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PRIECĪGAS LIELDIENAS!
Mīļie tautieši plašajā pasaulē,
Kristus ir augšāmcēlies!
Jēzus viņai sacīja: “Nepieskaries
man, es vēl neesmu uzkāpis pie
Tēva; bet dodies pie maniem
brāļiem un saki viņiem: es uzkāpju pie mana Tēva un pie
mana Dieva un jūsu Dieva.”
(Jāņa 20:17)
Šai evaņģelija pantā lasām par
to, kā Jēzus norāda Marijai Magdalēnai, lai tā iet un paziņo pārējiem brāļiem par Jēzus augšāmcelšanos un kāpšanu debesīs.
Šodien mēs varam vien iedomāties par to milzīgo saviļņojumu
un droši vien arī par bailēm, ko
nācās piedzīvot Marijai. Jēzus norādījums, lai Marija Magdalēna
viņam nepieskaras, ir tiešs apliecinājums ticībai – lai ticētu, nav
nepieciešamība kaut ko aptaustīt.
Ticība nekad nevar būt fiziska.
Lieldienu laiks ir lielas atjaunotnes laiks, kad mēs ne tikai
atceramies Jēzus augšāmcelšanos, bet paši ikviens no mums
piedzīvojam jauna ceļa sākumu.

Jēzus Kristus augšāmcēlās pēc
prātam neaptveramām mocībām, pēc nokāpšanas ellē; ar
Kristus nāvi un augšāmcelšanos
Dievs mūs ir paaugstinājis tālāk
prom no grēka. Augšāmcelšanās
mums ir apsolīta līdz ar Pastarās
tiesas dienu, taču – vai mēs ik pa
laikam nepiedzīvojam augšāmcelšanos? Mēs, ikviens? Protams,
būs tādi, kas teiks, ka tāda ikdienišķa augšāmcelšanās ir absolūta neiespējamība, jo kaut kas
tāds var notikt tikai vienreiz –
jau minētajā Pastardienā. Es tomēr domāju, ka Dievs ar Jēzus
Kristus piemēru un ceļu mums
ir devis iespēju apzināties, ka pēc
ciešanām un nāves mēs varam
ne tikai pārmainīties savā fiziskajā un garīgās 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-

vietā ir izcietis, un, ja mēs dzīvojam saskaņā ar Kristus doto
sirdsapziņu, mums nav jāiziet
ciešanu ceļš.
Priecāsimies, mūsu Kungs ir
augšāmcēlies un devis mums

mūžīgo dzīvošanu, mūžīgu cerību un mīlestību!
Latviešu evaņģeliski luteriskās
baznīcas Vācijā
mācītājs RINALDS GULBIS

Skautu un gaidu konference Latvijā

Vad. JĀNIS ŠĶINĶIS
2016. gada 12. un 13. martā
firmas Nordea telpās Rīgā notika
Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) gadskārtējā konference. Konferencē
piedalījās arī vadītāji Jānis Šķinķis 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 Upenieks, 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

zināti sāpināt apkārtējos –
vienuvārd, cilvēks ir nelaimīgs.
Tad parasti mēs sakām mierinājuma vārdus, ka viss jau būs
labi, un mūsu līdzcilvēks turpina dzīvot, vai pareizāk sakot,
eksistēt – mums līdzās. Visbiežāk
mēs nemaz neapzināmies, kādu
ciešanu ceļu šis cilvēks iziet.
Garīgu ciešanu ceļš nebūt nav
vieglāks par fizisku ciešanu ceļu.
Tad nāk brīdis, kad šis – ciešanu
cilvēks – nokāpj ellē. Nepieskaries man! Reizumis mēs metamies gādāt par šī cilvēka 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 augšāmcelšanās laikā paraudzīsimies uz
sev apkārtējiem ļaudīm, ar kuŗiem mēs varam pavadīt kopā
kādus brīvus brīžus, piezvanīt
ikdienā, atcerēties. Kristus mūsu

15 gadiem, dižskauti/dižgaidas
no15 līdz18 gadiem un roveri/
lielgaidas no 18 līdz 22.
2. Pārbaudījumu prasību programmā tika ierosināts atmest
pastāvošo pakāpju sasniegšanu
un ieviest divas atsevišķas pro-

grammas, kuŗās katrs personīgi
nosaka savus mērķus un tos progresīvi palielina, sākot ar mazskautiem/guntiņām un beidzot
ar roveriem/lielgaidām. Šīs programmas ir āra dzīves piedzīvojumu prasmes un īpašu interešu

darbības laukā sasniegtie panākumi. Šīs programmas ir bazētas
uz jaunām Īrijas un Kanadas
skautu/ gaidu ieviestām sistēmām.
Nākotnes plānos pārrunāja
latviešu skautisma 100 gadu pasākumus:

Skautu un gaidu konferences dalībnieki// FOTO: Madara Markovska

Vadītāji pieņēma lēmumu2017.
gada 7. aprīlī Rīgā sarīkot 100 gadu
atceres sarīkojumu un grāmatas
Ziemciešu cilts atvēršanu kopā ar
Latviesu skautu kustību.
100 gadu jubilejas lielā nometne notiks no 2017. gadā 6. līdz
12. augustam Latvijas Valsts mežu
īpašumā pie Tērvetes. Nometnes
nosaukums – „Cauri gadsimtiem”.
Rīkotājs vad. Nils Klints pastāstīja vairāk par plānoto nometni
un aicinoši teica „TEV TUR IR
JĀBŪT!”. Nometni rīko LSGCO
sadarbībā ar LKS(Latvijas Kristīgiem 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 nostaigāts 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!”
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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
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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 mijiedarbojoties, meklējot kopsaucējus, pievienojoties lielākam
egregoram? Atbildes uz šādiem
jautājumiem ne vienmēr ir viegli
notvert ikdienā. Šāda veida pārdomām labi noder apaļu dzimšanas dienu svinības, kad mums
ir iespēja savienot telpu kopā ar
laiku un izvēlēties krāsu tālākvirzībai.
Šogad apaļa 60 gadu dzimšanas diena ir Ņujorkas latviešu
ev. lut. draudzes lauku īpašumam 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 draudzes īpašuma iegādē, bet viņu
starpā bija arī tādi, kam piederēja
vīzija, kā radīt telpu, vasaras
iespēju latviskās draudzes idejām, kopības izjūtai. Šobrīd mēs,
simti un tūkstoši, kuŗi ar savām
emocijām (tās stāv pāri jebkuŗiem skaitļiem) varam apliecināt,
ka šis lēmums – darījums – pirkums ir bijis milzīgi vērtīgs ieguvums 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, problēmām, principiem. Parallēli tam
risināsies saruna par tiem, kuŗi
iebraucēja sajūtām piešķīra krāsas un literārā vārda formas, saruna par un ar neformāli modernistiski noskaņoto latviešu
rakstnieku grupu – intriģējošo
Elles ķēķi. „Ilga prombūtne no
Latvijas un neatgriešanās tajā
šajās lielajās Nepasaulēs radījusi
neparastas enerģijas, pārsteidzošus savienojumus, neierastus
skatu punktus” – par Ņujorkas
literāro grupējumu raksta laikraksts Diena. Saruna būs par
latviešu valodu – „kā gravitācijas
spēku Visumā”, kas bija un ir
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu
nevis ikdiena, bet īpašā privilēģija.
Sarīkojums „Pasaulē sevi meklējot” tiek veidots kā dialogs. Dialogs starp laviešu draudzi un
Elles ķēķi, dialogs starp tām personībām, kuŗas darīja radošu
darbu, un profesionāliem šodien
vērtētājiem. Dialogs starp vēsturi 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 Krēsliņš, 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. Auditorija būs trimdas paaudze, kas
ieradisies satikties, pēcnācēji un
jaunieši (ne tikai tie, kuŗiem
apskatāmās temas ir skolas eksāmenā). Tāpat auditorijā, lai
saprastu mūsu sākotnējos pamatus, būs jauniebraucēji –
vecāki, tie, kuŗu bērni mīl Katskiļu nometni. Būs arī savrupdomājošie, tie, kuŗi pazīst Miglas
kroga sajūtas.
Vakara noslēgumā dzeja, mūzika un vīns. Par vīnu precizitāšu
vēl nav, bet par dzeju jau ir, to
runās mazdēls, jaunietis, māte,
māsa, krusttēvs, vectēvs un Dzejnieka meita Laila Saliņa.
Tiksimies „Pasaulē sevi meklējot” 23. aprīlī plkst 15.00 Jonkeru baznīcā. Darbosies spēļu
grupa bērniem. Dalības maksa
20 $. Iepriekšēja pieteikšanās
nometne60@gmail.com

Latviešu māksliniece ART EXPO 2016

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: ____________________________

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM
UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

241 Kenwood Court, Grosse Pointe Farms MI 48236

Bezmaksas telefons:
Mobilais telefons:
1 (866) 944-1273
1 (201) 944-1273
e-pasts: jansonsa@gmail.com

LATVIJA – 2016
Zemākās cenas lidojumiem uz Rīgu

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

VYTIS
TOURS
th

40-24 235 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

"Visa dzīve man viens ceļojums..."
Apceļosim svešas zemes kopā ar Inesi!
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Latviešu māksliniece Agnese Melbārde piedalīsies
pasaules vērienīgākajā izstādē ART EXPO 2016 Ņujorkā, Manhatanā, no 14.
līdz 17. aprīlim.
Agnese konkursam iesniedza
četrus darbus no personīgās
gleznu kollekcijas THERAPY.
Šie mākslas darbi uzrunāja latviešu komponistu un marimbas
virtuozu Richardu Zaļupi, un
tika radīti īpaši skaņdarbi, kas
vienlaikus ir gan kā gleznu skaniskais noformējums, gan rosina apmeklētājus uz neierastu
audiovizuālu terapiju. Kollekcija pirmo reizi tika izstādīta
2011. gadā Rīgā, mākslas
galerijā “Flat”.
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L AT V I J Ā U N PA S A U L Ē

Impressions of the Latvian Language Summer Course at
the University of Pittsburgh
The University of Pittsburgh
once again hosted the Baltic
Summer Studies Institute program in 2015, offering serious
academic studies and a wideranging 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 Merritt. 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 undergraduate 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 student 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 undergraduate student at Brookline
Community College. I live in
New Jersey and I’m studying

Latvian to better understand my
roots.
Why specifically are you
studying the Latvian language?
HM: There are a couple of reasons. 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 semester 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 university 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 interest. 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 abilities 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 experience at BALSSI.
HM: My experience so far has

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

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 vocabulary, and giving us opportunities
to practice Latvian through various 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 enjoyable 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 documents and was very helpful to
me as I then spoke my less elegant Latvian than I do today. I
definitely hope to continue learning 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 individual lives, the stories of individual soldiers during World
War II. Obviously the Latvian
experience is not like that of
many Western European countries. 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 opponent 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 dissertation. 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 understanding of culture and how they
use that understanding to form
their future actions and opinions). 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 family 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, visiting 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 better 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.

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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Lēmums par Okupācijas
mūzeja paplašināšanu ir spēkā
Februārī Saeima un Ministru
kabinets saņēma Latvijas Okupācijas mūzeja atbalstītāju vēstuli,
kuŗu skaitā bija arī trīs bijušie
Latvijas valsts prezidenti. Atbalstītāji prasīja Saeimai un valdībai
pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, lai Nākotnes nams un okupācijas upuŗu piemiņas memoriāls tiktu pabeigts līdz valsts
simtgadei. Ministru prezidents
Māris Kučinskis ir apstiprinājis,
ka valdība joprojām ir apņēmīga
līdz valsts simtgadei pilnveidot
nacionālo kultūras infrastruktūru, tai skaitā – rekonstruēt Okupācijas mūzeja ēku, paplašinot to
ar piebūvi, un uzcelt memoriālu
padomju represiju upuriem. Tā
Kučinskis raksta atbildes vēstulē
Okupācijas mūzeja atbalstītājiem, ko valdība savā sēdē apstiprināja 15. martā.

Okupācijas mūzeja biedrības
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs pauž gandarījumu par atkārtotu 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. Sanāksmes darba kārtības centrālais uzdevums bija dalīties pieredzē par
paveikto un plānoto saistībā ar
valstu simtgadu jubileju svinību
komūnikāciju un publicitāti. Tikšanās laikā sanāksmes pārstāvji
bija vienisprātis, ka mūsu valstu
simtgades ir lieliska iespēja stiprināt valstu sadarbību, gan īstenojot plānotos kopīgos projektus, gan veicinot tūrisma sadarbību starp valstīm, gan sniedzot
savstarpēju atbalstu informācijas
apritē un sadarbībā ar plašsaziņas līdzekļiem. Baltijas valstis un
Somija simtgades svinību ietvaros sadarbosies gan kopprojektu
un apmaiņas projektu veidošanā
kultūrā, gan pievienojoties globālajai lielajai talkai Let’s Do It un
turpinot jau aizsākto Seno ugunskuru 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 Kučinskis (ZZS) Beļģijas galvaspilsētā Briselē, tiekoties ar vietējiem
latviešiem, aicināja viņus neaizmirst savu izcelsmi un rūpēties,
lai Latvija būtu svarīga arī viņu
bērniem. Uz tikšanos bija ieradušies apmēram 150 diasporas
pārstāvju, kā arī no Latvijas ievēlētie Eiropas Parlamenta deputāti. Beļģijā šobrīd dzīvo aptuveni

2500 Latvijas valstspiederīgo,
pārsvarā diplomātu un ES institūcijās strādājošie un viņu ģimenes locekļi. Arī multinacionālās kompānijās strādājošo un
studenti.

//Foto: LETA
“Vēlos izteikt pateicību visām
ģimenēm, kuŗas veido un uztur
latvietību savos bērnos visdažādākajos veidos ‒ gan mācoties latviešu skolā, gan piedaloties latviešu sarīkojumos. Mēs ļoti vēlētos, lai šie jaunieši, kuŗi auguši
un izglītojušies starptautiskā vidē,
reiz atgrieztos Latvijā kā augsta
līmeņa speciālisti,” teica Kučinskis. Tikšanās laikā Kučinskis arī
uzsvēra, ka Beļģijas latvieši ir uzņēmīgo un izglītoto latviešu sabiedrības daļa, kuŗi sniedz savu
ieguldījumu Latvijas interešu aizstāvēšanā un atpazīstamības veicināšanā Beļģijā. Viņš norādīja,
ka īpaši tiek novērtēts Beļģijas
latviešu ieguldījums Latvijas pirmajā prezidentūrā Eiropas Savienības Padomē – gan saturiski,
gan atbalstot, līdzorganizējot un
populārizējot prezidentūras kultūras programmu.
***
Kučinskis ielūdzis
NATO ģenerālsekretāru
apmeklēt Latviju
Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS), tiekoties ar NATO
ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu, 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 apspriedušas drošības situāciju Baltijas reģionā un jūlijā gaidāmo NATO
galotņu apspriedi Varšavā. Kučinskis norādījis, ka Latvijai ir
svarīgi, lai samitā pieņemtu lēmumus par pastiprinātu ilgtermiņa NATO spēku klātbūtni Baltijas reģionā. Kučinskis ar Stoltenbergu pārrunājis arī nepieciešamību stiprināt Eiropas Savienības un NATO sadarbību, jo
īpaši cīņā pret hibrīdapdraudējumu. Latvija arī sagaida, ka Varšavas NATO apspriedē tiks uz-

svērts, ka NATO 5. pants ir attiecināms ne tikai uz konvenciāliem uzbrukumiem, bet arī
uz hibrīdkaŗa elementiem

rijā, situāciju Ukrainā, migrācijas problemātiku, attiecības ar
Krieviju, kā arī ar enerģētisko
drošību saistītus jautājumus.

***
Briselē atklāta Egona Spura
fotoizstāde
16. martā Latvijas Pastāvīgajā
pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē tika atklāta fotografa
Egona Spuras (1931–1990) izstāde
“Rīga. Proletāriešu rajoni. 19. gs.
beigu un 20. gs. sākums”. Izstādes atklāšanā piedalījās Ministru
prezidents Māris Kučinskis un
fotografe Inta Ruka.

***
Latvijas tuvumā redzēti
Krievijas armijas kuģi
20. martā Latvijas ekskluzīvi
ekonomiskajā zonā Nacionālie
bruņotie spēki (NBS) konstatējuši Krievijas bruņoto spēku
Steregushchiy un Krivak klases
fregates.

Latvijas pastāvīgā pārstāve ES
Sanita Pavļuta-Deslandes, uzrunājot klātesošos, pauda gandarījumu par iespēju turpināt aizsāktās tradicijas, organizējot gan
Beļģijas latviešu kopienas tikšanos ar nesen amatā stājušos Ministru prezidentu, gan latviešu
mākslinieku darbu izstādi. Briseles latviešu diasporu uzrunāja
arī Ministru prezidents Māris
Kučinskis, izsakot atzinību par
būtisko ieguldījumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā un interešu aizstāvībā ikdienas gaitās,
kā arī aktīvi kopjot latviešu kultūras tradicijas.
***
Latvijas ārlietu ministrs
tiekas ar ASV senātori
Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs 19. martā Briseles foruma ietvaros tikās ar ASV senātori Džīnu Šahīnu (Jeanne Shaheen). Džīna Šahīna 2008. gadā
tika ievēlēta no Demokratu partijas saraksta. 2014. gadā viņa
tika pārvēlēta amatā līdz 2021. gada 3. janvārim. Senatore apmeklēja 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 galotņu apspriedē (samitā) šī gada
jūlijā pieņemt nepieciešamos lēmumus par Alianses spēju stiprināšanu austrumu flangā, īstenojot efektīvu polītiku. Rinkēvičs
informēja senātori par Latvijas
pievienošanās procesu Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijā (OECD) un uzsvēra
ASV tālākā atbalsta svarīgo lomu
iestāšanās procesa veiksmīgam
nobeigumam. E. Rinkēvičs un
Dž. Šahīna bija vienisprātis par
Transatlantiskās tirdzniecības un
investīciju partnerības līguma
(TTIP) sagatavošanas svarīgo lomu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un tirdzniecības barjēru novēršanā abos Atlantijas
okeana krastos. Amatpersonas
pārrunāja citus starptautiski aktuālus jautājumus: konfliktu Sī-

stājies jaunsargos. Aktīvitātes
Jaunsardzes nometnēs ir visdažādākās – ir gan peintbols, gan
pārgājieni, gan peldēšanas nodarbības, gan orientēšanas sacensības, gan dažādas spēles un
priekšnesumi.
Par jaunsargu var kļūt ikviens
Latvijas iedzīvotājs vecumā no
10 – 21 gadam, kurš prot latviešu
valodu. Dalību visās apmācībās,
Krievijas bruņoto spēku kuģi tajā skaitā piedalīšanos nometmanīti 8,5 jūras jūdzes no valsts nēs, apmaksā valsts.
territoriālajiem ūdeņiem
***
Iepriekš ziņots, ka Krievijas
Latvijas iedzīvotāji
militārās lidmašīnas un kuģi pie
gatavi ar ieročiem rokās
Latvijas robežām pēdējā gada
aizstāvēt dzimteni
laikā manīti bieži. Līdzīga situāTeju puse aptaujāto iedzīvotāju
cija ir arī ar Krievijas armijas lid- ir gatava cīnīties ar ieročiem romašīnām, kas konstatētas tuvu kās, lai aizstāvētu Latviju, liecina
Latvijas territoriālajiem ūdeņiem. aizvadītā gada novembrī pēc Aizsardzības ministrijas (AM) pa***
sūtījuma Tirgus un sabiedriskās
Uz Latvijas-Krievijas robežas domas pētījumu centra SKDS
izbūvēts dzeloņstiepļu žoga
veiktā Latvijas iedzīvotāju appirmais posms
tauja. Kopumā 2/5 (40%) pētīju17. martā Igaunijā pieņemts ma dalībnieku atbildējuši, ka nelēmums uz ārējās robežas būvēt pieciešamības gadījumā būtu gažogu 90 kilometru garumā. Tik- tavi cīnīties ar ieročiem rokās,
mēr Latvijā žoga būvniecība uz lai aizstāvētu Latviju, tajā skaitā
Latvijas-Krievijas robežas jau “pilnībā” gatavi to darīt būtu 15%.
pāris mēnešu rit pilnā sparā. Vai- Nedaudz biežāk (44%) responrāku kilometru garumā izbūvēts dentu atzina, ka to nedarītu, topirmais posms. Žogs būs viens starp “pilnībā” nebūtu gatavi to
no kompleksajiem risināju- darīt 24%.
miem, kā sargāt robežu un mazināt imigrantu iekļūšanu Eiropā.
Šogad par nelikumīgu robežas
šķērsošanu kopumā aizturēti 15
Vietnamas pilsoņi un četri personu pārvietotāji. Aizturēšana notika 16. martā Liepnas pagastā.

“Šis ir pirmais posms uz Latvijas-Krievijas robežas, tāds, lūk,
izskatās – vairāku kilometru garumā, divus metrus augsts ar
dzeloņstieplēm un, kā pārbaudījām, pietiekami izturīgs,” rāda
Valsts robežsardzes pārstāvis
Ivars Ruskulis.

Biežāk nekā caurmērā apgalvojumam “nepieciešamības gadījumā es esmu gatavs cīnīties ar
ieročiem rokās, lai aizstāvētu
Latviju” atbalstu pauda vīrieši,
jaunieši vecumā no 17 līdz 25
gadiem, aptaujātie ar pamatizglītību, pētījuma dalībnieki ar
latviešu sarunvalodu ģimenē,
privātajā sektorā nodarbinātie,
iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem, Vidzemē un Zemgalē, kā
arī laukos dzīvojošie.

***
Jaunsargiem šogad
organizēs 130 nometnes
Kamēr daļa skolēnu savu brīvlaiku pavadīja, sēžot pie datora,
citi brīvo laiku izmantoja, lai piedalītos Jaunsardzes rīkotajās nometnēs. Šogad visā Latvijā tiek
organizētas 130 jaunsargu nometnes, kurās piedalīsies vairāk
nekā septiņi tūkstoši bērnu.
Skolēnu brīvlaikā Madonas
novada Barkavas profesionālajā
vidusskolā notika jaunsargu nometne 212. Varakļānu un 220.
Lubānas jaunsargu vienībai. Tajā
piedalījās 45 bērni. Katram no
viņiem ir savs iemesls, kādēļ ie-

***
Zviedrijā tikšanās ar
Vītolu fonda un Likteņdārza
pārstāvēm
Zviedrijas latviešu organizācijas ar Latvijas vēstniecības atbalstu ir uzsākušas gatavošanos
Latvijas valsts simtgades svinēšanai. 15. martā Latvijas vēstniecībā Zviedrijā notika Zviedrijas
latviešu pensionāru apvienības
tikšanās ar Vītolu fonda valdes
priekšsēdi Vitu Diķi un Likteņdārza valdes priekšsēdi Valdu
Auziņu. Tikšanās mērķis bija informēt par Vītolu fonda darbību
un Likteņdārza tapšanas gaitu.
(Turpinājums 5. lpp.)

LAIKS

2016. gada 26. marts – 1. aprīlis

5

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 4. lpp.)
Vita Diķe pateicās Zviedrijas
latviešiem, kuŗu stipendijas nodrošina iespēju spējīgiem, bet
maznodrošinātiem jauniešiem
iespēju studēt kādā no Latvijas
augstskolām. Daudziem sanākušajiem bija interesanti uzzināt,
ka ikviens Zviedrijas Latviešu
apvienības (ZLA) biedrs jau ir
Vītolu fonda darbības atbalstītājs, jo fondu atbalsta Pasaules
brīvo latviešu apvienība. ZLA ir
tās biedre. Lai arī tikšanās dalībniekiem Likteņdārza vārds nebija svešs, Valdas Auziņas uzstāšanās deva iespēju noskaidrot
praktiskus jautājumus par iespējamajām atbalsta formām – koku
stādīšanu, laukakmeņu vešanu,
bruģakmeņu gravēšanu. Iespējams, ka uz Likteņdārzu aizceļos
arī kāds atbilstoša izmēra akmens no Zviedrijas, kur pēc Otrā
pasaules kaŗa patvērumu guva
vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāju.
***
Aicina Ungārijas un Baltijas
valstu uzņēmējus stiprināt
ekonomisko sadarbību
No 16. līdz 17. martam Ārlietu
ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs uzturējās darba vizītē Budapeštā, lai piedalītos Ungārijas un Baltijas valstu
Diplomātijas forumā un Biznesa
forumā, un divpusējās sarunās
tiktos ar Ungārijas amatpersonām.

Uzrunā Diplomātijas forumā
Pildegovičs atskatījās uz Baltijas
un Ungārijas attīstību 25 gados
pēc valstu atbrīvošanās no komūnistisko režīmu varas, atcerējās Baltijas valstu un Ungārijas
diplomātisko attiecību atjaunošanas 25. gadadienu, kā arī pieskārās Latvijas un Ungārijas divpusējās sadarbības aktuālitātēm.
Tāpat viņš norādīja uz pašreizējiem globālajiem un reģionālajiem izaicinājumiem, tostarp migrācijas krizi, ar kuŗiem nākas saskarties visām ES dalībvalstīm,
īpaši uzsverot nepieciešamību
sadarboties, lai spētu tiem rast
veiksmīgu, efektīvu un ātru
risinājumu.
***
16. marts šogad – bez asumiem

Pēc Valsts policijas informācijas, šogad 16. martā dažādos
publiskos sarīkojumos – gājienā un
piketos pie Brīvības pieminekļa –
kopumā piedalījušies 800 līdz
900 dalībnieku. Tas ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Pēc policijas aplēsēm, 2015. gadā 16. marta
sarīkojumos piedalījušies aptu-

veni 1000 dalībnieku, bet 2013.
gadā to skaits sasniedza 3000 cilvēku. Leģionāru piemiņas gājiena ierašanās pie Brīvības pieminekļa šodien noritējusi neierasti
mierīgi. Ja citus gadus tā dēvētie
“antifašisti” svilpa svilpes un kliedza: “Kauns!”, tad šogad pret gājiena dalībniekiem esot raidītas
vien atsevišķas salīdzinoši klusas
frazes.
Dziedot dziesmas, biedrības
“Daugavas Vanagi Latvijā” leģionāru atceres gājiena dalībnieki
sasniedza Brīvības pieminekli
un pie pieminekļa nolika ziedus.
Gājienā devās apmēram 1000
biedrības “Daugavas Vanagi Latvijā” pārstāvji un viņu atbalstītāji.
Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa Rīgā pēc leģionāru atceres gājiena šodien notika bez
asas pretējo pušu konfrontācijas.
Arī gājiena dalībnieki nav sākuši
strīdus ar protestētājiem, vien savā starpā apsprieduši Georga
lentīšu izmantošanu, kādu pretējo uzskatu paudēju nosaukuši
par “Putina atbalstītāju”, taču
skaļi strīdi vai konflikti nav bijuši. 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 propagandists.

četras paaudzes, es esmu vecvecmāmiņa, te ir mana mazmeitiņa, mamazmeitiņa un meitiņa,
un leģionārs bija mans tēvs. Viņš
bija chirurgs,” teica piemiņas sarīkojuma dalībniece, norādot –
tēvs miris 94 gadu vecumā un
viņam ir astoņi mazbērni. Taču
daudzi pie sievām un mātēm tā
arī neatgriezās. Kaujas laukā palika 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 Ziemsvētkos meklēšanas vienība “Leģenda” no Krievijas mājup pārveda 236 latviešu kaŗavīru pīšļus, 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 Rundāles pils direktora Imanta Lancmaņa lekcija un izstādes “Astoņi
gadsimti Latvijas-Nīderlandes
attiecībās” atklāšana.

Par nepakļaušanos policijai
aizturēts Kremlim pietuvinātais “žurnālists” Greiems Filipss.
Filipss vairākkārt traucēja sa- Imants Lancmanis
biedrisko kārtību gājiena laikā
un ignorēja policijas aizrādīIzstādē būs iespējams skatīt
jumus.
mākslas darbus par Kurzemes
Hercoga Jēkaba dinastiju. Lekcijā
Kremļa propagandists Grei- Imants Lancmanis izglītos par
ems Filipss iekļauts Latvijas Kurzemes Hercogistes “fenome“melnajā sarakstā” un tika izrai- nu” Latvijas vēsturē: Hercogiste
dīts no Latvijas uz Krieviju, ap- izveidoja diplomātiskās saites ar
stiprināja iekšlietu ministrs Ri- Nīderlandi jau 17. gadsimtā.
hards Kozlovskis (Vienotība).
***
***
Gandarīti par letonikas
Lestenē klusi un cieņpilni
studijām Lietuvā
piemin latviešu leģionārus
17. martā vēstnieks Lietuvā
Klusi un cieņpilni 16. martā Einars Semanis apmeklēja VītauLestenes Brāļu kapos aptuveni ta Dižā universitāti Kauņā un
1000 cilvēku godināja Otrajā pa- tikās ar universitātes starptausaules kaŗā kritušos latviešu vī- tisko attiecību prorektori, proferus un zēnus, kuri cīnījās nevis sori Inetu Dabašinskieni, Letopar vācu interesēm, bet pret Lat- nikas centra vadītāju Dr. Alvīdu
vijas okupāciju. Nevis par Vāciju, Butku, kā arī nolasīja lekciju “Latbet pret Latvijas okupāciju – tā vijas un Lietuvas attiecības un
šīs vēsturiskās cīņas atceras paši sadarbība kultūras jomā” Polītisleģionāri. Daudzi no viņiem kā ko zinātņu un diplomātijas faskolas puikas piespiedu kārtā kultātes un Humanitāro zinātņu
tika ierauti kaŗā, taču bija arī tādi, fakultātes studentiem.
kas leģionā iestājās pārliecības
E. Semanis tikšanos laikā atdēļ.
zīmēja, ka vēstniecība ir pateicīga
“Es gāju tāpēc, ka man nebija Vītauta Dižā universitātei un
ne tēva, ne mātes no 1941. gada, Letonikas centram par latviešu
un man bija naids. (..) Kad gūstā valodas un latviešu kultūras stukritu, man bija 17 gadu, un dzim- diju un pētniecības attīstīšanu
šanas dienu es nosvinēju gūstā – Lietuvā. Vēstnieks ar universitāsavus 18 gadus. Pēc kaŗa zināt, tes pārstāvjiem apsprieda situākā gūsts un viss tālākais... Tagad ciju šajā jomā, nākotnes attīstības
ļoti labi, ļoti labi dzīvoju,” teica perspektīvas, kā arī apliecināja
leģionārs Leons Freders. “Te ir gatavību turpināt veiksmīgo sa-

darbību. Piemēram, 2015. gadā
par godu 18. novembrim Kauņas
Vītauta Dižā universitātes Letonikas centrs organizēja sarīkojumu “Sveika, Latvija!”, kuŗā tika
populārizēta Latvija un latviešu
kultūra. Diskusijā ar studentiem
vēstnieks E. Semanis uzsvēra,
ka šogad svinam 25. gadadienu
kopš diplomātisko attiecību atjaunošanas un ka Latvijas un Lietuvas attiecības kopš neatkarības
atgūšanas ir bijušas ļoti ciešas.
Pēdējā laikā attiecībās vērojama
īpaši pozitīva dinamika, jo 2015.
gada 18. septembrī Rokišķos notika 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 Lietuvu. Kauņā vēstnieks E. Semanis
apmeklēja arī mūzeju, kas veltīts
bijušam Lietuvas ārlietu ministram pirmskaŗa gados Stasim Lozoraitim un viņa dēlam vēstniekam Stasim Lozoraitim. Lietuvā ir izveidoti četri Letonikas
centri. Vēl darbojas arī Viļņas
universitātes Baltistikas katedras
Letonikas centrs, ko vada Dr. Egle Žilinskaite-Šinkūniene, Šauļu
Universitātes Baltu centrs, ko vada Dr. Regīna Kvašīte un Klaipēdas universitātes Letonikas
centra vadītāja Dr. Daļa Kiseļūnaite.
***
Pirmo reizi Francijā izdots
mūsdienu latviešu rakstnieka
romāns

16. martā Latvijas vēstniecībā
Parīzē notika latviešu autora Jāņa
Joņeva grāmatas “Metal” atvēršanas svētki. Sarīkojums bija īpašs,
jo pirmo reizi Francijā izdots
mūsdienu latviešu rakstnieka
romāns. Francijas izdevniecībā
GAIA Editions klajā nākusī grāmata ir Jāņa Joņeva romāna
“Jelgava 94” tulkojums franču
valodā, kuŗu tulkojis Nikolā
Ozano. Uz grāmatas atvēršanas
svētkiem Latvijas vēstniecībā
kuplā skaitā ieradās latviešu diasporas Francijā pārstāvji, kā arī
Latvijas draugi, vēsturnieki, mācībspēki, žurnālisti un citi interesenti. Publika izrādīja neviltotu
interesi par jauno latviešu rakstnieku un viņa darbu. “Es nemāku
spēlēt metallu, bet es uzrakstīju
metallu,” jokojot sacīja Jānis Joņevs.
Jānis Joņevs ir dzimis 1980.
gadā. “Jelgava 94” ir viņa pirmā
grāmata. Par savu darbu autors

saņēmis arī vairākus apbalvojumus, no kuŗiem nozīmīgākais ir
2014. gada rudenī saņemtā Eiropas Savienības Literatūras balva, ko piešķir jaunajiem Eiropas
rakstniekiem.
Sarīkojumu ar uzrunu atklāja
Latvijas vēstnieks Francijā Imants
Lieģis. Diskusijā piedalījās rakstnieks Jānis Joņevs, tulkotājs Nikolā 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 organizēta sadarbībā ar franču izdevēju un Akvitānijas reģiona
grāmatu un audiovizuālo aģentūru (ECLA – écrit, cinéma, livre,
audiovisuel). Uzturēšanās laikā
viņš tiekas ar franču lasītājiem
dažādās Francijas pilsētās – Daksas pilsētas bibliotēkā, Bordo grāmatu festivālā, pilsētu grāmatnīcās, tostarp arī Parīzē notiekošajā grāmatu salonā (Salon du
livre de Paris).
***
Latvija piedalās starptautiskajā
Leipcigas grāmatu tirgū
No 17. līdz 20. martam Latvija
piedalījās starptautiskajā Leipcigas grāmatu tirgū (Leipziger
Buchmesse) ar nacionālo grāmatniecības un literātūras stendu.
Dalības ietvaros atzīti latviešu
dzejnieki un prozaiķi uzstājās
grāmatu meses organizētajā literatūras 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 Kortreikā, izstāžu zālē Budafabriek,
apskatāma starpdisciplināra izstāde “Ūdens karš” (Waterwar).
Tajā izvietoti 43 eksponāti, ko
radījuši mākslinieki, uzņēmēji,
zinātnieki un vides aktīvisti.

Visi darbi veltīti ar ūdeni saistītām temām, pieaicinot dažādu
nozaru pārstāvjus, tādējādi laužot ierasto diskursu par drūmo
nākotnes scēnāriju saldūdens
piekļuvei. Starp piecpadsmit valstu pārstāvju darbiem īpaša vieta ir ierādīta latviešu mākslinieka Voldemāra Johansona diviem darbiem – “Gaisa straumes”
(2007) un “Slāpes” (2015).
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS
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L AIKU UN VIETU MIJĀS
FRANKS
GORDONS
“Vai tās ir beigas Rietumiem?”,
bažīgi vaicā izcilā vēsturniece un
publiciste Anna Aplebauma laikrakstā Washington Post, raksturojot tagadējo situāciju kā ārkārtīgi
drāmatisku. Viņa brīdina, ka pietiek ar vēl divām vai trim sliktām
vēlēšanām (bad elections), lai pienāktu gals NATO aliansei, Eiropas Savienībai “un varbūt liberālajai pasaules kartībai, kādu
mēs pazīstam”.
Viņa gluži neizslēdz varbūtību,
ka nākamgad janvārī Trampa
personā par Baltā nama saimnieku varētu kļūt cilvēks, kam
nav ne mazākās intereses par to,
ko ASV prezidenti no Trūmena
līdz Obamam dēvēja “par mūsu
kopīgajām vērtībām”. Tramps labprāt novērstos no Eiropas, kuŗas
atbalstam ASV šķiež ik gadu milzu summas, un viņam būtu “labas attiecības ar Putinu”.
Ne tikai zināmiem amerikāņiem “mūsu alianses kļuvušas par
nastu”, raksta Anna Aplebauma:
pēc gada Francijā būs prezidenta vēlēšanas, un te labas izredzes
ir Marinai Lepēnai no “Nacionā-

SALLIJA
BENFELDE
Saeima ir nolēmusi steidzamības kārtā, tātad divos lasījumos,
pieņemt grozījumus Krimināllikumā, kuŗu mērķis ir vērsties
pret hibrīdkaŗa radītiem apdraudējumiem Latvijai un atvieglot drošības iestādēm spiegu
ķeršanu. Pirmais lasījums marta
sākumā jau ir noticis, “par” nobalsoja 72 deputāti, un aprīļa sākumā grozījumus paredzēts pieņemt otrajā – galīgajā lasījumā.
Jāpiebilst, ka steidzamības kārtā
pieņemtos likumus Valsts prezidents nevar atdot atpakaļ Saeimai vēlreizējai caurskatīšanai.
Tomēr izskatās, ka ar šo grozījumu pieņemšanu tik vienkārši
nebūs. Valsts prezidents Raimonds Vējonis publiskajos tīklos
jau ir paudis bažas par vārda
brīvības un citu pamattiesību nesamērīgu ierobežošanu, bet Latvijas Žurnālistu asociācija brīdina, ka vispārīgie formulējumi
Krimināllikuma grozījumos ļautu 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 pieķeršana korupcijā un citos smagos likumpārkāpumos valsts prestižu nestiprina, it īpaši laikā, kad
plosās hibrīdkaŗš un uzticība
valstij pazeminās. Piemēram,
nesen Valsts ieņēmumu dienests
(VID) finanču ministrei iesniedza “melno sarakstu”, tajā bija
173 dienesta darbinieki, kuŗu
finanču situācija šķiet aizdomīga. Vēlāk izskanēja ziņas, ka pret
vairākiem darbiniekiem uzsākts
krtiminālprocess. Svarīgi ir tas,
ka visu šo “VID sāgu” sāka žur-

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 Eiropas 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 nodrošināt labklājību un brīvību
gan Vakareiropai, gan Zimeļamerikai, “bet visas šīs lietas
mums šķiet garantētas, līdz to
vairs nebūs”, brīdina Aplebauma.
Šis brīdinājums ir pamatots.
Publiciste garāmejot pieminēja
Ungārijas premjerministru Viktoru Orbanu, kurš 15. martā, uzrunājot tautu sakarā ar valsts
svētkiem, nikni uzbruka Eiropas
Savienības vadībai Briselē sakarā ar ES piekāpību bēgļu jautājumā. Beidzot kanclere Angela
Merkele sapratusi, ka kaut kas jādara, lai miljonam pērngad Vācijā ieplūdušo migrantu nesekotu nākamais miljons. Visa tā bēg-

ļu būšana sašķēlusi Vācijas sabiedrību un ļāvusi jaunai, agresīvai, faktiski antieiropiskai partijai Alternative fuer DeutschlandAfD radīt draudus polītiskajai
stabilitātei “telpā starp Reinu un
Oderu”. Interesanti, ka naids pret
migrantiem sevišķi krasi izpaužas bijušās komūnistiskās VDR
(1949-1989) territorijā. Piemēram,
Saksijas-Anhaltes federālās zemes parlamenta vēlēšanās šai jaunai partijai izdevies ar 24 procentiem balsu ierindoties otrajā
vietā aiz Merkeles kristīgajiem
demokratiem, kas ieguva 29 procentus.
AfD darboņi, šaustīdami Merkeli un Briseli, zināmā mērā simpatizē Krievijai, kuŗas prezidents
Vladimirs Putins metis pamatīgu polītisku kūleni, izraisot milzīgu 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 lidmašīnas, kā arī sauszemes kaŗaspēka vienības. Vašingtonai un Lon-

donai, Briselei un Berlīnei tas bija
šoks! Kā to saprast? Ko tas nozīmē? Ne velti jau Čērčils reiz nosauca Krieviju kā “noslēpumā
tītu mīklu”... Rietumvalstu galvaspilsētās sāka spriest par Kremļa “plašo žestu”, demonstrējot
Krievijas miermīlību un gatavību sekmēt sarunas par Sīrijas
likteni, kam bija jāsākas Ženēvā.
Nakts no 14. uz 15. martu pagāja
vienos minējumos un hipotēzēs,
kamēr nākamajā dienā, 15. martā, ap pusdienas laiku no Kremļa
nāca vēsts, ka Krievija nebūt
negrasās izvest visu savu militāro
potenciālu, ka Sīrijā palikušie
“gaisa kosmiskie (!) spēki” (vozdušno-kosmičeskije sili) ne tikai
nevājinās, bet, gluži otrādi, pastiprinās “cīņu pret terrorismu”.
Un ka Krievijas bazes Latakija
un Tartusā tiks vēl vairāk nostiprinātas.
Vērīgi rietumvalstu analitiķi
tagad spriež, ka šī Putina kūleņa
mērķis ir pārliecināt Vašingtonu, ka ASV arī Tuvajos Austrumos nav vienīgā lēmēja, ka Krievija ir pastāvīgs, patstāvīgs faktors 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 numurā. Tajā ASV prezidents atgādina drāmatiskos brīžus 2013. gada 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 zināms, Putins “nāca Obamam
pretī”, solīdams pierunāt Asadu
likvidēt savu ķīmisko ieroču arsenalu. Tā nu Putins izglāba Asada režīmu un atbrīvoja Obamu
no smagās atbildības nastas...
Tikmēr Putina personas kults
Krievijā gūst jaunu izpausmi:
līdzās titulam “Krievijas Federācijas 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”.

Drošības vārdā. Veselības vārdā. Vai tiešām?
nālisti, TV raidījumā pētot VID
darbinieku ienākumu deklarācijas un pētot, kā pie lieliem
īpašumiem un skaidras naudas
krājumiem var tikt cilvēki, kuŗu
algas nebūt nav mērāmas daudzos 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 nelikumīga iegūšana? Šaubos, vai žurnālistam vispār ir likumīgas iespējas tādu informāciju iegūt,
bet tas savukārt nozīmē, ka vajadzības gadījumā padarot dokumentus slepenus, var veikt jebkādas koruptīvas darbības, var slēgt
valstij ļoti neizdevīgus līgumus
un tamlīdzīgi. Tādēļ militāru vai
izlūkošanas materiālu iegūšanu
un to publiskošanu tomēr vajadzētu nošķirt no informācijas,
kuŗa skaitās konfidenciāla, bet
kuŗa pēc būtības valsti neapdraud. Turklāt jau agrāk esmu
rakstījusi par to, ka daudziem
polītiķiem ir vēlme aizliegt publiski runāt un rakstīt jebko, kas
kaut kādā veidā skar drošības
iestāžu darbinieku rīcību, tiesu
lēmumus – pagājušās vasaras sākumā Saeimas Nacionālās drošības komisija bija sapulcējusies
uz ārkārtas sēdi, kuŗā apsprieda
žurnālistes Agneses Margēvičas
publicēto rakstu par Drošības
policijas (DP) darbinieku saistību ar personām, par kuŗām tiem
nākas lemt saistībā ar piekļuvi
valsts noslēpumam. Toreiz komisija bažījās nevis par to, cik
uzticami ir šie rakstā minētie

DP darbinieki, bet par to, ka žurnāliste par to vispār rakstījusi.
Solvita Āboltiņa toreiz pēc komisijas sēdes pauda: “Mēs pārrunājām 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 Krimināllikumā, 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 Juridisko komisiju Saeimai iesniedza grozījumus Krimināllikumā,
kuros nodaļā “Noziegumi pret
valsti” ir būtiskas izmaiņas. Galvenais uzsvars ir likts uz spiegošanu un citām pretvalstiskām
darbībām, bet ne tikai. Grozījumos paredzēts papildināt Krimināllikumu ar atbildību par valsts
noslēpuma nelikumīgu iegūšanu arī tad, ja šim nodarījumam
nav spiegošanas pazīmju. Par to
draudētu brīvības atņemšana uz
laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.
Savukārt, ja tas būtu izdarīts personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, sods varētu sasniegt pat
piecus gadus cietumā. Tātad –
vai žurnālistu komandas darbs,
lai atmaskotu kādas koruptīvas
vai nelikumīgas darbības, piemēram, DP vai Latvijas armijā,
tiktu formulēts kā personu grupas likumpārkāpums pēc iepriekšējas vienošanās?

Pēc Valsts prezidenta paziņojuma un diskusijām publiskajos tīklos, vairāki deputāti sākuši prātot, ka steidzamību Krimināllikuma grozījumos varētu
atcelt, lai tos varētu pārrunāt arī
ar speciālistiem un iegūtu plašāku ieskatu par to, kādos gadījumos cilvēktiesības ir vai
nav nopietni ierobežojamas un
vai pašreizējie grozījumi nedod
pārāk plašas interpretācijas iespējas.
Tikmēr, šķiet, bez plašākas ievērības 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 zināms, veselības ministrs Guntis
Belēvičs (ZZS) ir ierosinājis grozījumus “Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā”, ierobežojot sievietes tiesības ziedot savas
olšūnas, turpmāk šādas tiesības
paredzot tikai dzemdējušām sievietēm. Jāpiebilst, ka savu priekšlikumu G. Belēvičs nav pamatojis ar zinātniskiem pētījumiem
vai medicīniskiem pierādījumiem, un zinātnisku pētījumu trūkumu ministra argumentācijā
apliecinājusi arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu
asociācijas prezidente Dace Matule. Interesanti, ka Belēviča ierosinātais ierobežojums attiecināts tikai uz sievietēm, tādu pašu
ierobežojumu nenosakot vīrietim – pirms spermas ziedošanas
vispirms kļūt par tēvu. Tiesībsargs šādā pieejā saskata dzimu-

mu diskrimināciju: “Vienlaikus
no likuma anotācijas šobrīd nav
rodams pamatojums atšķirīgai
attieksmei, nosakot ierobežojumu ziedot savas olšūnas tieši nedzemdējušām sievietēm. Veselības riski, uz kuŗiem norādīts vairākos starptautiskos pētījumos,
var attiekties gan uz dzemdējušām, gan uz nedzemdējušām sievietēm. Satversmes 96. panta aspektā jāņem vērā sievietes tiesības uz autonomiju, kas ietver
tiesības pieņemt lēmumu par
savu ķermeni. Sieviete var pieņemt lēmumu vispār nevēlēties
kļūt par māti, bet viņa var vēlēties
ziedot savas olšūnas citu sieviešu
vajadzībām” un “Uzskatu, ka šobrīd 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 ierobežojums ir izdarīts.” Jāpiebilst gan,
ka šobrīd Saeima ir atlikusi šo
grozījumu galīgo pieņemšanu
līdz papildus informācijas saņemšanai. Tomēr gan ņemšanās
ap krimināllikuma grozījumiem,
gan veselības ministra izpratne
par dzimumu līdztiesību apliecina kādu bēdīgu faktu – polītiķiem liekas, ka kārtība, drošība
un ģimenes laime ir atkarīga no
tā, cik ļoti valsts aizliegs visu, ko
vien var aizliegt. Tāda pēctotalitārisma domāšana acīmredzot.
Priecē tas, ka, par spīti polītiķu
centieniem un sabiedrības miegainībai daudzos jautājumos, aizliegt visu pēc kārtas vairs nav tik
vienkārši.
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L ASĀMVIEL A TURPINĀJUMOS

IEMESLS

Romāns

ANNE FON KANĀLA
No vācu valodas tulkojusi SILVIJA ĢIBIETE
(Turpināts no Nr. 11 )
Pēc trim gadiem Viviana jau
bija mirusi, Pelle apaļš bārenis,
vectēvs Oskars viņa aizbildnis
un Amija kļuvusi vientuļa. Vienīgi fotogrāfija ar Amiju un Vivianu 1957. gadā, kas melnā rāmītī 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 pasaules. Savukārt abas sievietes
viņiem šķita svešas, pēc tām viņi
pat neilgojās.
Lauritam tie bija skaistākie
mirkļi: pēcpusdienās sēdēt pie
vectēva Oskara virtuves galda,
ēst auzu putraimu putru ar kanēli un cukuru, piedzert limonādi no baltas stikla pudeles un
baudīt klusumu, kas apņēma
rimtos āmura sitienus, Oskaram
labojot uz koka kājas uzstieptās
kurpes, kamēr Pelle un viņš
gatavoja 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 izrādīja nevērīgu pašapziņu un nelikās tās iespaidots, jutās brīvāk
nekā jebkurš cits. Resno Frīdu,
tāpat kā viņas aknu frikadeļu
zupu, viņš mīlēja no sirds, pret
Amiju izturējās pieklājīgi, savukārt 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 atbildēja, un Lauritam šķita, ka
viņa balsī jaušas kaut kas līdzīgs
cieņai, ar kādu tēvs par viņu
nerunāja nekad. Viņš domās sevi
lamāja, jo nespēja iedomāties, kā
varētu kļūt par viltnieku.
Pēc Magnusa mērauklas, sliktākā 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 ieelpojuši ādas un cigāru dūmu
smaržu un uzmanīgi pieskārušies zebras ādai pie sienas. Pustumsā istaba šķita vēl nemājīgāka nekā parasti. Laurits no Staļina turējās pa gabalu, taču Pelle
apaļajai, sastingušajai acij piegāja pavisam tuvu. Brīdi klusējot,
to pavērojis, viņš teica:
“Tas man jāpastāsta Oskaram.”
Bumba sprāga nākamajā dienā.
“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

kļuva neizturams. Laurita sirds
skaļi dauzījās. Viņš neuzdrošinājās sekot draugam. Acis nenovērsis, viņš raudzījās tumšajā
rīklē, kurā bija nozudis Pelle.
Pēc dažām sekundēm, iznācis
no istabas, viņš nevērīgi aizcirta
durvis. Laurits sarāvās.
“Tā nekādā gadījumā nav Staļina acs. Vectēvs teica, ka Staļinam acis bija brūnas. Un viņš jau
nu zina labāk.”
Laurits palika bez valodas, ne
tikai tāpēc, ka viņam bija jāpiekrīt Oskaram, bet arī tāpēc, ka
viņa draugs uzdrīkstējās aizcirst
durvis un bez aplinkiem apvainot 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 uzbrauktuvi, skrēja pa ielu, skrēja zem
gaiši zaļajiem bērziem, garām
tirgonim Melleram. Tikai baznīcas laukumā viņi apstājās, jo bija
bez elpas.
“Profesors melo,” Pelle, smagi
elsdams, sēca.
Laurits bija noliecies un, rokas pret augšstilbiem atbalstījis,
smagi elpoja. Viņš neparaudzījās augšup. Viņa rīkle dega. Viņš
būtu varējis raudāt, ja vien tas
nebūtu drausmīgs pašcieņas zaudējums, un tad vēl atziņa, ka viņam 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 iespējams.”
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 atklāsies 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, Laurits skaitīja sekundes. Sešdesmit. Katru atsevišķi. Sāka skanēt
pulksteņa sitieni, Laurits aizturēja 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 degungalu. “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 kaulainajām rokām snaikstījās pēc
viņiem, tie ķērās Pellem pie rīkles. Tāda bija patiesība. Un Staļins bija viņus pieķēris.
Pelle gārdza vēl skaļāk, izklausījās, it kā viņš taisītos mirt.
“Redzi nu, tas tev par sodu!”
Laurits kliedza. “Manam tēvam
vienmēr ir taisnība!”
Šajā mirklī Pelle sāka sprauslot, viņa siekalas kā simtiem dimantiņu izšķīda saules gaismā.
“Nav taisnība, idiots tāds.”
Pelles acis atkal raudzījās taisni. Viņš nolēca no mūra sētas.
“Pelle!” Laurits satraukts iekliedzās. “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 raidījuma Aktuell ievadošā melodija un televizora ekrānā parādījās Larsa Orupa pārakmeņotā
seja, aizlavīties pie Pelles un uzsmēķēt miera pīpi, kamēr viņa
vecāku uzmanība veselu pusstundu bija veltīta laika prognozei, jaunākajiem notikumiem aiz
dzelzs priekškara un bruņošanās
sacensībai.
Pagājušajā ziemā Pelle bija
veltīgi centies viņu pierunāt slepus pievienoties miera aktīvistu
kustībai. Vasarā Laurits pat bija
uzdrošinājies Amerikas ārlietu
ministra Henrija Kisindžera vizītes laikā stāvēt blakus Pellem
uz galvenās ielas, kad viņš meta
šī vīra virzienā sapuvušus tomātus – taču kad viņš drīz vien
pēc tam pirmoreiz lepni aizbrauca draugam pakaļ savas mammas gaiši zilajā volvo Amazon,
lai aizvestu viņu uz kādu demonstrāciju, tā vietā, lai aiz sajūsmas 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 patiešām 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 labākais 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 neizpratni.
“Dari, kā zini, bet es braukšu ar
velosipēdu,” Pelle teica, pagriezās un nozuda šķūnītī. Atstādams
Lauritu siltajā vasaras vakarā pie
Oskara mazās mājiņas; pīlādžiem, kā tas parasts šajā gadalaikā, 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 demonstrācijā pret karu Vjetnamā
un pret kodolenerģijas izmantošanu. Kāpēc viņam pašam nekad nebija ienācis prātā vasaras
brīvlaikā kājām apstaigāt Zviedriju un pēc skolas beigšanas doties 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 norādītu, cik ļoti slikti ir piederēt
augstākajai šķirai.
Lauritam vienmēr bija šķitis
normāli, ka viņa mājās tika rīkotas viesības, ka pie viņiem
ciemojās tēva ložas brāļi, ka pie
viņu mājas piebrauca limuzīni
un tumsā notika Svēto no Svētajiem tikšanās, kuru nedrīkstēja
traucēt, ka viņa māte organizēja
labdarības pasākumus, ka viņiem bija gan pavāre, gan aukle,
ka viņš vienlaikus iemācījās siet
gan kurpju auklas, gan kaklasaiti, ka atklāti nedrīkstēja rādīties plašākā sabiedrībā un ka
arī mērenība pieder pie tikumiem. Ģimenes teātris, kurā ikviens savu lomu spēlēja perfekti.
Iestīvināta konvencija. Tas bija
tikai normāli, ka aukstumu mājā
neizstaroja ne sienas, ne marmora grīda, bet tas bija gaisā, un
tikpat normāli bija, ka nekad
nekā netrūka, ja arī tikai materiālā ziņā.
Kamēr Laurits vēl ticēja stāstam 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 nabassaite ar pārējo pasauli.
Ne vārda neteicis, viņš aizslēdza mašīnu un uzsēdās uz Pelles
velosipēda bagāžnieka. Brauciena laikā viņš kaut kā mēģināja
Pellem izskaidrot atšķirību starp
oportūnismu un gatavību uz
kompromisiem, taču Pelle tikai
pasmējās.
“Laurit, tu esi muldoņa, jo vienīgais, kas tevi patiešām interesē, ir klavieres! Un uz sapulcēm
tu nāc tikai meiteņu dēļ,” viņš
teica, uzkāpa uz pedāļiem un
tīšām iebrauca grambā.
Iespējams, ka viņam bija taisnība. Taču tā jau bija pagātne.

Laurits dziļi ievilka elpu. Aizvēra acis. Un pēc divām ceturtdaļpauzēm spēcīgi nospēlēja pirmo beigu akordu. Tad otro, tercu zemāk. Steinway nodrebēja.
Laurits pat nepacēla galvu. Tagad viņš atkal sajuta savas sirds
pukstus, paraudzījās uz pirkstiem 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 septiņarpus minūtes.
Tagad Šopēns. Etīžu meistars,
kas sagādā mokas ikvienam jaunam pianistam. Nekur citur tik
labi nebija saklausāmas vājās
vietas. Viņam šīs etīdes patika,
tās prasīja to, ko viņš savā pašpārliecinātībā bija uzskatījis par
apsēstību, viņa māte savukārt
par no tēva mantotu centību.
Patiesība laikam tomēr atradās
kaut kādā nedefinējamā vidū.
Okeāna etīdi viņš bija izvēlējies pavisam vienkārša iemesla 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, aizturēja 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 nirēju 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 spoguļojās 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 astoņdesmit 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 noslīkst, ja ilgi tur galvu zem ūdens,”
Magnuss no laipas sauca Lauritam, kas tieši tajā brīdī bija sekojis kādai jūras zvaigznei, un
izniris, lai atgūtu elpu. “Labāk
būtu, ja tu pārmaiņas pēc arī
peldētu.”
Ar skaistu lēcienu no
(Turpinājums sekos)
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Lielākās iespējamās brīvības izvēle
Fotografs un dokumentālā kino režisors Kaspars Goba intervijā žurnālistei Sallijai Benfeldei
Kaspars Goba ir dokumentālā
kino režisors un fotografs. Filmējis un fotografējis un veidojis rakstus daudzviet pasaulē –
Krievijas ziemeļos, Sibirijā, Kaukāzā, Tālajos Austrumos, kurdu
apdzīvotajos rajonos Turcijā, romu taboros Latvijā un Lietuvā,
Īslandē. Kaspara dokumentālās
fotografijas izstādes “Seda. Purva ļaudis”, “homo@lv”, un “Romi
Latvijā” bijušas iekļautas laikmetīgās mākslas izstādēs vairāk nekā 20 Eiropas valstīs. 2006. gadā sadarbībā ar žurnālisti Ievu
Puķi iznāca Kaspara fotoalbums
“Īslandieši. Starp ledājiem un lavu”, kas ieguva Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas balvu kā
Gada labākais mākslas albums.
2014. gadā iznākusī grāmata
“Rīgas salas” ieguva asociācijas
balvu kā Gada labākais fotoalbums. Kaspara jaunākais darbs
fotografijā ir līdzdarbošanās
projektā “Dzīve kustībā” (2015),
kuŗa laikā latviešu un norvēģu
fotografi veidoja izstādi un grāmatu par Norvēģijā dzīvojošajiem latviešiem un norvēģiem
Latvijā.
Kopš 1996. gada Kaspars darbojas dokumentālā kino jomā
kā režisors un operators, un viņa
kontā ir vairāk nekā 20 filmu.
Kaspara pirmo pilnmetrāžas dokumentālo filmu “Seda. Purva
ļaudis” (2004) translēja Vācijas
un Francijas telekanālā ARTE,
un 2005. gadā tā saņēma Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps balvu nominācijā “Labākais
laikmeta dokuments”. Filma
“homo@lv” (2010) bija pirmā
Latvijas dokumentālā filma, kas
iekļauta Berlīnes Starptautiskā filmu festivāla programmā.
2005. gadā Kaspars izveidoja savu filmu studiju Elm Media, kas
veido filmas par aktuāliem sociāliem jautājumiem, kā arī izglītojošas vides filmas.
2013. gadā Kaspars kopā ar
kolēģiem pārcēlās no Rīgas uz
Cēsīm un Ruckas muižā izveidoja Ruckas mākslas rezidenču
centru. Kopš 2014. gada te notiek dažādu radošo jomu vasaras skolas un semināri. 2015. gada rudenī sāka darboties arī
analogā fotolaboratorija, un gaidāms, ka šajā rudenī rezidenču
centrā sāks uzturēties pirmie
individuālie rezidenti, kas strādās pie saviem filmu un foto
projektiem.
ZEMNIEKS
AR FILOZOFIJU KABATĀ
Tu pabeidzi Jāņmuižas lauksaimniecības skolu, kurai ar fotografiju 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 pagastā. Mana izvēle bija par labu
šķietamajai brīvībai, ko piedāvā
lauksaimniecība – ja pats visu
izaudzē, tu esi neatkarīgs. Tā bija
pusaudža ilūzija par absolūto
brīvību, ko vari īstenot. Man visa
bērnība pagāja laukos, vecmam-

tība ir bijusi kā liels svārsts, sociāldemokratiskā ideja vispirms
pārauga kaut kādā murgainā komunistu vājprātā, tagad ir mežonīgais kapitālisms. Pēc padomju
laika pie mums ar cilvēkiem nav
iespējams runāt par sociāldemokratiskām idejām, par solidaritātes jēdzienu kaut vai bēgļu jautājumā, veselības aprūpē vai izglītībā, lauku un pilsētas iedzīvotāju vienādām iespējām. Mēs
joprojām esam kapitālisma uzkrāšanas stadijā, ir grūti uz to
noraudzīties. Skatoties uz Somiju 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 centriskas un labējas partijas un, ja
tu runā par sociāldemokratiju,
par kreisumu, tad ir risks, ka tev
piekarinās visādas birkas.

Kaspars Goba: “Cēsīs ir daudz vieglāk dzīvot nekā Rīgā, jo Cēsis ir
daudz eiropiskāka, tā ir vairāk Centrāleiropas pilsēta nekā Rīga. Manuprāt, te procentuāli ir mazāk provinciālisma nekā Rīgā.”
mai bija pāris govju, un pirmais
traktors man bija gados trīspadsmit, tāds neliels traktoriņš, ar
kuŗu strādāju. Ziemā zāģēju malku 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 Ulmaņa laikiem – mūsu sviests,
mūsu bekons. Leģendas bija dzīvas vecvecāku stāstos par dzīvi
lauku sētā. Protams, gribas būt
brīvam, būt nevis darba ņēmējam, bet darba devējam, kurš
visu izlemj.
Tomēr no laukiem aizgāji
Diezgan ātri nācās saprast, ka
tā gluži nav, ka lauku saimniecība dod brīvību, patiesībā nevari būt brīvs, jo esi atkarīgs
no iepirkuma cenām graudiem,
pienam. Tādēļ otrā joma, kuru
izvēlējos savai brīvībai, bija fotografija, jo fotografēju jau no
bērnības. Žurnālistika un fotografija bija lietas, kas likās svarīgas. Deviņdesmit trešā gada rudenī sāka iznākt žurnāls “Rīgas
Laiks”, un atceros, ka Cēsīs, Vienības laukumā, nopirku žurnāla
pirmo numuru, apsēdos uz ielas
apmales, lasīju un sapratu, ka tas
ir tas, ko gribu. Iestājos Vēstures
un filozofijas fakultātes sagatavošanas kursos ar domu iestāties filozofos – “Rīgas Laikā” taču
strādāja filozofi, kuŗi bija pabeiguši to fakultāti. Iestājeksāmenos sacerējumu par Platonu
un Konfūciju uzrakstīju diezgan labi, bet mana angļu valoda
bija ļoti bēdīga. Tā bija maksa
par Jāņmuižas lauksaimniecības
skolu – pratu saremontēt traktorus, uzart zemi, nokaut lopus,
varēju iemācīties antīko filozofiju, Platons un Konfūcijs iestāj-

eksāmenos nebija problēma, bet
angļu valoda... Jāņmuižā mums
bija ļoti laba skolotāja, kuŗa uzskatīja, ka lauksaimniekam jāzina arī filozofija un politoloģija,
un mājās mums bija daudz grāmatu, tās pirka māte, man liekas, ka lielāko daļu savas naudas
viņa iztērēja grāmatās. Man bija
tāda interesanta dzīve – braucu
ar traktoru, vācu bietes vai darīju citus darbus un lasīju, lasīju.
Divas paralēlās dzīves...
Uzaugu viensētā, savdabīgā
reālitātē, un tas ietekmē turpmāko dzīvi.
Nu jā, filozofos es netiku, pabeidzu fotoskolu, ieguvu fotografa diplomu. Diezgan agri sāku iet pie Ulda Brieža uz “Dienu”, patiesībā viņš formēja manu pasaules redzējumu kā fotografam – fotoportreti, reportāžas. Viņš deva nedaudz kreisu
pasaules skatījumu, bija mans
skolotājs.

Vai tavs polītiskais kreisums
ir saglabājies?
Tas ir tikai stiprinājies (smejas). Bet tam nav nekāda sakara
ar to, ko parasti ar šo jēdzienu
saprot Latvijā. Es ar kreisumu
domāju skandināvu kreisumu –
progresīvie nodokļi, solidāritāte
un viss pārējais. Savulaik runāju
ar Imantu Grosu par Piekto gadu, par visu, kas ar to saistīts.
Viņš kā Zviedrijas latvietis pārdzīvoja, ka Latvijā nav sociāldemokratiskā diskursa, ka pēc neatkarības atgūšanas esam aizgājuši ļoti labējā, nevienlīdzīgas
sabiedrības virzienā. Ir jocīgi redzēt mūsu attīstību plašākā kontekstā – Ziemeļvalstīs pēc Piektā
gada sociāldemokratiskā doma
bija dzīva, attīstījās. Sociāldemokratija ir evolucionējusi, Ziemeļvalstu iekārta ir ļoti līdztiesīga, veselības aprūpe, izglītība
cilvēkiem ir, viņi jūtas daudz labāk nekā pie mums. Latvijā attīs-

NE TIKAI FOTOGRAFS
Tava pirmā “solo” ekspedīcija
kā fotografam bija brauciens
uz Sibiriju?
Zināju par Ingvaru Leiti, kurš
kopā ar Uldi Briedi septiņdesmitajos gados ar velosipēdu bija
braucis uz Vladivostoku, tas
mani iedvesmoja. Fotoskolas laikā, deviņdesmit piektā gada ziemā, aizbraucu uz Sibiriju, lai
veidotu stāstus par tur dzīvojošajiem latviešiem. Toreiz no avīzes “Neatkarīgā Cīņa” biju dabūjis komandējumu, un Viktors
Daugmalis man uzrakstīja komandējuma vēstuli. Lato Lapsa
savukārt man iedeva preses karti
no nedēļas avīzes “Tev”. Komandējuma vēstule man bija brīnišķīga, un vairākas reizes tā mani
izglāba no nejaukām situācijām,
kad mani aizturēja milicija.
Vēstulē bija rakstīts, ka esmu
“Neatkarīgās Cīņas” līdzstrādnieks 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 mēnešus. Atpakaļceļā vēstniecībā satiku Ābramu Kleckinu, un viņš
mani aizsūtīja uz Jura Podnieka
studiju. Tas savā ziņā bija pagrieziens manā dzīvē. Ar Sibirijas materiāliem es aizgāju pie
Vairas Strautnieces, kuŗa mani
ieveda kino pasaulē. Podnieka
studija man deva daudz, tur satiku Daini Kļavu, kurš veidoja
sižetus “Vides faktiem” un uzaicināja mani piedalīties pie filmu
scēnāriju veidošanas. Vēlāk Vaira
Strautniece mani uzaicināja piedalīties pie filmas “Viens ciems
Sibirijā” par latviešiem Bobrovkā. Savukārt žurnālā “Rīgas
Laiks” nonācu tā, ka kaut ko
mazliet darīju “Neatkarīgajai Cīņai”, un reiz ar viena raksta ieceri māksliniece Anita Kreituse
aizsūtīja mani uz “Rīgas Laiku”,
sakot, ka tas ir materiāls žurnālam. Tā es fotografēju, arī rakstīju un sāku darboties ar filmām.
(Turpinājums 9. lpp.)
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Lielākās iespējamās brīvības izvēle
(Turpināts no 8. lpp.)
Kā izvēlies cilvēkus un vietas,
kuras fotografē?
Tie ir dokumentāli stāsti, citu
cilvēku pieredze, ko es gribu
stāstīt tālāk. Bildējot Rīgas salas, vēlējos iemūžināt tās vietas,
kuŗas vēl glabā savu stāstu, kurās
vēl redzama tās pirmspadomju
laiku Rīgas nomaļu atblāzma –
baļķu šķirotāju, zvejnieku, zemnieku pēcteči. Man gribējās izstāstīt Rīgas nomaļu stāstu pirms
nākamā ekonomiskā veiksmes
stāsta, kas ar buldozeriem un zemes smēlējiem visu nolīdzinās.
Kādēļ sāki mācīties Bioloģijas fakultātē?
Rakstīju sižetus dabas filmām
un nolēmu, ka kādu gadu vajadzētu pamācīties bioloģiju, lai
labāk saprastu to, par ko man
jāraksta. Fakultāte mani ievilka,
un dekanātā bija jaukas kundzes, kuŗas katru reizi, kad gāju
un sacīju, ka gribu izņemt dokumentus, man sacīja, ka man
jāmācās un jābeidz fakultāte. Tā
piecus gadus mācījos un saņēmu bakalaura diplomu. Vēlāk
mazliet pamācījos kino producēšanu Dānijā, dokumentālā kino 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 Francijā. Fotoizstāde par šo pašu tēmu kopā ar filmu vēl ilgi ceļoja
pa Eiropas izstādēm un galerijām, taču Latvijā nekādu īpašo
diskusiju par krievvalodīgo tēmu neizraisīja. Un man likās, ka
sociālais dokumentālais kino
Latvijā neuzrunā plašāku auditoriju un cilvēki nav gatavi izdarīt secinājumus, ka vajadzīga
pauze, ka esmu pateicis to, ko
tobrīd gribēju pateikt.
Un aizgāji mācīties uz medicīnas koledžu, lai kļūtu par
ārsta palīgu?
Biologos es aizgāju zaļās bioloģijas virzienā, interesējos par
ekosistēmām, bet man palika
interese par cilvēku, par tā fizioloģiju. Tā iestājos medicīnas koledžā. Daudzus priekšmetus,
kuŗus biju mācījies Bioloģijas
fakultātē, man uzreiz ieskaitīja.
Biju mācījies koledžā nepilnu
gadu, kad Rīgā divtūkstoš piektajā gadā notika pirmais praids.
Mani satrieca tas, ko ieraudzīju – cilvēku attieksme, reakcija.
Veidojot dabas filmas, laikam
biju attālinājies no Rīgas, atsvešinājies 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 piecus gadus. Pa vidu bija arī dabas filmas ekosistēmām un par
nacionālajiem parkiem. Stāsti,
kuŗu mērķis ir veicināt izpratni
par dabas vērtībām un to saglabāšanu.
2010. gada beigās atgriezos
Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas
koledžā un pēc divarpus gadiem

Ruckas muiža

pabeidzu. Tagad vēl jāpabeidz
“astes” komunikācijas maģistrantūrā. Savulaik iesāku, un kolēģi labprāt vēlētos, lai lasu lekcijas par dokumentālo kino, bet
tam savukārt vajadzīgs maģistra
grāds. Tā sanācis, ka kopš deviņpadsmit gadu vecuma visu laiku
kaut ko studēju (smaida), joprojām 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 sajūta, ka Rīgā vairs nav radošā
gara. Rīga ir provinciāla pilsēta
ar ambīcijām par kaut ko būt,
bet pilsēta nevelk. Es neredzu
Rīgu kā kultūras pilsētu. Smadzenes, kas Rīgā varētu radīt
kaut ko šīs pilsētas izmēram atbilstošu, visu laiku plūst projām,
neizveidojas kritiskā masa, kas
vajadzīga kultūrai tādā lielā pilsētā. Es neredzu to ietekmi kā
piemēram, Stokholmā, Gēteborgā vai Amsterdamā. Būt Rīgā
nozīmē kaut ko atražot, turpināt
iekļauties kaut kādās shēmās.
Tas nav interesanti, un es jau labu laiku biju domājis braukt
projām no Rīgas. Skatījos uz kādu no Eiropas pilsētām, sākumā
tiešām par Cēsīm nedomāju.
Vecāki vadīja savu lauku saimniecību Vaivē, kā nu prata un
varēja, bet tad tēvs nomira, un
jautājums bija, ko darīt. Mammai bija grūti ar visu tikt galā,
lai gan viņa, protams, to darīja.
Mēs nolēmām atgriezties laukos
un kaut kā to visu savākt. Savukārt Cēsīs sāku meklēt vietu,
kurp varētu pārcelt filmu studiju. Cēsīs ir daudz tukšu ēku.
Gan pašvaldībai, gan privātajam sektoram. Ja vien ir laba ideja, kuŗu esi gatavs īstenot, telpu
ir daudz. Vienā brīdī Cēsu galva
Jānis Rozenbergs piedāvāja apskatīties Ruckas muižu, kuŗa
jau kādu laiku bija stāvējusi tukša. Apskatījāmies – iekštelpu nolietojums 100 procenti, ēkas kopējais nolietojums 81 procents,
griesti nogāzušies, sienas nolupušas, grīdas sapuvušas. Teicu, ka
neesam tik traki, turklāt mums
nevajag 800, bet tikai 100 kvad-

rātmetrus. Tomēr tā Ruckas
muiža neizgāja no prāta. Savulaik Liepājā, Kaŗostā, bija kultūras centrs K-2, daudziem vēl ir
skumīgi par to, ka tas beidzās.
Tā bija brīnišķīga vieta. Un tad
pēkšņi sapratu, ka niša ir tukša,
ir daudz cilvēku, kas kaut ko gribētu darīt, labprāt organizētu
tādā vietā vasaras skolas, seminārus. Apsolīju padomāt. Apmēram pusgadu meklējām iespējas, rakstījām koncepciju un
runājām ar Latvijas Laikmetīgās
Mākslas centru, Mākslas akadēmiju, Kultūras akadēmiju, ar
daudzām institūcijām, kuŗām
teorētiski varētu būt interese.
Viņi sacīja, ka gribētu vasaras
prakses, skolas, nometnes. Bija
skaidrs, ko darīt vasarās, un sākām domāt par ziemām, lai būtu rezidenču vieta fotografiem
un režisoriem, kas brauc montēt
savas filmas.
Tā tas sākās. Tas bija pagrieziena brīdis. Līdz tam bijām
tikai ņēmuši – braucot viesos uz
kādiem radošiem centriem un
rezidencēm, bet tad izlēmām, ka
varam dot arī citiem. Piekritām muižu apsaimniekot, remontdarbus pabeidzām ātrāk,
nekā sākumā bijām domājuši,
jo cilvēki jau gribēja ierasties.
Vienu brīdi aizpagājušajā vasarā
mums gāja pavisam traki – pa
vienām durvīm nesa iekšā tualetes podu, ko ielikt izremontētajā tualetē, bet pa otrām durvīm
jau nāk māksliniece no Zviedrijas. Brīžiem likās, ka balansējam
uz vājprāta robežas, bet beigās
viss sakārtojās un notika. Sākām
ar četrām vasaras skolām, bet
pagājušajā gadā lielie sarīkojumi
bija deviņi, arī šogad jau daudzi
pieteikti. Mūsu koncepts ir izrādījies dzīvotspējīgs.
Ar dzīvesbiedri dzīvojat muižā?
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 Kaŗostas 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.

Vai tagad esi ieguvis brīvības
izjūtu?
Manuprāt, brīvības izjūtas ir
tieši tik, cik pats sev to paņem. Ik
pa laikam es braucu ārpus Latvijas, 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 iespējams,
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 komerciāls, polītisks spiediens. Ja vari
radīt stāstus, filmas tāpēc, ka tā
domā, tā jūti, un tev ir svarīgi
par to runāt, tu esi brīvs. Ja jātaisa Tukuma sviesta vai “Dobeles
dzirnavnieka”, vai, vienalga, kādas citas reklāmas, lai savilktu
kopā galus – par kādu brīvu izvēli 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 saimniecībā. Mēs varam atļauties veidot mākslu, veidot projektus,
kas nav tik komerciāli orientēti.
Protams, tu esi atkarīgs no kaut
kādiem lielajiem spēkiem – piemēram, valstī iebrūk kāds kaŗaspēks vai kāds nospiež atompogu, vai arī kāds izdomā spekulēt
finanču tirgos, un viss sabrūk. Ja
esošās stabilitātes vai nestabilitātes ietvaros nav jāpieņem lēmumi, kas riebjas, bet kuŗus esi
spiests pieņemt, tu esi brīvs.
Cēsīs ir daudz vieglāk dzīvot
nekā Rīgā, jo Cēsis ir daudz eiropiskāka, tā ir vairāk Centrāleiropas pilsēta nekā Rīga. Manuprāt, 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 –
terroraktu laikā un drīz pēc tam,
lai ar draugiem, vides aktīvistiem piedalītos lielā klimata protesta pasākumā COP21 laikā.
Man liekas svarīgi paust savu
nostāju šajos jautājumos. Mūsu

Rietumu patērētāju sabiedrība
ir tā, kas lielā mērā ir sējusi to,
ko tagad pļaujam – klimata izmaiņu izraisīti sausumi un pārtikas trūkums, tad sekojoši iekšējie konflikti, tad bēgļu straumes, tad neprātīgā bumbošana
no mūsu puses. Savukārt citur
pasaulē dēļ ūdens līmeņa paaugstināšanās applūst salas un
piekrastes apdzīvotas vietas. Tieši
fosilās ekonomikas izraisītās klimata izmaiņas un to sociālekonomiskās sekas ir drauds mūsu
pasaules pastāvēšanai, un cilvēkiem ir jāizdara spiediens uz savām valdībām, lai tas tiktu risināts ar saprātu un maksimāli
domājot par nākotni, nevis kaut
kādiem īstermiņa risinājumiem.
Protesti bija ļoti liela iecere,
pie tās tika strādāts pusotru gadu. Taču asiņaino terroraktu dēļ
pasākums neizdevās tāds, kā bija
plānots, tas pulcēja tikai kādus
divdesmit tūkstošus, kas tajā baisajā gaisotnē nebija maz. Ja nebūtu notikusi šī traģēdija, piedalītos 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. Nezinu šos konkrētos terroristus
Parīzē, nezinu viņu motīvāciju,
bet esmu intervējis divus čečenu lauku komandierus, vienam
no viņiem brāļadēls piedalījās
uzbrukumā Maskavā Dubrovskas 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, kuŗiem viss ir atņemts, iet līdz galam, viņi nekā vairs nebīstas.
Man liekas, ka mēs līdz galam
nesaprotam, ka mūsu militārais
pārspēks ir iedzinis šos cilvēkus
tādā izmisumā un bezcerībā, ka
viņi savu vienīgo dzīvi ir gatavi
iznīcināt un pakļauj to fanātiķu aicinājumiem. Viņiem ir atņemts pilnīgi viss, mājas sabumbotas, tuvinieki nogalināti, viņiem ir atņemta citas dzīves iespēja. Pagājušajā gadā Amerika
uz musulmaņu valstīm ir nometusi vairāk nekā 23 tūkstošus
aviobumbu. Un Amerika nav
vienīgā, 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 aizsargājams 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 pārbūvētas līdz 20. gadsimta 60. gadiem.
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Šogad paiet 50 gadi, kopš darbību sāka mazais teātris sanfrancisko. Šo jubileju ansamblis svinēs sestdien, 23. aprīlī, Latviešu
draudzes namā Sanfrancisko,
uzvedot Mārtiņa Zīverta lugu
„Nauda”. Ziemeļkalifornijas latvieši visus šos gadus ir priecājušies
un lepojušies, ka tieši viņu vidū
izveidojās ASV latviešu sabiedrībā visilgāk nepārtraukti darbojies teātŗa ansamblis. Ansambļa
sirds un dvēsele no pašiem sākumiem līdz pat šodienai ir Siliņu
pāris – Laimonis un Brigita. Ar
saldsērīgām izjūtām jāuzņem pa-
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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) apstrādāja savā godalgotajā lugā „Copenhagen”, un tā guva globālu atsaucību.
Bez „Āksta” mazais teātris sanfrancisko vēl izrādījis šādas Zīverta lugas: „Tvans”, „Šmilšu tornis”,
„Pēdējā laiva”, „Kaļostro Vilcē” un
„Cenzūra”. Pirms teātŗa nodibināšanas vēl esmu iestudējis „Karātavu 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 ansambli, kas spēlētu tikai latviešu
publikai? mazā teātŗa sanfrancisko dibinātāji bijāt jūs abi,
Ivars Lindbergs, Ingūna Pampe
un Dainis Turaids. Kuŗi vēl jau
no paša sākuma palīdzēja jums
izrāžu sagatavošanā – gaismotāji, skaņu techniķi, dekorātori,
suflieŗi?
L.S. Strādājot amerikāņu teātrī

darbiniekiem Latvijā. Tas viņam,
kā arī vienai daļai trimdinieku,
nebija pieņemams, un viņš pārtrauca savu darbību.
Sākuma gados varējām lepoties ar izciliem palīgiem un aktieŗiem, tādiem kā Laimonis Stabulis, 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 rīkojoties, spēja uzburt visvisādus efektus un noskaņas, tā palīdzot re-

stījis gan avīzēs, gan žurnālos.
Ir arī vēl citi, kuŗi ar savu darbu
un mākslu ir veicinājuši mūsu
teātŗa izaugsmi. Tāds ir Anšlavs
Eglītis un Raimonds Staprāns.
Viņu lugas mēs esam izrādījuši
visvairāk: Eglīša desmit un Staprāna 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.

Taira Zoldnere un Armīns Staprāns izrādē "Jaukās zvanu skaņas"

Ansambļa sirds un dvēsele – Brigita un Laimonis Siliņi

ziņojums, ka līdz ar 23. aprīļa izrādi būs noslēdzies loks un mazais
teātris pārstās eksistēt. Jāatceras amerikāņu teiciens „never say never”.
Neskaitāmie mazā teātŗa skatītāji, atbalstītāji, kā arī visi, kas pielikuši savu roku ansambļa darbībā,
vienmēr ar prieku un pateicību
atcerēsies, ka bijuši liecinieki šī
ansambļa darba gaitai un no sirds
apsveic Laimoni un Brigitu Siliņus. Viņu apņēmība, neatlaidība,
enerģija un lielā mīlestība uz teātŗa
mākslu ir bijusi apbrīnojama.
Aicināju Laimoni Siliņu atbildēt uz dažiem jautājumiem.
Māra Celle. Mazā teātŗa sanfrancisko pirmā izrāde 1966. gada rudenī bija M. Zīverta luga
„Tvans”. Savu darbību jūs noslēdzat 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 rakstnieks būtu labāk aprakstījis Šekspīra laikmetu un posmus no viņa
dzīves, kā to Zīverts ir panācis
lugā „Āksts”. Jau pamatskolā tiku
ar šo lugu iepazīstināts, kad ar
izrādē redzētajiem drāmatiskajiem aprakstiem skolotājs mūs
ieinteresēja vēstures notikumos.
Dziļi filozofiska ir viena no Zīverta pēdējām lugām „Kopenhagenas dialogs”, kuŗa pirmizrādi

Lugu „Nauda” izvēlējos personīgu 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 galveno lomu – Kapteini Piķurgu.
Toreiz nodomāju – kādreiz, kad
būšu režisors, es šo lugu iestudēšu, un pats, protams, tēlošu
Kapteini Piķurgu.
Vairākkārt esmu mēģinājis ķerties pie šīs lugas, bet man nekad
nav laimējies atrast izrādei nepieciešamos 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. aprīļa 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 Brigita Siliņa, par gaismām – Sallija

„Comedia”, es daudz ko mācījos
un redzēju arī lielo atšķirību
starp trimdas teātŗa iestudējumiem, kuŗos dominēja pārspīlēts
runas veids un jūtu neīsta rādīšana, un iestudējumiem, ko redzēju amerikāņu teātŗos. Pretēji
latviešu aktieŗiem, jau tajos gados
amerikāņu aktieŗi uz skatuves centās būt vienkārši un patiesi. To
pašu gribējām panākt mēs, izceļot tēlojumā vienkāršību, patiesīgumu un skaidrību.
Trimdas apstākļos sameklēt lomām piemērotus aktieŗus nav
viegli. Šinī ziņā man laimējās.
Mūsu pirmajam iestudējumam
„Tvans” es varēju ap sevi sapulcināt tēlotājus, kuŗiem jau bija
aktieŗu skolas izglītība, vai arī tādus, kam bija liela skatuves pieredze. Tie bija Ivars Lindbergs,
Dainis Turaids, Ingūna Pampe,
Brigita un es. Kad kādā no
„Tvana” mēģinājumiem ierosināju dibināt pašiem savu teātri,
atbalsts bija simtprocentīgs!
Ivaram Lindbergam tūlīt radās
ideja mūsu jauno pasākumu nosaukt par mazo teātri sanfrancisko
un šo nosaukumu konsekventi
rakstīt ar maziem burtiem. Un tā
radās mazais teātris sanfrancisko.
Nākamā dienā pieaicinājām aktieri, lugu rakstnieku un sabiedrisko darbinieku Gunāru Griezi,
un lūdzām viņu uzņemties administrātora pienākumus. Tos
viņš arī vairākus gadus godam
veica, līdz laikam, kad mūsu
teātris uzņēma sakarus ar teātŗa

Izrādēs nereti viesojušies skatuves mākslinieki no Tēvzemes. Ivars
Puga un Aīda Ozoliņa izrādē "Meli un piedošana"
žisoram un aktieŗiem.
M.C. Cik lugu, ja varat atceNevaru nepieminēt mākslinie- rēties, šo 50 gadu laikā esat ieku Gvīdo Augustu, kuŗš jau no studējuši? Kuŗas palikušas atpirmsākumiem atbalstīja mazo miņā kā viszīmīgākās, vislabāk
teātri sanfrancisko gan kā deko- izdevušās? Notika arī lugu lasīrators, veidojot izrādēm neparastu jumi. Kuŗi no tiem būtu speciāli
un greznu skatuves iekārtu, gan atzīmējami?
kā grafiķis/mākslinieks, zīmējot
L.S. Precīzi man ir grūti paneskaitāmas reklāmu lapas, pla- teikt. Sadalot uz 50 gadiem, vakātus un programmas. Tāpat kā tu, rētu teikt – vismaz vienu gadā.
Māra, arī Gvīdo visus šos gadus ir Piemēram, 1970. gadā mums
sekojis teātŗa darbam un par to rak(Turpināts 11. lpp.)
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(Turpināts no 10. lpp.)
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, Anglijā un Vācijā, vai arī braukt ar
viesizrādēm uz Latviju – ar gadu
atstarpēm pēc pirmizrādēm Sanfrancisko.
Tā kā gandrīz visām iestudētajām lugām esmu bijis režisors,
tad ir ļoti grūti pateikt, kuŗš darbs
ir visnozīmīgākais. Atskatoties jāsaka, ka man nozīmīga bija A. Eg-
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santi bija ne tikai lugu lasījumi,
bet arī pārrunas par izlasīto lugu.
Tās tika ierakstītas lentā un aizsūtītas autoram. Dažreiz paša autora komentāri par klausītāju negātīvām piezīmēm bija interesantāki 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 viesojušies Losandželosā, Sakramento,
Portlandē un Sietlā. Ar viesizrādēm, cik varu atcerēties, esam devušies uz Čikāgu, Klīvlandi, Mineapoli, Bostonu, Ņujorku Filadelfiju, Priedaini. Kanadā viesojāmies Vankūverā, Toronto, Montreālā. Latvijā viesojāmies Rīgā,

kumiem, izrāde notika.
Mazliet līdzīgs gadījums bija
Tallinā, kur viesojāmies ar R. Staprāna lugu „Četras dienas jūnijā”.
Ieejot izrādes zālē, nopriecājāmies
cik tā labi iekārtota: plaša skatuve,
skatītāji sēž amfiteātrī, nav nevienas 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 apmesties, kad viņu skats bija beidzies. Un tāda kāpšana augšā un

L.S. Atceroties „Hamilkāra kunga” izrādes Rīgā, izjūtas ir grūti
aprakstāmas. Pēc pirmās izrādes
beigām (mums tajā dienā bija
divas izrādes) publikas reakcija
bija pārsteidzoši sirsnīga un patiesa, aplausi negaidīti ilgi, nobeidzoties ar pēkšņu dziesmu.
Aizkustinājums bija milzīgs, un
nevienam no mums nebija sausas 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 piebiedrojās, ir jau Aizsaulē.
Visuzticamākais vismaz jau
kādus 40 gadus ir bijis Andrejs
Gulbis. Vēl arvien viņš ir gatavs
uzņemties iestudēt jebkuŗu lomu, lielu vai mazu.
Man un mazajam teātrim vislielākā 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 māksliniekus un techniskos darbiniekus, tad 50 gadu laikā mazajā
teātrī sanfrancisko ir darbojušies
pāris simti ļaužu. Uzskaitīt visus

mazā teātŗa sanfrancisko aktieŗu grupa izrādē "Tobāgo"

Brigita Siliņa un Andrejs Gulbis izrādē "Cenzūra"

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 lielākai daļai izrāde nepatika.
Man nozīmīgi ir bijuši arī tie
iestudējumi, kuŗi skatītājiem ir
patikuši. Uzskaite varētu būt diezgan 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 iestudējumi, kuŗos izdevies no dažādu spēju un talanta aktieŗiem
izveidot ansambli, kas rezultātā ir
tuvojies profesionālam līmenim.
Lugu lasījumi bija ļoti veiksmīgi. Tajos mēs iepazināmies ar jauniem vai mums līdz šim nepazīstamiem autoriem kā trimdā,
tā arī okupētajā Latvijā. Intere-

Valmierā, Liepājā, Ventspilī.
Igaunijā – Tallinā; Vācijā – Minsterē; Anglijā – Lesterē; Zviedrijā –
Stokholmā; Austrālijā – Kanberā,
Melburnā, Sidnejā, Adelaidē,
Pertā. Jaunzēlāndē – Ouklandē.
M.C. Kuŗas turnejas palikušas
atmiņā ar kaut ko speciālu – negaidītām sekmēm vai neveiksmēm, labi izkārtotu uzņemšanu vai trūkumiem? Vai ir
bijis kāds galīgs fiasko?
L.S. Tuvu fiasko mēs bijām Sietlā. Tā bija viena no mūsu pirmajām viesizrādēm. Tiekam izrādes
zālē, kas būtībā bija skolas ēdamtelpa, divas stundas pirms izrādes.
Zālē krēsli sakārtoti. Meklējam skatuvi – tādas nav! Nav arī gaismu,
lai varētu izgaismot kādu laukumu.
Ar vārdu sakot, zālē ir tikai krēsli
un gaŗie ēdamgaldi. Ko darīt??
Salikām galdus stāvus, tādējādi
izveidojot skatuves kulises un aizmuguri. Kāds sagādāja spēcīgu
spuldzi, ar ko izgaismot „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, uzņemšana vienmēr ir bijusi ļoti laba.
Ar lielu pateicību atceros visus,
kas par mums gadu gaitā ir rūpējušies.
M.C. Kuŗos Dziesmu svētkos
mazais teātris sanfrancisko ir
bijis aicināts piedalīties? Ar
kuŗām lugām?
L.S. Sanfrancisko esam piedalījušies 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. Blaumaņa „Pazudušais dēlu” un A. Eglīša „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, atceroties, ka mazais teātris sanfrancisko bija pirmais bijušo
trimdinieku teātŗa ansamblis,
kas 1988. gada decembrī bija
aicināts spēlēt vispārējai publikai uz Nacionālā teātŗa skatuves 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, Minsteres Dziesmu svētkos. Ar mazliet mainītu aktieŗu sastāvu
atjaunojām izrādi. Labi, ka tā, jo
1988. gadā saņēmām ielūgumu
no Nacionālā teātŗa režisora
Mihaila Kublinska ar pāris izrādēm iekļauties viņa iestudētā
„Hamilkāra kunga” dekorācijās un
skatuves technikā. Piedāvājums
bija vilinošs, bet nebiju drošs, vai
šo piedāvājumu pieņemt. Kublinska iestudējumā galvenajās
lomās bija visizcilākie Nacionālā
teātŗa aktieŗi, biļetes vienmēr izpārdotas, izrāde atzīta par tā gada
labāko izrādi. No otras puses – arī
mums nebija slikta izrāde. Uzaicinājumu pieņēmu, un to nenožēloju. Mums godam izdevās pārstāvēt trimdas teātri. Izrādē piedalījās Dainis Turaids, Miriama
Krūmiņa, Ieva Celle, Andrejs
Gulbis, Brigita un es.
Ar izrādēm Latvijā esam viesojušies 14 reizes.
M.C. Kuŗi aktieŗi bez jūsu pamatsastāva gadu gaitā ir ilgstoši
bijuši mazajam teātrim sanfrancisko visuzticīgākie? Kuŗu sniegums jums licies sevišķi vērtīgs,
kā „Dieva dāvana”? Vai varat minēt kādus, kuŗi vienmēr paliks
speciālā atmiņā? Kuŗi kādreizējie aktieŗi ir jau Aizsaulē?
L.S. Atskaitot Brigitu un mani,
visi pārējie mazā teātŗa sanfrancisko dibinātāji un jau pieminētie

šobrīd nebūtu interesanti, gribu
vienīgi pieminēt dažas sieviešu
un dažus vīriešu lomu tēlotājus.
No dāmām – Sniedze Ruņģe, Anna
Simsone, Ilze Šedrika, Miriama
Krūmiņa, Ieva Celle, Rita Rapa,
Vija Vētra, Sallija Filica, Biruta
Magone, Taira Zoldnere. No kungiem – Ivars Lindbergs, Dainis
Turaids, Tālvaris Turaids, Andrejs 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 sanfrancisko iestudējumam ir bijis
vislielākais ansamblis? Cik
viegli vai grūti bija to sapulcēt?
L.S. Vislielākais ansamblis bija
Māras Zālītes mūzikālajai lugai
„Tobāgo!” Tajā piedalījās 20 aktieŗi no mūsu un septiņi no Dailes
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 cienītājiem gan ārzemēs, gan Latvijā?
L.S. Novēlu, lai teātris ietu līdzi
laikam, bet lai tas nekļūst par eksperimentālu balagānu. Skatītājiem novēlu biežāk apmeklēt
izrādes, jo bez skatītājiem dzīvs
teātris nevar eksistēt.
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Godinām mākslinieku Jani Rozentālu

INESE RAUBIŠĶE
Šī gada 15. martā Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē notika vērienīgs sarīkojums – starptautiska konference Janis Rozentāls Rīgas pilsoniskajā sabiedrībā
un Rīgas Latviešu biedrībā 18661916-2016.
Svinīgajā atklāšanā auditoriju
apsveica konferences Goda patrons – RLB Goda biedrs, akadēmiķis Jānis Stradiņš, viņš teica:
“Ir aizvadīts pagājušais Raiņa un
Aspazijas gads, pirms tam Rūdolfa Blaumaņa, Jāzepa Vītola...
un nu ir pienācis Jaņa Rozentāla
piemiņas gads, kuŗā latviešu
mākslinieku pasaule vienlaikus
godinās arī Aristoteli, Servantesu, Kandinski. Mums ir jārāda
Rozentāla nopelni starptautiskajai sabiedrībai, bet ne mazāk
svarīgi atklāt Rozentālu mūžīgi
mainīgajai Latvijas sabiedrībai
kā nacionāli un starptautiski
nozīmīgu vērtību...” Akadēmiķis
retoriski jautā – kā šodien latviešu sabiedrība uztveŗ Jani Rozentālu? Cik aktuāls un populārs
viņš ir sabiedrībā? Un uzreiz arī
sniedz atbildi – ka pirms desmit
gadiem Latvijā veiktā 7000 respondentu aptaujā atklājās – J. Rozentāls ierinojas 25. vietā, tūdaļ
aiz Zentas Mauriņas un tieši
pirms Imanta Ziedoņa; no māksliniekiem viņu apsteiguši vien
Kārlis Zāle (8. vieta) un Vilhelms
Purvītis (14. vieta). Pirmo vietu
ieņem Kr. Barons, 2. vietu –
Kārlis 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, glezniecības pamatlicējs, kuŗa piemineklis tagad stāv atjaunotā Mākslas
mūzeja priekšā. Bet vai šāds statuss neatsvešina viņu no mūs-
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zaudē savu Rozentāla vārdu.
Cerams, ka šī situācija atrisināsies pozitīvi. Domāju, ka uz
Rozentālu jāskatās, gan ar mūsdienu acīm, gan ar tā laika Rīgas
sabiedrības acīm, un tad atzīsim,

Pašportrets. 1900

duālitāti, kas arī šodien piesaista
gan Latvijā, gan ārzemes. Vienlaikus latvietis, eiropietis, 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 ienāca pilsētā kā mālderzellis,
dziedāja Māmuļas korī, bija statists 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 alegoriskā
kompozicijā (izcilais monumentālās mākslas paraugs – freska uz
RLB nama fasādes – I.R.) no
sadomāto tēlu pasaules Pērkons, Potrimps, Pīkols simbolizē
Spēku, Skaistumu un Gudrību,

mūzeja direktore Māra Lāce:
“Šī ir skaista diena, un šī vispār
ir skaista nedēļa, jo 18. martā
mēs varēsim svinēt Jaņa Rozentāla 150. jubileju. Pavasaris. Un
Rozentāls, līdzīgi kā Purvītis,
Valters, tika saukti par tiem pirmajiem pavasaŗa vēstnešiem vai
cīruļiem, kas Latvijā viesa iekšā
to, kas saucās – nopietna profesionālā 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 mantojums sniedz, to visu integrēt
un tālāk jau pilnveidot un radīt
savu personisko rokrakstu. Un
Janis Rozentāls bija tas mākslinieks, kas ļoti pārliecinoši spēja
izvirzīt labas idejas, nest tās tālāk
un attīstīt. Tieši tas manā izpratnē
ir viens no viņa lieluma un diženuma noslēpumiem. Jā, viņš

Arkādija. Ap 1910

Gavilējošie bērni. Ap 1900

Māte ar bērnu. 1904

dienu māksliniekiem, mākslas
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 “Simbioze. Sveiciens jubilejā!” Te skatāms arī J. Rozentāla
mazmazmazdēla Anša Rozentāla
veikums – I.R.), bet no otras
puses, dīvaini, ka šajā gadā
Rozentāla mākslas skola it kā

ka viņš bijis pirmais latviešu
glezniecības profesionālis ar Pēterburgas mākslas izglītību, neilgajā mūžā bijis pārsteidzoši
daudzveidīgs – no zemnieciski
nosvērtās diplomdarba gleznas
“No baznīcas. Pēc dievkalpojuma” līdz jūgendstilā un nacionālajā romantismā ieturētajiem
darbiem. Un šie, manuprāt, atspoguļo gan latviešu mentālitāti,
gan tā laika Eiropas mākslas
daudzveidīgās tendences, gan,
pirmkārt, Rozentāla paša indivi-

savukārt mērķi, uz kuŗiem būtu
jatiecās topošajai latviešu nācijai, no kompozīcijas izriet –
Māksla, Zemkopība, Rūpniecība
un Zinātne. Vai esam Rozentāla
pravietojumu šajas nozarēs sasnieguši pēc simt gadiem, un
kādā mērā? Par to lai spriežam
paši...”
Ar savu klātbūtni un uzrunu
konferenci pagodināja LR kultūras ministre Dace Melbārde
un Somijas vēstnieks Latvijā
Olli Kantanens, kā arī Romas
Katoļu Baznīcas Rīgas archibīskaps Zbigņevs Stankēvičs.
Latvijas Nacionālā Mākslas

bija neiecietīgs – pret viduvējību,
pret mietpilsonību, salkanību un
diletantismu mākslā; ļoti augstu
izvirzīja profesionālisma kritērijus.
Es Latvijas Avīzē lasu: Cik
dzīvs šodien ir Rozentāls? Un
man, mūzeja pārstāvei šķiet, ka
Rozentāls ir ļoti dzīvs; es neatceros brīdi, kad mākslinieka darbi
nav bijuši mūzeja pastāvīgajā
ekspozīcijā, kad nav veidotas
viņa darbu izstādes. Daždažādos
veidos viņa mantojums rādīts ne
tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas robežām, mums beidzamajos
20 gados nav bijis nevienas izstādes ārzemēs, kas rādītu mūsu

19. gs. beigu un 20. gs. mākslas
mantojumu, kuŗā nebūtu ietverti arī Rozentāla darbi. Jā, Rozentāla vārdu nes ļoti daudzas
vietas, un šajā gadā ik brīdi viņa
vārds tiks cildināts un pieminēts, un Latvijas Nacionālais
mākslas mūzejs gada otrajā pusē
(jo mums šķita, ka nebūtu pareizi, ja viss pulveris tiktu izšauts
ap dzimšanas dienas laiku) aicinās uz lielu viņa darbu izstādi.
Būs konference 28. oktobrī, kur
runāsim par Rozentāla vietu
sava laika mākslas kontekstā.
Latvijas Mākslas akadēmijas
rektors Aleksejs Naumovs uzrunā pievērsa uzmanību Mākslas Akadēmijas studentu dāvanai – sveicienam jubilejā – izstādītajiem 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, ATGRIEŠANĀS UN IEPAZĪŠANĀS.
Taču jateic, ka absolūti visi
referāti bija tik informātīvi piesātināti (un nenoliedzami klausītajiem interesanti), ka noteiktais 20 minūšu reglaments dažbrīd likās stipri traucējošs, “katrs
priekšlasījums pats par sevi varētu būt kā patstāvīga mini konference”, jau konferences izskaņā
atzina Guntis Gailītis. To apliecināja Dr. hist. Toms Ķikuts,
Latvijas Nacionālā vēstures
mūzeja Viduslaiku, jauno un
jaunāko laiku vēstures nodaļas
vad., klausītājus iepazīstinot ar
savu zinātnisko darbu par “Pārmaiņu vektoriem latviešu sabiedrībā 19. gs. 2. pusē”. Dr. arch.
Agrita Tipāne, mūzeja “Rīgas
Jūgendstila centrs” direktore,
stāstot par mākslas un architektūras mijiedarbību jūgendstila
Rīgā, vērsa uzmanību uz atsevišķiem māksliniekiem un architektiem, ar kuŗiem bija saistīts
Rozentāla mūžs. “...ceļš uz glezniecību Rozentālam sākās Rīgas
amatnieku biedrības amatniecības skolā, kur viņš mācījās no
1885. līdz 1888. gadam un kuŗu
tolaik vadīja un par skolotāju
strādāja Makss Šervinskis (18591909). Saikne ar skolotāju Rozentālam saglabājās visu mūžu.
M. Šervinskis bija viens no jūgendstila pamatlicējiem. Rozentālu ar sava laika izcilākajiem
architektiem saistīja korporācijas, lai gan mākslinieks pats
nevienā korporācijā neskaitījās,
taču ļoti aktīvi piedalījās pasākumos, visvairāk ar Seloniju,
kuŗas dibināšanā bija piedalījies
Konstantīns Pēkšēns; tā Janis
Rozentāls iepazinās arī ar architektiem Aleksandru Vanagu un
Eiženu Laubi.” Īpaša vieta Agritas Tipānes referātā tika ierādīta 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”.
(Turpinājums sekos)
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Latvijas augstskolas saņem ziedojumu
eksakto zinātņu attīstībai
2016. gada 16. martā Latvijas
Universitāte (LU) un Rīgas
Techniskā universitāte (RTU)
ir saņēmušas 446 000 ASV dolaru testamentāro ziedojumu
no latviešu izcelsmes inženierzinātņu doktora Alfreda Raistera eksakto zinātņu atbalstam.
Augstskolas ziedojumu izmantos, studentiem piešķirot
A. Raistera stipendijas un atbalstot zinātnes projektus.
Katrai augstskolai A. Raisters
ir novēlējis 223 000 ASV dolaru
ar nosacījumu, ka viņa stipendijas saņēmušajiem studentiem
vismaz daļa savas darba dzīves ir
jāvelta Latvijai. Tāpēc stipendiju
saņēmējiem Latvijā būs jānostrādā tikpat ilgi, cik ilgu laiku
viņi būs saņēmuši A. Raistera stipendiju. Ziedotāja novēlējumu
augstskolas izmantos, arī financējot eksakto zinātņu projektus.
LU rektors profesors Indriķis
Muižnieks: “Eksakto zinātņu joma ir viena no šāgada LU prioritātēm 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 “Mikrotīkls”). Tagad ir Universitātes
studentu un pētnieku kārta attaisnot mecenātu izrādīto uz-

ticību un piešķirtos līdzekļus
izmantot sabiedrībai un tautsaimniecībai noderīgu mērķu
sasniegšanai. Man ir prieks, ka
Alfreda Raistera vārds pievienojas plašajam LU mecenātu
zvaigznājam, stiprinot absolventu un viņu Alma Mater mūža
saistības tradicijas.”
„RTU ir ļoti pateicīga Alfredam Raisteram un viņa ģimenei
par ieguldījumu eksakto zinātņu
attīstībā Latvijā. Šis RTU vēsturē ir viens no lielākajiem ziedojumiem, kas veicinās jauno inženierzinātņu speciālistu sagatavošanu un būs atbalsts viņiem studiju laikā. Latvijai ir vajadzīgi
augsta līmeņa inženieri, kuŗu
skološanā RTU iegulda spēku,
līdzekļus un enerģiju, tomēr pašreizējā budžeta situācijā, kas
augstskolām nav īpaši labvēlīgs,
ar dziļu pateicību pieņemam
ikviena mecenāta atbalstu. Tas
mums palīdz ceļā uz izcilību studijās, zinātnē un jaunu produktu radīšanā,” saka RTU rektors
akadēmiķis Leonīds Ribickis.
A. Raisters dzimis Rīgā 1921.
gadā un sācis studēt inženierzinātnes LU Mechānikas fakultātē, kas līdz Latvijas valsts dibināšanai bija Rīgas Politechniskā
institūta (tagad – RTU) sastāvā.
Otrā pasaules kaŗa laikā A. Raisters Latviju atstāja un inženiera
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Līmeniski. 4. Banku sistēmā
paziņojums par vekseļa iesūtīšanu vai naudas pārskaitīšanu. 5.
Pazemē izbūvētas ejas. 7. Spēcīgs
zirgs. 10. Ēkas stūŗu savienojumi
guļbūves konstrukcijās. 11. Japānas ķirsis. 12. Franču izgudrotājs,
viens no fotogrāfijas pamatlicējiem (1765-1833). 13. Vītolu
dzimtas koki. 16. Fotofilmas ietvars. 19. Ostas pilsēta Spānijas
dienvidrietumos. 22. Latviešu
rakstniece, literātūrzinātniece
(1897-1978). 23. Tilpuma mērvienība angļu mēru sistēmā
(daudzsk.). 24. Koka piestātne
laivām. 25. Latviešu basketbola

grādu elektrotechnikā ieguva
Štutgartes Techniskajā augstskolā. Inženiera karjēru A. Raisters
veidoja Amerikas Savienotajās
Valstīs, strādājot avioindustrijā.
1992. gadā A. Raisters kļuva par
Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornijā un šo pienākumu pildīja līdz aiziešanai mūžībā 2012.
gadā. Dzīves laikā sakrātos līdzekļus viņš novēlēja piecām pasaules universitātēm, kas bijušas
nozīmīgas viņa dzīvē un karjērā,
arī RTU un LU.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

Doktors Alfreds Raisters

treneris (1910-1979). 26. Karpu
dzimtas zivs. 28. Abinieki. 30.
Chirurģiskās antiseptikas pamatlicējs (1827-1912). 35. Agrāk
sīkas naudas vienības Somijā.
37. Dinamīta izgudrotājs. 38.
Strinkšķināmais stīgu mūzikas
instruments. 39. Sengrieķu pilsētvalsts. 40. Aukstie ēdieni. 41.
Tēls A. Brigaderes lugā “Maija
un Paija”.
Stateniski. 1. Fazānu apakšdzimtas putns. 2. Mākslas veids.
3. Rožu dzimtas augs. 5. Leģendārs seno Atēnu valdnieks. 6.
Grenlandes administrātīvais
centrs. 8. Kalni Eiropā. 9. Grau-

zēju kārtas dzīvnieki. 14.
Latviešu gleznotājs (19061984).
15.
Pilsēta
Nīderlandes Rietumos. 17.
Vēsturisks
novads
Vidusgrieķijā. 18. Sporta
būve. 20. Latviešu rakstniece (1890–1985). 21. Uzmetums tēlotājmākslā. 27.
Riteņu apvalki. 29. Apdzīvota vieta Raunas novadā.
31. Japāņu demokratiskās
dzejas pamatlicējs (1885–
1912). 32. Ostas pilsēta
Dānijā. 33. Monēta Indijā
līdz 1957. gadam. 34. Aizliegums. 36. Dabisks minerālpigments.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 11) atrisinājums
Līmeniski. 1. Kērlings. 7.
Adadžo. 11. Maurs. 12. Potivāra... 14. Kvieši. 15. Singapūra. 16. Lenora. 18. Siet.
19. Orators. 21. Amats. 22.
Joms. 24. “Spoki”. 26. Saliekt. 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. Rātsnams. 3. Ievēro. 4.... gars”. 5. Kangars. 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. Epizodi. 39. Skandina. 40. Kabinets.
41. Amūra. 42. Lavanda. 44. Žagars. 45. Trūdēt. 47. Efekts. 49.
Knist. 51. Krāt. 52. Seko.
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ZIŅAS ĪSUMĀ
Daugavpilī, Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas dienā
25. martā, Novadpētniecības un mākslas mūzejā notiks Daugavpils polītiski represēto kluba biedru tikšanās ar skolēniem, kā arī
ziedu nolikšana un svecīšu iedegšana A. Pumpura skvērā pie piemiņas akmens “Nevainīgajiem sarkanā terrora upuriem”.
Andreja Eglīša Latviešu nacionālais fonds Stokholmā valdes
priekšsēdes Māras Strautmanes vadībā aicinājis Zviedrijas iedzīvotājus ziedot zviedru valodas mācību materiālus un daiļliterātūru
Līvānu 1. vidusskolai Latvijā, kur vairākus gadus vidusskolēniem ir
iespēja apgūt zviedru valodu. Līvānos nesen notika Zviedrijas dienas, kuŗās viesojās Zviedrijas vēstnieks Latvijā V. E. Henriks Landerholms.
Smiltenē notika Zviedru dienas, kuŗas atklāja Zviedrijas vēstnieks 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 “Zviedrijas un Latvijas daba”. Smiltenes novadā praktiski nav bezdarba, –
vairāk nekā 300 darba vietu nodrošina uzņēmumi ar Zviedrijas investīcijām: 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. Piedalījās 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 ļaudis, zviegtin zviedza kumeliņi”, kuŗu ieskandināja Ikšķiles Brīvās
skolas mazie un lielie dziedātāji.
Latvijas Investiciju un attīstības aģentūra no 15. marta uzsākusi
iesniegumu pieņemšanu no mikro, maziem un vidējiem uzņēmumiem atbalsta programmā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”. Pieejamais financējums līdz 2023. gada 31. decembrim ir
36 268 775 eiro. Ar detalizētu informāciju un nosacījumiem var iepazīties Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras tīmekļa vietnēs.
Carnikavas baznīcā, veicot restaurēšanas darbus, zem vecās betona grīdas ir atrasta piemiņas plāksne ar uzrakstu: “Latvijas atbrīvošanas 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
fonda “Baltā roze” (Weiße Rose Stiftung) sadarbībā ar Frīdriha Eberta fondu Latvijā atbalstu un ir kā piemiņa drosmīgajiem vācu
studentu un universitāšu mācībspēku pretošanās kustības “Baltā
roze” dalībniekiem.
Jēkabpils Tūrisma informācijas centrā iespējams iegādāties suvenīrmonētu “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 Aizsardzības 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 latviešu dramaturga Gunāra Priedes 88. jubilejai veltīti sarīkojumi.
Sākās ar piemiņas brīdi un ziedu nolikšanu viņa atdusas vietā Lāčplēša kapos un turpinājās ar teātŗa festivālu “Pie mums martā” kultūras namā “Lielvārde”. Jaunlutriņu amatierteātris izrādīja G. Priedes 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 Zivsaimniecības 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 medpunkta 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 saņēmuši 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
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Koncerts var būt sava veida reklāma

Folkkluba “Ala” un džeza bāra “Trompete” saimnieks Austrālijas latvietis Krišjānis Putniņš
stāsta par mūziku un uzņēmējdarbību Latvijā
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. Tomēr
ar savu piedāvājumu vispirms
orientējamies uz vietējiem. Cenas
noturam zem Vecrīgas vidējā līmeņa. Mums ir 28 vietējās alus
šķirnes! Atbalstām ne vien alus,
bet arī vietējos vīna ražotājus.
Abi klubi tagad atrodas Vecrīgā, Peldu ielā, kur vienmēr ir
bijuši apmeklētāju iecienīti klubi! Vai izjūtat šo auru?
Daļēji. Es pats varu ietekmēt šo
auru ar interjeru, ar personāla
darbu, bet 90% veido pati publika. Taču vieta un piedāvājums
nosaka, kāda būs publika – studenti, pensionāri, tūristi. Tāpēc
mūzikai auras veidošanā ir būtiska loma. Tā dod noskaņu! Lielie veikalu tīkli ir pat izveidojuši sistēmu, kādai mūzikai jāskan, lai pircējs veikalā uzkavētos ilgāk. Es pats to neesmu pētījis, taču jau idejiski ir skaidrs –
mūzika maina cilvēka noskaņojumu. „Alā” tā ir folkmūzika. No
sākuma daudzmaz tikai latviešu
folkmūzika – latviešu folkloras
kopas, postfolka grupas. Ar laiku novērojām, ka latviešu folkgrupu kļuvis mazāk, bet mēs
nekad neesam bijuši kategoriski,
ka spēlēsim tikai latviešus. Jā, latviešu, bet arī pasaules folkmūziku!
2009. gadā tautas gara apzināšanas kustība vēl nebija aktuāla. Toreiz cilvēki smējās, ko
jūs gribat panākt, organizējot
tautiskās dejas, kuram tas interesē?
Izrādās, ka interesē. Tajā laikā
bija daudz jauniešu izveidotu
mazo blicīšu. Piemēram, folkloras kopas „Vītari” dalībniekiem
pieaugot un dodoties uz Rīgu
studēt, viņi izveidoja savu postfolka grupu „Rikši”. Es pats spēlēju blicē „Folkvakars”, kas bija
izaugusi no Līvānu folkloras kopas „Ceiruleits”. Grupu bija tik
daudz, ka 2009. gadā es varēju
izveidot programmu tā, lai grupas gandrīz nemaz neatkārtojas.
Tagad grupu daudzums ir
mazinājies. Mūziķi spēlē projektos, 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 noturība, manuprāt, ir viena no galvenajām problēmām folkmūzikā,
kas ietekmē arī „Alas” darbību.
Koncertprogramma, kas paredzēta festivālam, tomēr atšķiŗas
no krogam vajadzīgās programmas, kur koncerti sadalīti 3 x 45
minūtes. Jo ilgāk tev ir mūzika,
jo ilgāk paliek klienti. Bet projektu grupām visbiežāk repertuārs pietiek tikai 45 minūtēm.
Vienā vakarā varētu spēlēt vai-

rāki projekti, bet tas finansiāli
neattaisnojas, jo gribam grupām
samaksāt labu honorāru.
Galvenokārt domājam par mūsu pašu cilvēkiem, un ir sanācis
tā, ka tieši tas piesaista arī tūristus. Nedēļas nogalēs apmeklētāju
drošībai mums ir arī apsargi. Šad
un tad ierodas britu vecpuiši.
Tad es pats ar viņiem kopā iedzeru 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 nebija populāra, tāpēc mūziķu honorāra lielums, salīdzinājumā ar
mūsdienām, bija niecīgs. Lai
gan apstākļi toreiz arī klubam
nebija spīdoši, mēs muzikantiem
maksājām, programmu papildinot ar muzikālajiem vakariem.
Mērķis bija pacelt, nevis ietaupīt!
Tagad mēs esam piedzīvojuši
progresu – varam atļauties bez
ieejas maksas noorganizēt, piemēram, grupas „Pērkons” koncertu.
Kad atvēru klubu, es biju tikpat
kā nabaga students – budžets
bija niecīgs, daudz kā pietrūka.
Viss bija bāzēts uz to, ka darbošanās ir piedzīvojums. Un
mūzika ir tā daļa. Vienkāršs res-

torāns, ierasts bārs – tas nekas
nav, to var uztaisīt jebkurš. Tāpēc tev ir jāpiedāvā piedzīvojums, ko veido kopējā aura, mūzika, ēdiens, pasniegšana. Protams, ne vienmēr koncertu var
atpelnīt vienā vakarā, taču šajā
gadījumā koncerts ir sava veida
reklāma – 600 apmeklētāju ir
iepazinuši 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 diskutēt, 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. Neesmu ar uzņēmējdarbības izglītību. Esmu studējis vizuālo komunikāciju un izmācījies par
pavāru. Saņemot ikmēneša pārskatu, 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 muzikanti. 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 piedzīvoja lielu cilvēku interesi. Daudzi
izteica savu atbalstu, bet bija arī
skeptiķi, kuri jautāja, kā plānojam strādāt, ja jau sešas džeza
mūzikai paredzētās vietas ir aizvērtas? „Trompetē” turpinām
„Alas” biznesa modeli, tikai ar
citu garšu un stilu.
Mūzika, ņem kā gribi, maksā.

Esmu ļoti priecīgs par publiku,
kas nāk uz „Trompeti”. Kad būs
pagājis pusgads, gads, tad varēsim labāk izvērtēt, kā šī ideja
strādā.
„Trompetē” koncerti ir plānoti
ceturtdienā un nedēļas nogalē
Jā, tagad programmā plānojam arī trešdienu. Šobrīd jāņem
vērā, ka ir gada sākums, kas ir
kluss laiks. Vasarā plānojam atvērt arī terasi, kur būs sēdvietas
70 – 80 cilvēkiem. Un tad, iespējams, arī svētdienās būs pasāku-

Tu vari uzlikt ieejas maksu vai
mēģināt atmaksāt tā vakara izdevumus ar bāra ieņēmumiem,
bet tikai ar mūziku atpelnīt investēto nebūs tik viegli. Tāpēc
„Trompetē” bārs un virtuve gaida apmeklētājus neatkarīgi no
koncertiem.
Man kā pavāram gribējās uztaisīt restorānu. Šī biznesa nozare ir ļoti pārsātināta – restorānu skaitliski ir ļoti daudz, un
piedāvājums arī ir ļoti labā līmenī, un cenas ir salīdzinoši pieejamas. Tāpēc sagatavoju jaunu
piedzīvojumu.
Džezam ir sava publika, kuru
uzrunā arī mūsu piedāvātais
restorāna – vīna bāra koncepts,
atgādinot par džeza agrīno laiku
Ņūorleānā.

mi, kuros cilvēki varēs atpūsties
pirms jaunās darba nedēļas.
Vai ļoti izjūtat gadalaiku un
laikapstākļu ietekmi uz jūsu
uzņēmējdarbību?
Pavasaris un rudens ir vislabākie gadalaiki. Vasaras brīvdienās cilvēki izbrauc no Rīgas uz
laukiem vai festivāliem. Tad aktuālas 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. Rudens
ir zelta laiks, kad var atļauties
taisīt patiešām labus koncertus.
Aiga Leitholde
www.parmuziku.lv
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Kur ceļas "Austrumkalns"?
Ar Līnīti Zobenu-East Rīgā tikās Ligita Kovtuna
Tas bija viens no emocionālākajiem brīžiem aizvadītās vasaras
Latviešu kultūras svētkos Briselē –
uz skatuves lielais koris, ko diriģē
Lilija Zobens, solo dzied Andra
Zobens-East, viņas meita... Bet
Līnīte, kas nule mūzicējusi uz tās
pašas lielās skatuves folkloras ansambļa "Austrumkalns" sastāvā,
spriegi dzīvo līdzi. Taču viņu tieši
šai brīdī – uzrunā kāds beļģis,
kam ļoti interesē viss, kas te notiek! Atvainojusies zinātkārajam
latviešu svētku interesentam,
viņa tomēr uz mirkli pārtrauc
sarunu, jo īstenībā taču visas domas 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 koncertu Londonas namā pirms gadiem pieciem – dejā virpuļo Londonas dejotāji, abas māsas Zobenas sparīgi lec Kreicburgas polku, un es saku blakus stāvošajai
Lilijai no sirds: "Cik tu esi laimīga,
to redzot!" "Esmu gan!" man atbild 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 nopelnījis. Un vispār – mans tētis ir
vislatviskākais anglis, ko savā
mūžā var cilvēks satikt! It kā
maigs blakus manai mātei – stiprajai latviešu sievietei, bet tik
spēcīga personība. Brīnišķīgs cilvēks. Vari iedomāties, cik man
bija grūti glabāt "lielo noslēpumu", jo tētis jau mums ar māsu
bija pačukstējis par Karalienes
atzinību. Tā gribējās to pavēstīt
visai pasaulei, bet bijām tētim
devušas solījumu nevienam neteikt, kamēr pienāks oficiālais
paziņojums.”
Līnīte kopā ar māsu un skatuves kolēģēm māsām Lailu un

Kaspars pats raksta folkmūziku,
gan arī attiecībā uz izrunu. Līnīte: "Neviens brits taču nesapratīs
latviešu folkloras īpatnības, kur
nu vēl izrunas nianses, ņemot
vērā, ka tomēr runājam ar lielāku vai mazāku "angļu akcentu”.
Turklāt viena dziesma ir latgaliešu dialektā.”
"Austrumkalna" radošā pieredze un koncertdarbība skaitāma
četros gados. Šo latviešu folkloras grupu 2011. gadā izveidoja
četras otrās paaudzes Anglijā
dzimušas latviešu meitenes, kas
uzaugušas kopā Londonā mūzikālās ģimenēs – māsas Karolīne
(Līnīte) un Andra Zobens-East
un Anna un Laila Grīnbergas.
Viņas vadīja vēlēšanās izteikt savu latviešu mūzikas un dziesmu
mīlestību un rosināt to arī savos
klausītājos. "Austrumkalna" mūzikas izpildījumiem piemīt tradicionāli elementi un principi,
bet meitenes attīstījušas pašas
savu īpatnējo stilu ar modernākiem instrumentiem un dziesmu
apdarēm.
Klausītāji visbiežāk ir ļaudis,
kas pulcējas Londonā, zināmajā

darītu, taču uzmeklētu latviešus,
savējos! Prieks, ka Daugavas Vanagu 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 dejojuši... Un piektdienu vakaros
daudzi "izlien no savām aliņām"
un mēro ceļu uz Queensborough
Terrace, sevišķi uz koncertiem
bārā, džeza vakariem, latviskajām vakariņām. Tiešām par to
liels prieks.”
Līnītes "maizes darbs" ir autortiesību jomā, jau kopš 21 gada
vecuma viņa strādā britu-amerikāņu mūzikas kompānijā un
viņas atbildības jomā ir līgumi
ar mūziķiem. Blakus rosīgajai sabiedriskajai darbībai un mūzicēšanai vēl jāatrod laiks studiju
turpināšanai. Un vēl – Līnīte arī
spēlē vijoli vietējā angļu grupā
The Great Malarkey, ar ko bieži
brauc koncerttūrēs gan uz Dāniju, gan citām Eiropas valstīm.
2014.gada beigās "Austrumkalnu" uzaicināja ierakstīt dziesmu (arī kopā ar Kasparu Barbalu), 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" izpildītā 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

72 Queensborough Terrace namā,
kur notiek danču vakari. Līnīte:
"Parasti te sanāk ap pussimt cilvēku, mana māsa Andra māca
dejas – ļoti labi māca, viņai arī
tagad uzticēta Londonas dejotāju 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

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 piedalītos deju kopas "Karbunkulis" 10
gadu jubilejas koncertā. Sparīgi
rit koncerti Anglijā, un "Austrumkalns" cer arī ar mazu koncerttūri ierasties Latvijā šovasar,
lai izdotu disku. Par "Austrumkalnu" skat. arī www.facebook.
com/Austrumkalns.

Annu Grīnbergām gadumijā bija
Latvijā, kur ne tikai svinēja Jauno gadu, bet arī sītīgi strādāja,
ierakstot jaunu grupas "Austrumkalns" disku ar vairākām
dziesmām. Visi mūziķi jauni cilvēki, 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-

Mūzicē “Austrumkalns”

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
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DAINIS MJARTĀNS
Nav noslēpums, ka Krievijas
mediju satura patēriņš Latvijā
nepārtraukti pieaug. Tas notiek,
kaut arī latviešu valodas prasme vismaz skaitliski nelatviešu
vidū ir uzlabojusies. 2000. gadā
pamatzināšanas bija 53%, bet
2014. gadā jau 90 %, turklāt pieaudzis vidējā un augstākajā līmenī runājošo skaits, ko pierāda
valsts valodas atestācijas rezultāti. Attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu lietojumu skaitļi ir mazāk iepriecinoši: aptuveni 20%
mazākumtautību pārstāvju – televīziju latviešu valodā neskatās
vispār.
Tāpēc joprojām būtisks ir
jautājums, kā sasniegt Latvijas
minoritāšu, it īpaši, to auditoriju, kas komunicē krievu valodā un informāciju par starptautisko attīstību un pat par notiekošo Latvijā uzzina no ārvalstu
televīziju raidījumiem? Tā pie-

Jātbalsta pašmāju plašsaziņas līdzekļi

mēram liela daļa Latgales iedzīvotāju dod priekšroku kaimiņvalstu televīzijas programmām
un ir pakļauti atšķirīgai informācijai un interpretācijai par
nacionālajiem un starptautiskajiem politiskajiem, ekonomiskajiem, sociālajiem un kultūras
procesiem. Savulaik Daugavpilī
notika seminars ar zīmīgu nosaukumu “Viena valsts – divas
mediju telpas” taču ne tikai Latgale, bet visa Latvija atrodas divu
ideoloģiju sadursmes epicentrā.
Vēl pirms neilga laika plaši tika
spriests par krieviski raidoša TV
kanāla izveidošanas nepieciešamību Latvijas Televīzijā (LTV).
Igaunija ir šādu soli spērusi. Taču Latvijā neskatoties uz detalizētu LTV izstrādātu koncepciju
šī ideja neguva politisku atbalstu. Pašlaik paplašinātie raidījumi krievu valodā redzami LTV7,
kas pēc būtības ir sporta un iz-

klaides programma, taču šie raidījumi nesasniedz plašu Latvijas iedzīvotāju daļu, kuri dod
priekšroku mediju lietojumam
krievu valodā.
No sabiedriskajiem medijiem
Latvijas krievu auditoriju uzrunā 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 Latvijas austrumu pierobežu un pagriezt antenas un otru pusi, bet
tas, ko mēs varam darīt, ir atbalstīt pašmāju plašsaziņas līdzekļus kvalitatīva satura veidošanā.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)
šogad ievieš Latgales elektronisko mediju programmu, kuras
mērķis ir stiprināt Latgales in-

Valmierā izveidotās "Re:TV" satura veidošanā ir iesaistītas Latvijas reģionālās un vietējās televīzijas

formatīvo sasaisti ar pārējiem
Latvijas apgabaliem un garantēt,
ka pierobežā dzīvojošie Latvijas
iedzīvotāji tiek informēti par
valstī notiekošajiem procesiem
un starptautisko notikumu attīstību. Satura veidošanai Latgales
vietējās un reģionālajās televīzijās un radiostacijās, kā arī producentu grupu atbalstam, kas
gatavo programmas latviešu, latgaliešu un krievu valodās šogad
novirzīti vairāk nekā 140 000
eiro. Nākamais loģiskais solis ir
Latvijas Radio (LR) studijas izveide Latgalē, lai radītu sabiedriskā medija klātesamības efektu
reģionā un nākotnē, sadarbojoties arī ar Latvijas Televīziju, veidotu vietējai auditorijai un arī
visiem Latvijas iedzīvotājiem
piemērotu sabiedriskā medija
saturu.
Šis projekts ir strauji pavirzījies uz priekšu, un Rēzeknē šo-

vasar tiks atklāta Latvijas Radio
multimediju studija, kurā tiks
veidots saturs visām Latvijas Radio programmām.
Latgales iedzīvotāji skatās austrumu 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 reģionāla satura tapšanai un izplatīšanai radio un TV, gan arī
internetā, īpašu uzmanību veltot tai auditorijas daļai, kas atrodas Krievijas informatīvās telpas ietekmē. Projekta tālākai iedzīvināšanai padome prasīs līdzekļus no 2017. gada valsts budžeta.
Arī Valsts Kultūrkapitāla fonds
šomēnes izsludināja konkursus
Latgales elektroniskajiem un
drukātajiem plašsaziņas līdzekļiem 118 000 eiro apmērā sabiedriski nozīmīga satura veidošanai
ar mērķi stiprināt latvisko un
latgalisko kultūrtelpu un valstisko apziņu ceļā uz Latgales
kongresa un Latvijas simtgadi.
Šinīs dienās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās
Latvijas Radio pārstāvji, kas vienojās par sadarbības iespējām
Latgales multimediju studijas
izveidē un studiju programmas
"Reģionālie mediji un komunikācija” ieviešanā, kuru plānots
uzsākt septembrī.
Šī būs pirmā programma Latvijā, kuras pamatmērķis ir reģiona masu mediju studijas, jo
pašlaik informācijas un komu-

nikācijas zinātnes virzienā reģionālā žurnālistika netiek atsevišķi
akcentēta, lai gan reģionos vietējie plašsaziņas līdzekļi joprojām ir nozīmīgi informācijas
vides veidotāji. RTA centienus
atbalsta arī NEPLP un tā ir daļa
no Latgales elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas.
Kopš manas ievēlēšanas Nacionālājā elektronisko plašsaziņas padomē pirms četriem gadiem nemitīgi esmu atgādinājis
par nepieciešamību stiprināt
pašmāju informatīvo telpu. Ne
vienmēr šis aicinājums sasniedzis dzirdīgas ausis. Jānorāda, ka
NEPLP ir neatkarīga pilntiesīga
autonoma institūcija, kas pārstāv
sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā.
Tas, ka tiek veiktas korekcijas
NEPLP budžeta pieprasījumā,
svītrojot no sabiedrības interešu
viedokļa akūti nepieciešamās
iniciatīvas, norāda uz politiķu izpratnes trūkumu un kopīgas
valsts stratēģijas trūkumu mediju politikā.
Kopš Kultūras ministrijas
(KM) paspārnē sakusi darboties
Mediju politikas nodaļa varam
cerīgi raudzīties nākotnē, taču
vienlaicīgi jāuzsver, ka Latgales
informatīvās telpas stiprināšanas
pasākumi veicami abām institūcijā – NEPLP un KM sadarbojoties, jo mērķis ir mazināt informatīvās telpas sašķeltību, novērst Latgales informatīvo atsvešināšanos un veicināt nacionālo
mediju konkurētspēju.
Autors ir Nacionālās
elektronisko plašsaziņas līdzekļu
padomes (NEPLP) loceklis
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Apvienotais dievkalpojums

Lansingas latviešu luterāņu baznīca notur kopēju dievkalpojumu
ar amerikāņu Universitātes luterāņu baznīcu

GUNDEGA OZOLA
Lansingas latviešu luterāņu
draudze tika ielūgta noturēt kopēju dievkalpojumu ar amerikāņu
Universitātes luterāņu draudzi
viņu baznīcā University Lutheran
Chruch (ULC) Īstlansingā, š. g.
28. februārī 10:45 no rīta. Lansingas latviešu luterāņu draudze
ir īrējusi baznīcas telpas no Universitātes 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 palīgmācītāja 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 dievgaldā. Lansingas latviešu draudzes priekšnieks Ģirts Austriņš
un kasiere Māra Rozentāls palīdzēja mācītājiem noturēt dievgaldu vairāk nekā 160 dievlūdzējiem.
ULC galvenais mācītājs Frederick Fritz teica sprediķi “A Message to all Nations”, kuŗā viņš lūdza, rosināja mūsu laikos, kad ir
nemieri un kaŗi Mazāzijā, lai
atceramies mīlēt brāļu tautas visā
pasaulē kā paši sevi. Baznīcā atskan latviešu valoda, kad māc.
Aija Graham ar latviešu draudzi
skaitīja kopīgi Tēvreizi un vēlēja
ar Dieva mīlestības spēku dzīvot.

LĪGA NUTERE,
DV apvienības Ročesterā priekšniece

Ročesteras Daugavas Vanadžu
saime šogad ir uzsākusi jauna
pulciņa darbību – mēs rīkojam
tikšanās reizi mēnesī, kur vanadzes dalās pieredzē dažādās
latviskās tradicijās. Pirmās
divas reizes tika veltītas zeķu
adīšanai. Rokdarbnieču pieredze svārstījās no pieredzējušām 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 sapulcējāmies ātrāko pīrāgu
cepēju mājās – pie Intas

ZIGFRĪDS ZADVINSKIS
Šā gada 13. martā notika
Grandrapidu Latviešu biedrības
pilnsapulce. Pilnsapulci atklāja
Biedrības priekšniece Dr. Līga
Gonzalez ar īsiem lūgšanas vārdiem, 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 pēdējos gados ir noticis. Izsludināto
dienaskārtību pieņem bez papildinājumiem. Iepriekšējās pilnsapulces protokols tika visiem izsūtīts, to pieņem bez grozījumiem.
Sekoja amatpersonu ziņojumi.
Biedrības priekšniece Dr. Līga
Gonzalez pateicās visiem valdes
locekļiem par darbu un labo
sadarbību, it sevišķi ilggadīgai

Palīgmācītajs Ken Greble un Lansingas latviešu draudzes priešnieka vietnieks Edvards Hess
lasīja Bībeles mācības no Ijāba
55:1-9 pantam un Pāvila 1. Vēstules Konrintiešiem 10: 1-13 pantam. Dievkalpojums beidzās ar
ULC koŗa dziesmām ērģeļu pavadījumā ar solistu Aaron Petrovich
un diriģenti Janine Novenske Smith.
Pēc dievkalpojuma visi pārcēlās
baznīcas lejas telpā, kur dāmu komitejas no abām draudzēm bija
sagādājušas gardus ēdienus aukstam galdam. Lansingas latvietes
pasniedza štovētus skābus kāpostus ar kartupeļu salātiem. Bija gardas pusdienas, kuŗu laikā mazā
Lansingas latviešu luterāņu draudze iepazinās ar lielo ULC draudzi,

aprunājās un jutās omulīgi. Lansingas 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 luterāņu draudzes dāmas bija izgreznojušās ar tautiskām rotām. Dāmu
komitejas locekles Ligita Ķepītis
un Māra Rozentāls visus galdus
bija izdekorējušas ar tautiskām
vāzēm, sarkanbaltsarkanām puķēm un prievītēm. Bērni arī piedalījās dievkalpojumā un mielastā: Magdalēna Austina un
Audra Grēema visiem par prieku
dziedāja dziesmu “What I want
to eat”. Visi klātesošie nolēma

apvienot dievkalpojumus un izbaudīt maltīti garam un miesai
jau atkal drīzā nākotnē.
Lansingas latviešu luterāņu
baznīca ir dibināta 1951. gadā
Lansingā Kolledžas luterāņu baznīcas paspārnē. Vēlāk Kolledžas
luterāņu baznīca pārcēlās uz Īstlansingu un Lansingas latviešu
luterāņu baznīca pārgāja uz jauno
moderno Universitātes luterāņu
baznīcu 1970. gadā, kur ir notikuši latviešu dievkalpojumi un
sarīkojumi, ieskaitot Mātes/Ģimenes dienas, tāpat Latvijas
Valsts svētku un Ziemassvētku
eglītes svinēšana gadiem ilgi.

Rokdarbu, kulinārijas un citu latviešu
tradiciju pulciņš Ročesterā

Erenfeldes un Katrīnas Karlsones. 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

Pildām gaļas un sīpolu maisījumu pīrāgos

galvenajiem garšotājiem!
Ceram mūsu pulciņus turpināt – ir paredzēti aušanas
kursi, rotu kalšana, cepuŗu

adīšana, tortu cepšana un
daudzas citas lietas, kas katrai
latviešu sievietei kādreiz jāiemācās.

Visi strādā!

Grandrapidu Latviešu biedrība atskatās uz
pagājušo darbības gadu
Sarīkojumu daļas vadītājai Rutai
Puriņš un ilggadējam kasierim
Vitālijam Tarbunas, abi šogad
vairs valdē nekandidē. Tāpat viņa
pateicās Revīzijas komisijai, Biedrības Dāmu pulciņam, Biedrības
bibliotekārei Valijai Rauceps un
Dainai Grīnbergs par Biedrības
nama uzturēšanu kārtībā. Biedrība ir atbalstījusi Gaŗezeru, Okupācijas mūzeju, latviešu skolu un
latviešu vasaras nometņu studentus. Biedrībai pilsēta neļauj
izīrēt telpas nebiedriem viesībām
vai jubilejām. Biedrības budžetu
palīdz sabalansēt patstāvīgie īrnieki, Latviešu Kreditbiedrība,
Latviešu katoļu draudze, vācu
klubs Edelweiss un Grand Rapids
Rivertown Artists. Biedrībai jācenšas piesaistīt jaunus biedrus.
Dr. Zigfrids Zadvinskis ziņo par
Biedrības sarīkojumu daļas aktīvitātēm pagājušā darbības gadā.

Ir notikuši visi tradicionālie Biedrības sarīkojumi, Pavasaŗa svētki
aprīlī, Līgo svinēšana jūnijā,
Biedru un labvēļu saiets augustā,
Bazārs septembrī, Ziemassvētku
tirdziņš un Svētku Eglītes sarīkojums decembrī. 2015. gadā Biedrība bija Grandrapidu latviešu
organizāciju padomes prezidējošā organizācija. Tādā sakarībā
Biedrība bija atbildīgā par 14. jūnija sarīkojuma aizvesto piemiņai 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 apkārtraksti. Lidija Tarbunas ir
Apkārtraksta redaktore.
Nama pārzinis Andris Runka
ziņo, ka Biedrības nams ir labā
stāvoklī. Nekādi lieli remonti nav

paredzami. Drīzumā blokā blakus Biedrībai būvēs 300 dzīvokļu
kompleksu. Šī kompanija izteikusi vēlēšanos rentēt no Biedrības daļu no parkošanas laukuma.
Dāmu pulciņa priekšniece Elita
Wood ziņo, ka pulciņš – Nellija
Barkāns, Marija Felkers, Ilga
Kalniņš, Baiba Lejiņš, Dace Nichols, Valija Rauceps un Lidija
Tarbunas – sekmīgi darbojas Biedrības sarīkojumu rīkošanā. Galdus
dekorēt palīdzējusi Irēne Vanuška.
Dāmu pulciņš atbalstījis Okupācijas mūzeju un Gaŗezeru.
Biedrības bibliotekāre Valija
Rauceps ziņo, ka bibliotekā ir
pāri par 3000 grāmatu, bet trūkst
lasītāju.
Revīzijas komisijas ziņojumu
nolasa Paulīne Zadvinskis. Revīzijas 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 komisija liek priekšā pilnsapulcei
izteikt pateicību kasierei Lidijai
Tarbunas par labi veikto darbu.
Amerikas latviešu apvienības
Atzinības rakstu 2015. gadā saņēmis Dr. Raymond Gonzalez.
Pilnsapulce izraudzīja Dr. Līgu
Gonzalez par delegāti š.g. ALA
kongresam.
Valdes un Revīzijas komisijas
vēlēšanās ar aklamāciju par Biedrības priekšnieci ievēl Dr. Līgu
Gonzalez, valdē – Ivaru Bergu,
Andri Daugavieti, Andri Runku,
Lidiju Tarbunas, Irēni Vanušku,
Elitu Wood, Zigfrīdu Zadvinski
un Eriku Ziediņu. Revīzijas komisijā – Ilzi Runku, Ivaru Petrovski un Paulīni Zadvinsku.
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
DENVERA (CO)
Kolorado Latviešu kultūras
centrs (10705 West Virginia Ave,
Lakewood, CO 80226), tālr.: 303986-5337 vai 303-913-8081. Piektdienās 19:00 tiekas latviešu deju
grupa, 20:30 notiek koŗa mēģinājums.
FILADELFIJA (PA)
Filadelfijas Brīvo Latvju biedrība (53 N 7th St, Philadelphia
PA 19123).
5. aprīlī 11:00 pensionāru kopas saiets. Programmā valdes ziņojumi, nākotnes darbība un Latvijas Botāniskā dārza darbinieces
Ievas Bondares referāts par dabu
Latvijā. Saiets beigsies ar dzimumdienu svinēšanu pie kafijas galda.
Viesi arvien laipni gaidīti!
ŅUJORKA (NY)
DV nams (115 W 183 St.
Bronksa, NY).
2. aprīlī 15:00 vijolnieces un
pianista izpildījumā latviešu un
citu komponistu mūzikas koncerts. Uzkodas bārā. Ieeja $20.
ŅUDŽERSIJA (NJ)
2. aprīlī 13:00 Priedainē Ņudžersijas Latviešu Kreditbiedrības pilnsapulce. Pēc tam uzkodas, bārs un sabiedriskais starpbrīdis. 15:00 Ņudžersijas Latviešu biedrības pilnsapulce.
Kreditbiedrības un N.J. Latviešu
biedrības valdes darbinieki laipni lūdz visus biedrus piedalīties
Jūsu biedrības gada sapulcē!
SAGINAVA (MI)
Trillium Banquet Center (6415
State St, Saginaw MI).
16. aprīlī 17:00 Saginavas Latviešu kluba gadskārtējais Pavasaŗa sarīkojums ar Trejpilsētu
ansambļa koncertu. Lūdzam
visiem apmeklētājiem pieteikties
līdz 6. aprīlim! Ieejas zied. Pie kases $ 45, bet, samaksājot iepriekš
līdz 6. aprīlim, –$40. Čekus lūdzu rakstīt uz „Latvian Club of
Saginaw”. Pieteikties: Rita Martinsons, 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 gadskārtējā pilnsapulce. Visi laipni
aicināti!
12. aprīlī 12:00 pensionāru
pusdienas ar programmu.
21. – 24. aprīlim Lietoto mantu tirgus. Ceturtd. un piektd.
9:30 – 19:00; sestd. 9:30 – 17:00;
svētd. 12:00 – 16:00.
ST. PĒTERSBURGA (FL)
St.Pētersburgas Latviešu biedrības 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.: 727851-9414.
7. aprīlī 10:00 Biedrības valdes
sēde.
PAZIŅOJUMS – Latvian American Shipping Line sūtījumus uz
Latviju pieņems aprīļa mēnesī.
Tad arī tiks pieņemtas grāmatu
kastes. Sūtījumi Latvijā nonāks
jūnija sākumā. Klientus, kuŗi dodas prom no Floridas pirms aprīļa, lūdzam sazināties ar Sybilu
Krēsliņu, tālr.: 404-543-4141,
e-pasts: sk.kreslins@gmail.com,
lai sūtījumus pieņemtu ārpus
kārtas. Ar jautājumiem var griezties arī pie Anitas , tālr.: 973-7556565,ext.5, vai 973-744-6565.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com
Katru otrdienu 20:00 koŗa
mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr: (58 irving St, Brookline,
MA 02445). Māc. Dace Zušmane.
7. martā 9:00 Lieldienu dievk.
Pēc. Dievk. olu meklēšana bērniem un Lieldienu brokastis. 8.
maijā 11:00 dievk. Ģimenes dienas pankūku brokastis.
• Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Svētdienās 9:30
dievk. Pēc dievk. sadraudzība.
Trešdienās 17:00 Bībeles stundas. Trešdienās 15:00 – 17:00 un
ceturtdienās 9:00 – 13:00 mācītāja 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. Lieldienu 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 Folkmane Gibbs, e-pasts: folkmane@
hotmail.com Info: Andrejs Jugs,
tālr.: 561-447-9050. Dievkalpojumu 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 Augšāmcelšanās laju vadīts dievk.
• Džamaikpleinas Trīsvienības 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

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 paliekošu 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

Latvijas un ASV
kopuzņēmums

PĒRK DZINTARA
IZSTRĀDĀJUMUS

“BALTINAMI”,

Apaļas un ovālas
krelles, lielus kulonus
un brošas,
lielus dzintara gabalus.

LV Reģ. Nr. 40003640547,
piedāvā apsaimniekot vai
nopirkt Jums piederošu
daudzdzīvokļu namu vai
tā daļu Latvijā.
Zvaniet: 845-462-3317 (NY).

Tālr: 973-746-3075

Tālr.: 727-421-9658
E-pasts:
latgalerija@gmail.com

Keggi, dr. sekretāre Zigrida
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
• Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Visi
dievk. notiek 11:00. Māc. Ieva
Dzelzgalvis. 27. martā 8:00 Lieldienu dievk. Seko Lieldienu brokastis 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 trešdienā. 27. martā 9:00 Lieldienu
dievk. Lieldienu brokastis.
• Lankastera: Mt. Calvary Lutheran Church (308 East Petersburg 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 183267248), 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 Indriksons, 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 pusdienas. 1. maijā Vidienas prāv.
Ilze Larsen. Māc. lekcijas: 3. aprīlī, 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 Zušmane. Pilnsapulce. 7. maijā 12:00
Ģimenes dienas dievk. ar dievg.
Diak. Indriķis Kaņeps. Ģimenes

dienas sarīkojums.
• Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414258-8070. Archibīskape Lauma
Zušēvica, tālr.: 414-421-3934,
e-pasts: pastorlauma@gmail.com,
Dr. pr. Sandra Kalve, tālr.: 414258-8070. Dievk. notiek katru
svētdienu 10:00.
• Mineapoles St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, Minneapolis MN 55407). 27. martā
8:00 Kristus Augšāmcelšanās
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. Trīsvienības ev. lut. dr.: (Trinity Latvian
Church, P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7).
Dr. pr. Jānis Mateus, tālr.: 514-4812530, 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: latvianlutheranchurch@gmail.com
27. martā 8:00 Īstbransvikā
Lieldienu rīta dievk. Groziņu brokastis. 3. aprīlī 12:30 Leikvudā
dievk. 10. aprīlī 13:30 Īstbransvikā dievk. 17. aprīlī 12:30 Leikvudā dievk. ar dievg. 24. aprīlī
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).
(Turpināts 19. lpp.)

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
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18.lpp.)

Latviešiem piederošs uzņēmums

PĒRK MEŽUS UN ZEMI VISĀ LATVIJĀ.
Tālrunis +371 29420502
e-pasts: gunita@amg-eksports.lv

PĒRK ĪPAŠUMU
Uzņēmums par augstām cenām pērk meža un zemes īpašumus, izskatīsim visus piedāvājumus. Tālr.: 25637120

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

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. Krusta dr.: (1900 Westfall Rd, Rochester 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. sekretāre Vija Arins, e-pasts: vijaarins@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.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Māc. Mārtiņš Rubenis. Dievkalpojumi notiek 12:00. 26. martā
Lieldienu dievk. ar dievg. 9. aprīlī 12:00 dievk., māc. M.Rubenis. 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.:206-3657123, e-pasts: namamāte@hotmail.com. 3. aprīlī 10:30 angļu
val. dievk. ar dievg. Kristības.
• Skenktedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
• St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: dievk.notiek 14:00 Mūsu Pestītāja (Our Savior) bazn. (301 –
58th Street S, St. Petersburg, FL
33707). Bībeles stundas notiek
Biedrības namā 11:00. Māc. Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935.
Dr. pr. Aija Norbergs, tālr.: 727367-6001. Katrs pirmās svētdienas dievk. notiks Biedrības namā
plkst. 14:00 27.martā 11:00 Biedrības namā Lieldienu svētbrīdis
ar pašu nestām brokastīm. Turpināsim 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,: 905-4777042, e-pasts: aigaide@yahoo.com.
Diakone Aina Avotiņa, tālr.: 416920-8491, 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 208503121), 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: macanitavp@gmail.com, dr. pr. Jānis
Vītols, tālr.: 703-264-0089. Svētdienās: 9:15 Latviešu skola. 10:00
Zaķīši. 11:00 dievkalpojums. Kafijas galds. Grāmatu galds.
27. martā 8:00 Lieldienu rīta
dievk. ar Sv. vak. Pēc dievk. Dāmu
komiteja mīļi aicina uz Lieldienu
brokastīm! Ieeja $20, bērniem
$6. 3. aprīlī Kārtējā skolas diena.
Sv. vak. dievk. 19:30 Padomes konstruēšanas sēde. 10. aprīlī – Draudzes 65. jubilejas svinības! Kārtējā skolas diena. Svētku dievk.
un sadraudzība. Visi mīļi gaidīti!
16. aprīlī – Losandželosas vīru
koŗa koncerts. Rīko LOV. 17.aprīlī Kārtējā skolas diena. Dievk.
24. aprīlī 11:00- 16:00 Atvērto
durvju diena. Info: dclatviesuskola@gmail.com 11:00 Svētbrīdis 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.

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
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L AT V I J A S S P O R T I S T I L AT V I J Ā U N PA S A U L Ē
Ņujorkas Knicks
treneris nevēlas
Porziņģi redzēt
Latvijas izlasē
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Ņujorkas
Knicks galvenā treneŗa vietas
izpildītājs Kurts Rembiss cer, ka
Kristaps Porziņģis šovasar nepievienosies Latvijas valstsvienībai,
kam jūlijā gaidāmas cīņas par
kvalificēšanos Riodežaneiro
olimpisko spēļu turnīram.

tarsacīkstēs piedalījās 13 piloti
no Austrālijas, Nīderlandes, ASV,
Latvijas, Kanadas, Holandes, Norvēģijas, Austrijas un Spānijas.
Uzvarēja Kanadas sportists Lonijs Bisonets. minūtēs un 18.09
sekundēs. Brants no līdeŗa atpalika 0,89 sekundes, Klots – 0,95
sekundes.

Agnese Pastare

Arvils Brants un Arturs Klots

Savukārt Knicks jūlijā daļu basketbolistu pulcēs uz treniņiem un
spēlēm vasaras līgā Lasvegasā.
Rembiss ir pārliecināts, ka Porziņģa izaugsmei būs par sliktu
ilgāka šķiršanās no Knicks treneriem pat gadījumā, ja 20 gadu
vecais latvietis uz vasaras līgu
netiks sūtīts. Porziņģim izvirzīts
galvenais uzdevums vasarā kļūt
spēcīgākam un pieaudzēt ķermeņa masu, lai atšķirībā no debijas
sezonas viņš spētu parādīt vienmērīgu sniegumu arī tuvāk pavasarim. “Kad es runāju par spēlēšanu, es runāju par spēlēšanu
šeit,” NYP citēja Rembisu. “Mūsdienās augoši spēlētāji par daudz
spēlē. Dažreiz spēlēšana var nākt
par sliktu un neveicināt spēlētāja
attīstību.” “Ir acīmredzami, ko es
vēlētos, ja izvēle būtu mana,” nepārprotami par labu Porziņģa
palikšanai vasarā Amerikā izteicās Rembiss. “Es saprotu, ka ir pienākums pret valsti. Bet no egoistiska skatupunkta, raugoties tīri no
Knicks skatupunkta, mēs gribam,
lai Porziņģis strādātu ar mums.”
Porziņģis lēmumu par iespējamu iekļaušanos valstsvienībā
oficiāli nav paziņojis, taču Ņujorkā uzskata, ka viņš varētu būt
gatavs vasarā visā starpsezonā
strādāt Amerikā. “Tas viss vēl karājas gaisā. Kad sezona būs galā,
man būs laiks pieņemt lēmumu.
Lepojos būt latvietis un gribu pārstāvēt savu valsti. Man tas tiešām
būs jāpārdomā un jāpieņem lēmums,” teica Porziņģis.
Porziņģis debijas sezonā 66 spēlēs vidēji ir guvis 13,8 punktus
un izcīnījis 7,2 atlēkušās bumbas,
taču sezonas otrajā pusē viņa
sniegumā vairāk izpaužas nogurums, un martā aizvadītajās
sešās spēlēs tikai vienā sacensībā
Kristapa metienu precizītāte pārsniedza 40 procentu. Līdz šim
pēdējā spēlē pret NBA čempioniem Goldensteitas Warriors
(85:121) viņš trāpīja tikai vienu
no 11 metieniem.

Parabobslejistu
medaļas
ASV Pārksitijas trasē pirmajās
pasaules meistarsacīkstēs parabobslejā Latvijas sportistiem Alvilam Brantam un Arturam
Klotam izdevās parādīt augstu
sniegumu un izcīnīt attiecīgi sudraba un bronzas medaļas. Meis-

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

Alvils, kurš spraigā cīņā kļuva
par pirmo parabobsleja vicečempionu pasaulē un bronzas medaļas ieguvējs Arturs, pārsteidza
pieredzējušo olimpiskās Soltleiksitijas sporta speciālistu sabiedrību, apsteidzot meistarsacīkšu
favorītu Āronu Lenighemu (septītā vieta), kuŗš startē šajā trasē
kopš 2003. gada un pārējos šī
kontinenta pārstāvjus, kuŗiem
neizdevās izmantot mājas trases
priekšrocības.

Parabobslejistu kamanas

Rezultātu blīvums liecina par
spraigu cīņu šajās meistarsacīkstēs un tādēļ liels prieks un lepnums par abu sportistu izcīnītajām vietām, sacīja Latvijas parabobsleja komandas trenere Vita
Kotāne. Viņa pauda cerību, ka
lieliski sarīkotās pasaules meistarsacīkstes ir bijis kārtējais solis
pretim parabobsleja iekļaušanai
paraolimpisko spēļu programmā.

Soļotāja Pastare
kvalificējas
Riodežaneiro
Olimpiskajām spēlēm
Latvijas soļotāja Agnese Pastare Slovakijā Starptautiskās Vieglatlētikas asociāciju federācijas
(IAAF) soļošanas izaicinājuma
sacensību posmā Slovakijā, Dudincē, izpildīja šīs gada Riodežaneiro Olimpisko spēļu kvalifikācijas normatīvu, kas Latvijas
sportistei ļaus otro reizi karjerā
piedalīties vasaras olimpiadā.
Pastare 20 km distanci veica
stundā, 34 minūtēs un 51 sekundē (1.34:51), kas viņai deva
15. vietu sacensībās. Olimpisko
spēļu normatīvu (1.36:00) Pastare pārspēja par minūti un deviņām sekundēm. 20 km soļošanā sievietēm kvalifikācijas normatīvs 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 Rumbenieks ierindojās 30. vietā, 10 km
distancē junioriem Artūrs Makars

Tādējādi dalība olimpiskajās
spēlēs jau ir nodrošināta 14 Latvijas sportistiem, tostarp normatīvu ir izpildījuši 11 vieglatlēti.
Olimpisko ceļazīmi jau iepriekš
nodrošināja Gunta Latiševa-Čudare 400 metru skrējienā, Jeļena
Prokopčuka, Ilona Marhele un
Valērijs Žolnerovičs maratonā,
Laura Ikauniece-Admidiņa septiņcīņā, šķēpmetēji Rolands
Štrobinders, 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 telpās. 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. Velvere 17 dalībnieču konkurencē
summā spēja apsteigt četras
konkurentes.

Līga Velvere
No Latvijas vieglatlētiem kvalifikācijas normatīvu bija izpildījusi tikai Aiga Grabuste tāllēkšanā, taču viņa no iespējas startēt
Portlendā atteicās, jo gatavojas
pavasarī startēt daudzcīņas sacensībās. Iespēja braukt uz meistarsacīkstēm bija arī Laurai Ikauniecei-Admidiņai, kuŗai pienācās
īpašais ielūgums startam pieccīņā,
tomēr arī viņa šo iespēju neizmantoja.

Angelinas Kučvaļskas
panākumi ļauj cerēt uz
daiļslidošanas spožu
nākotni Latvijā
Angelina Kučvaļska janvāŗa
beigās ar jaunu valsts rekordu
izcīnīja ceturto vietu Slovākijā Eiropas meistarsacīkstēs. Summā
176,99 punkti ir 17 gadus vecās
daiļslidotājas personiskais un
Latvijas rekords.
Angelina sāka slidot četru gadu
vecumā, un Jekaterina Platonova
ir viņas pirmā un vienīgā trenere.
Sākumā bijis pārsteigums, jo
mazā meitene jau tad atšķīrusies

Junioriem pēc īsās programmas trešais bija Deniss Vasiļjevs,
taču izvēles programmu noslidoja neveiksmīgi un atkāpās uz
astoto vietu.

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 neapmierinājušas.
Ar LOK ģenerālsekretāru Žoržu Tikmeru pārrunātas iespējas
nākotnē uzlabot daiļslidošanas
sporta infrastruktūru. Tāpat arī
pārrunāti dažādi jauno sportistu
trenēšanās aspekti. Savukārt Slidošanas asociācijas prezidente
Marika Nugumanova izteica cerību, ka kādreiz sporta veids tiks
pats pie savas arēnas, jo dalīt ledu
ar hokejistiem ir ļoti sarežģīti.
Savulaik Kučvaļska atzina, ka
atpazīstamībai uz tiesnešu atzīmēm 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 snieguma gadījumā otrās atzīmes nebūs tik augstas kā jau pazīstamiem
sportistiem. Trenere Platonova
intervijā Latvijas Radio atzina,
ka audzēknes sniegumu Eiropas
meistarsacīkstēs tiesneši novērtējuši objektīvi. Viņa arī ļoti cer,
ka mīts par daiļslidošanas tiesnešu subjektīvitāti neskars Kučvaļskas atzīmes arī pasaules meistarsacīkstēs. Lai gan, protams,
svarīgi, ja arbitru skaitā ir kāds
no Latvijas. Zināms, ka šī gada
pasaules meistarsacīkstēs par
technisko tiesnesi piedalīsies
Konstantīns Kostins, dzimis rīdzinieks. Viņš – tāpat kā Angelina
šogad – savulaik izcīnīja ceturto
vietu Eiropas meistarsacīkstēs, ir
1990. gada pasaules junioru vicečempions un Albērvilas Olimpisko spēļu dalībnieks. Kopš
1993. gada Kostins dzīvo un
strādā ASV, šī gada pasaules
meistarsacīkšu mājvietā Bostonā.
***
Pasaules junioru meistarsacīkstēs Ungārijas pilsētā Debrecenā
daiļslidotāja Angelina Kučvaļska
izcīnīja 7. vietu. Vēl viena Latvijas
sportiste Diāna Ņikitina sacensības pabeidza desmitajā pozicijā.
Kučvaļska slidoja pēdējā un viņas
izvēles slidojumu tiesneši novērtēja ar 103,37 punktiem, kas šajā
programmas daļā bija astotais
labākais rezultāts. Summējot ar
guvumu īsajā programmā, Kučvaļska nopelnīja 161,29 punktus.

Angelina Kučvaļska
// FOTO:LETA
Savukārt Ņikitina izvēles programmā nopelnīja 94,43 punktus, kas bija 12. labākais rezultāts,
bet summā 15 gadus vecā Latvijas
junioru čempione sakrāja 149,02
punktus.

Latvijas sportistu
analizēs meldonijs nav
konstatēts

Vairāk nekā 100 sportistu analizēs, kam konstatēti pārkāpumi
aizliegto vielu lietošanā, tai skaitā
mūsu valstī izgudrotajā un ražotajā preparātā Mildronāts esošais
meldonijs, nav neviena Latvijas
sportista, intervijā Latvijas Radio
1 apliecināja Latvijas Olimpiskās
komitejas (LOK) ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers (attēlā).

Meldonijs, kas ir Mildronāta
sastāvā, sportistiem ir aizliegts
no šī gada 1. janvāŗa, un pirms
tam par to brīdinātas sporta organizācijas. Kad pērn oktobrī
saņemta šī informācija, LOK rīkojis meldonija monitoringu,
galvenokārt sazinoties ar individuālo sporta veidu dalībniekiem
un informējot viņus, lai izslēdz
preparātu no lietojamo saraksta.
Kopumā aizliegto sarakstā ir
vairāk nekā 5000 vielu, un sportisti jebkādas pārtikas piedevas
vai citus preparātus lieto tikai un
vienīgi ar ārsta norādījumu, uzsvēra Tikmers. Viņš piebilda, ka
meldonija liegums sportistiem
nekaitē Mildronāta lietošanai medicīnā, jo tas ir sirds un asinsvadu slimību pacientiem vajadzīgs un noderīgs preparāts.
LOK ģenerālā asambleja apstiprina 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 olimpiskās delegācijas vadītājs, pavēstīja, ka Latvijas delegācijas sagatavošanai Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm šogad LOK budžetā 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 noticis, attīstoties Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un AS
Latvenergo sadarbībai.
Reklāmas līgumu LOK un AS
Latvenergo parakstīja 2015. gada
4. decembrī un tas paredz, ka AS
Latvenergo elektroenerģijas tirdzniecības zīmols ‘Elektrum’ iegūst
tiesības izmantot Latvijas olimpiskās komandas grafisko identitāti un izvietot reklāmu olimpiskajos centros Latvijā. Līgums
paredzēja arī vienošanos par nosaukuma maiņu Olimpiskajam
sporta centram Rīgā, kas tagad
arī izdarīts.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

