurits pat nepacēla galvu. Ta -
gad viņš atkal sajuta savas sirds 
pukstus, paraudzījās uz pirk - 
s tiem un ar acs kaktiņu ievēroja 
kustību pie loga. Kāda vārna, 
spārnus vēcinot, centās nosēsties 
uz palodzes, taču viņas nagi uz 
metāla slīdēja. No žūrijas nenāca 
ne skaņa.

Bija pagājušas pirmās sep tiņ-
arpus minūtes.

Tagad Šopēns. Etīžu meistars, 
kas sagādā mokas ikvienam jau-
nam pianistam. Nekur citur tik 
labi nebija saklausāmas vājās  
vietas. Viņam šīs etīdes patika, 
tās prasīja to, ko viņš savā paš-
pārliecinātībā bija uzskatījis par 
apsēstību, viņa māte savukārt 
par no tēva mantotu centību. 
Patiesība laikam tomēr atradās 
kaut kādā nedefinējamā vidū.

Okeāna etīdi viņš bija izvē - 
lē jies pavisam vienkārša iemes -
la dēļ. Tā bija jūra. Un tajā  viņš 
jutās tikpat labi kā vannā. Molto 
allegro con fuoco. Sāls garša un 
neizdibināma tumsa, zemūdens 
pasaules klusums, gaisa burbuļi. 
Plašums. Kustība. Spēks. 

Laurits sakoncentrējās, aiz tu-
rēja elpu un lēca ūdenī, tāpat      
kā toreiz, kad Dalaro līcī bija 
mācījies peldēt.

Skaņas viļņojās, tā bija jūra 
pavasara dienā, labvēlīga, taču 
nemierīga, neliels vējš, tumšs 
zaļums.

Sestajā dzimšanas dienā viņš 
dāvanā bija saņēmis lielas ni - 
rēju brilles. Tās bija zilā krāsā, 
aizklāja trešdaļu sejas, un Laurits 
nevarēja vien sagaidīt, kad viņi 
aizbrauks uz vasaras māju un 
viņš varēs tās izmēģināt. 

Dienām ilgi viņš bija bradājis 
pa seklumu, bāzis galvu zem 
ūdens un atradies citā pasaulē. 
Tā bija bez skaņas, tā bija dīvaini 
skaista. Saules gaisma izlauzās 
cauri ūdens virsmai, apspīdot 
vēžus un gliemežnīcas, tāpat 
visus akmeņus smilšu pauguros, 
kuros brīnumainā kārtā spo-
guļojās viļņi. Guldzēšana ausīs 
skanēja kā mūzika, un tajā šķita 
dejojam bezsvara medūzas. Bija 
tik daudz kas jāatklāj, bet vējš   
pa to laiku glaudīja viņa muguru 
un saule to apbrūnināja. 

“Cilvēka organisms līdz astoņ-
desmit procentiem sastāv no 
ūdens,” tēvs bija teicis. “Vai tu to 
saproti?”

Laurits to bija sapratis ļoti labi. 
Ūdens plūda viņā. Ar spēku un 
bez svara. 

“Taču cilvēks vienalga no -
slīkst, ja ilgi tur galvu zem ūdens,” 
Magnuss no laipas sauca Lau ri-
tam, kas tieši tajā brīdī bija seko -
jis kādai jūras zvaigznei, un 
izniris, lai atgūtu elpu. “Labāk 
būtu, ja tu pārmaiņas pēc arī 
peldētu.”

 Ar skaistu lēcienu no 

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no Nr. 11 )
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Kaspars Goba ir dokumentālā 
kino režisors un fotografs. Fil-
mē jis un fotografējis un veido - 
jis rakstus daudzviet pasaulē – 
Krievijas ziemeļos, Sibirijā, Kau-
kāzā, Tālajos Austrumos, kurdu 
apdzīvotajos rajonos Turcijā, ro -
mu taboros Latvijā un Lietuvā, 
Īslandē. Kaspara dokumentālās 
fotografijas izstādes “Seda. Pur-
va ļaudis”, “homo@lv”, un “Romi 
Latvijā” bijušas iekļautas laik me-
tīgās mākslas izstādēs vairāk ne -
kā 20 Eiropas valstīs. 2006. ga - 
dā sadarbībā ar žurnālisti Ievu 
Puķi iznāca Kaspara fotoalbums 
“Īslandieši. Starp ledājiem un la -
vu”, kas ieguva Latvijas Grāmat-
iz devēju asociācijas balvu kā 
Gada labākais mākslas albums. 
2014. gadā iznākusī grāmata 
“Rīgas salas” ieguva asociācijas 
balvu kā Gada labākais fotoal-
bums. Kaspara jaunākais darbs 
fotografijā ir līdzdarbošanās 
projektā “Dzīve kustībā” (2015), 
kuŗa laikā latviešu un norvēģu 
fotografi veidoja izstādi un grā-
matu par Norvēģijā dzīvojoša-
jiem latviešiem un norvēģiem 
Latvijā.

Kopš 1996. gada Kaspars dar-
bojas dokumentālā kino jomā  
kā režisors un operators, un viņa 
kontā ir vairāk nekā 20 filmu. 
Kaspara pirmo pilnmetrāžas do -
kumentālo filmu “Seda. Purva 
ļaudis” (2004) translēja Vācijas 
un Francijas telekanālā ARTE, 
un 2005. gadā tā saņēma Nacio-
nālā filmu festivāla Lielais Kris-
taps balvu nominācijā “Labākais 
laikmeta dokuments”. Filma 
“homo@lv” (2010) bija pirmā 
Lat  vijas dokumentālā filma, kas 
iekļauta Berlīnes Starptautis -     
kā filmu festivāla programmā. 
2005. gadā Kaspars izveidoja sa -
vu filmu studiju Elm Media, kas 
veido filmas par aktuāliem so -  
c iā liem jautājumiem, kā arī iz   -
glī tojošas vides filmas.

2013. gadā Kaspars kopā ar 
kolēģiem pārcēlās no Rīgas uz 
Cēsīm un Ruckas muižā izvei-
doja Ruckas mākslas rezidenču 
centru. Kopš 2014. gada te no -
tiek dažādu radošo jomu vasa -
ras skolas un semināri. 2015. ga -
da rudenī sāka darboties arī  
ana logā fotolaboratorija, un gai-
dāms, ka šajā rudenī rezidenču 
centrā sāks uzturēties pirmie 
individuālie rezidenti, kas strā-
dās pie saviem filmu un foto 
projektiem. 

ZEMNIEKS 
AR FILOZOFIJU KABATĀ

Tu pabeidzi Jāņmuižas lauk-
saimniecības skolu, kurai ar fo -
tografiju un dokumentālo kino 
nav nekādas saistības. Kādēļ 
tāda izvēle?

Deviņdesmito gadu sākumā 
notika lauksaimniecības zemju 
atgūšana, vecvecāku īpašumu 
atguva arī mana ģimene. Esmu 
dzimis Cēsu novadā, Vaives pa -
gastā. Mana izvēle bija par labu 
šķietamajai brīvībai, ko piedā vā 
lauksaimniecība – ja pats visu 
izaudzē, tu esi neatkarīgs. Tā bija 
pusaudža ilūzija par absolūto 
brīvību, ko vari īstenot. Man visa 
bērnība pagāja laukos, vecmam-

Lielākās iespējamās brīvības izvēle
Fotografs un dokumentālā kino režisors Kaspars Goba intervijā žurnālistei Sallijai Benfeldei 

mai bija pāris govju, un pirmais 
traktors man bija gados trīs pa - 
d smit, tāds neliels traktoriņš, ar 
kuŗu strādāju. Ziemā zāģēju mal-
ku mežā, pavasaros sējas darbi, 
un mani pirmie deviņpadsmit 
dzīves gadi bija laukos. Biju tāds 
puika ideālists. Patiesībā tajā 
laikā daudzi talantīgi jaunieši ar 
labām sekmēm pēc pamatskolas 
aizgāja studēt lauksaimniecību, 
toreiz tā bija doma par Latviju kā 
agrāru valsti, tā bija projekcija 
nevis nākotnē, bet atpakaļ uz Ul -
maņa laikiem – mūsu sviests, 
mūsu bekons. Leģendas bija dzī-
vas vecvecāku stāstos par dzīvi 
lauku sētā. Protams, gribas būt 
brīvam, būt nevis darba ņēmē-
jam, bet darba devējam, kurš 
visu izlemj. 

Tomēr no laukiem aizgāji
Diezgan ātri nācās saprast, ka 

tā gluži nav, ka lauku saimnie-
cība dod brīvību, patiesībā ne  -
vari būt brīvs, jo esi atkarīgs      
no iepirkuma cenām graudiem,  
pienam. Tādēļ otrā joma, kuru 
izvēlējos savai brīvībai, bija fo -
tografija, jo fotografēju jau no 
bērnības. Žurnālistika un foto-
grafija bija lietas, kas likās sva rī-
gas. Deviņdesmit trešā gada ru -
denī sāka iznākt žurnāls “Rīgas 
Laiks”, un atceros, ka Cēsīs, Vie-
nības laukumā, nopirku žurnāla 
pirmo numuru, apsēdos uz ielas 
apmales, lasīju un sapratu, ka tas 
ir tas, ko gribu. Iestājos Vēstures 
un filozofijas fakultātes saga ta-
vošanas kursos ar domu iestā -
ties filozofos – “Rīgas Laikā” taču 
strādāja filozofi, kuŗi bija pa -
beiguši to fakultāti. Iestāj eksā-
menos sacerējumu par Platonu 
un Konfūciju uzrakstīju diez - 
gan labi, bet mana angļu valoda       
bija ļoti bēdīga. Tā bija maksa 
par Jāņmuižas lauksaimniecības  
sko lu – pratu saremontēt trak - 
to rus, uzart zemi, nokaut lopus, 
varēju iemācīties antīko filozofi-
ju, Platons un Konfūcijs iestāj-

eksāmenos nebija problēma, bet 
angļu valoda... Jāņmuižā mums 
bija ļoti laba skolotāja, kuŗa uz -
skatīja, ka lauksaimniekam jā -
zina arī filozofija un politoloģija, 
un mājās mums bija daudz grā-
matu, tās pirka māte, man lie -
kas, ka lielāko daļu savas naudas 
viņa iztērēja grāmatās. Man bija 
tāda interesanta dzīve – braucu 
ar traktoru, vācu bietes vai da -
rīju citus darbus un lasīju, lasīju. 

Divas paralēlās dzīves...
Uzaugu viensētā, savdabīgā 

reā litātē, un tas ietekmē turpmā-
ko dzīvi.

Nu jā, filozofos es netiku, pa -
beidzu fotoskolu, ieguvu foto-
grafa diplomu. Diezgan agri sā -
ku iet pie Ulda Brieža uz “Die -
nu”, patiesībā viņš formēja ma -
nu pasaules redzējumu kā foto-
grafam – fotoportreti, reportā -
žas. Viņš deva nedaudz kreisu 
pasaules skatījumu, bija mans 
skolotājs. 

Vai tavs polītiskais kreisums 
ir saglabājies?

Tas ir tikai stiprinājies (sme-
jas). Bet tam nav nekāda sakara 
ar to, ko parasti ar šo jēdzienu 
saprot Latvijā. Es ar kreisumu 
do  māju skandināvu kreisumu – 
progresīvie nodokļi, solidāritāte 
un viss pārējais. Savulaik runāju 
ar Imantu Grosu par Piekto ga -
du, par visu, kas ar to saistīts. 
Viņš kā Zviedrijas latvietis pār-
dzīvoja, ka Latvijā nav sociālde-
mokratiskā diskursa, ka pēc ne -
atkarības atgūšanas esam aizgā-
juši ļoti labējā, nevienlīdzīgas 
sa  biedrības virzienā. Ir jocīgi re -
dzēt mūsu attīstību plašākā kon-
tekstā – Ziemeļvalstīs pēc Piektā 
gada sociāldemokratiskā doma 
bija dzīva, attīstījās. Sociālde mo-
kratija ir evolucionējusi, Zie -
meļ valstu iekārta ir ļoti līdztie-
sīga, veselības aprūpe, izglītība 
cilvēkiem ir, viņi jūtas daudz la -
bāk nekā pie mums. Latvijā attīs-

tība ir bijusi kā liels svārsts, so -
ciāldemokratiskā ideja vispirms 
pārauga kaut kādā murgainā ko -
munistu vājprātā, tagad ir me  žo-
nīgais kapitālisms. Pēc pa  domju 
laika pie mums ar cilvēkiem nav 
iespējams runāt par sociālde mo-
kratiskām idejām, par solidari - 
 tā tes jēdzienu kaut vai bēgļu jau-
tājumā, veselības aprūpē vai iz -
glītībā, lauku un pilsētas iedzī-
votāju vienādām iespējām. Mēs 
joprojām esam kapitālisma uz -
krāšanas stadijā, ir grūti uz to 
noraudzīties. Skatoties uz Somi-
ju vai Norvēģiju, pārņem tāda  
kā skaudība – arī viņi ir bijuši 
trūcīgi, ir bijušas krīzes, bet no 
sociāldemokratiskās valsts, ko 
viņi ir uzbūvējuši, mēs stāvam 
ļoti tālu. Mums nav polītiskā 
spēka, kas par to iestātos, ir cen-
triskas un labējas partijas un, ja 
tu runā par sociāldemokratiju, 
par kreisumu, tad ir risks, ka tev 
piekarinās visādas birkas. 

NE TIKAI FOTOGRAFS

Tava pirmā “solo” ekspedīcija 
kā fotografam bija brauciens 
uz Sibiriju?

Zināju par Ingvaru Leiti, kurš 
kopā ar Uldi Briedi septiņdes-
mitajos gados ar velosipēdu bija 
braucis uz Vladivostoku, tas 
mani iedvesmoja. Fotoskolas lai-
kā, deviņdesmit piektā gada zie-
mā, aizbraucu uz Sibiriju, lai 
veidotu stāstus par tur dzīvojo-
šajiem latviešiem. Toreiz no avī-
zes “Neatkarīgā Cīņa” biju da -
būjis komandējumu, un Viktors 
Daugmalis man uzrakstīja ko -
mandējuma vēstuli. Lato Lapsa 
savukārt man iedeva preses karti 
no nedēļas avīzes “Tev”. Koman-
dējuma vēstule man bija brīniš-
ķīga, un vairākas reizes tā mani 
izglāba no nejaukām situācijām, 
kad mani aizturēja milicija. 
Vēstulē bija rakstīts, ka esmu 
“Neatkarīgās Cīņas” līdzstrād-
nieks un ka tā ir lielākā Latvijas 
avīze, kuŗas mērķis ir draudzīgas 
attiecības ar Krieviju (smejas). 
Toreiz sākās pirmais Čečenijas 
kaŗš, tādēļ bija visādas cilvēku 
aizturēšanas, un tā vēstule mani 
nudien glāba. Aizbraucu viens, 
nodzīvoju tur kādus trīs mēne - 
š us. Atpakaļceļā vēstniecībā sati-
ku Ābramu Kleckinu, un viņš 
mani aizsūtīja uz Jura Podnieka 
studiju. Tas savā ziņā bija pa -
grieziens manā dzīvē. Ar Sibiri-
jas materiāliem es aizgāju pie 
Vairas Strautnieces, kuŗa mani 
ieveda kino pasaulē. Podnieka 
studija man deva daudz, tur sati-
ku Daini Kļavu, kurš veidoja 
sižetus “Vides faktiem” un uzai-
cināja mani piedalīties pie filmu 
scēnāriju veidošanas. Vēlāk Vaira 
Strautniece mani uzaicināja pie-
dalīties pie filmas “Viens ciems 
Sibirijā” par latviešiem Bob -   
rov kā. Savukārt žurnālā “Rīgas 
Laiks” nonācu tā, ka kaut ko 
maz liet darīju “Neatkarīgajai Cī -
ņai”, un reiz ar viena raksta ie -
ceri māksliniece Anita Kreituse 
aizsūtīja mani uz “Rīgas Laiku”, 
sakot, ka tas ir materiāls žur nā-
lam. Tā es fotografēju, arī rakstī-
ju un sāku darboties ar filmām. 

(Turpinājums 9. lpp.)

Kaspars Goba: “Cēsīs ir daudz vieglāk dzīvot nekā Rīgā, jo Cēsis ir 
daudz ei  ropiskāka, tā ir vairāk Centrāl eiropas pilsēta nekā Rīga. Ma -
nuprāt, te procentuāli ir mazāk provinciālisma nekā Rīgā.”
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Rietumu patērētāju sabiedrība    
ir tā, kas lielā mērā ir sējusi to,   
ko tagad pļaujam – klimata iz -
maiņu izraisīti sausumi un pār-
tikas trūkums, tad sekojoši ie k-
šē jie konflikti, tad bēgļu stra u-
mes, tad neprātīgā bumbošana 
no mūsu puses. Savukārt citur 
pasaulē dēļ ūdens līmeņa pa -
augs tināšanās applūst salas un 
piekrastes apdzīvotas vietas. Tieši 
fosilās ekonomikas izraisītās kli-
mata izmaiņas un to sociāl eko-
nomiskās sekas ir drauds mūsu 
pasaules pastāvēšanai, un cilvē  - 
k iem ir jāizdara spiediens uz sa -
v ām valdībām, lai tas tiktu risi -
nāts ar saprātu un maksimāli 
domājot par nākotni, nevis kaut 
kādiem īstermiņa risinājumiem.

Protesti bija ļoti liela iecere,  
pie tās tika strādāts pusotru ga -
du. Taču asiņaino terroraktu dēļ 
pasākums neizdevās tāds, kā bija 
plānots, tas pulcēja tikai kādus 
divdesmit tūkstošus, kas tajā bai-
sajā gaisotnē nebija maz. Ja ne -
būtu notikusi šī traģēdija, pie-
dalītos aptuveni 150 tūkstoši 
protestētāju.

Vai sajūtas nebija kā sirreālā 
stāstā, esot tuvu prātam tik 
neaptveramam ļaunumam?

Mēs bijām kādus 800 metrus 
no notikuma vietas, šāvienus 
nedzirdējām. Tas ir šausmīgi, ka 
tā notiek un ka cilvēki pieņem 
lēmumu iznīcināt sevi un citus. 
Man kollēģi žurnālisti pēc tam 
vaicāja, ko es par to domāju. Ne -
zinu šos konkrētos terroristus 
Parīzē, nezinu viņu motīvāciju, 
bet esmu intervējis divus čeče -
nu lauku komandierus, vienam 
no viņiem brāļadēls piedalījās 
uzbrukumā Maskavā Dubrov - 
s kas teātrim izrādes “Nord-Ost” 
laikā 2002. gadā. Jautāju par viņu 
izvēli, un viņi man atbildēja, ka  
ir atņemts viss, vairs nav ko 
zaudēt, jo tas, kas bija dārgs un 
svarīgs, ir atņemts. Cilvēki, ku - 
ŗ iem viss ir atņemts, iet līdz ga -
lam, viņi nekā vairs nebīstas.

Man liekas, ka mēs līdz galam 
nesaprotam, ka mūsu mili tārais 
pārspēks ir iedzinis šos cil vēkus 
tādā izmisumā un bez cerībā, ka 
viņi savu vienīgo dzīvi ir gatavi 
iznīcināt un pakļauj to fanāti -   
ķu aicinājumiem. Viņiem ir at -
ņemts pilnīgi viss, mājas sabum-
botas, tuvinieki nogali nā ti, viņ-
iem ir atņemta citas dzī ves ie -
spēja. Pagājušajā gadā Ame  rika 
uz musulmaņu valstīm ir no -
metusi vairāk nekā 23 tūkstošus 
aviobumbu. Un Amerika nav 
vie nīgā, kas meta bumbas. Tā ir 
briesmīga sajūta, ka mēs kā     
rietumnieki esam nogalinājuši 
un sakropļojuši tik daudz cilvēku. 

Tu dari to, ko vēlies, un tā, kā 
vēlies. Vai tagad esi laimīgs?

Nē, es galīgi nejūtos laimīgs, 
vienmēr ir spriedze par to, ko 
varētu izdarīt labāk, ir konstants 
nemiers. Tas nav vienkārši.

* Ruckas muiža un tai apkārt 
esošais parks ir valsts aizsargā-
jams kultūras piemineklis. Muiža 
rakstiskajos avotos pirmo reizi 
minēta 1577. gadā, kā daļa no 
Cēsu birģermeistara Sebastiana 
Detmera īpašumā esošās zemes. 
Ruckas muižas pašreizējās ēkas 
celtas 18. gadsimtā un pārbūvē-
tas līdz 20. gadsimta 60. gadiem.

Vai tagad esi ieguvis brīvības 
izjūtu? 

Manuprāt, brīvības izjūtas ir 
tieši tik, cik pats sev to paņem. Ik 
pa laikam es braucu ārpus Lat-
vijas, pagājušajā gadā vairākas 
reizes biju Bergenā, Berlīnē, 
Amsterdamā, Parīzē, tas laiks 
man ir vajadzīgs. Domāju, ka 
man pašlaik ir maksimāli tik 
daudz brīvības, cik tas iespē jams, 
it īpaši mūsdienās, kad cilvēki 
savās izvēlēs ir nebrīvi. Man ir 
maz draugu, kas ir brīvi, īsti 
brīvi.

Ko, tavuprāt, nozīmē būt īsti 
brīvam?

To, ka tavas izvēles neviens 
nediktē, ka tās maksimāli maz 
diktē nauda, kaut kāds komer-
ciāls, polītisks spiediens. Ja vari 
radīt stāstus, filmas tāpēc, ka tā 
domā, tā jūti, un tev ir svarīgi  
par to runāt, tu esi brīvs. Ja jātai-
sa Tukuma sviesta vai “Dobeles 
dzirnavnieka”, vai, vienalga, kā -
das citas reklāmas, lai savilktu 
kopā galus – par kādu brīvu iz -
vēli vari runāt? Mēs cenšamies 
savu dzīvi būvēt tā, lai mums 
būtu mazāk uzspiesto izvēļu. 
Piemēram, Rīgā pārtika bija 
jāpērk, Cēsīs pārtiekam no tā,   
ko izaudzējam savā lauku saim-
niecībā. Mēs varam atļauties vei-
dot mākslu, veidot projektus,  
kas nav tik komerciāli orientēti. 
Protams, tu esi atkarīgs no kaut 
kādiem lielajiem spēkiem – pie-
mēram, valstī iebrūk kāds kaŗa-
spēks vai kāds nospiež atompo-
gu, vai arī kāds izdomā spekulēt 
finanču tirgos, un viss sabrūk. Ja 
esošās stabilitātes vai nestabilitā-
tes ietvaros nav jāpieņem lēmu-
mi, kas riebjas, bet kuŗus esi   
spiests pieņemt, tu esi brīvs.

Cēsīs ir daudz vieglāk dzīvot 
nekā Rīgā, jo Cēsis ir daudz ei -
ropiskāka, tā ir vairāk Centrāl-
eiropas pilsēta nekā Rīga. Ma -
nuprāt, te procentuāli ir mazāk 
provinciālisma nekā Rīgā.

Tu biji Parīzē pēdējo traģisko 
terroraktu laikā ne pārāk tālu  
no vietas, kur šāva uz cilvēkiem

 Es Parīzē biju divas reizes – 
ter roraktu laikā un drīz pēc tam, 
lai ar draugiem, vides aktīvis -
tiem piedalītos lielā klimata pro-
testa pasākumā COP21 laikā. 
Man liekas svarīgi paust savu 
nostāju šajos jautājumos. Mūsu 

rātmetrus. Tomēr tā Ruckas  
mui ža neizgāja no prāta. Savu -
laik Lie pājā, Kaŗostā, bija kultū-
ras centrs K-2, daudziem vēl ir 
sku mīgi par to, ka tas beidzās.  
Tā bija brīnišķīga vieta. Un tad 
pēkšņi sapratu, ka niša ir tukša, 
ir daudz cilvēku, kas kaut ko gri-
bētu darīt, labprāt organizētu 
tādā vietā vasaras skolas, semi-
nārus. Apsolīju padomāt. Ap -
mēr am pusgadu meklējām ie -
spējas, rakstījām koncepciju un 
runā jām ar Latvijas Laikmetīgās 
Mākslas centru, Mākslas akadē-
miju, Kultūras akadēmiju, ar 
daudzām institūcijām, kuŗām 
teorētiski varētu būt interese. 
Viņi sacīja, ka gribētu vasaras 
prakses, skolas, nometnes. Bija 
skaidrs, ko darīt vasarās, un sā -
kām domāt par ziemām, lai bū -
tu rezidenču vieta fotografiem 
un režisoriem, kas brauc montēt 
savas filmas. 

Tā tas sākās. Tas bija pagrie-
ziena brīdis. Līdz tam bijām    
tikai ņēmuši – braucot viesos uz 
kādiem radošiem centriem un 
rezidencēm, bet tad izlēmām, ka 
varam dot arī citiem. Piekri  -   
tām muižu apsaimniekot, re -
montdarbus pabeidzām ātrāk, 
nekā sākumā bijām domājuši,    
jo cilvēki jau gribēja ierasties. 
Vienu brīdi aizpagājušajā vasarā 
mums gāja pavisam traki – pa 
vienām durvīm nesa iekšā tua-
letes podu, ko ielikt izremontē-
tajā tualetē, bet pa otrām durvīm 
jau nāk māksliniece no Zviedri-
jas. Brīžiem likās, ka balansējam 
uz vājprāta robežas, bet beigās 
viss sakārtojās un notika. Sākām 
ar četrām vasaras skolām, bet 
pa  gājušajā gadā lielie sarīkojumi 
bija deviņi, arī šogad jau daudzi 
pieteikti. Mūsu koncepts ir iz - 
rā dījies dzīvotspējīgs.

Ar dzīvesbiedri dzīvojat mui žā?
Nē, dzīvojam savos laukos, tas 

ir tikai 10 minūšu brauciens no 
Ruckas. Ja visu laiku dzīvo darbā, 
kādā brīdī var sajukt prātā. To arī 
savulaik iemācījāmies no Kaŗos-
tas vadītājiem, ka nevajag dzīvot 
darbā. Un arī Rīgas periodā lielu 
daļu laika nakšņojām darbā, bet 
tas bija pārāk intensīvi. Ir jābūt 
kādam laikam, kad vari iziet ārā, 
vari reflektēt par to, kas notiek, 
sakārtot domas. Tas ir svarīgi.

pabeidzu. Tagad vēl jāpabeidz 
“astes” komunikācijas maģis - 
t ran tūrā. Savulaik iesāku, un ko -
lēģi labprāt vēlētos, lai lasu lek-
cijas par dokumentālo kino, bet 
tam savukārt vajadzīgs maģistra 
grāds. Tā sanācis, ka kopš deviņ-
padsmit gadu vecuma visu laiku 
kaut ko studēju (smaida), jopro-
jām esmu ceļā.

RUCKAS MUIŽA*

UN BRĪVĪBA
Kā kļuvi par muižkungu?
Nu, tad jau tu vari arī teikt, ka 

vadu slimnīcu, jo te kādreiz bija 
tuberkulozes slimnīca (smejas).

Man ik pa laikam ir bijusi sa -
jūta, ka Rīgā vairs nav radošā 
ga  ra. Rīga ir provinciāla pilsēta 
ar ambīcijām par kaut ko būt,  
bet pilsēta nevelk. Es neredzu 
Rīgu kā kultūras pilsētu. Sma-
dze  nes, kas Rīgā varētu radīt  
kaut ko šīs pilsētas izmēram at -
bilstošu, visu laiku plūst pro jām, 
neizveidojas kritiskā masa, kas 
vajadzīga kultūrai tādā lielā pil-
sētā. Es neredzu to ietekmi kā 
piemēram, Stokholmā, Gēte bor-
gā vai Amsterdamā. Būt Rīgā 
nozīmē kaut ko atražot, turpināt 
iekļauties kaut kādās shēmās.  
Tas nav interesanti, un es jau la -
bu laiku biju domājis braukt 
projām no Rīgas. Skatījos uz kā -
du no Eiropas pilsētām, sā  kumā 
tiešām par Cēsīm nedo māju. 
Vecāki vadīja savu lauku saim-
niecību Vaivē, kā nu prata un 
varēja, bet tad tēvs nomira, un 
jautājums bija, ko darīt. Mam-
mai bija grūti ar visu tikt galā,   
lai gan viņa, protams, to darīja. 
Mēs nolēmām atgriezties laukos 
un kaut kā to visu savākt. Sa  vu-
kārt Cēsīs sāku meklēt vie tu, 
kurp varētu pārcelt filmu stu -
diju. Cēsīs ir daudz tukšu ēku. 
Gan pašvaldībai, gan privāta - 
jam sektoram. Ja vien ir laba ide-
ja, kuŗu esi gatavs īstenot, telpu   
ir daudz. Vienā brīdī Cēsu galva 
Jānis Rozenbergs piedāvā ja ap -
skatīties Ruckas muižu, kuŗa    
jau kādu laiku bija stāvējusi tuk-
ša. Apskatījāmies – iekštelpu no -
lietojums 100 procenti, ēkas ko -
pējais nolietojums 81 procents, 
griesti nogāzušies, sienas nolu-
pušas, grīdas sapuvušas. Teicu, ka 
neesam tik traki, turklāt mums 
nevajag 800, bet tikai 100 kvad-

Kā izvēlies cilvēkus un vietas, 
kuras fotografē?

Tie ir dokumentāli stāsti, citu 
cilvēku pieredze, ko es gribu 
stāstīt tālāk. Bildējot Rīgas sa - 
las, vēlējos iemūžināt tās vietas, 
kuŗas vēl glabā savu stāstu, kurās 
vēl redzama tās pirmspadomju 
laiku Rīgas nomaļu atblāzma – 
baļķu šķirotāju, zvejnieku, zem-
nieku pēcteči. Man gribējās iz -
stāstīt Rīgas nomaļu stāstu pirms 
nākamā ekonomiskā veiksmes 
stāsta, kas ar buldozeriem un ze -
mes smēlējiem visu nolīdzinās. 

Kādēļ sāki mācīties Bioloģi-
jas fakultātē?

Rakstīju sižetus dabas filmām 
un nolēmu, ka kādu gadu vaja-
dzētu pamācīties bioloģiju, lai 
labāk saprastu to, par ko man 
jāraksta. Fakultāte mani ievilka, 
un dekanātā bija jaukas kun -
dzes, kuŗas katru reizi, kad gāju 
un sacīju, ka gribu izņemt doku-
mentus, man sacīja, ka man 
jāmācās un jābeidz fakultāte. Tā 
piecus gadus mācījos un saņē -
mu bakalaura diplomu. Vēlāk 
mazliet pamācījos kino produ-
cēšanu Dānijā, dokumentālā ki -
no veidošanu Čehijā, Slovakijā 
un Italijā. Manā pirmā sociālā 
kino pieredze bija “Viens ciems 
Sibirijā”. Vēlāk – 2004. gadā – 
tapa pirmais patstāvīgais kino 
darbs “Seda. Purva ļaudis”, par 
ko saņēmu Lielo Kristapu. Tā 
bija kopprodukcija ar Vācijas    
un Francijas TV kanālu ARTE. 
Filmu noskatījās Vācijā un Fran-
cijā. Fotoizstāde par šo pašu tē -
mu kopā ar filmu vēl ilgi ceļoja 
pa Eiropas izstādēm un galeri-
jām, taču Latvijā nekādu īpašo 
diskusiju par krievvalodīgo tē -
mu neizraisīja. Un man likās, ka 
sociālais dokumentālais kino 
Lat vijā neuzrunā plašāku audi-
toriju un cilvēki nav gatavi iz -
darīt secinājumus, ka vajadzīga 
pauze, ka esmu pateicis to, ko 
tobrīd gribēju pateikt.

Un aizgāji mācīties uz me -
dicīnas koledžu, lai kļūtu par 
ārsta palīgu?

Biologos es aizgāju zaļās bio-
loģijas virzienā, interesējos par 
ekosistēmām, bet man palika 
interese par cilvēku, par tā fizio-
loģiju. Tā iestājos medicīnas ko -
ledžā. Daudzus priekšmetus, 
kuŗus biju mācījies Bioloģijas 
fakultātē, man uzreiz ieskaitīja. 
Biju mācījies koledžā nepilnu 
gadu, kad Rīgā divtūkstoš piek-
tajā gadā notika pirmais praids. 
Mani satrieca tas, ko ieraudzī -   
ju – cilvēku attieksme, reakcija. 
Veidojot dabas filmas, laikam 
biju attālinājies no Rīgas, atsve-
šinājies no tā, kas ar cilvēkiem 
notiek. Vairs nejutu pilsētu, un 
tad ieraudzīju kaut ko tādu, ko 
no tās negaidīju. Man bija daudz 
jautājumu, sāku filmēt, domāju, 
ka man tas paņems kādus divus 
gadus, bet “homo@lv” prasīja pie-
 cus gadus. Pa vidu bija arī da - 
bas filmas ekosistēmām un par 
nacionālajiem parkiem. Stāsti, 
kuŗu mērķis ir veicināt izpratni 
par dabas vērtībām un to sagla-
bāšanu. 

2010. gada beigās atgriezos 
Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas 
koledžā un pēc divarpus gadiem 

Lielākās iespējamās brīvības izvēle
(Turpināts no 8. lpp.)

Ruckas muiža
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Ansambļa sirds un dvēsele – Brigita un Laimonis Siliņi

Taira Zoldnere un Armīns Staprāns izrādē "Jaukās zvanu skaņas"

Izrādēs nereti viesojušies skatuves mākslinieki no Tēvzemes. Ivars 
Puga un Aīda Ozoliņa izrādē "Meli un piedošana"

MĀRA
 CELLE

(Turpināts 11. lpp.)

Puse gadsimta veltīta mākslai
Šogad paiet 50 gadi, kopš dar-

bību sāka mazais teātris san fran-
cisko. Šo jubileju ansamblis svi-
nēs sestdien, 23. aprīlī, Latviešu 
draudzes namā Sanfrancisko, 
uzvedot Mārtiņa Zīverta lugu 
„Nauda”. Ziemeļkalifornijas lat-
vieši visus šos gadus ir priecājušies 
un lepojušies, ka tieši viņu vidū 
izveidojās ASV latviešu sabied-
rībā visilgāk nepārtraukti darbo-
jies teātŗa ansamblis. Ansambļa 
sirds un dvēsele no pašiem sā  ku-
miem līdz pat šodienai ir Siliņu 
pāris – Laimonis un Brigita. Ar 
saldsērīgām izjūtām jāuzņem pa -

piedzīvoja Zviedrijā 1979. gadā. 
Tajā risinātas sarunas starp vācu 
fiziķi Verneru Heisenbergu un 
dāņu fiziķi Nilsu Borgu. Šo pašu 
vēsturisko tematu 19 gadus vēlāk 
Michaels Freins (Frayns) apstrā-
dāja savā godalgotajā lugā „Copen-
hagen”, un tā guva globālu at -
saucību. 

Bez „Āksta” mazais teātris san-
francisko vēl izrādījis šādas Zī  ver-
ta lugas: „Tvans”, „Šmilšu tornis”, 
„Pēdējā laiva”, „Kaļostro Vilcē” un 
„Cenzūra”. Pirms teātŗa nodibinā-
šanas vēl esmu iestudējis „Karā ta-
 vu komēdiju” un „Kāds, kuŗa nav”.

Filica, par rekvizītiem – Rūta 
Grand. Režiju vadīšu es.

M.C. Jūs abi jau 1960. gadu 
sākumā darbojāties amerikāņu 
ansambļos Palo Alto apkārtnē. 
Kā radās ideja dibināt ansam-
bli, kas spēlētu tikai latviešu 
publikai? mazā teātŗa sanfran-
cisko dibinātāji bijāt jūs abi, 
Ivars Lindbergs, Ingūna Pampe 
un Dainis Turaids. Kuŗi vēl jau 
no paša sākuma palīdzēja jums 
izrāžu sagatavošanā – gaismo-
tāji, skaņu techniķi, dekorātori, 
suflieŗi?

L.S. Strādājot amerikāņu teātrī 

darbiniekiem Latvijā. Tas viņam, 
kā arī vienai daļai trimdinieku, 
nebija pieņemams, un viņš pār-
trauca savu darbību.  

Sākuma gados varējām lepo-
ties ar izciliem palīgiem un ak -
tieŗiem, tādiem kā Laimonis Sta-
 bulis, Žanis Pružinskis, Rasma 
Trektere, Rasma Slavinska un vēl 
citiem. Viens no palīgiem bija 
Edgars Ieva – gaismu režisors. 
Šādu titulu neviens 50 gadus 
vairs nav nopelnījis, jo viņš bija 
vienīgais, kas, ar gaismām rīkojo-
ties, spēja uzburt visvisādus efek-
tus un noskaņas, tā palīdzot re -

stījis gan avīzēs, gan žurnālos.
Ir arī vēl citi, kuŗi ar savu dar  bu 

un mākslu ir veicinājuši mūsu 
teātŗa izaugsmi. Tāds ir Anšlavs 
Eglītis un Raimonds Staprāns. 
Viņu lugas mēs esam izrādījuši 
visvairāk: Eglīša desmit un Stap-
rāna sešas. Abi autori ir vienmēr 
atsacījušies no autora honorāra 
par labu teātrim.

Anšlavs Eglītis ir tas, kuŗš ir 
visvairāk populārizējis mazā 
teātŗa sanfrancisko vārdu gan ar 
kritikām par izrādēm, gan citās 
savās publikācijās. Latvijā to ir 
darījis Dr. Viktors Hausmanis.

ziņojums, ka līdz ar 23. aprīļa iz -
rādi būs noslēdzies loks un ma  zais 
teātris pārstās eksistēt. Jāatceras ame-
  rikāņu teiciens „never say never”.

Neskaitāmie mazā teātŗa skatī-
tāji, atbalstītāji, kā arī visi, kas pie-
  likuši savu roku ansambļa dar bī bā, 
vienmēr ar prieku un pateicību 
atcerēsies, ka bijuši liecinieki šī 
ansambļa darba gaitai un no sirds 
apsveic Laimoni un Brigitu Sili-
ņus. Viņu apņēmība, neatlaidība, 
enerģija un lielā mīlestība uz teāt ŗa 
mākslu ir bijusi apbrīnojama.

Aicināju Laimoni Siliņu atbil-
dēt uz dažiem jautājumiem.

Māra Celle.  Mazā teātŗa san-
francisko pirmā izrāde 1966. ga -
da rudenī bija M. Zīverta luga 
„Tvans”. Savu darbību jūs no -
slēdzat ar tā paša drāmatiķa 
darbu. Kādēļ to izvēlējāties? 
Vai M. Zīverts ir bijis jums 
īpaši nozīmīgs? Kādas citas 
viņa lugas esat iestudējuši?

Laimonis Siliņš. Man ir liela 
cieņa pret Mārtiņu Zīvertu. Viņš 
ir ne tikai izcils lugu rakstnieks, 
bet arī labs filozofs un vēsturnieks. 
Nedomāju, ka kāds latviešu rakst-
nieks būtu labāk aprakstījis Šek-
spīra laikmetu un posmus no viņa 
dzīves, kā to Zīverts ir panācis 
lugā „Āksts”. Jau pamatskolā tiku 
ar šo lugu iepazīstināts, kad ar 
izrādē redzētajiem drāmatiska-
jiem aprakstiem skolotājs mūs 
ieinteresēja vēstures notikumos.

Dziļi filozofiska ir viena no Zī -
verta pēdējām lugām „Kopen ha-
genas dialogs”, kuŗa pirmizrādi 

Lugu „Nauda” izvēlējos perso-
nīgu apsvērumu dēļ. Kad pirmo 
reizi kā jauneklis to redzēju 1943. 
gadā Nacionālā teātrī, tā mani 
dziļi iespaidoja kā interesants, 
neparasts iestudējums, ar lielu 
aktieŗu ansambli un izcilu gal-
veno lomu – Kapteini Piķurgu. 
Toreiz nodomāju – kādreiz, kad 
būšu režisors, es šo lugu iestu-
dēšu, un pats, protams, tēlošu 
Kapteini Piķurgu. 

Vairākkārt esmu mēģinājis ķer-
ties pie šīs lugas, bet man nekad 
nav laimējies atrast izrādei nepie-
ciešamos piecpadsmit aktieŗus. Bet, 
ja ne tagad, kad tad!? Mēģināju 
sastādīt ansambli, un tas man arī 
izdevās. Tā nu es savu jaunības 
ieceri beidzot esmu īstenojis: 
esmu izrādes režisors un galvenās 
lomas tēlotājs. 

Kapteiņa Piķurga loma ir ļoti 
piemērota tādam aktierim kā 
man, kas sasniedzis gadus, kad ir 
laiks noiet no skatuves.

M.C. Kas piedalīsies 23. ap -
rīļa izrādē?

L.S. Izrādē „Nauda” piedalās 
Armīns Staprāns, Māra Linde, 
Madara Linde, Laima Kļaviņa, 
Kārlis Veilands, Andrejs Gulbis, 
Sallija Filica, Mārtiņš Andersons, 
Rūta Grand, Indris Klīmanis, 
Taira Zoldnere, Armands Kalns, 
Brigita un es.

Par skatuves ietērpu rūpēsies 
Armīns Staprāns, par mūziku un 
skaņām – Kārlis Veilands, par 
kostīmiem – Sallija Filica un Bri-
 gita Siliņa, par gaismām – Sallija 

„Comedia”, es daudz ko mācījos 
un redzēju arī lielo atšķirību 
starp trimdas teātŗa iestudēju-
miem, kuŗos dominēja pārspīlēts 
runas veids un jūtu neīsta rādī-
ša  na, un iestudējumiem, ko re -
dzē ju amerikāņu teātŗos. Pretēji 
latviešu aktieŗiem, jau tajos ga  dos 
amerikāņu aktieŗi uz skatuves cen-
 tās būt vienkārši un patiesi. To 
pašu gribējām panākt mēs, iz -
ceļot tēlojumā vienkāršību, pa -
tiesīgumu un skaidrību.

Trimdas apstākļos sameklēt lo -
mām piemērotus aktieŗus nav 
viegli. Šinī ziņā man laimējās. 
Mūsu pirmajam iestudējumam 
„Tvans” es varēju ap sevi sapul-
cināt tēlotājus, kuŗiem jau bija 
aktieŗu skolas izglītība, vai arī tā -
dus, kam bija liela skatuves pie -
redze. Tie bija Ivars Lindbergs, 
Dainis Turaids, Ingūna Pampe, 
Brigita un es. Kad kādā no 
„Tvana” mēģinājumiem ierosi-
nā ju dibināt pašiem savu teātri, 
atbalsts bija simtprocentīgs!

 Ivaram Lindbergam tūlīt radās 
ideja mūsu jauno pasākumu no -
saukt par mazo teātri sanfrancis ko 
un šo nosaukumu konsekventi 
rakstīt ar maziem burtiem. Un tā 
radās mazais teātris sanfran cis ko.

Nākamā dienā pieaicinājām ak -
tieri, lugu rakstnieku un sa  bied -
risko darbinieku Gunāru Griezi, 
un lūdzām viņu uzņemties ad -
ministrātora pienākumus. Tos 
viņš arī vairākus gadus godam 
veica, līdz laikam, kad mūsu 
teātris uzņēma sakarus ar teātŗa 

žisoram un aktieŗiem. 
Nevaru nepieminēt māksli nie-

ku Gvīdo Augustu, kuŗš jau no 
pirmsākumiem atbalstīja mazo 
teātri sanfrancisko gan kā deko-
rators, veidojot izrādēm neparastu 
un greznu skatuves iekārtu, gan 
kā grafiķis/mākslinieks, zī  mē jot 
neskaitāmas reklāmu la  pas, pla-
kātus un programmas. Tāpat kā tu, 
Māra, arī Gvīdo visus šos gadus ir 
sekojis teātŗa darbam un par to rak-

M.C. Cik lugu, ja varat at  ce-
rēties, šo 50 gadu laikā esat ie -
studējuši? Kuŗas palikušas at  -
miņā kā viszīmīgākās, vislabāk 
izdevušās? Notika arī lugu lasī-
jumi. Kuŗi no tiem būtu speciāli 
atzīmējami?

L.S. Precīzi man ir grūti pa -
teikt. Sadalot uz 50 gadiem, va -
rētu teikt – vismaz vienu gadā. 
Piemēram, 1970. gadā mums 



11LAIKS2016. ga da 26. marts – 1. aprīlis

Brigita Siliņa un Andrejs Gulbis izrādē "Cenzūra"

mazā teātŗa sanfrancisko aktieŗu grupa izrādē "Tobāgo"

(Turpināts no 10. lpp.)
Puse gadsimta veltīta mākslai

bija četri jauniestudējumi, tāpat 
arī 1971. gadā. Bet ir bijuši gadi, 
kad nav neviena jauniestudējuma. 
Tāpat ir vairākas lugas, kuŗas esam 
pārstudējuši, dažreiz arī mainot 
aktieŗu sastāvu, kā, piemēram, 
R. Blaumaņa „Pazudušais dēls”, 
R. Staprāna „Mieles”, Ī. Žamiaka 
„Hamilkāra kungs”. Par iemeslu 
tam ir bijuši ielūgumi piedalīties 
Dziesmu svētkos, piemēram, An -
glijā un Vācijā, vai arī braukt ar 
viesizrādēm uz Latviju –  ar gadu 
atstarpēm pēc pirmizrādēm San-
francisko.

Tā kā gandrīz visām iestudē-
tajām lugām esmu bijis režisors, 
tad ir ļoti grūti pateikt, kuŗš darbs 
ir visnozīmīgākais. Atskatoties jā -
saka, ka man nozīmīga bija A. Eg -

santi bija ne tikai lugu lasījumi, 
bet arī pārrunas par izlasīto lugu. 
Tās tika ierakstītas lentā un aiz -
sūtītas autoram. Dažreiz paša au -
tora komentāri par klausītāju ne -
gātīvām piezīmēm bija intere-
san tāki par viņa uzrakstīto lugu.

M.C. Cik dažādos latviešu 
centros ASV esat viesojušies ar 
savām izrādēm? Kādās citās 
zemēs esat spēlējuši?

L.S. Mūsu krastā esam vieso-
jušies Losandželosā, Sakramento, 
Portlandē un Sietlā. Ar viesiz rā-
dēm, cik varu atcerēties, esam de -
vušies uz Čikāgu, Klīvlandi, Mi -
neapoli, Bostonu, Ņujorku Fila -
delfiju, Priedaini. Kanadā vieso-
jāmies Vankūverā, Toronto, Mont-
reālā. Latvijā viesojāmies Rīgā, 

ku miem, izrāde notika.
Mazliet līdzīgs gadījums bija 

Tallinā, kur viesojāmies ar R. Stap-
 rāna lugu „Četras dienas jūnijā”. 
Ieejot izrādes zālē, nopriecājāmies 
cik tā labi iekārtota: plaša skatuve, 
skatītāji sēž amfiteātrī, nav nevie-
nas sliktas vietas. Diemžēl uzejot 
uz skatuves, konstatējām, ka tā 
nav vis skatuve, bet gan noslēgta 
istaba ar trim sienām bez izejām. 
Vienīgais veids, kā tikt uz skatuvi 
ir no zāles pa trīs pakāpieniem. 
Tas pats attiecās arī uz noiešanu 
no skatuves. Ko darīt? 

Norezervējām krēslu pirmo 
rindu, kur aktieŗi sēdēja, līdz bija 
jābūt uz skatuves, vai arī kur ap -
mesties, kad viņu skats bija bei-
dzies. Un tāda kāpšana augšā un 

L.S. Atceroties „Hamilkāra kun-
ga” izrādes Rīgā, izjūtas ir grūti 
aprakstāmas. Pēc pirmās izrādes 
beigām (mums tajā dienā bija 
divas izrādes) publikas reakcija 
bija pārsteidzoši sirsnīga un pa -
tiesa, aplausi negaidīti ilgi, no -
bei dzoties ar pēkšņu dziesmu. 
Aiz kustinājums bija milzīgs, un 
ne  vienam no mums nebija sau-
sas acis. Kaut ko tādu savā mūžā 
nekad nebiju piedzīvojis!

Nedomāju, ka šī sumināšana 
bija tikai labi izdevusies pašas  
izrādes dēļ, vairāk gan tāpēc, ka 
tajā brīdī visi apzinājāmies –  
kaut mūs šķiŗ kontinenti, mēs 
esam viena tauta. 

„Hamilkāra kungu” pirmo reizi 
sekmīgi iestudējām 1982. gadā, 

aktieŗi, kuŗi mums sākumā pie -
biedrojās, ir jau Aizsaulē. 

Visuzticamākais vismaz jau 
kādus 40 gadus ir bijis Andrejs 
Gulbis. Vēl arvien viņš ir gatavs 
uzņemties iestudēt jebkuŗu lo -
mu, lielu vai mazu.

Man un mazajam teātrim vis-
lielākā Dieva dāvana ir Brigita. 
Viņa visus šos 50 gadus ir bijusi 
ne tikai viena no galvenajām 
aktrisēm un darinājusi kostīmus 
visām izrādēm, bet arī darījusi 
jebkuŗu citu darbu, lai izrāde 
izdotos veiksmīgi. 

Ja aktieŗiem vēl pieskaita māk -
sliniekus un techniskos darbi nie-
kus, tad 50 gadu laikā mazajā 
teātrī sanfrancisko ir darbojušies 
pāris simti ļaužu. Uzskaitīt visus 

līša „Leo” iestudēšana, jo tā luga 
ir uzrakstīta neparasti modernā 
garā, un tiem, kas to bija lasījuši, 
nepavisam nepatika. Toties man 
ļoti patika pie šīs lugas strādāt, 
un rezultātā ar padarīto darbu 
biju apmierināts. Diemžēl lie lā-
kai daļai izrāde nepatika.

Man nozīmīgi ir bijuši arī tie 
iestudējumi, kuŗi skatītājiem ir 
patikuši. Uzskaite varētu būt diez-
  gan gaŗa, bet gribu pieminēt tikai 
dažas. Tās ir: A. Millera „Skats 
no tilta”, I. Žamiaka „Hamilkāra 
kungs”, Moljēra „Skapēna nedarbi”, 
E. Tomsona „Pie zelta ezera” un 
Pēteŗa Kviltera „Žilbinošā”. Lielu 
gandarījumu man ir devuši tie ie -
studējumi, kuŗos izdevies no da -
žādu spēju un talanta aktieŗiem 
izveidot ansambli, kas rezultātā ir 
tuvojies profesionālam līmenim. 

Lugu lasījumi bija ļoti veik smī-
gi. Tajos mēs iepazināmies ar jau -
niem vai mums līdz šim nepa-
zīstamiem autoriem kā trimdā, 
tā arī okupētajā Latvijā. Intere-

Valmierā, Liepājā, Ventspilī. 
Igaunijā – Tallinā; Vācijā – Min -
sterē; Anglijā –  Lesterē; Zviedrijā – 
Stokholmā; Austrālijā –  Kanberā, 
Melburnā, Sidnejā, Adelaidē, 
Pertā. Jaunzēlāndē – Ouklandē.

M.C. Kuŗas turnejas palikušas 
atmiņā ar kaut ko speciālu – ne -
gaidītām sekmēm vai neveik-
smēm, labi izkārtotu uzņem-
šanu vai trūkumiem? Vai ir 
bijis kāds galīgs fiasko?

L.S. Tuvu fiasko mēs bijām Siet-
 lā. Tā bija viena no mūsu pir  ma-
jām viesizrādēm. Tiekam izrā des 
zālē, kas būtībā bija skolas ēdam-
 telpa, divas stundas pirms izrā des. 
Zālē krēsli sakārtoti. Mek  lējam ska -
tuvi – tādas nav! Nav arī gaismu, 
lai varētu izgaismot kādu laukumu. 
Ar vārdu sakot, zālē ir tikai krēsli 
un gaŗie ēdam galdi. Ko darīt?? 
Salikām galdus stāvus, tādējādi 
izveidojot ska tu ves kulises un aiz-
 muguri. Kāds sagādāja spēcīgu 
spuldzi, ar ko iz  gaismot „skatuvi”, 
un, neskatoties uz lielajiem trū -

lejā bija viscaur lugas gaitā. Tā 
mums pirmo reizi bija iespēja būt 
aktieŗiem un skatītājiem vienā 
laikā. Rezultātā šī bija viena no 
neparastākajām un labākajām 
„Četras dienas jūnijā” izrādēm. 

Vienalga, kur un kad mēs esam 
viesojušies ar izrādēm, uzņem-
ša na vienmēr ir bijusi ļoti laba. 
Ar lielu pateicību atceros visus, 
kas par mums gadu gaitā ir rū -
pējušies.

M.C. Kuŗos Dziesmu svētkos 
mazais teātris sanfrancisko ir 
bijis aicināts piedalīties? Ar 
kuŗām lugām?

L.S. Sanfrancisko esam pieda-
lījušies trīs Dziesmu svētkos: 
1967. gadā ar M. Zīverta „Ākstu”, 
1979. gadā ar A. Eglīša “Omartija 
kundzi” un 2008. gadā ar Māras 
Zālītes „Tobāgo!” Citos dziesmu 
svētkos – Sietlā ar R. Staprāna 
lugu „Mieles”, Klīvlandē ar R. Blau-
 maņa „Pazudušais dēlu” un A. Eg -
līša „Galma gleznotāju”. Lesteres 
dziesmu dienās Anglijā uzvedām 
Harija Gulbja „Kamīnā klusu 
dzied vējš” un A. Eglīša „Karmen, 
Karmen”. Minsterē uzstājāmies 
ar „Hamilkāra kungu”.

M.C. Kādas ir jūsu izjūtas, at -
ceroties, ka mazais teātris san-
francisko bija pirmais bijušo 
trimdinieku teātŗa ansamblis, 
kas 1988. gada decembrī bija 
aicināts spēlēt vispārējai pub-
likai uz Nacionālā teātŗa skatu-
ves Rīgā? Jūs uz Rīgu aizvedāt 
Žamiaka lugu „Hamilkāra 
kungs”. Kādēļ tieši šo?

un ar šo lugu devām viesizrādes 
vairākās vietās Amerikā. Dažus 
gadus vēlāk saņēmām ielūgumu 
piedalīties ar izrādi Vācijā, Min-
steres Dziesmu svēt kos. Ar maz-
liet mainītu aktieŗu sastāvu 
atjaunojām izrādi. Labi, ka tā, jo 
1988. gadā saņēmām ielū gumu 
no Nacionālā teātŗa reži sora 
Mihaila Kublinska ar pāris iz -
rādēm iekļauties viņa iestudētā 
„Hamilkāra kunga” dekorācijās un 
skatuves technikā. Piedāvājums 
bija vilinošs, bet nebiju drošs, vai 
šo piedāvājumu pieņemt. Kub-
linska iestudējumā galvenajās 
lomās bija visizcilākie Nacionālā 
teātŗa aktieŗi, biļetes vienmēr iz -
pārdotas, izrāde atzīta par tā gada 
labāko izrādi. No otras puses –  arī 
mums nebija slikta izrāde. Uzai-
cinājumu pieņēmu, un to neno-
žēloju. Mums godam izdevās pār-
stāvēt trimdas teātri. Izrādē pie -
dalījās Dainis Turaids, Miriama 
Krūmiņa, Ieva Celle, Andrejs 
Gulbis, Brigita un es.

Ar izrādēm Latvijā esam vie-
sojušies 14 reizes. 

M.C. Kuŗi aktieŗi bez jūsu pa -
matsastāva gadu gaitā ir ilgstoši 
bijuši mazajam teātrim sanfran-
cisko visuzticīgākie? Kuŗu snie-
gums jums licies sevišķi vērtīgs, 
kā „Dieva dāvana”? Vai varat mi -
nēt kādus, kuŗi vienmēr paliks 
speciālā atmiņā? Kuŗi kādrei-
zējie aktieŗi ir jau Aizsaulē?

L.S. Atskaitot Brigitu un mani, 
visi pārējie mazā teātŗa sanfran-
cisko dibinātāji un jau pieminētie 

šobrīd nebūtu interesanti, gribu 
vienīgi pieminēt dažas sieviešu 
un dažus vīriešu lomu tēlotājus. 
No dāmām – Sniedze Ruņģe, An  na 
Simsone, Ilze Šedrika, Miriama 
Krūmiņa, Ieva Celle, Rita Rapa, 
Vija Vētra, Sallija Filica, Biruta 
Magone, Taira Zoldnere. No kun -
giem – Ivars Lindbergs, Dainis 
Turaids, Tālvaris Turaids, An -
drejs Gulbis, Aldis Simsons, 
Uldis Ramāns, Aivars Savelis un 
Kārlis Veilands.

Lai man piedod tie aktieŗi un 
techniskie darbinieki, kuŗi ir 
bijuši tikpat līdzvērtīgi, bet kuŗu 
vārdi nav pieminēti. 

M.C. Kuŗam mazā teātŗa san-
francisko iestudējumam ir bijis 
vislielākais ansamblis? Cik 
vieg li vai grūti bija to sapulcēt?

L.S. Vislielākais ansamblis bija 
Māras Zālītes mūzikālajai lugai 
„Tobāgo!” Tajā piedalījās 20 ak -
tieŗi no mūsu un septiņi no Dai les 
teātŗa. Tātad, mūsu teātŗa rekords 
– pavisam 27! Lugu iestudējām 
Sanfrancisko Dziesmu svētkiem, 
līdz ar to sameklēt aktieŗus bija 
daudz vieglāk, nekā tagad atrast 
kaut cik piemērotus 15 aktieŗus 
lugai „Nauda”.

M.C. Ko jūs novēlat latviešu 
teātŗa mākslai un teātŗa cienī-
tājiem gan ārzemēs, gan Latvijā?

L.S. Novēlu, lai teātris ietu līdzi 
laikam, bet lai tas nekļūst par ek -
sperimentālu balagānu. Skatī tā-
jiem novēlu biežāk apmeklēt 
izrādes, jo bez skatītājiem dzīvs 
teātris nevar eksistēt. 
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Pašportrets. 1900

Gavilējošie bērni. Ap 1900

Godinām mākslinieku Jani Rozentālu
Šī gada 15. martā Rīgas Lat-

viešu biedrības Baltajā zālē noti-
ka vērienīgs sarīkojums – starp-
tautiska konference Janis Ro  zen-
tāls Rīgas pilsoniskajā sabied rībā 
un Rīgas Latviešu biedrībā 1866-
1916-2016. 

Svinīgajā atklāšanā auditoriju 
apsveica konferences Goda pat-
rons – RLB Goda biedrs, akadē-
miķis Jānis Stradiņš, viņš teica:  
“Ir aizvadīts pagājušais Raiņa un 
Aspazijas gads, pirms tam Rū -
dolfa Blaumaņa, Jāzepa Vītola... 
un nu ir pienācis Jaņa Rozentāla 
piemiņas gads, kuŗā latviešu 
mākslinieku pasaule vienlaikus 
godinās arī Aristoteli, Servan-
tesu, Kandinski. Mums ir jārāda 
Rozentāla nopelni starptautiska-
jai sabiedrībai, bet ne mazāk 
svarīgi atklāt Rozentālu mūžīgi 
mainīgajai Latvijas sabiedrībai 
kā nacionāli un starptautiski 
nozīmīgu vērtību...” Akadēmiķis 
retoriski jautā – kā šodien lat-
viešu sabiedrība uztveŗ Jani Ro -
zentālu? Cik aktuāls un populārs 
viņš ir sabiedrībā? Un uzreiz arī 
sniedz atbildi – ka pirms desmit 
gadiem Latvijā veiktā 7000 res-
pondentu aptaujā atklājās – J. Ro -
  zentāls ierinojas 25. vietā, tūdaļ 
aiz Zentas Mauriņas un tieši 
pirms Imanta Ziedoņa; no māk-
sliniekiem viņu apsteiguši vien 
Kārlis Zāle (8. vieta) un Vilhelms 
Purvītis (14. vieta). Pirmo vietu 
ieņem Kr. Barons, 2. vietu – 
Kār lis Ulmanis, 3. – Rūdolfs 
Blaumanis, 4. – Jānis Čakste... 
“Tātad Purvītis un Rozentāls 
itin kā personificē glezniecības 
populāritāti latviešu vidusmēra 
sabiedrībai, ja vien sabiedrības 
gaume aizvadītajos desmit gados 
nav mainījusies. Rozentāls ir 
vispāratzīts latviešu klasiskās 
mākslas iedibinātājs, gleznie cī-
bas pamatlicējs, kuŗa piemi nek-
lis tagad stāv atjaunotā Mākslas 
mūzeja priekšā. Bet vai šāds sta-
tuss neatsvešina viņu no mūs-

dienu māksliniekiem, māk slas 
mīļotājiem? Laikam, tomēr – 
ne, par ko varētu liecināt arī šo 
jauno mākslinieku darbi, no 
vienas puses (akadēmiķis norāda 
uz RLB Baltajā zālē izstādīto 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
studentu un mācībspēku darbu 
izstādi “Sim bioze. Sveiciens jubi-
lejā!” Te ska tāms arī J. Rozentāla 
mazmaz mazdēla Anša Rozentāla 
veikums – I.R.), bet no otras 
puses, dīvaini, ka šajā gadā 
Rozentāla mākslas skola it kā 

zaudē savu Rozentāla vārdu. 
Cerams, ka šī situācija at  ri si-
nāsies pozitīvi. Domāju, ka uz 
Rozentālu jāskatās, gan ar mūs-
dienu acīm, gan ar tā laika Rīgas 
sabiedrības acīm, un tad atzīsim, 

ka viņš bijis pirmais lat viešu 
glezniecības profesionālis ar Pē -
terburgas mākslas izglītību, ne -
ilgajā mūžā bijis pārsteidzoši 
daudzveidīgs – no zemnieciski 
nosvērtās diplomdarba gleznas 
“No baznīcas. Pēc dievkalpoju-
ma” līdz jūgendstilā un nacio-
nālajā ro  mantismā ieturētajiem 
darbiem. Un šie, manuprāt, at -
spoguļo gan latviešu mentālitāti, 
gan tā laika Eiropas mākslas 
daudzveidīgās tendences, gan, 
pirmkārt, Rozen tāla paša indivi-

duālitāti, kas arī šodien piesaista 
gan Latvijā, gan ārzemes. Vien-
laikus latvietis, eiro   pietis, varbūt 
mazliet soms – viņš spēj pārsteigt 
un fascinēt.

Ar Rīgas Latviešu biedrību 
Rozentāls bijis cieši saistīts kopš 
tā brīža, kad, līdzīgi Krauklīšu 
Pēterim Deglava “Rīgā”, viņš ie -
nāca pilsētā kā mālderzellis, 
dziedāja Māmuļas korī, bija sta -
tists tās teātrī un vēlāk kā tās 
stipendiāts studēja Pēterburgā. 
1896. gadā RLB organizētajā 
Latvijas Etnografiskās izstādes 
Dailes nodaļā, 1. latviešu mākslas 
izstādē, Rozentāla diplomdarbs 
bija centrālais eksponāts.

Rozentāla izveidotā alego riskā 
kompozicijā (izcilais monu men-
tālās mākslas paraugs – freska uz 
RLB nama fasādes – I.R.) no 
sadomāto tēlu pasaules Pēr -
kons, Potrimps, Pīkols simbolizē 
Spēku, Skaistumu un Gudrību, 

savukārt mērķi, uz kuŗiem būtu 
jatiecās topošajai latviešu nā ci-
jai, no kompozīcijas izriet – 
Māk sla, Zemkopība, Rūpniecība 
un Zi  nātne. Vai esam Rozentāla 
pra vietojumu šajas nozarēs sa -
snie guši pēc simt gadiem, un 
kādā mērā? Par to lai spriežam 
paši...” 

Ar savu klātbūtni un uzrunu 
konferenci pagodināja LR kul-
tū ras ministre Dace Melbārde 
un Somijas vēstnieks Latvijā 
Olli Kantanens, kā arī Romas 
Katoļu Baznīcas Rīgas archibīs-
kaps Zbigņevs Stankēvičs. 

Latvijas Nacionālā Mākslas 

mūzeja direktore Māra Lāce:
“Šī ir skaista diena, un šī vispār 

ir skaista nedēļa, jo 18. martā 
mēs varēsim svinēt Jaņa Rozen-
tāla 150. jubileju. Pavasaris. Un 
Rozentāls, līdzīgi kā Purvītis, 
Valters, tika saukti par tiem pir-
majiem pavasaŗa vēstnešiem vai 
cīruļiem, kas Latvijā viesa iekšā 
to, kas saucās – nopietna profe-
sionālā māksla. Rūķu paaudze 
Pēterburgas Mākslas akadēmijā, 
tā saturēja un tālāk nesa idejas 
par to, kā būt savas dzimtenes 
tēlam, būt pasaules pilsonim un 
apgūt visu to, ko kultūras man-
tojums sniedz, to visu integrēt 
un tālāk jau pilnveidot un radīt 
savu personisko rokrakstu. Un 
Janis Rozentāls bija tas māk sli-
nieks, kas ļoti pārliecinoši spēja 
izvirzīt labas idejas, nest tās tālāk 
un attīstīt. Tieši tas manā iz  prat nē 
ir viens no viņa lieluma un di -
ženuma noslēpumiem. Jā, viņš 

bija neiecietīgs – pret viduvējību, 
pret mietpilsonību, salkanību un 
diletantismu mākslā; ļoti augstu 
izvirzīja profesionālisma kritēri jus.

Es Latvijas Avīzē lasu: Cik 
dzīvs šodien ir Rozentāls? Un 
man, mūzeja pārstāvei šķiet, ka 
Rozentāls ir ļoti dzīvs; es neatce-
ros brīdi, kad mākslinieka darbi 
nav bijuši mūzeja pastāvīgajā 
eks pozīcijā, kad nav veidotas 
viņa darbu izstādes. Daždažādos 
veidos viņa mantojums rādīts ne 
tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvi-
jas robežām, mums beidzamajos 
20 gados nav bijis nevienas iz -
stādes ārzemēs, kas rādītu mūsu 

19. gs. beigu un 20. gs. mākslas 
mantojumu, kuŗā nebūtu iet-
verti arī Rozentāla darbi. Jā, Ro -
zentāla vārdu nes ļoti daudzas 
vietas, un šajā gadā ik brīdi viņa 
vārds tiks cildināts un piemi-
nēts, un Latvijas Nacionālais 
mākslas mūzejs gada otrajā pusē 
(jo mums šķita, ka nebūtu pa -
reizi, ja viss pulveris tiktu izšauts 
ap dzimšanas dienas laiku) aici-
nās uz lielu viņa darbu izstādi. 
Būs konference 28. oktobrī, kur 
runāsim par Rozentāla vietu 
sava laika mākslas kontekstā.

Latvijas Mākslas akadēmijas 
rektors Aleksejs Naumovs uz -
runā pievērsa uzmanību Māk-
slas Akadēmijas studentu dāva-
nai – sveicienam jubilejā – iz  stā-
dītajiem darbiem RLB Baltajā 
zālē, kas būs skatāmi šeit vēl līdz 
4. aprīlim. Rektors arī uzsvēra 
akadēmijas sadarbību ar Somijas 
augstskolām un tur rīkotajām 
mākslas izstādēm.

Konferencē pārdomāta bija 
referātu secība: TAPŠANA, AT -
GRIEŠANĀS UN IEPAZĪŠANĀS. 
Taču jateic, ka absolūti visi 
referāti bija tik informātīvi pie-
sātināti (un nenoliedzami klau-
sītajiem interesanti), ka noteik-
tais 20 minūšu reglaments daž-
brīd likās stipri traucējošs, “katrs 
priekšlasījums pats par sevi va -
rētu būt kā patstāvīga mini kon-
ference”, jau konferences izskaņā 
atzina Guntis Gailītis. To aplie-
cināja Dr. hist. Toms Ķikuts, 
Latvijas Nacionālā vēstures 
mūzeja Viduslaiku, jauno un 
jaunāko laiku vēstures nodaļas 
vad., klausītājus iepazīstinot ar 
savu zinātnisko darbu par “Pār-
maiņu vektoriem latviešu sa -
biedrībā 19. gs. 2. pusē”. Dr. arch. 
Agrita Tipāne, mūzeja “Rīgas 
Jūgendstila centrs” direktore, 
stāstot par mākslas un archi tek-
tūras mijiedarbību jūgendstila 
Rīgā, vērsa uzmanību uz atse-
višķiem māksliniekiem un ar  chi-
tektiem, ar kuŗiem bija saistīts 
Rozentāla mūžs. “...ceļš uz glez-
niecību Rozentālam sākās Rīgas 
amatnieku biedrības amatnie-
cības skolā, kur viņš mācījās no 
1885. līdz 1888. gadam un kuŗu 
tolaik vadīja un par skolotāju 
strādāja Makss Šervinskis (1859-
1909). Saikne ar skolotāju Ro -
zentālam saglabājās visu mūžu. 
M. Šervinskis bija viens no jū -
gendstila pamatlicējiem. Ro  zen-
tālu ar sava laika izcilākajiem 
architektiem saistīja korporā-
cijas, lai gan mākslinieks pats 
nevienā korporācijā neskaitījās, 
taču ļoti aktīvi piedalījās pasā -
kumos, visvairāk ar Seloniju, 
kuŗas dibināšanā bija piedalījies 
Konstantīns Pēkšēns; tā Janis 
Rozentāls iepazinās arī ar archi-
tektiem Aleksandru Vanagu un 
Eiženu Laubi.” Īpaša vieta Ag -
ritas Tipānes referātā tika ierā-
dīta vēstījumam par Rozentāla 
un Pēkšēna saistību ar namu, 
kuŗā viņi gan dzīvoja, gan 
strādāja – tas ir nams Alberta 
iela 12, tajā mūsdienās atrodas 
divi mūzeji – J. Rozentāla un 
R. Blaumaņa mūzejs un mūzejs 
“Rīgas Jūgendstila centrs”.
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 11) atrisinājums
Līmeniski.  1. Kērlings. 7. 

Adadžo. 11. Maurs. 12. Poti-
vāra... 14. Kvieši. 15. Singa-
pūra. 16. Lenora. 18. Siet. 
19. Orators. 21. Amats. 22. 
Joms. 24. “Spoki”.  26. Sa -
liekt. 28. Ābels. 30. Talants. 
32. Ocelots. 34. Skārnis.    
35. Sekunde. 37. Ogles. 38. 

Spītīgs. 41. Atkal. 43. Akra. 45. 
Timma. 46. Sadzīve. 48. Akrs. 
50. Efendi. 51. Kronvalds. 53. 
Andora. 54. Ieskaite. 55. Asads. 
56. satīts. 57. Kopskats. 

Stateniski.  1. Kopēlija. 2. Rāts-
nams. 3. Ievēro. 4.... gars”. 5. Kan-
gars. 6. Gripa. 8. Dīva. 9. Dzenis. 
10. Opiāti. 13. Aiztikt. 14. Krāmi. 
17. Artists. 18. “Staburaga...”. 20. 
Sprands. 21. Akūts. 23. Saulietis. 
25. Uldis. 27. Tabulas. 29. Acīgs. 
31. Skatuve. 33. Sekta. 36. Epi-
zodi. 39. Skandina. 40. Kabinets. 
41. Amūra. 42. Lavanda. 44. Ža -
gars. 45. Trūdēt. 47. Efekts. 49. 
Knist. 51. Krāt. 52. Seko.                   

Līmeniski. 4. Banku sistēmā 
paziņojums par vekseļa iesūtī ša-
nu vai naudas pārskaitīšanu. 5. 
Pazemē izbūvētas ejas. 7. Spēcīgs 
zirgs. 10. Ēkas stūŗu savienojumi 
guļbūves konstrukcijās. 11. Japā-
nas ķirsis. 12. Franču izgudrotājs, 
viens no fotogrāfijas pamatli  - 
cē jiem (1765-1833). 13. Vītolu 
dzimtas koki. 16. Fotofilmas ie -
tvars. 19. Ostas pilsēta Spānijas 
dienvidrietumos. 22. Latviešu 
rakstniece, literātūrzinātniece 
(1897-1978). 23. Tilpuma mēr-
vie nība angļu mēru sistēmā 
(daudzsk.). 24. Koka piestātne 
laivām. 25. Latviešu basketbola  

treneris (1910-1979). 26. Karpu 
dzimtas zivs. 28. Abinieki. 30. 
Chirurģiskās antiseptikas pa -
matlicējs (1827-1912). 35. Agrāk 
sīkas naudas vienības Somijā.  
37. Dinamīta izgudrotājs. 38. 
Strinkšķināmais stīgu mūzikas 
instruments. 39. Sengrieķu pil-
sētvalsts. 40. Aukstie ēdieni. 41. 
Tēls A. Brigaderes lugā “Maija 
un Paija”. 

Stateniski.  1. Fazānu apakš-
dzimtas putns. 2. Mākslas veids. 
3. Rožu dzimtas augs. 5. Leģen-
dārs seno Atēnu valdnieks. 6. 
Grenlandes administrātīvais 
centrs. 8. Kalni Eiropā. 9. Grau-

zēju kārtas dzīvnieki. 14. 
Lat viešu gleznotājs (1906-
1984). 15. Pilsēta 
Nīderlandes Rietu mos. 17. 
Vēsturisks novads 
Vidusgrieķijā. 18. Sporta 
būve. 20. Latviešu rakst-
niece (1890–1985). 21. Uz -
metums tēlotājmākslā. 27. 
Riteņu apvalki. 29. Apdzī-
vota vieta Raunas novadā. 
31. Japāņu demokratiskās 
dzejas pamatlicējs (1885–
1912). 32. Ostas pilsēta 
Dānijā. 33. Monēta Indijā 
līdz 1957. gadam. 34. Aiz-
lie gums. 36. Dabisks mi -
nerāl pigments.

Latvijas augstskolas saņem ziedojumu 
eksakto zinātņu attīstībai

2016. gada 16. martā Latvijas 
Universitāte (LU) un Rīgas 
Techniskā universitāte (RTU) 
ir saņēmušas 446 000 ASV do -
laru testamentāro ziedojumu 
no latviešu izcelsmes inženier-
zinātņu doktora Alfreda Rais-
tera eksakto zinātņu atbals  tam. 
Augstskolas ziedojumu iz - 
   man tos, studentiem piešķirot              
A. Rai s tera stipendijas un atbal-
stot zinātnes projektus. 

Katrai augstskolai A. Raisters 
ir novēlējis 223 000 ASV dolaru 
ar nosacījumu, ka viņa stipen-
dijas saņēmušajiem studentiem 
vismaz daļa savas darba dzīves ir 
jāvelta Latvijai. Tāpēc stipendiju 
saņēmējiem Latvijā būs jāno-
strādā tikpat ilgi, cik ilgu laiku 
viņi būs saņēmuši A. Raistera sti-
pendiju. Ziedotāja novēlējumu 
augstskolas izmantos, arī finan-
cējot eksakto zinātņu projektus.

LU rektors profesors Indriķis 
Muižnieks: “Eksakto zinātņu jo -
ma ir viena no šāgada LU prio-
ritātēm pētniecībā, un mēs esam 
gandarīti, ka no mecenātu puses 
tā ir atbalstīta varen dāsni – teju 
700 000 EUR apjomā (gada 
sākumā Universitāte saņēma   
500 000 EUR no SIA “Mikro-
tīkls”). Tagad ir Universitātes 
stu  dentu un pētnieku kārta at -
taisnot mecenātu izrādīto uz -

ticību un piešķirtos līdzekļus 
izmantot sabiedrībai un taut-
saimniecībai noderīgu mērķu 
sasniegšanai. Man ir prieks, ka 
Alfreda Raistera vārds pievie-
nojas plašajam LU mecenātu 
zvaigznājam, stiprinot absolven-
tu un viņu Alma Mater mūža 
saistības tradicijas.”

„RTU ir ļoti pateicīga Alfre - 
d am Raisteram un viņa ģimenei 
par ieguldījumu eksakto zinātņu 
attīstībā Latvijā. Šis RTU vēstu -
rē ir viens no lielākajiem zie d o-
jum iem, kas veicinās jauno in  že-
nierzinātņu speciālistu sagata vo-
šanu un būs atbalsts viņiem stu-
diju laikā. Latvijai ir vajadzīgi 
augsta līmeņa inženieri, kuŗu 
skološanā RTU iegulda spēku, 
līdzekļus un enerģiju, tomēr paš-
reizējā budžeta situācijā, kas 
augstskolām nav īpaši labvēlīgs, 
ar dziļu pateicību pieņemam 
ikviena mecenāta atbalstu. Tas 
mums palīdz ceļā uz izcilību stu-
dijās, zinātnē un jaunu produk -
tu radīšanā,” saka RTU rektors 
akadēmiķis Leonīds Ribickis. 

A. Raisters dzimis Rīgā 1921. 
ga  dā un sācis studēt inženier-
zinātnes LU Mechānikas fakul-
tātē, kas līdz Latvijas valsts dibi-
nāšanai bija Rīgas Politechniskā 
institūta (tagad – RTU) sastāvā. 
Otrā pasaules kaŗa laikā A. Rais-
ters Latviju atstāja un inženiera 

grādu elektrotechnikā ieguva 
Štutgartes Techniskajā augstsko-
lā. Inženiera karjēru A. Raisters 
veidoja Amerikas Savienotajās 
Valstīs, strādājot avioindustrijā. 
1992. gadā A. Raisters kļuva par 
Latvijas goda konsulu Dienvid-
kalifornijā un šo pienākumu pil-
dīja līdz aiziešanai mūžībā 2012. 
gadā. Dzīves laikā sakrātos lī - 
dz ek ļus viņš novēlēja piecām pa -
saules universitātēm, kas bijušas 
nozīmīgas viņa dzīvē un karjērā, 
arī RTU un LU.

Daugavpilī,  Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas dienā    
25. martā, Novadpētniecības un mākslas mūzejā notiks Daugav -  
pils polītiski represēto kluba biedru tikšanās ar skolēniem, kā arī 
ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana A. Pumpura skvērā pie pie-
miņas akmens “Nevainīgajiem sarkanā terrora upuriem”. 

Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds Stokholmā valdes 
priekšsēdes Māras Strautmanes vadībā aicinājis Zviedrijas iedzīvo - 
tā jus ziedot zviedru valodas mācību materiālus un daiļliterātūru 
Līvānu 1. vidusskolai Latvijā, kur vairākus gadus vidusskolēniem ir 
iespēja apgūt zviedru valodu. Līvānos nesen notika Zviedrijas die-
nas, kuŗās viesojās Zviedrijas vēstnieks Latvijā V. E. Henriks Lan der-
holms. 

Smiltenē notika Zviedru dienas, kuŗas atklāja Zviedrijas vēst-
nieks Latvijā V.E. Henriks Landerholms un Smiltenes Tautas teātris 
ar zviedru autores Agnetas Pleijeles izrādi “Daži vasaras vakari zem 
saules”. Tika atklāta zviedru fotografa Peo Jonsona izstāde “Zviedri-
jas un Latvijas daba”. Smiltenes novadā praktiski nav bezdarba, –  
vairāk nekā 300 darba vietu nodrošina uzņēmumi ar Zviedrijas in -
vestīcijām: Artex, Troll Nursery un Stora Enso. Smiltenes ģimnazijā 
apskatāma Latvijas un Zviedrijas karikatūristu darbu izstāde “Aci 
pret aci ar klimatu”, bet novada “Zviedru kriminālromānu ainas”. 

Ikšķiles tautas namā ar skaistu koncertu izskanēja bērnu un 
jauniešu folkloras svētki “Ar Dieviņu zirgu miju”, kas bija Latvijas 
folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” sastāvdaļa. To rīkoja 
Valsts izglītības satura centrs (VISC) ar pašvaldību atbalstu. Piedalī-
jās kopas un folkloras pulciņi no Lielvārdes, Kokneses, Allažiem, 
Zaķumuižas, Upeslejas, Katlakalna un Ikšķiles. Šogad festivāla tema 
ir zirgi, tādēļ svētki sākās ar koncertu “Brauktin brauca augšas ļau -
dis, zviegtin zviedza kumeliņi”, kuŗu ieskandināja Ikšķiles Brīvās 
skolas mazie un lielie dziedātāji.

Latvijas Investiciju un attīstības aģentūra no 15. marta uzsā kusi 
iesniegumu pieņemšanu no mikro, maziem un vidējiem uzņēmu  -
m iem atbalsta programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicinā - 
 ša na”. Pieejamais financējums līdz 2023. gada 31. decembrim ir            
36 268 775 eiro. Ar detalizētu informāciju un nosacījumiem var ie -
pazīties Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras tīmekļa vietnēs. 

Carnikavas baznīcā, veicot restaurēšanas darbus, zem vecās be  to-
na grīdas ir atrasta piemiņas plāksne ar uzrakstu: “Latvijas at  brī-
vošanas cīņās un pasaules kaŗā kritušiem un mirušiem Carnikavas 
draudzes dēliem. Lai viegla Jums ir Tēvu zemes smilts! Jūsu upuris 
Tēvu zemei un viņas slavai, uz viņas brīvību un laimi!”. Plāksne tiks 
restaurēta un nolikta goda vietā. Carnikavas dievnams (1728. gadā)  
ir vienīgā koka baznīca, kas saglabājusies Vidzemes piekrastē. 

Rēzeknē no 17. līdz 30. martam Latgales Kultūrvēstures mūzejā 
apskatāma ceļojošā izstāde “Baltā roze. Studentu pretošanās kustība 
Hitlera režīmam. Minhene, 1942  –  1943”. Tā izveidota ar Vācijas 
fon da “Baltā roze” (Weiße Rose Stiftung) sadarbībā ar Frīdriha Eber -
ta fondu Latvijā atbalstu un ir kā piemiņa drosmīgajiem vācu 
studen  tu un universitāšu mācībspēku pretošanās kustības “Baltā 
roze” dalībniekiem. 

Jēkabpils Tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties su -
venīrmonētu “Krustpils pils”. Tās pamatus 1237. gadā ielika Rīgas 
virsarchibīskaps Nikolajs de Magdeburgs. 300 gadus tā piederēja 
vācu baronu fon Korfu dzimtai. 1921. gadā nodota Latvijas Aiz-
sardzības ministrijas rīcībā, kur izvietots Latgales Artilērijas pulks. 
Kopš 1996. gada Krustpils pilī atrodas Jēkabpils Vēstures mūzejs. 

Lielvārdē no 17. līdz 19. martam notika izcilā novadnieka lat-
viešu dramaturga Gunāra Priedes 88.  jubilejai veltīti sarīkojumi. 
Sākās ar piemiņas brīdi un ziedu nolikšanu viņa atdusas vietā Lāč-
plēša kapos un turpinājās ar teātŗa festivālu “Pie mums martā” kul-
tūras namā “Lielvārde”. Jaunlutriņu amatierteātris izrādīja G. Prie -
des lugu “Auseklītis virs Betlēmes” un Latvijas Neredzīgo biedrības 
Strazdumuižas drāmas un dzejas teātris – “Udmurtijas vijolīte”, kā 
arī notika Gunāra Priedes kopoto rakstu 4. sējuma atvēršana. Viesos 
bija atbraukuši vairāki citi amatierteātri, bet viņu repertuārā nebija 
G. Priedes lugu. 

Ķeguma novada Zinātniskā institūta Bior zivju audzētavā 
“Tome” atklāts Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, kur 
ieguldīti 272 830 eiro, piesaistot financējumu no Eiropas Zivsaim-
niecības fonda. Tajā plānots veikt izvērstus zivju resursu pētījumus. 
„Tome”, kas dibināta 1929. gadā, ir viena no vecākajām zivju 
audzētavām Latvijā, un ir lielākā lašu mazuļu audzētava Latvijā un 
Baltijas jūras reģionā.

Salaspils veselības centram  –  40. Tā vēsture sākās no medpunk-
ta Doles salā novietotā vagoniņā, kur palīdzību sniedza Rīgas HES 
celtniekiem līdz 1976. gadā uzceltajai poliklīnikas ēkai. Šodien SIA 
“Salaspils veselības centrs” ir moderna medicīnas iestāde, kas 
piedāvā plašu ambulatorās palīdzības pakalpojumu klāstu.

Latvijas jaunieši (no 15  – 20 gadiem) līdz 29. martam ir aicināti 
kandidēt 6. Jauniešu Saeimas vēlēšanās, piesakot savu ideju par to, 
kas būtu uzlabojams un maināms valstī polītiskajā un ekonomiskajā 
dzīvē. Dalības reģistrācija www.jauniesusaeima.lv. Par 6. Jauniešu 
Saeimas deputātiem kļūs 100 populārāko ideju autori, kas būs saņē-
muši lielāko balsu skaitu virtuālajā vēlēšanu platformā. Pieteikties 
dalībai Jauniešu Saeimā, kā arī balsot par jauniešu piedāvātajām 
idejām iespējams līdz 3. aprīlim  – arī draugiem.lv un Facebook.com 
lietotāji. 

Īsziņas sagatavojusi VALIJA BERKINA

Doktors Alfreds Rais ters
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Folkklubu „Ala” ir iecienījuši 
tūristi un ārzemju viesi. Kāds 
bija sākums?

Kad divus trīs gadus pēc kluba 
atvēršanas Smilšu ielā ārzemju 
lapās parādījās recenzijas, sākām 
sajust tūristu pieplūdumu. To mēr 
ar savu piedāvājumu vis pirms 
orientējamies uz vietējiem. Cenas 
noturam zem Vecrīgas vidējā lī -
meņa. Mums ir 28 vietējās alus 
šķirnes! Atbalstām ne vien alus, 
bet arī vietējos vīna ražotājus.

Abi klubi tagad atrodas Vec-
rīgā, Peldu ielā, kur vienmēr ir 
bijuši apmeklētāju iecienīti klu-
bi! Vai izjūtat šo auru?

Daļēji. Es pats varu ietekmēt šo 
auru ar interjeru, ar personāla 
darbu, bet 90% veido pati publi-
ka. Taču vieta un piedāvājums 
nosaka, kāda būs publika – stu-
denti, pensionāri, tūristi. Tāpēc 
mūzikai auras veidošanā ir bū -
tiska loma. Tā dod noskaņu! Lie-
lie veikalu tīkli ir pat izveido -  
juši sistēmu, kādai mūzikai jā -
skan, lai pircējs veikalā uzkavē -
tos ilgāk. Es pats to neesmu pē -
tījis, taču jau idejiski ir skaidrs – 
mūzika maina cilvēka noska ņo-
jumu. „Alā” tā ir folkmūzika. No 
sākuma daudzmaz tikai latviešu 
folkmūzika – latviešu folkloras 
kopas, postfolka grupas. Ar lai -
ku novērojām, ka latviešu folk-
grupu kļuvis mazāk, bet mēs 
nekad neesam bijuši kategoriski, 
ka spēlēsim tikai latviešus. Jā, lat-
viešu, bet arī pasaules folk mū-
ziku!

2009. gadā tautas gara apzi-
nāšanas kustība vēl nebija ak -
tuāla. Toreiz cilvēki smējās, ko 
jūs gribat panākt, organizējot 
tautiskās dejas, kuram tas in -
teresē? 

Izrādās, ka interesē. Tajā laikā 
bija daudz jauniešu izveidotu 
mazo blicīšu. Piemēram, folk-
loras kopas „Vītari” dalībniekiem 
pieaugot un dodoties uz Rīgu 
studēt, viņi izveidoja savu post-
folka grupu „Rikši”. Es pats spē-
lēju blicē „Folkvakars”, kas bija 
izaugusi no Līvānu folkloras ko -
pas „Ceiruleits”. Grupu bija tik 
daudz, ka 2009. gadā es varēju 
izveidot programmu tā, lai gru-
pas gandrīz nemaz neatkārtojas.

Tagad grupu daudzums ir 
mazinājies. Mūziķi spēlē pro-
jektos, kas bieži tiek izveidoti 
uz pusgadu, ilgākais uz gadu, 
lai ierakstītu vienu albumu. 
Uzstāšanās programmas šiem 
projektiem nav un, agrāk vai 
vēlāk, projekts beidz savu 
darbību.

Muzikālo grupu sastāva notu-
rība, manuprāt, ir viena no gal-
venajām problēmām folkmūzi kā, 
kas ietekmē arī „Alas” dar bību.

Koncertprogramma, kas pare-
dzēta festivālam, tomēr atšķiŗas 
no krogam vajadzīgās program-
mas, kur koncerti sadalīti 3 x 45 
minūtes. Jo ilgāk tev ir mūzika, 
jo ilgāk paliek klienti. Bet pro-
jektu grupām visbiežāk reper-
tuārs pietiek tikai 45 minūtēm. 
Vienā vakarā varētu spēlēt vai-

Koncerts var būt sava veida reklāma
Folkkluba “Ala” un džeza bāra “Trompete” saimnieks Austrālijas latvietis Krišjānis Putniņš 

stāsta par mūziku un uzņēmējdarbību Latvijā

rāki projekti, bet tas finansiāli 
neattaisnojas, jo gribam grupām 
samaksāt labu honorāru.

Galvenokārt domājam par mū -
su pašu cilvēkiem, un ir sanācis 
tā, ka tieši tas piesaista arī tūris-
tus. Nedēļas nogalēs apmeklētāju 
drošībai mums ir arī apsargi. Šad 
un tad ierodas britu vecpuiši. 
Tad es pats ar viņiem kopā ie -
dzeru aliņu. Izrādās – feini čaļi! 
Viņiem pašiem, kā jau britiem, 
alus patīk. Viņi priecājas par 
daudzveidīgo alus piedāvājumu 
un mūziku fonā. Viņus ietekmē 
atmosfēra un kopējais publikas 
noskaņojums, un viņi pielāgojas.

Atgriežoties pie mūzikas, kā 
jūs nolēmāt, ka uz mūzikas 
rēķina netaupīsiet?

Klubu atvērām krīzes laikā, 
kad folkmūzika un folklora ne -
bija populāra, tāpēc mūziķu ho -
norāra lielums, salīdzinājumā ar 
mūsdienām, bija niecīgs. Lai   
gan apstākļi toreiz arī klubam 
nebija spīdoši, mēs muzikantiem 
maksājām, programmu papildi-
not ar muzikālajiem vakariem. 
Mērķis bija pacelt, nevis ietaupīt! 
Tagad mēs esam piedzīvojuši 
progresu –  varam atļauties bez 
ieejas maksas noorganizēt, pie-
mēram, grupas „Pērkons” kon-
certu.

Kad atvēru klubu, es biju tikpat 
kā nabaga students – budžets 
bija niecīgs, daudz kā pietrūka. 
Viss bija bāzēts uz to, ka dar-
bošanās ir piedzīvojums. Un 
mūzika ir tā daļa. Vienkāršs res-

torāns, ierasts bārs – tas nekas 
nav, to var uztaisīt jebkurš. Tā  -
pēc tev ir jāpiedāvā piedzīvo-
jums, ko veido kopējā aura, mū -
zika, ēdiens, pasniegšana. Pro-
tams, ne vienmēr koncertu var 
atpelnīt vienā vakarā, taču šajā 
gadījumā koncerts ir sava veida 
reklāma – 600 apmeklētāju ir    
ie   pazinuši folkkluba atmosfēru 
un atgriezīsies citu vakaru.

Ja tu taisi folkklubu, tu nevari 
iztikt tikai ar pelēkajiem zirņiem 
un mājas alu. Folkklubā jāskan 
mūzikai! Cilvēkiem patīk dis-
kutēt, kas ir un kas nav folklora, 
bet es tur nevēlos iejaukties. Es 
uzskatu, ka mums katram ir savs 
priekšstats par to, kas ir folklora. 
Mūsu mūzika ir tāda, kādu mēs 
to iedomājamies.

Mana biznesa pieeja vienmēr 
ir bijusi apjoma celšana, nevis 
rēķināšana un ietaupīšana. Ne -
esmu ar uzņēmējdarbības izglī-
tību. Esmu studējis vizuālo ko -
munikāciju un izmācījies par 
pavāru. Saņemot ikmēneša pār-
skatu, nolemju, vai pašreizējā 
darbībā kaut kas ir jāmaina. Ja 
manā ieskatā izdevumi ir par 
lielu, tad nepieciešams izdomāt, 
kā celt apgrozījumu.

Tagad mums jaunums – reizi 
mēnesī notiek folka jam session. 
Grupas pamatu veido trīs mu -
zikanti. No sākuma bija Ēriks 
Zeps no „Rikšiem”, kurš ap sevi 
savāca citus mūziķus. Uz vietas 
top jaunas dziesmu apdares. 
Iepriekš neviens cits nebija folka 

jam taisījis, cilvēkiem patīk.
Tagad viesus pie sevis gaida 

arī „Trompete” – džeza bārs 
restorāns.

Trompetes atklāšana piedzī-
voja lielu cilvēku interesi. Daudzi 
izteica savu atbalstu, bet bija arī 
skeptiķi, kuri jautāja, kā plāno-
jam strādāt, ja jau sešas džeza 
mūzikai paredzētās vietas ir aiz-
vērtas? „Trompetē” turpinām 
„Alas” biznesa modeli, tikai ar 
citu garšu un stilu.

Mūzika, ņem kā gribi, maksā. 

Tu vari uzlikt ieejas maksu vai 
mēģināt atmaksāt tā vakara iz  - 
d evumus ar bāra ieņēmumiem, 
bet tikai ar mūziku atpelnīt in -
vestēto nebūs tik viegli. Tāpēc 
„Trompetē” bārs un virtuve gai -
da apmeklētājus neatkarīgi no 
koncertiem.

Man kā pavāram gribējās uz -
taisīt restorānu. Šī biznesa no -
zare ir ļoti pārsātināta – restorā-
nu skaitliski ir ļoti daudz, un 
piedāvājums arī ir ļoti labā lī -
menī, un cenas ir salīdzinoši pie-
ejamas. Tāpēc sagatavoju jaunu 
piedzīvojumu.

Džezam ir sava publika, kuru 
uzrunā arī mūsu piedāvātais 
restorāna – vīna bāra koncepts, 
atgādinot par džeza agrīno laiku 
Ņūorleānā.

Esmu ļoti priecīgs par publiku, 
kas nāk uz „Trompeti”. Kad būs 
pagājis pusgads, gads, tad varē-
sim labāk izvērtēt, kā šī ideja 
strādā.

„Trompetē” koncerti ir plā no ti 
ceturtdienā un nedēļas nogalē

Jā, tagad programmā plāno -
jam arī trešdienu. Šobrīd jāņem 
vērā, ka ir gada sākums, kas ir 
kluss laiks. Vasarā plānojam at -
vērt arī terasi, kur būs sēdvietas 
70 – 80 cilvēkiem. Un tad, iespē-
jams, arī svētdienās būs pasāku-

mi, kuros cilvēki varēs atpūsties 
pirms jaunās darba nedēļas.

Vai ļoti izjūtat gadalaiku un 
laikapstākļu ietekmi uz jūsu 
uzņēmējdarbību?

Pavasaris un rudens ir visla-
bākie gadalaiki. Vasaras brīv die-
nās cilvēki izbrauc no Rīgas uz 
laukiem vai festivāliem. Tad ak -
tuālas ir ceturtdienas, dažreiz arī 
svētdienas. Interesanti, ka 2014.
gadā jūlijs bija klusākais gada 
mēnesi, kad apgrozījums bija 
mazāks nekā tā gada janvārī, 
februārī. Vasarā situāciju uzlabo 
tūristi. Savukārt ziemā tūristu ir 
mazāk, bet vietējo vairāk. Ru dens 
ir zelta laiks, kad var atļauties 
taisīt patiešām labus koncertus.

Aiga Leitholde
www.parmuziku.lv
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Tas bija viens no emocionā lā ka-
jiem brīžiem aizvadītās vasaras 
Latviešu kultūras svētkos Briselē – 
uz skatuves lielais koris, ko diriģē 
Lilija Zobens, solo dzied Andra 
Zobens-East, viņas meita... Bet 
Lī  nīte, kas nule mūzicējusi uz tās 
pašas lielās skatuves folkloras an -
sambļa "Austrumkalns" sastāvā, 
spriegi dzīvo līdzi. Taču viņu tieši 
šai brīdī – uzrunā kāds beļģis, 
kam ļoti interesē viss, kas te no -
tiek! Atvainojusies zinātkārajam 
latviešu svētku interesentam,  
viņa tomēr uz mirkli pārtrauc 
sarunu, jo īstenībā taču visas do -
mas ir tur, kur mūzicē mamma 
un māsa. Beļģis ir saprotošs, un 
saruna turpinās pēc brīža, bet 
emocionālais pārdzīvojums gājis 
secen. Tā notiek.

Savukārt es atceros kādu kon-
certu Londonas namā pirms ga -
diem pieciem – dejā virpuļo Lon-
donas dejotāji, abas māsas Zobe-
nas sparīgi lec Kreicburgas pol -
ku, un es saku blakus stāvošajai 
Lilijai no sirds: "Cik tu esi laimīga, 
to redzot!" "Esmu gan!" man at -
bild Lilija. Tikpat laimīgu un 
gandarītu Liliju satiku šā gada 
sākumā, kad intervēju ģimenes 
galvu Lesliju – Leslie East sakarā 
ar Britu karalienes Elizabetes 
augstās atzinības saņemšanu. 
Līnīte mūsu sarunā saka: "Cik es 
biju lepna! Mans tētis tik ilgi un 
tik daudz strādājis citu cilvēku 
labā. Un īpaši – latviešu mūzikas 
un mūziķu populāritātes labā. Šo 
augsto atzinību viņš godam no -
pel nījis. Un vispār – mans tētis ir 
vislatviskākais anglis, ko savā 
mūžā var cilvēks satikt! It kā 
maigs blakus manai mātei – stip-
rajai latviešu sievietei, bet tik 
spēcīga personība. Brīnišķīgs cil-
vēks. Vari iedomāties, cik man 
bija grūti glabāt "lielo noslēpu-
mu", jo tētis jau mums ar māsu 
bija pačukstējis par Karalienes 
atzinību. Tā gribējās to pavēstīt 
visai pasaulei, bet bijām tētim 
devušas solījumu nevienam ne -
teikt, kamēr pienāks oficiālais 
paziņojums.”

Līnīte kopā ar māsu un skatu-
ves kolēģēm māsām Lailu un 

Kur ceļas "Austrumkalns"?
Ar Līnīti Zobenu-East Rīgā tikās Ligita Kovtuna

Annu Grīnbergām gadumijā bija 
Latvijā, kur ne tikai svinēja Jau  -
no gadu, bet arī sītīgi strādāja, 
ierakstot jaunu grupas "Aust -
rum kalns" disku ar vairākām 
dziesm ām. Visi mūziķi jauni cil-
vēki, ar rocību kā citkārt jauniem 
cilvēkiem, kā saka Līnīte, nauda 
jādabū pašiem. Un mūziķi ar 
online palīdzību sāka vākt naudu 
diska izdošanai, devējiem pretī 
solot pašu disku, ko nu jau drīzi 
šie labvēļi saņems. "Jauniešiem 
tas ir ierasti – sazināties un sadar-

boties online. Vēl jau arī ceram 
disku pārdot, tostarp internetā, 
un vēl arī palīdz tie, kas nāk uz 
mūsu koncertiem. Katrā ziņā – 
visiem liels paldies!"

Jauno disku "Austrumkalns" 
ierakstīja Latvijā, studijā "Lauska". 
Un ne tikai tāpēc, ka tas sanāk 
ekonomiskāk, bet arī tāpēc, ka 
folkloras grupas "Auļi" mūziķis, 
"Lauskas" producents Kaspars 
Barbals (pats spēlē dūdas) var 
palīdzēt niansēs – gan attiecībā 
uz folkloras specifiku – jebšu 

Kaspars pats raksta folkmūziku, 
gan arī attiecībā uz izrunu. Līnī -
te: "Neviens brits taču nesapratīs 
latviešu folkloras īpatnības, kur 
nu vēl izrunas nianses, ņemot 
vērā, ka tomēr runājam ar lielā -
ku vai mazāku "angļu akcentu”. 
Turklāt viena dziesma ir latgalie-
šu dialektā.”

"Austrumkalna" radošā piere-
dze un koncertdarbība skaitāma 
četros gados. Šo latviešu folklo -
ras grupu 2011. gadā izveidoja 
četras otrās paaudzes Anglijā 
dzimušas latviešu meitenes, kas 
uzaugušas kopā Londonā mūzi-
kālās ģimenēs – māsas Karolīne 
(Līnīte) un Andra Zobens-East 
un Anna un Laila Grīnbergas. 
Vi  ņas vadīja vēlēšanās izteikt sa -
vu latviešu mūzikas un dziesmu 
mīlestību un rosināt to arī savos 
klausītājos. "Austrumkalna" mū -
zi kas izpildījumiem piemīt tra-
dicionāli elementi un principi, 
bet meitenes attīstījušas pašas 
savu īpatnējo stilu ar moder nā -
kiem instrumentiem un dziesmu 
apdarēm.

Klausītāji visbiežāk ir ļaudis, 
kas pulcējas Londonā, zināmajā 

72 Queensborough Terrace namā, 
kur notiek danču vakari. Līnīte: 
"Parasti te sanāk ap pussimt cil-
vēku, mana māsa Andra māca 
dejas – ļoti labi māca, viņai arī 
tagad uzticēta Londonas dejotā -
ju kopas vadība. Iepriecinoši, ka 
te nāk arī Latvijas latvieši, kas 
Londonā atraduši darbu, tāpēc   
te dzīvo. Un pārsteidzoši, ka dažs 
labs tikai pēc pieciem gadiem 
"atradis" latviešu  namu. Kādreiz 
nodomāju – ja es būtu nonākusi 
kādā svešā zemē, pirmais, ko 

darītu, taču uzmeklētu latviešus, 
savējos! Prieks, ka Daugavas Va -
na gu nams kļuvis par satikšanās 
vietu, kur gūt kopības izjūtu. Te 
dejām pievēršas arī tādi jaunieši, 
kas Latvijā nekad ar tām nebija 
aizrāvušies, pat nekad nebija de -
jojuši... Un piektdienu vakaros 
daudzi "izlien no savām aliņām" 
un mēro ceļu uz Queensborough 
Terrace, sevišķi uz koncertiem 
bārā, džeza vakariem, latviska-
jām vakariņām. Tiešām par to 
liels prieks.”

Līnītes "maizes darbs" ir autor-
tiesību jomā, jau kopš 21 gada 
vecuma viņa strādā britu-ame-
rikāņu mūzikas kompānijā un 
viņas atbildības jomā ir līgumi   
ar mūziķiem. Blakus rosīgajai sa -
biedriskajai darbībai un mūzi-
cēšanai vēl jāatrod laiks studiju 
turpināšanai. Un vēl – Līnīte arī 
spēlē vijoli vietējā angļu grupā 
The Great Malarkey, ar ko bieži 
brauc koncerttūrēs gan uz Dā -
niju, gan citām Eiropas valstīm.

2014.gada beigās "Austrum-
kalnu" uzaicināja ierakstīt dzies-
mu (arī kopā ar Kasparu Bar-
balu), kuŗu iekļāva 2015.gadā 
izdotajā "Lauskas" diskā "Sviests 
V" ("Sviests" ir folkloras izlase, 
kuŗā iekļauj arī netradicionālās 
folkloras sacerējumus – par to 
vairāk lasiet www.facebook.com/
Lauska). "Austrumkalna" izpil dī-
tā dziesma "Rūtoj’ bite, Rūtoj’ 
saule" bija visspēlētākā dziesma 
Latvijas Radio 2  un nedēļām  ilgi 
turējās dziesmu Top 10. Tas ir 
liels panākums Latvijas mūzikas 
dzīvē. "Austrumkalns" arī tika 

nominēts uz balvu "Boņuks 
2015", ticis iekļauts “RadioHits” 
kategorijā (Skat. latgalesgors.lv/lv/
radio-hits-2015-nominanti).

Šobrīd "Austrumkalns" pošas 
uz Dublinu, lai 9. aprīlī piedalī -
tos deju kopas "Karbunkulis" 10 
gadu jubilejas koncertā. Sparīgi 
rit koncerti Anglijā, un "Aust-
rumkalns" cer arī ar mazu kon-
certtūri ierasties Latvijā šovasar, 
lai izdotu disku. Par "Austrum-
kalnu" skat. arī  www.facebook.
com/Austrumkalns.

Mūzicē “Austrumkalns”
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DAINIS MJARTĀNS

Nav noslēpums, ka Krievijas 
mediju satura patēriņš Latvijā 
ne  pārtraukti pieaug. Tas notiek, 
kaut arī latviešu valodas pras - 
me vismaz skaitliski nelatviešu 
vidū ir uzlabojusies. 2000. gadā 
pamatzināšanas bija 53%, bet 
2014. gadā jau 90 %, turklāt pie-
audzis vidējā un augstākajā lī  -
me nī runājošo skaits, ko pierāda 
valsts valodas atestācijas rezultā-
ti. Attiecībā uz plašsaziņas lī -
dzekļu lietojumu skaitļi ir ma -
zāk iepriecinoši: aptuveni 20% 
ma z ā kumtautību pārstāvju – te -
lev ī ziju latviešu valodā neskatās 
vis pār. 

Tāpēc joprojām būtisks ir 
jautājums, kā sasniegt Latvijas 
minoritāšu, it īpaši, to audito -
riju, kas komunicē krievu valo -
dā un informāciju par starptau-
tisko attīstību un pat par no  tie-
košo Latvijā uzzina no ārvalstu 
televīziju raidījumiem? Tā pie -

mēram liela daļa Latgales iedzī-
votāju dod priekšroku kaimiņ-
valstu televīzijas programmām 
un ir pakļauti atšķirīgai infor-
mācijai un interpretācijai par 
nacionālajiem un starptautiska-
jiem politiskajiem, ekonomiska-
jiem, sociālajiem un kultūras 
pro cesiem. Savulaik Daugavpilī 
notika seminars ar zīmīgu no -
saukumu “Viena valsts – divas 
mediju telpas” taču ne tikai Lat-
gale, bet visa Latvija atrodas divu 
ideoloģiju sadursmes epicentrā.

Vēl pirms neilga laika plaši tika 
spriests par krieviski raidoša TV 
kanāla izveidošanas nepiecie-
šamību Latvijas Televīzijā (LTV). 
Igaunija ir šādu soli spērusi. Ta -
ču Latvijā neskatoties uz detali-
zētu LTV izstrādātu koncepciju 
šī ideja neguva politisku atbals -
tu. Pašlaik paplašinātie raidīju -
mi krievu valodā redzami LTV7,   
kas pēc būtības ir sporta un iz -

klaides programma, taču šie rai-
dījumi nesasniedz plašu Latvi - 
jas iedzīvotāju daļu, kuri dod 
priekšroku mediju lietojumam 
krievu valodā.

No sabiedriskajiem medijiem 
Latvijas krievu auditoriju uzru -
nā un vairāku citu minoritāšu 
valodās raidījumus veido vienīgi 
Latvijas Radio 4. programma, 
kurai 2015. gadā nodrošināta 
apraide visa Latgalē.

Kā jau iepriekš esmu norādījis, 
mēs nevaram aizbraukt uz Lat-
vijas austrumu pierobežu un pa -
griezt antenas un otru pusi, bet 
tas, ko mēs varam darīt, ir at -
balstīt pašmāju plašsaziņas lī  -
dzekļus kvalitatīva satura vei do-
šanā. 

Nacionālā elektronisko plaš sa-
ziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
šogad ievieš Latgales elektronis-
ko mediju programmu, kuras 
mēr ķis ir stiprināt Latgales in -

formatīvo sasaisti ar pārējiem 
Latvijas apgabaliem un garantēt, 
ka pierobežā dzīvojošie Latvijas 
iedzīvotāji tiek informēti par 
valstī notiekošajiem procesiem 
un starptautisko notikumu attīs-
tību. Satura veidošanai Latgales 
vietējās un reģionālajās televīzi-
jās un radiostacijās, kā arī pro-
ducentu grupu atbalstam, kas 
gatavo programmas latviešu, lat-
galiešu un krievu valodās šogad 
novirzīti vairāk nekā 140 000 
eiro. Nākamais loģiskais solis ir 
Latvijas Radio (LR) studijas iz -
veide Latgalē, lai radītu sabied-
riskā medija klātesamības efektu 
reģionā un nākotnē, sadarbojo-
ties arī ar Latvijas Televīziju, vei-
dotu vietējai auditorijai un arī 
visiem Latvijas iedzīvotājiem 
piemērotu sabiedriskā medija 
saturu.

Šis projekts ir strauji pavirzī -
jies uz priekšu, un Rēzeknē šo -

vasar tiks atklāta Latvijas Radio 
multimediju studija, kurā tiks 
vei dots saturs visām Latvijas Ra -
dio programmām.

Latgales iedzīvotāji skatās aust-
rumu kaimiņu TV stacijas, taču 
klausās vietējās radiostacijas, kas 
ne reti ir vienīgais informācijas 
avots par notikumiem Latvijā, to 
pierāda arī Latgales komerciālo 
radiostaciju un Latvijas Radio 4 
programmas plašā auditorija. 
Apvienota LR un LTV Latgales 
studija būtu atbalsta punkts re -
ģionāla satura tapšanai un iz -
platīšanai radio un TV, gan arī 
internetā, īpašu uzmanību velt -
ot tai auditorijas daļai, kas at -
rodas Krievijas informatīvās tel-
pas ietekmē. Projekta tālākai ie -
dzīvināšanai padome prasīs līdz-
ekļus no 2017. gada valsts bu -
džeta.

Arī Valsts Kultūrkapi tāla fonds 
šomēnes izsludināja konkursus 
Latgales elektronis kajiem un 
drukātajiem plašsa ziņas līdzek-
ļiem 118 000 eiro apmērā sabied-
riski nozīmīga satura veidošanai 
ar mērķi stip rināt latvisko un 
latgalisko kul tūrtelpu un vals-
tisko apziņu ceļā uz Latgales 
kongresa un Latvijas simtgadi.

Šinīs dienās Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijā (RTA) viesojās 
Latvijas Radio pārstāvji, kas vie-
nojās par sadarbības iespējām 
Latgales multimediju studijas 
izveidē un studiju programmas 
"Reģionālie mediji un komu ni-
kācija” ieviešanā, kuru plānots 
uzsākt septembrī.

Šī būs pirmā programma Lat-
vijā, kuras pamatmērķis ir re -
ģiona masu mediju studijas, jo 
pašlaik informācijas un komu-

nikācijas zinātnes virzienā reģio-
nālā žurnālistika netiek atsevišķi 
akcentēta, lai gan reģionos vie-
tējie plašsaziņas līdzekļi jopro-
jām ir nozīmīgi informācijas 
vides veidotāji. RTA centienus 
atbalsta arī NEPLP un tā ir daļa 
no Latgales elektronisko plaš-
saziņas līdzekļu programmas.

Kopš manas ievēlēšanas Na -
cio nālājā elektronisko plašsazi-
ņas padomē pirms četriem ga -
diem nemitīgi esmu atgādinājis 
par nepieciešamību stiprināt 
pašmāju informatīvo telpu. Ne 
vienmēr šis aicinājums sasnie-
dzis dzirdīgas ausis. Jānorāda, ka 
NEPLP ir neatkarīga pilntiesīga 
autonoma institūcija, kas pārstāv 
sabiedrības intereses elektronis-
ko plašsaziņas līdzekļu jomā.   
Tas, ka tiek veiktas korekcijas 
NEPLP budžeta pieprasījumā, 
svītrojot no sabiedrības interešu 
viedokļa akūti nepieciešamās 
iniciatīvas, norāda uz politiķu iz -
pratnes trūkumu un kopīgas 
valsts stratēģijas trūkumu medi -
ju politikā. 

Kopš Kultūras ministrijas 
(KM) paspārnē sakusi darboties 
Mediju politikas nodaļa varam 
cerīgi raudzīties nākotnē, taču 
vienlaicīgi jāuzsver, ka Latgales 
informatīvās telpas stiprināša nas 
pasākumi veicami abām in  sti-
tūcijā –  NEPLP un KM sa  dar bo-
joties, jo mērķis ir mazināt in -
formatīvās telpas sašķeltību, no -
vērst Latgales informatīvo atsve-
šināšanos un veicināt nacionālo 
mediju konkurētspēju.

Autors ir Nacionālās 
elektro nisko plašsaziņas līdzekļu 

pa  do mes (NEPLP) loceklis 

Jātbalsta pašmāju plašsaziņas līdzekļi

Valmierā izveidotās "Re:TV"  satura veidošanā ir iesaistītas Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas
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Apvienotais dievkalpojums
Lansingas latviešu luterāņu baznīca notur kopēju dievkalpojumu

ar amerikāņu Universitātes luterāņu baznīcu 

Grandrapidu Latviešu biedrība atskatās uz 
pagājušo darbības gadu

Rokdarbu, kulinārijas un citu latviešu
tradiciju pulciņš Ročesterā

Pildām gaļas un sīpolu maisījumu pīrāgos Visi strādā!

Lansingas latviešu luterāņu 
draudze tika ielūgta noturēt ko  pē-
 ju dievkalpojumu ar amerikāņu 
Universitātes luterāņu draudzi 
viņu baznīcā University Lutheran 
Chruch (ULC) Īstlansingā, š. g. 
28. februārī 10:45 no rīta. Lan-
singas latviešu luterāņu draudze 
ir īrējusi baznīcas telpas no Uni-
versitātes luterāņu draudzes, kopš 
Universitātes luterāņu baznīca 
tika uzcelta (1970. g.). Svētdien, 
28. februārī bija pirmā reize, kad 
abas draudzes apvienojās kopējā 
dievkalpojumā māc. Federick Fritz, 
māc. Aijas Graham un palīgmā-
cītāja Ken Greble vadībā. 

Dievkalpojums ar dievgaldu 
notika angļu un latviešu valodā 
māc. Fredrick Fritz vadībā. Māc. 

Aija Graham teica iesākuma 
liturģiju, piedalījās ar amerikāņu 
mācītājiem grēksūdzē un diev-
galdā. Lansingas latviešu drau-
dzes priekšnieks Ģirts Austriņš 
un kasiere Māra Rozentāls palī-
dzēja mācītājiem noturēt diev-
galdu vairāk nekā 160 dievlū-
dzējiem.

ULC galvenais mācītājs Fre de-
rick Fritz teica sprediķi “A Mess-
age to all Nations”, kuŗā viņš lū -
dza, rosināja mūsu laikos, kad  ir 
nemieri un kaŗi Mazāzijā, lai 
atceramies mīlēt brāļu tautas visā 
pasaulē kā paši sevi. Baznīcā at -
skan latviešu valoda, kad māc. 
Aija Graham ar latviešu draudzi 
skaitīja kopīgi Tēvreizi un vēlēja 
ar Dieva mīlestības spēku dzīvot. 

Palīgmācītajs Ken Greble un Lan -
singas latviešu draudzes prieš-
nieka vietnieks Edvards Hess 
lasīja Bībeles mācības no Ijāba 
55:1-9 pantam un Pāvila 1. Vēs-
tules Konrintiešiem 10: 1-13 pan  -
tam. Dievkalpojums beidzās ar 
ULC koŗa dziesmām ērģeļu pava-
dījumā ar solistu Aaron Petrovich 
un diriģenti Janine Novenske Smith.

Pēc dievkalpojuma visi pārcēlās 
baznīcas lejas telpā, kur dāmu ko -
mitejas no abām draudzēm bija 
sagādājušas gardus ēdienus auk-
stam galdam. Lansingas latvietes 
pasniedza štovētus skābus kāpos-
tus ar kartupeļu salātiem. Bija gar -
das pusdienas, kuŗu laikā mazā 
Lansingas latviešu luterāņu drau-
dze iepazinās ar lielo ULC drau dzi, 

aprunājās un jutās omulīgi. Lan-
singas latviešu luterāņu draudzes 
priekšnieks Ģirts Austriņš teica 
īsu runu par Latvijas valsti un 
tautu, tās polītiku, ekonomiku, 
vēsturi un ģeografiju, atbildot uz 
jautājumiem par Baltijas valstīm. 
Daiļās Lansingas latviešu lute-
rāņu draudzes dāmas bija izgrez-
nojušās ar tautiskām rotām. Dā  mu 
komitejas locekles Ligita Ķepītis 
un Māra Rozentāls visus galdus 
bija izdekorējušas ar tautiskām 
vāzēm, sarkanbaltsarkanām pu -
ķēm un prievītēm. Bērni arī pie-
 dalījās dievkalpojumā un mie -
las tā: Magdalēna Austina un 
Audra Grēema visiem par prieku 
dziedāja dziesmu “What I want 
to eat”. Visi klātesošie nolēma 

GUNDEGA OZOLA

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS

LĪGA NUTERE,
DV apvienības Ročesterā priekšniece

apvienot dievkalpojumus un iz -
baudīt maltīti garam un miesai 
jau atkal drīzā nākotnē.

Lansingas latviešu luterāņu 
baznīca ir dibināta 1951. gadā 
Lansingā Kolledžas luterāņu baz -
nīcas paspārnē. Vēlāk Kolledžas 
luterāņu baznīca pārcēlās uz Īst-
lansingu un Lansingas latviešu 
luterāņu baznīca pārgāja uz jau  no 
moderno Universitātes luterāņu 
baznīcu 1970. gadā, kur ir no -
tikuši latviešu dievkalpojumi un 
sarīkojumi, ieskaitot Mātes/Ģi -
menes dienas, tāpat Latvijas 
Valsts svētku un Ziemassvētku 
eglītes svinēšana  gadiem ilgi.

Šā gada 13. martā notika 
Grand rapidu Latviešu biedrības 
pilnsapulce. Pilnsapulci atklāja 
Biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalez ar īsiem lūgšanas vār-
diem, aicinot ar klusuma brīdi 
godināt pagājušā gadā mūžībā 
aizgājušo biedru Jāņa Pabērza 
un Ulža Kalēja piemiņu.

 Par pilnsapulces vadītāju ievēl 
Andri Runku, par sekretāri – 
Velgu Plāti. Balsu skaitītājus 
nevēl, cerot, ka visas balsošanas 
būs ar aklamācijām, kā tas pē -
dējos gados ir noticis. Izsludināto 
dienaskārtību pieņem bez papil-
dinājumiem. Iepriekšējās pilnsa-
pulces protokols tika visiem iz  sū -
tīts, to pieņem bez grozījumiem.

Sekoja amatpersonu ziņojumi. 
Biedrības priekšniece Dr. Līga 
Gonzalez pateicās visiem valdes 
locekļiem par darbu un labo 
sadarbību, it sevišķi ilggadīgai 

Sarīkojumu daļas vadītājai Rutai 
Puriņš un ilggadējam kasierim 
Vitālijam Tarbunas, abi šogad 
vairs valdē nekandidē. Tāpat viņa 
pateicās Revīzijas komisijai, Bied-
rības Dāmu pulciņam, Biedrības 
bibliotekārei Valijai Rauceps un 
Dainai Grīnbergs par Biedrības 
nama uzturēšanu kārtībā. Bied-
rība ir atbalstījusi Gaŗezeru, Oku-
pācijas mūzeju, latviešu skolu un 
latviešu vasaras nometņu stu-
dentus. Biedrībai pilsēta neļauj 
izīrēt telpas nebiedriem viesībām 
vai jubilejām. Biedrības budžetu 
palīdz sabalansēt patstāvīgie īr -
nieki, Latviešu Kreditbiedrība, 
Latviešu katoļu draudze, vācu 
klubs Edelweiss un Grand Rapids 
Rivertown Artists. Biedrībai jā -
cen šas piesaistīt jaunus biedrus. 
Dr. Zigfrids Zadvinskis ziņo par 
Biedrības sarīkojumu daļas aktī -
vitātēm pagājušā darbības gadā. 

Ir notikuši visi tradicionālie Bied -
rības sarīkojumi, Pavasaŗa svētki 
aprīlī, Līgo svinēšana jūnijā, 
Biedru un labvēļu saiets augustā, 
Bazārs septembrī, Ziemassvētku 
tirdziņš un Svētku Eglītes sarīko-
jums decembrī. 2015. gadā Bied  -
rība bija Grandrapidu latviešu 
organizāciju padomes prezidē-
jošā organizācija. Tādā sakarībā 
Biedrība bija atbildīgā par 14. jū -
nija sarīkojuma aizvesto piemi-
ņai un 18. novembra svinību 
rīkošanu. 

Kasiere Lidija Tarbunas ziņo 
par kases stāvokli. Biedrība ir 
darbojusies budžeta robežās ar 
mazu atlikumu gada beigās. 
Biedrībā 146 biedri. Izdoti 4 ap -
kārtraksti. Lidija Tarbunas ir 
Ap  kārtraksta redaktore.

Nama pārzinis Andris Runka 
ziņo, ka Biedrības nams ir labā 
stāvoklī. Nekādi lieli remonti nav 

paredzami. Drīzumā blokā bla-
kus Biedrībai būvēs 300 dzīvokļu 
kompleksu. Šī kompanija iztei-
kusi vēlēšanos rentēt no Bied rī-
bas daļu no parkošanas laukuma.

Dāmu pulciņa priekšniece Elita 
Wood ziņo, ka pulciņš – Nellija 
Barkāns, Marija Felkers, Ilga 
Kalniņš, Baiba Lejiņš, Dace Ni -
chols, Valija Rauceps un Lidija 
Tarbunas – sekmīgi darbojas Bied-
 rības sarīkojumu rīkošanā. Gal dus 
dekorēt palīdzējusi Irēne Va  nuš ka. 
Dāmu pulciņš atbal stījis Oku pā-
cijas mūzeju un Gaŗezeru.

Biedrības bibliotekāre Valija 
Rauceps ziņo, ka bibliotekā ir 
pāri par 3000 grāmatu, bet trūkst 
lasītāju.

Revīzijas komisijas ziņojumu 
nolasa Paulīne Zadvinskis. Revī-
zijas komisija – Ilze Runka, Ivars 
Petrovskis, Paulīne Zadvinskis –  
pārskatīja Biedrības kases grā-

matas un atrada visu labākajā 
kārtībā. 2015. gada ienākumi 
$26 336.12, izdevumi: $25 559.31 
Atlikums $776.81 Revīzijas ko -
misija liek priekšā pilnsapulcei 
izteikt pateicību kasierei Lidijai 
Tarbunas par labi veikto darbu.

Amerikas latviešu apvienības 
Atzinības rakstu 2015. gadā sa -
ņē mis Dr. Raymond Gonzalez.

Pilnsapulce izraudzīja Dr. Līgu 
Gonzalez par delegāti š.g. ALA 
kongresam.

Valdes un Revīzijas komisijas 
vēlēšanās ar aklamāciju par Bied-
rības priekšnieci ievēl Dr. Līgu 
Gonzalez, valdē – Ivaru Bergu, 
Andri Daugavieti, Andri Runku, 
Lidiju Tarbunas, Irēni Vanušku, 
Elitu Wood, Zigfrīdu Zadvinski 
un Eriku Ziediņu. Revīzijas ko  -
misijā – Ilzi Runku, Ivaru Pet -
rovski un Paulīni Zadvinsku.

Ročesteras Daugavas Vanadžu 
saime šogad ir uzsākusi jauna 
pulciņa darbību – mēs rīkojam 
tikšanās reizi mēnesī, kur va -
nadzes dalās pieredzē dažādās 
latviskās tradicijās. Pirmās 
divas reizes tika veltītas zeķu 
adīšanai. Rokdarbnieču piere-
dze svārstījās no pieredzēju-
šām adītājām, kam padomu 
vajadzēja tikai zeķes papēža 
daļas adīšanai, līdz jaunām 
meitenēm, kas pirmo reizi 
mūžā turēja rokā adāmadatas. 
Mūsu grupā ir meitenes no 13 
līdz 80 gadu vecumam, kas 
jauki sastrādājas kopā, palīdzot 
cita citai. Top vairāki zeķu pāŗi, 
kā arī šalles un citi vieglāki 
izstrādājumi iesācējām.

Pavasari gribējām iesākt ar 
kaut ko garšīgāku, un tā 13. 
martā tika organizēta Pīrāgu 
cepšanas pēcpusdiena. Mēs sa -
pulcējāmies ātrāko pīrāgu 
cepēju mājās – pie Intas 

Erenfeldes un Katrīnas Karl-
sones. Lai arī lielākajai daļai 
cepēju jau bija pieredze šajā 
jomā, tomēr visi atrada pa 

kādam jaunam padomam, kā 
pīrāgu cepšanu padarīt vieglāku 
un ātrāku. Mums pat palīdzēja 
daži puiši, kam gribējās būt par 

galvenajiem garšotājiem!
Ceram mūsu pulciņus tur-

pināt – ir paredzēti aušanas 
kursi, rotu kalšana, cepuŗu 

adīšana, tortu cepšana un 
daudzas citas lietas, kas katrai 
latviešu sievietei kādreiz jāie-
mācās.



18 LAIKS 2016. ga da 26. marts – 1. aprīlis

(Turpināts 19. lpp.)

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

Tālr: 973-746-3075

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

Latvijas un ASV 
kopuzņēmums

“BALTINAMI”,
LV Reģ. Nr. 40003640547,
piedāvā apsaimniekot vai 
nopirkt Jums piederošu 
daudzdzīvokļu namu vai

tā daļu Latvijā.
Zvaniet: 845-462-3317 (NY).

PĒRK DZINTARA 
IZSTRĀDĀJUMUS

Apaļas un ovālas 
krelles, lielus  kulonus  

un brošas,
lielus dzintara gabalus.

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:

latgalerija@gmail.com

ALA CEĻOJUMOS UZ LATVIJU 2016. GADA VASARĀ –
VĒL DAŽAS VIETAS BRĪVAS !

“Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!” angļu valodā 
pieaugušajiem un ģimenēm no 19. jūlija līdz 2. augustam, 
$3600 (ieskaitot lidojumu no Čikāgas, kur vēl divas vietas 
brīvas!) Land-only portion (satiekot grupu Rīgā) – $2400! 

Apciemosim Rīgu , Cēsis, Gulbeni, Ludzu, Rēzekni, 
Kuldīgu, Jelgavu, Talsus, Ventspili u.c.

“Heritage Latvia” – jauniešiem no 13 – 16 gadiem
angļu valodā. Vienreizēja iespēja uzzināt par savu latvisko 

mantojumu, redzēt savu vecvecāku dzimto zemi, iepazīties ar 
Latvijas jauniešiem, izmēģināt savu roku dzintara slīpēšanā, 
veidot mālus pie Latgales keramiķa, peldēt Baltijas jūrā u.c. 

Dalības maksa $3.000 – ieskaitot lidojumu no Newark. 

Lai nodrošinātu savu ceļojumu uz Latviju, bez kavēšanās, 
lūdzu, sazinieties ar Anitu Juberti

projekti@alausa.org tel: 301 -340-8719.

Sestdien, 2. aprīlī, plkst. 19:00
Bostonas Trimdas draudzes zālē

grupas Coolmans Report Blues-Fusion stila
mūzikas koncerts. Mūziķi Rihards Kolmanis,

Sintija Grigorjeva, Pēteris Žīle ir no Latvijas un
šobrīd studē Berklee College of Music.

Aicinām sēdēt pie galdiņiem un paņemt līdzi savus 
dzērienus un uzkodas. Galdiņu rezervācijām rakstiet uz 

bostonas.alts@gmail.com
Ieeja $20, studentiem $10. Rīko ALTS

SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras 

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

FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju bied-

rība (53 N 7th St, Philadelphia 
PA 19123). 

5. aprīlī 11:00 pensionāru ko -
pas saiets. Programmā valdes zi  -
ņojumi, nākotnes darbība un Lat-
 vijas Botāniskā dārza darbinieces 
Ievas Bondares referāts par dabu 
Latvijā. Saiets beigsies ar dzimum-
dienu svinēšanu pie kafijas galda. 
Viesi arvien laipni gaidīti!

ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183 St.

Bronk sa, NY). 
2. aprīlī 15:00 vijolnieces un 

pianista izpildījumā latviešu un 
citu komponistu mūzikas kon-
certs. Uzkodas bārā. Ieeja $20.

ŅUDŽERSIJA (NJ)
2. aprīlī 13:00 Priedainē Ņu -

džersijas Latviešu Kredit bied-
rības pilnsapulce. Pēc tam uz  ko-
  das, bārs un sabiedriskais starp-
brīdis. 15:00 Ņudžersijas Lat-
viešu biedrības pilnsapulce. 
Kreditbiedrības un N.J. Latviešu 
biedrības valdes darbinieki laip-
ni lūdz visus biedrus piedalīties 
Jūsu biedrības gada sapulcē!

SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415 

State St, Saginaw MI).
16. aprīlī 17:00 Saginavas Lat-

viešu kluba gadskārtējais Pava-
saŗa sarīkojums ar Trejpilsētu 
ansambļa koncertu. Lūdzam 
visiem apmeklētājiem pieteikties 
līdz 6. aprīlim! Ieejas zied. Pie ka -
ses $ 45, bet, samaksājot iepriekš 
līdz 6. aprīlim, –$40. Čekus lū -
dzu rakstīt uz „Latvian Club of 
Saginaw”. Pieteikties: Rita Mar-
tinsons, 3746 Chilton Dr, Sagi-

naw MI 48603, tālr.: 989-792-9716, 
e-pasts: DainisRita@aol.com; vai 
Jānis Skābardis, 3630 E Curtis 
Rd, Birch Run, Saginaw MI 
48415, tālr.: 989-777-1607.

SIETLA (WA)
Sietlas latv.sab.centrs (11710 

3rd Ave NE, Seattle WA 98125), 
www.seattlelatviancenter.com 

10. aprīlī 12:00 Biedrības gads-
kārtējā pilnsapulce. Visi laipni 
aicināti!

12. aprīlī 12:00 pensionāru 
pusdienas ar programmu.

21. – 24. aprīlim Lietoto man-
tu tirgus. Ceturtd. un piektd. 
9:30 – 19:00; sestd. 9:30 –  17:00; 
svētd. 12:00 – 16:00.

ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pētersburgas Latviešu bied-

rības nams (1705 9th Ave N, 
St.Petersburg FL 33713).

Bibliotēkai turpmāk nebūs 
noteikts darba laiks, sakarā ar 
lasītāju skaita samazināšanos. 
Par vēlmi apmeklēt bibliotēku 
zvanīt Mārai Prāvs, tālr.: 727-
851-9414. 

7. aprīlī 10:00 Biedrības valdes 
sēde.

PAZIŅOJUMS – Latvian Ame-
  rican Shipping Line sūtījumus uz 
Latviju pieņems aprīļa mēnesī.
Tad arī tiks pieņemtas grāmatu 
kastes. Sūtījumi Latvijā nonāks 
jūnija sākumā. Klientus, kuŗi do -
das prom no Floridas pirms ap -
rīļa, lūdzam sazināties ar Sybilu 
Krēsliņu, tālr.: 404-543-4141, 
e-pasts: sk.kreslins@gmail.com, 
lai sūtījumus pieņemtu ārpus 
kārtas. Ar jautājumiem var griez-
ties arī pie Anitas , tālr.: 973-755-
6565,ext.5, vai 973-744-6565.

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 St, Brookline, 
MA 02445). Māc. Dace Zušmane. 
7. martā 9:00 Lieldienu dievk. 
Pēc. Dievk. olu meklēšana bēr-
niem un Lieldienu brokastis. 8. 
maijā 11:00 dievk. Ģimenes die-
nas pankūku brokastis.

• Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Svētdienās 9:30 
dievk. Pēc dievk. sadraudzība. 
Trešdienās 17:00 Bībeles stun-
das. Trešdienās 15:00 – 17:00 un 
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācī-
tāja pieņemšanas stundas. Māc. 
H. Godiņa tālr.: 720-484-9857.

• Detroitas Sv. Pāvila latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek 10:00 no 
rīta. Māc. Biruta Puiķe Wilson. 
26. martā 11:00 Bībeles stunda. 
27. martā dievk. ar dievg. Liel-
dienu brokastis. 10. aprīlī dievk. 
ar dievg. Nodarbības bērniem. 
23. aprīlī 11:00 Bībeles stunda. 
24. aprīlī dievk. ar dievg. 

• Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd, 
Ft. Lauderdale FL). Info: Ilze Folk-
mane Gibbs, e-pasts: folkmane@
hotmail.com Info: Andrejs Jugs, 
tālr.: 561-447-9050. Dievkalpo-
jumu laiks 14:00. Pēc dievk. visi 
lūgti pie kafijas galda! 10. aprīlī 
dievk. notiks Sandras un Jāņa 
Cigužu mājās (603Sabal Palm 
Ln, Palm Beach Gardens FL 
33418), diak. Abija Vents.

• Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Ave, Los Angeles CA 90039). 27. 
martā 9:00 Kristus Augšāmcel-
šanās laju vadīts dievk.

• Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 02766). 
Katru svētdienu 11:00 dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 

Keggi, dr. sekretāre Zigrida 
Kruč kova, tālr.: 617-323-0615. 

• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi 
dievk. notiek 11:00. Māc. Ieva 
Dzelzgalvis. 27. martā 8:00 Liel-
dienu dievk. Seko Lieldienu bro-
kastis groziņu veidā. 3. aprīlī 
Angļu val. dievk. ar dievg.

• Klīvlandes Apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107). Baptistu 
dr. dievk. notiek svētdienās 14:30. 
Bībeles stundas notiek 10:00 katra 
mēneša otrajā un ceturtajā treš-
dienā. 27. martā 9:00 Lieldienu 
dievk. Lieldienu brokastis.

• Lankastera: 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

• Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis In -
driksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievkalpojumi notiek pirmajā 
un ceturtajā svētdienā plkst. 
10:00. Otrajā svētd. dievk. angļu 
val. Pensionāru saiets katrā otrajā 
ceturtdienā. 27. martā Lieldienu 
bufete. 10. aprīlī pankūku pus-
dienas. 1. maijā Vidienas prāv. 
Ilze Larsen. Māc. lekcijas: 3. ap -
rīlī, 18. maijā. Bībeles stunda: 
20. aprīlī, 25. maijā.

• Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr.: 
413-568-9062. 23. aprīlī 11:00 
dievk. ar dievg. Māc. Dace Zuš-
mane. Pilnsapulce. 7. maijā 12:00 
Ģimenes dienas dievk. ar dievg. 
Diak. Indriķis Kaņeps. Ģimenes 

dienas sarīkojums.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-

vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414-
258-8070. Archibīskape Lauma 
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934, 
e-pasts: pastorlauma@gmail.com, 
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414-
258-8070. Dievk. notiek katru 
svētdienu 10:00. 

• Mineapoles St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, Min-
 neapolis MN 55407). 27. mar tā 
8:00 Kristus Augšām celšanās 
svētku dievk. – Lieldienas. Dievk. 
kuplinās koris. Sprediķis angļu 
valodā. Pēc dievk. dr.jauno vīru 
sarūpētas Lieldienu brokastis. 
Visi mīļi aicināti! 3. aprīlī 10:00 
Baltās svētd. dievk. Sadraudzība.

• Montrealas latv. Trīsvienī-
bas ev. lut. dr.: (Trinity Latvian 
Church, P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7).
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.org.

• Ņubransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.:

Leikvudā Igauņu bazn. (607 E 
7th St,Lakewood, NJ).

Īstbransvikā draudzes bazn. (12 
Gates Ave, East Brunswick, NJ).

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

27. martā 8:00 Īstbransvikā 
Lieldienu rīta dievk. Groziņu bro-
 kastis. 3. aprīlī 12:30 Leik vudā 
dievk. 10. aprīlī 13:30 Īst bran-
svikā dievk. 17. aprīlī 12:30 Leik-
vudā dievk. ar dievg. 24. ap  rīlī 
13:30 Īstbransvikā dievk. ar dievg.

• Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. (254 Valentine 

Ln,Yonkers NY).
St. Andrew Lutheran Church (335 

Reynolds Ave, Parsippany NJ).
Salas bazn. (4Riga Ln, Melville 

NY).
Manhatena Seafarers &Intl 

House (123 E 15th St, NY 
10003).
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D I E V K A L P O J U M I

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502

e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

Kollekcionārs pērk un pārdod 
Baltijas valstu pastmarkas
Uldis Ozoliņš, Salaspils iela 
9-53, Rīga LV-1057, e-mail 
countrylatvia@gmail.com

Beidzot ir iespēja uzzināt vairāk par Otrā pasaules kaŗa bēgļu gaitām DP nometnēs un par 
Rietumos palikušo latviešu likteņiem. Dzintras Gekas dokumentālā filma “DIEVA PUTNIŅI” 

skatītājus uzrunā ļoti emocionāli. Filma sasaucas ar situāciju par bēgļiem no Tuvajiem 
Austrumiem, kuŗa pašlaik jārisina Eiropas Savienības dalībvalstīm. Filma jāredz visur pasaulē, 

kur dzīvo latvieši. Filmas DVD iespējams pasūtināt latviešu valodā un ar angļu subtitriem. 

Viena DVD cena plūs pasta izdevumi – 20 USD. 
Amerikā čekus sūtīt – A.Jerumanim,

1600 El.Rito Ave, Glendale, CA 91208, USA, Tel.- 818-247-8390
Latvijā un citur Eiropā, kā arī Austrālijā – sibirijasberni@gmail.com, t.+37126598498

Uzņēmums par augstām ce -
nām pērk meža un zemes īpa-
 šumus, izskatīsim visus pie-
dāvājumus. Tālr.: 25637120

PĒRK ĪPAŠUMU

Īstoranža Holy Trinity Church (153 
Glenwood Ave, East Orange NJ).

27. martā 8:00 Jonkeru bazn. 
Lieldienu dievk., māc. Saivars. 
Lieldienu brokastis.

8:00 Salas bazn. Lieldienu 
dievk., māc. Saliņš.

• Ročesteras latv. ev. lut. Krus-
ta dr.: (1900 Westfall Rd, Ro  ches-
ter NY). Diakone Linda Sniedze 
Taggart. 27. martā 14:00 Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievk.

• Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI). 
Māc. Roberts Franklins. Dr. sek-
retāre Vija Arins, e-pasts: vija-
arins@yahoo.com 27. martā 13:00 
Lieldienu dievk. ar dievg., māc. 
Roberts Franklins. Kafija.

• San Diego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858-
598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Diev-
 kalpojumi notiek 12:00. 26. mar tā 
Lieldienu dievk. ar dievg. 9. ap -
rīlī 12:00 dievk., māc. M.Rube-
nis. Kafijas galds un dr.sapulce.

• Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
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

• Sietlas latv. ev. lut. dr.: 
(11710 3rd Ave N E Seattle, WA 
98125). Visi dievk. notiek 10:30. 
Prāv. D. Cilne, tālr.: 206-674-9600, 
e-pasts: cilnis@earthlink.net. Info: 
www.seattlelatvianchurch.org 
27. martā 10:30 Lieldienu dievk. 

ar dievg. Lieldienu brokastis $22, 
bērniem zem 10 g.v. – $10. Lūdzu 
pieteikties pie Selgas Pētersones 
līdz 21. martam. Tālr.:206-365-
7123, e-pasts: namamāte@hot-
mail.com. 3. aprīlī 10:30 angļu 
val. dievk. ar dievg. Kristības.

• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur-
 man St, Schenectady NY 12308).

• St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu Pes-
tītāja (Our Savior) bazn. (301 – 
58th Street S, St. Petersburg, FL 
33707). Bībeles stundas notiek 
Biedrības namā 11:00. Māc. Ai -
vars Pelds, tālr.: 727-368-0935. 
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727-
367-6001. Katrs pirmās svētdie-
nas dievk. notiks Biedrības na  mā 
plkst. 14:00 27.martā 11:00 Bied-
rības namā Lieldienu svētbrīdis 
ar pašu nestām brokastīm. Tur-
pināsim iesāktās tradicijas – 
piedalīšanos vērtēšanā ar pašu 
krāsotām dekoratīvām olām, kā 
arī ar godalgu tiks novērtēta 
skaistākā dāmu cepure. Visi, it 
visi mīļi gaidīti! 3. aprīlī 14:00 
Biedrības namā dievk. 10. aprīlī 
Bībeles stunda.

• Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-3327, 
e-pasts: baznica@bellnet.ca. Māc. 
Dr. Anita Gaide, tālr,: 905-477-
7042, e-pasts: aigaide@yahoo.com. 
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416-
920-8491, e-pasts: avotinsa@aol.
com. Dr. pr. Kārlis A. Jansons, 
tālr.: 905-338-5613, e-pasts: 
kjan27@gmail.com. Pr. vietn. 
Sibilla Korule. Dāmu kom.pr. 
Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309, 
e-pasts: sukse@sympatico.ca 

• Vašingtonas (DC) latv. ev. 

lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley 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: ma -
canitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis 
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svēt-
dienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00 
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Ka -
fijas galds. Grāmatu galds. 

27. martā 8:00 Lieldienu rīta 
dievk. ar Sv. vak. Pēc dievk. Dā  mu 
komiteja mīļi aicina uz Lieldienu 
brokastīm! Ieeja $20, bērniem 
$6. 3. aprīlī Kārtējā skolas diena. 
Sv. vak. dievk. 19:30 Padomes kon-
 struēšanas sēde. 10. aprīlī – Drau-
dzes 65. jubilejas svinības! Kār-
tējā skolas diena. Svētku dievk. 
un sadraudzība. Visi mīļi gaidīti! 
16. aprīlī – Losandželosas vīru 
koŗa koncerts. Rīko LOV. 17.ap -
rīlī Kārtējā skolas diena. Dievk. 
24. aprīlī 11:00- 16:00 Atvērto 
durvju diena. Info: dclatviesu-
skola@gmail.com 11:00 Svēt brī-
dis dievnamā angļu un latviešu 
valodā. 28. aprīlī 19:30 Literārais 
vakars.

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

• Ziemeļkalifornijas latv. lut. dr.:
Sanfrancisko (425 Hoffman 

Ave, San Francisco), Info: www.
zkldraudze.wordpress.com 

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rasma@laiks.us, 
vēlākais – SVĒTDIENĀS! 

Kārtējam avīzes numuram ziņas 
uz redakciju tiek nosūtītas 

PIRMDIENĀS.
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Ņujorkas Knicks
treneris nevēlas 
Porziņģi redzēt 

Latvijas izlasē

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) kluba Ņujorkas 
Knicks galvenā treneŗa vietas 
izpildītājs Kurts Rembiss cer, ka 
Kristaps Porziņģis šovasar nepie-
vienosies Latvijas valstsvienībai, 
kam jūlijā gaidāmas cīņas par 
kvalificēšanos Riodežaneiro 
olim pisko spēļu turnīram.

Savukārt Knicks jūlijā daļu bas-
 ketbolistu pulcēs uz treniņiem un 
spēlēm vasaras līgā Lasvegasā. 
Rembiss ir pārliecināts, ka Por-
ziņģa izaugsmei būs par sliktu 
ilgāka šķiršanās no Knicks tre -
neriem pat gadījumā, ja 20 gadu 
vecais latvietis uz vasaras līgu 
netiks sūtīts. Porziņģim izvirzīts 
galvenais uzdevums vasarā kļūt 
spēcīgākam un pieaudzēt ķer  me -
ņa masu, lai atšķirībā no debijas 
sezonas viņš spētu parādīt vien-
mērīgu sniegumu arī tuvāk pa -
vasarim. “Kad es runāju par spē-
lēšanu, es runāju par spēlēšanu 
šeit,” NYP citēja Rembisu. “Mūs-
dienās augoši spēlētāji par daudz 
spēlē. Dažreiz spēlēšana var nākt 
par sliktu un neveicināt spēlētāja 
attīstību.” “Ir acīmredzami, ko es 
vēlētos, ja izvēle būtu mana,” ne -
pārprotami par labu Porziņģa 
palikšanai vasarā Amerikā iztei-
cās Rembiss. “Es saprotu, ka ir pie-
 nākums pret valsti. Bet no egois-
tiska skatupunkta, raugoties tīri no 
Knicks skatupunkta, mēs gribam, 
lai Porziņģis strādātu ar mums.”

Porziņģis lēmumu par iespē-
jamu iekļaušanos valstsvienībā 
oficiāli nav paziņojis, taču Ņu -
jorkā uzskata, ka viņš varētu būt 
gatavs vasarā visā starpsezonā 
strādāt Amerikā. “Tas viss vēl ka -
rājas gaisā. Kad sezona būs galā, 
man būs laiks pieņemt lēmumu. 
Lepojos būt latvietis un gribu pār  -
stāvēt savu valsti. Man tas tiešām 
būs jāpārdomā un jāpieņem lē -
mums,” teica Porziņģis.

Porziņģis debijas sezonā 66 spē-
 lēs vidēji ir guvis 13,8 punktus 
un izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas, 
taču sezonas otrajā pusē viņa 
sniegumā vairāk izpaužas nogu-
rums, un martā aizvadītajās 
sešās spēlēs tikai vienā sacensībā 
Kristapa metienu precizītāte pār-
 sniedza 40 procentu. Līdz šim 
pēdējā spēlē pret NBA čem pio-
niem Goldensteitas Warriors 
(85:121) viņš trāpīja tikai vienu 
no 11 metieniem.

Parabobslejistu 
medaļas

ASV Pārksitijas trasē pirmajās 
pasaules meistarsacīkstēs  para-
bobslejā Latvijas sportistiem Al -
vilam Brantam un Arturam 
Klotam izdevās parādīt augstu 
sniegumu un izcīnīt attiecīgi sud -
raba un bronzas medaļas. Meis-

tar sacīkstēs piedalījās 13 piloti 
no Austrālijas, Nīderlandes, ASV, 
Latvijas, Kanadas, Holandes, Nor-
vēģijas, Austrijas un Spānijas. 
Uzvarēja Kanadas sportists Lo -
nijs Bisonets. minūtēs un 18.09 
sekundēs. Brants no līdeŗa atpa-
lika 0,89 sekundes, Klots – 0,95 
sekundes.

Arvils Brants un Arturs Klots

Agnese Pastare

Angelina Kučvaļska
// FOTO:LETA

Parabobslejistu kamanas

Līga Velvere

Alvils, kurš spraigā cīņā kļuva 
par pirmo parabobsleja vicečem-
pionu pasaulē un bronzas me -
daļas ieguvējs Arturs,  pārsteidza 
pieredzējušo olimpiskās Soltleik-
sitijas sporta speciālistu sabied-
rību, apsteidzot meistarsacīkšu  
favorītu Āronu Lenighemu (sep-
 tītā vieta), kuŗš startē šajā trasē 
kopš 2003. gada un pārējos šī 
kontinenta pārstāvjus, kuŗiem 
neizdevās izmantot  mājas trases 
priekšrocības. 

Rezultātu blīvums liecina par 
spraigu cīņu šajās meistar sacīk-
stēs un tādēļ liels prieks un lep-
nums par abu sportistu izcīnī ta-
jām vietām, sacīja Latvijas para-
bobsleja komandas trenere Vita 
Kotāne. Viņa pauda cerību, ka 
lieliski sarīkotās pasaules meis-
tarsacīkstes ir bijis kārtējais solis 
pretim parabobsleja iekļaušanai 
paraolimpisko spēļu programmā.

Soļotāja Pastare 
kvalificējas 

Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm
Latvijas soļotāja Agnese Pas -

tare Slovakijā Starptautiskās Vieg -
latlētikas asociāciju federācijas 
(IAAF) soļošanas izaicinājuma 
sacensību posmā Slovakijā, Du -
di ncē,  izpildīja šīs gada Riodeža-
neiro Olimpisko spēļu kvalifikā-
cijas normatīvu, kas Latvijas 
sportistei ļaus otro reizi karjerā 
piedalīties vasaras olimpiadā. 
Pastare 20 km distanci veica 
stundā, 34 minūtēs un 51 se -
kundē (1.34:51), kas viņai deva 
15. vietu sacensībās. Olimpisko 
spēļu normatīvu (1.36:00) Pas-
tare pārspēja par minūti un de -
viņām sekundēm. 20 km soļo-
šanā sievietēm kvalifikācijas nor  -
matīvs decembrī tika samazināts, 
jo iepriekšējais bija 1.35:00, ko 
Pastare tagad vienalga būtu 
pārspējusi.

Uzvarēja italiete Eleonora 
Anna Džordži – 1. 28:05.

50 km soļojumā Arnis Rum-
benieks ierindojās 30. vietā, 10 km 
distancē junioriem Artūrs Ma  kars 

izcīnīja trešo vietu. Ruslans 
Smolonskis bija otrais četru 
dalībnieku konkurencē U-23 
ieskaitē 35 kilometros.

Tādējādi dalība olimpiskajās 
spēlēs jau ir nodrošināta 14 Lat-
vijas sportistiem, tostarp norma-
tīvu ir izpildījuši 11 vieglatlēti. 
Olimpisko ceļazīmi jau iepriekš 
nodrošināja Gunta Latiševa-Ču -
dare 400 metru skrējienā, Jeļena 
Prokopčuka, Ilona Marhele un 
Valērijs Žolnerovičs maratonā, 
Laura Ikauniece-Admidiņa sep-
tiņcīņā, šķēpmetēji Rolands 
Štro binders, Sinta Ozoliņa un 
Madara Palameika, kā arī soļotājs 
Arnis Rumbenieks un kārtslēcējs 
Pauls Pujāts.

Skrējējai Velverei
13. vieta pasaules 

meistarsacīkstēs telpās

 ASV 16. reizi notika  pasaules 
meistarsacīkstes vieglatlētikā tel-
pās. Latvijas skrējēja Līga Velvere 
izcīnīja 13. vietu 800 m distancē. 
Vienīgā Latvijas pārstāve savā 
priekšsacīkšu skrējienā palika 
pēdējā vietā, finišējot pēc divām 
minūtēm un 5,20 sekundēm. Vel-
 vere 17 dalībnieču konkurencē 
summā spēja apsteigt četras 
konkurentes.

No Latvijas vieglatlētiem kva-
lifikācijas normatīvu bija izpil dī-
jusi tikai Aiga Grabuste tāllēk-
šanā, taču viņa no iespējas startēt 
Portlendā atteicās, jo gatavojas 
pavasarī startēt daudzcīņas sacen -
sībās. Iespēja braukt uz meistar-
sacīkstēm bija arī Laurai Ikau-
niecei-Admidiņai, kuŗai pienācās 
īpašais ielūgums startam piec cī ņā, 
tomēr arī viņa šo iespēju neiz-
mantoja.

Angelinas Kučvaļskas 
panākumi ļauj cerēt uz 

daiļslidošanas spožu 
nākotni Latvijā

Angelina Kučvaļska janvāŗa 
beigās ar jaunu valsts rekordu 
izcīnīja ceturto vietu Slovākijā Ei -
ropas meistarsacīkstēs. Summā 
176,99 punkti ir 17 gadus vecās 
daiļslidotājas personiskais un 
Latvijas rekords. 

Angelina sāka slidot četru ga  du 
vecumā, un Jekaterina Platonova 
ir viņas pirmā un vienīgā trene re. 
Sākumā bijis pārsteigums, jo 
ma  zā meitene jau tad atšķīrusies 

no pārējām. Jau pirmajā treniņā 
– kā uzkāpusi uz slidām tā … 
aizslidojusi. Angelīnai padevusies 
arī choreografija. Pēc rakstura 
līdere jau kopš bērnības, otrās un 
trešās vietas neapmie rinā jušas.

Ar LOK ģenerālsekretāru Žor-
žu Tikmeru pārrunātas iespējas 
nākotnē uzlabot daiļslidošanas 
sporta infrastruktūru. Tāpat arī 
pārrunāti dažādi jauno sportistu 
trenēšanās aspekti. Savukārt Sli -
došanas asociācijas prezidente 
Marika Nugumanova izteica ce -
rību, ka kādreiz sporta veids tiks 
pats pie savas arēnas, jo dalīt ledu 
ar hokejistiem ir ļoti sarežģīti.

Savulaik Kučvaļska atzina, ka 
atpazīstamībai uz tiesnešu atzī -
mēm daiļslidošanā ir liela nozīme 
un arī vērtējums atkarīgs no 
iepriekšējiem rezultātiem. Ja no 
tā saucamā daiļslidošanas otrā 
ešelona valstīm tikko kāds sāk 
startēt Grand Prix, pat izcila snie -
guma gadījumā otrās atzīmes ne -
būs tik augstas kā jau pazīstamiem 
sportistiem. Trenere Platonova 
intervijā Latvijas Radio atzina, 
ka audzēknes sniegumu Eiropas 
meistarsacīkstēs tiesneši novēr-
tējuši objektīvi. Viņa arī ļoti cer, 
ka mīts par daiļslidošanas ties-
nešu subjektīvitāti neskars Kuč-
vaļskas atzīmes arī pasaules meis-
tarsacīkstēs. Lai gan, protams, 
svarīgi, ja arbitru skaitā ir kāds 
no Latvijas. Zināms, ka šī gada 
pasaules meistarsacīkstēs par 
technisko tiesnesi piedalīsies 
Konstantīns Kostins, dzimis rī  dzi-
nieks. Viņš – tāpat kā Angelina 
šogad – savulaik izcīnīja ceturto 
vietu Eiropas meistarsacīkstēs, ir 
1990. gada pasaules junioru vi -
cečempions un Albērvilas Olim-
pisko spēļu dalībnieks. Kopš 
1993. gada Kostins dzīvo un 
strādā ASV, šī gada pasaules 
meistarsacīkšu mājvietā Bos to nā.

***
Pasaules junioru meistarsa cīk-

stēs Ungārijas pilsētā Debrecenā 
daiļslidotāja Angelina Kučvaļska 
izcīnīja 7. vietu. Vēl viena Latvijas 
sportiste Diāna Ņikitina sacen-
sības pabeidza desmitajā pozicijā. 
Kučvaļska slidoja pēdējā un vi  ņas 
izvēles slidojumu tiesneši novēr-
tēja ar 103,37 punktiem, kas šajā 
programmas daļā bija astotais 
labākais rezultāts. Summējot ar 
guvumu īsajā programmā, Kuč-
vaļska nopelnīja 161,29 punktus.

Junioriem pēc īsās program-
mas trešais bija Deniss Vasiļjevs, 
taču izvēles programmu nosli-
doja neveiksmīgi un atkāpās uz 
astoto vietu.

Latvijas sportistu 
analizēs meldonijs nav 

konstatēts
Vairāk nekā 100 sportistu ana-

 lizēs, kam konstatēti pārkāpumi 
aizliegto vielu lietošanā, tai skaitā 
mūsu valstī izgudrotajā un ra  žo-
tajā preparātā Mildronāts esošais 
meldonijs, nav neviena Latvijas 
sportista, intervijā Latvijas Radio 
1 apliecināja Latvijas Olimpiskās 
komitejas (LOK) ģenerālsek re-
tārs Žoržs Tikmers (attēlā).

Meldonijs, kas ir Mildronāta 
sastāvā, sportistiem ir aizliegts 
no šī gada 1. janvāŗa, un pirms 
tam par to brīdinātas sporta or -
ganizācijas. Kad pērn oktobrī 
saņemta šī informācija, LOK rī -
kojis meldonija monitoringu, 
gal  venokārt sazinoties ar indi vi -
duālo sporta veidu dalībniekiem 
un informējot viņus, lai izslēdz 
preparātu no lietojamo saraksta. 
Kopumā aizliegto sarakstā ir 
vairāk nekā 5000 vielu, un spor-
tisti jebkādas pārtikas piedevas 
vai citus preparātus lieto tikai un 
vienīgi ar ārsta norādījumu, uz -
svēra Tikmers. Viņš piebilda, ka 
meldonija liegums sportistiem 
nekaitē Mildronāta lietošanai me -
dicīnā, jo tas ir sirds un asins-
vadu slimību pacientiem vaja-
dzīgs un noderīgs preparāts.

LOK ģenerālā asambleja ap  stip-
  rina pārskatu par 2015. gadu un 
šī gada budžetu, kuŗā ieņēmumi 
un izdevumi ir sabalansēti bez 
deficita 8 258 000 eiro apjomā. 
Tikmers, kurš būs arī Rio olim-
piskās delegācijas vadītājs, pavēs-
tīja, ka Latvijas delegācijas saga-
tavošanai Riodežaneiro Olim-
piskajām spēlēm šogad LOK bu -
džetā paredzētie tiešie izdevumi 
ir 608 000 eiro.

Olimpiskais sporta 
centrs Rīgā iegūst 

Elektrum vārdu
Savu vizuālo tēlu mainījis 

Olimpiskais sporta centrs Rīgā, 
kuŗa nosaukums turpmāk būs 
Elektrum sporta centrs. Tas noti-
cis, attīstoties Latvijas Olimpis-
kās komitejas (LOK) un AS 
Latven ergo sadarbībai.

Reklāmas līgumu LOK un AS 
Latvenergo parakstīja 2015. ga  da 
4. decembrī un tas paredz, ka AS 
Latvenergo elektroenerģijas tirdz-
niecības zīmols ‘Elektrum’ iegūst 
tiesības izmantot Latvijas olim-
piskās komandas grafisko iden-
titāti un izvietot reklāmu olim-
piskajos centros Latvijā. Līgums 
paredzēja arī vienošanos par no -
saukuma maiņu Olimpiskajam 
sporta centram Rīgā, kas tagad 
arī izdarīts.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Savukārt Ņikitina izvēles pro-
grammā nopelnīja 94,43 punk-
tus, kas bija 12. labākais rezultāts, 
bet summā 15 gadus vecā Latvijas 
junioru čempione sakrāja 149,02 
punktus.


