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Kultūrai un garam nav robežu!
Čikāgas koris Lux Cantorum,
kam ir 70 gadus ilga vēsture un
kas mūzicē baznīcā, kam ir
senāka saikne ar Čikāgas lat
viešiem, ierakstījis komponista
Raimonda Tigula dziesmu ar
Noras Ikstenas vārdiem ”Dod,
Dieviņi”. Šo dziesmu dzirdējām
aizvadītajos lielajos Dziesmu
svētkos, un tā skan kā latviešu
lūgšana. Ieraksts tapis pusgada
laikā, koristi, amerikāņi, dzied
skaistā, nevainojamā latviešu va
lodā un, kā saka Nora Ikstena,
”apliecinot, ka kultūrai un garam
robežas nepastāv. Pat ”Ķīnas
mēŗa” robežas tiek nojauktas!”

dziedājuši vairāki izcili koŗi no
Latvijas, bet latviešu burvīgo
koŗmūziku pamanījuši arī mūsu
vietējie amerikāņu koŗi. Jau
2010. gadā pazīstamais Čikāgas
profesionālais jauktais koris
The William Ferris Chorale di
riģenta Paul French vadībā
sniedza divus koncertus ar
nosaukumu ”Baltic Blast”. Pro
grammā – lietuviešu, igauņu
un latviešu komponistu dziesmas. Diriģents bija izvēlējies
”Tumša nakte, zaļa zāle” (E. Meln
gaiļa apdare), ”Rīga dimd!” (J. Cim
zes apdare), J. Vītola ”Gaismas
pils” un P. Vaska ”Donna Nobis
Pacem”. Bijām patīkami pago
dināti, ka tik labs koris izvēlējies
baltiešu mūziku. Man bija tas
gods šim korim palīdzēt ar
latviešu valodas izrunu. Pastās
tīju viņiem arī kaut ko vairāk

par katru dziesmu. Un vēl –
iepazinies ar diriģentu, es viņam
paziņoju, ka Čikāgā viesosies
Pēteris Vasks. Paul French man
lūdza izkārtot tikšanos. Tas bija
2013. gada 25. janvārī Evanston

priekšpilsētā, Čikāgas ziemeļ
pusē. Abi kungi pārrunāja
Vaska mūziku un citas temas.
(Skat. attēlā!)
Un nu Lux Cantorum dzied
latviešu mūziku! Šis koris, kas

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

TILTS aicina uz
tikšanos svētdien,
18. aprīlī
2. lpp.

Latvijas un ASV
attiecību mazāk
zināmās lappuses
3. un 18. lpp.

Raimonds Tiguls

Jaunie latvieši
pasaules tirgos
5. un 7. lpp.

Nora Ikstena: ”Kultūra mums
ļaus iziet cauri šim laikam, kas
mūs ir nospiedis uz ceļiem.
Gara maize ir vajadzīga tieši
tikpat daudz kā dienišķā maize
– lai mēs no šīs pandēmijas ne
izietu kā aprobežoti, nospiesti,
savu garīgo neatkarību zau
dējuši cilvēki. Ja mums, latvie
šiem, kāds no malas, no citu
rienes skaidri parāda, kur ir
mūsu spēks, ko mēs varam
padarīt, tad kaut kā tomēr
noticam un saņemamies... Jā, ir
grūti iziet cauri šim laikam, bet,
ja cilvēki no tālienes mums Garīgais koris Lux Cantorum
pasaka – jūs varat, jūs esat
unikāli! – mums vajag to no
vērtēt un iet uz priekšu.”

Armands Birkens: ”Esam te Pēteris Vasks un Paul French Čikāgā 2013. gadā, apspriežot
laimīgi, priecīgi! Čikāgā ir "Donna Nobis Pacem" ierakstu

Numura
intervijā –
komponists
Pēteris Vasks
13. – 14. lpp.

sevi piesaka par garīgās mūzi
kas kori, pirms dažiem gadiem
iepazinies ar R. Tigula daiļradi,
iekļaujot vienu viņa dziesmu
savā toreizējā koncertā. 2018.
gadā komponists korim piedā
vāja savu ”Dod, Dieviņi”, ko
varam noklausīties šā pavasaŗa
virtuālajā koncertā. Interesanti,
ka Lux Cantorum bazes vieta ir
amerikāņu luterāņu baznīcā,
ko pirms vairākiem gadiem
īrēja Čikāgas latviešu Jāņa
draudze. Šaubos, ka Lux Can
torum šo vēsturi zina, un nav
jau arī tas tik svarīgi, vienkārši,
interesanta sagadīšanās saite.”
Dod, Dieviņi, dodamo,
Es paņemšu ņemamo,
Es paņemšu ņemamo
Ar abām(i) rociņām.

Koŗa mūzikas
pūrs, kas tapis
ārpus Latvijas
15.lpp.

Rīga pošas uz
pasaules hokeja
čempionātu
17. un 20. lpp.
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Pēteŗa Dajevska
interaktīvais referāts

Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

DACE
APERĀNE
Latviešu kultūras biedrība
TILTS aicina svētdien, 18. ap
rīlī, plkst. 16:00 (EDT) uz Mū
zikas un mākslas serijas “KUL
TŪRAS TILTS” otro virtuālo
pasākumu Zoom – Latviešu scē
nografa un mākslinieka Ēvalda
Dajevska pasaule: pazīstamais
un nepazīstamais. Referāta laikā
klausītājiem būs iespēja tuvāk

par latviešu scēnografu un mākslinieku
Ēvaldu Dajevski
1995. gadā. Firma atrodas
Filadelfijā, ASV, un speciālizējas
interpretīvā plānošanā un ekspozīciju attīstīšanā mūzejiem,
nacionāliem parkiem, vēsturiskiem pieminekļiem un vairā
kām citām bezpeļnas kultūras
organizācijām. Pēdējos desmit
gados IS firma ir sniegusi interpretīvos plānošanas pakalpoju-

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Pēteris Dajevskis stāv pie jugendstila mājas Alberta ielā, Rīgā,
kur viņa tēvs Ēvalds Dajevskis dzīvojis, būdams mazs zēns
iepazīties ar Ēvalda Dajevska
mākslas darbiem un dzīvi, kā arī
uzdot jautājumus. Būs attēli, audio
un video materiāli, ko Pēteris
Dajevskis ir speciāli sakārtojis
savam referātam. Zoom saite uz
referātu un sīkāka informācija
atrodama www.tilts.org.
Pēteris Dajevskis ir bijis firmas Interpretive Solutions, Inc.
(IS) prezidents. Viņš to dibinājis
kopā ar savu sievu Ann Clausen

mus ASV Nacionālo parku sistēmai un sniegusi konsultāciju
Pensilvānijas Valsts vēstures un
mūzeju komisijai, izgatavojot
ekspozīcijas šīs organizācijas 25
vēsturiski nozīmīgajiem īpašumiem un mūzejiem. No 1990.
gadu vidus līdz 2000. gadu sā
kumam Pēteris pārstāvēja Hill
International celtniecības menedž
menta firmu Latvijas Nacio
nālās bibliotēkas jaunās ēkas

Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Nedēļas gudrība

zip: ________________________________________________

“Mēs nenovērtējām ūdeni līdz tam laikam, kamēr izžūst aka.”
Angļu sakāmvārds

programmas un dizaina fažu
attīstības procesā. Vairāk kā
desmit gadus viņš kalpoja par
Hill projektēšanas sakarnieku
bibliotēkai ar architektu Gu
nāru Birkertu, ar Nacionālās
bibliotēkas direktoru un pārējiem dizaina komandas locekļiem ASV un Latvijā saskaņā ar
Lat
vijas Kultūras ministrijas
projektēšanas līgumu. Pēteŗa
akadēmiskā izglītība ir antropoloģijā (B.A. grads Queens
College of the City University of
New York, 1970 un M.A. Uni
versity of Arizona, 1972). Viņš
ieguvis arī maģistra gradu pil
sētas plānošanā (M.S. Univers
ity of Arizona, 1975).
Pēteris Dajevskis ir nenogurstoši strādājis pie sava tēva
Ēvalda Dajevska scēnografijas
un mākslas darbu krājuma
dokumentācijas, fotografēšanas
un saglabāšanas, kopš viņa tēvs
aizgāja Mūžībā 1990. gadā. Šajā
krājumā atrodas vairāk nekā
250 mākslinieka oriģinālgleznas, kā arī skatuves maketi,
darba skices un fotografijas no
izrādēm. No DP nometņu laika
tiek reprezentētas Mērbekas
teātŗa izrādes un Oldenburgas
operas uzvedumi, kuŗi tika
uzvesti no 1945. līdz 1950.
gadam. Archīvā arī ir iekļauta
dokumentācija par Dajevska
glezniecību un darbu izstādēm
Vācijā un ASV kopš viņa ie
braukšanas Ņujorkā 1951. gadā.
Šajā archīvā atrodas arī plaša
vizuālā dokumentācija par
Amerikas latviešu teātŗa insce
nējumiem, par scēnografijas
sagatavošanas procesu, par kos
tīmiem un dekorāciju metiem,
deju lieluzvedumiem un estrādes iekārtojumiem dziesmu
svētkiem. Ēvalda Dajevska
darbs Ņujorkas scēniskās stu
dijās, kuŗās viņš darbojies de
korāciju gleznošanā Brodveja
skatuvēm un Linkolna Centra
uzvedumiem un filmām arī ir
dokumentēts.
Pēteris sagatavoja Ēvalda Da
jevska retrospektīvu izstādi
2012. gadā sadarbībā ar Latvijas
vēstniecību Vašingtonā. Izstāde
“Ēvalds Dajevskis: Vieta, māk
sla un identitāte” interpretēja
Ēvalda Dajevska dzīvi un viņa
darbus kultūrvēsturiskā skatījumā. Pēc tam izstāde ceļoja
tālāk uz Gaŗezeru, kur Dajevska
darbi tika izmantoti vairākās
mākslas vēstures klasēs, kad
tika diskutēts par glezniecību,
par latviešu teātri trimdas
posmā un par scēnografijas
mākslu. 2014. gadā Pēteris šo
darbu kollekciju pārsūtīja uz
Liepājas mūzeju, kur vairāk
nekā 200 Ēvalda Dajevska darbi
tika uzdāvināti un ielikti Valsts
mūzeju inventārā. Izstāde notika sakarā ar mākslinieka 100.
dzimšanas dienu. Pēdējos da
žos gados Pēteris ir sadarbojies
ar mākslas zinātnieci Dzintru
Andrušaiti, kuŗa ir uzrakstījusi
plašu biografisku pētījumu par
Ēvalda Dajevska dzīvi un darbu –
”Ēvalds Dajevskis /1914-1990/”,
ko šopavasar gaidām klajā.
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Dzintras apgūst
mazāk zināmas vēstures lappuses

RENĀTE GRĀVERE
Cik no mums spētu aprakstīt
un izskaidrot visu to, kas notika
Latvijas valsts brīvības cīņās gan
kaŗalaukā, gan polītikā? Daudzās
kaujas, militārie pagriezieni –
liels notikumu virpulis. Pat
skatoties ”Dvēseļu puteni” bieži
apjūkam. Tāpēc arī šogad, go
dinot Oskara Kalpaka un varoņu
piemiņu, radās doma dziļāk
iepazīt Latvijas valsts neatkarības
centienu gaitu, tās ceļu uz
atzīšanu starp pasaules valstīm
kā de facto, tā de jure.
Lai labāk saprastu šo sarežģīto
ceļu, korporācijas Dzintra Va
šingtonas, D.C., kopa aicināja
Latvijas Universitātes Vēstures
fakultātes doktoranti Mariku
Selgu referēt par tematu ”Latvijas –
ASV diplomātisko attiecību pirm
sākums”. 13. martā neklātienē
tikās vairāk nekā 150 interesentu
no Amerikas, Kanadas un Latvijas.
Pēcpusdienu ievadīja Aija
Celma-Evans, iepazīstinot ar
Mariku Selgu. Viņa 1992. gadā
absolvējusi LU Vēstures un filozofijas fakultāti, 1993. Gadā pa
beigusi starptautisko attiecību
studijas LU Starptautisko attie
cību institūtā, bet 2006. Gadā LU
ieguvusi arī maģistra gradu sa
biedrības pārvaldē. M. Selgas
pieredze veidojusies, strādājot
valsts pārvaldes institūcijās, to
starp Ārlietu ministrijā, Vides
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijā, Krizes kontroles
centrā, kā arī Tieslietu ministrijas padotības iestādē. No 2004.
līdz 2008. gadam M. Selga bijusi
1.sekretāre Latvijas vēstniecībā
ASV un no 2016. līdz 2019. ga
dam – padomniece Latvijas vēst
niecībā Ķīnas Tautas republikā.
Ļoti interesantajam un izsme
ļošajam referātam sekoja saruna,
kuŗā iesaistījās daudz klausītāju.
Nobeidzot pusotras stundas
gaŗo programmu, Aija CelmaEvans uzrunāja klausītājus ar
paziņojumu un lūgumu. Proti,
ik gadu pēc O. Kalpaka piemiņas
dievkalpojuma Vašingtonas ev.
lut. latviešu draudzē notiek pusdienas, ko daudzus gadus pa
sniegušas korporācijas Dzintra
locekles, ziedotot ieņēmuma at
likumu kādam labdarības mēr
ķim; šogad, pusdienām izpaliekot, ir lūgums ziedot labdarī
bas organizācijai MARTA, kas
sniedz profesionālu palīdzību un
atbalstu grūtās dzīves situācijās
nonākušām
sievietēm
un
jauniešiem.
Marika Selga savā refe
rātā
iepazīstināja klausītājus ar īsu
ieskatu Latvijas Republikas un
Amerikas Savienoto Valstu dip
lomātisko attiecību pirmsā
ku
mā, īpaši pievēršot uzmanību
atsevišķiem faktiem laika posmā
no 1921. līdz 1923. gadam un
stāstot par galvenajām norisēm
laikā posmā līdz diplomātisko
attiecību uzsākšanai, kā arī
iedziļinājās abu valstu sūtniecību
vadītāju biografijās. Izvērtējot
atsevišķus ierakstus pirmā ASV
sūtņa Latvijā F.V.B. Kolmena
(F.W.B. Coleman) dienasgrā
matā, M.Selga vērsa uzmanību
uz tā brīža aktuālitātēm ASV
ārpolītikā, tostarp jautājumam
par Padomju Krievijas (vēlāk
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PSRS) nostāju. Referātu papil
dināja atsauces uz publikācijām
atbilstošā perioda laikrakstos,
tādējādi vizualizējot konkrēto
notikumu atspoguļojumu ASV
presē.
Rīgā, vienā no tolaik lielākajām
Krievijas pilsētām, bija izveidots
ASV konsulāts jau 19. gadsimta
trīsdesmitajos gados, kas dar
bību izbeidza 1917. gada sep
tembrī, kad Rīgu ieņēma Vācijas
kaŗaspēks. Lekcijas sākumā tika
atgādināts par 1917. gada feb
ruāŗa notikumiem Krievijā, kā
rezultātā tika izveidota Krievijas
Republika un tās Pagaidu val
dība. ASV bija pirmā valsts, kas
atzina jaunās republikas valstiskumu. 1917. gadā ASV nodro
šināja Krievijai aizņēmumu vai
rāku simtu miljonu dolaru
apmērā. Pēc boļševiku bruņotā
apvērsuma Krievijā attiecības
starp Krieviju un ASV paslik
tinājās. 1918. gadā februārī Pa
domju Krievijas valdība pazi
ņoja, ka atsakās maksāt aizņē
mumus un parādus, par kuŗiem
saistības uzņēmās cariskās Krie
vijas valdība un Pagaidu valdība,
kā arī nacionšlizēja bankas,
zemi, rūpniecību un visus ār
valstu aktīvus Krievijā. 1918.
gadā ASV bruņotie spēki pie
dalījās militārās ekspedīcijās
Krievijas territorijā, Archan
geļskā un Tālajos Austrumos.

dība Andrieva Niedras vadībā
(1919. gada 10. maijs – 26. jū
nijs). Šāda situācija neveicināja
sabiedrotajos pārliecību par Lat
vijas valdības spēju pārvaldīt
Latviju
Nolūkā novērot Krievijas Bal
tijas provincēs notiekošo, Parī
zes miera konferences ASV
dele
gācija uz Latviju nosūtīja
ASV novērošanas misiju pulk
veža Vorvika Grīna (Worwick
Greene) vadībā, kas Latvijā dar
bojās no 1919. gada marta līdz
septembrim. Šīs misijas darbības
laikā, pēc Latvijas valdības lū
guma, palīdzības programmu
Latvijā sāka īstenot arī Amerikas
palīdzības organizācijas (ARA,
American Relief Administration)
un Amerikas Sarkanā krusta
pārstāvji. Jāuzsver, ka ARA savu
palīdzību bērniem sniedza uz
sava rēķina. 1919. gada oktobrī
uz Latviju novērošanas misiju
nosūtīja jau ASV Valsts departaments. Tā darbojās Džona Geida
(John Gade) vadībā, un tajā bija
iekļauti arī militārais novērotājs
un tā palīgs. Šī misija Latvijā
uzturējās no 1919. gada oktobŗa
(tieši Bermonta vadītā uzbru
kuma laikā) līdz 1920. gada maijam. 1920. gada maijā ASV Ko
misiju Baltijā vadīja pieredzējis
konsulārā dienesta pārstāvis
Evanss Jangs (Evan E. Young),
kuŗš jau 1921. gada vasarā

nieciskās saites ar sabiedrotajiem un Amerikas Savienotajām
Valstīm; 4) veidot labas kaimiņ
attiecības.
Jau 1918. gadā Zigfrīds A.
Meierovics bija vērsies pie ASV
dzīvojošajiem latviešiem ar aici
nājumu veicināt Latvijas pat
stāvības atzīšanu un aktīvi
iesaistīties informācijas par
Latviju izplatīšanā un atbalsta

F.V.B. Kolmens – pirmais ASV sūtnis Latvijā
ASV šajā laika posmā iestājās
par Krievijas valstiskuma neda
lāmību, par nacionālo minori
tāšu autonomiju federācijas ietvaros. Situācijai attīstoties, ne
daudz mainījās arī ASV uzskati,
piemēram, par Polijas neatka
rības jautājumu. Savukārt Latvijā
1918. gada 18. novembrī tika
proklamēta Latvijas Republika
ar valdību Kārļa Ulmaņa vadībā.
Neilgi pēc tam Latvijas territorijā
tika nodibināta arī Latvijas
Padomju Sociālistiskā Republika
ar Pēteri Stučku vadībā. 1919.
gadā īslaicīgi pastāvēja vēl trešā
Latvijas territorijā izveidota val

iestājās par Latvijas patstāvības
atzīšanu. 1922. gada vasarā tika
izbeigtas ARA un Amerikas
Sarkanā krusta palīdzības programmas Latvijai.
M. Selga nosauca minētā pe
rioda Latvijas Republikas ārpo
lītikas pamatnostādnes: 1) aiz
stāvēt valsts suverēnitāti, 2) at
jaunot valsts saimniecisko dzīvi,
tostarp, slēdzot līgumus ar ār
valstīm, panākot lētu kreditu
pieejamību un veidojot sakarus
ar valstīm, ar kurām preču
apmaiņa var radīt ilgstošas
izredzes rūpniecības izaugsmei;
3) padziļināt polītiskās un saim

Latvijas patstāvības atzīšanai
meklēšanā, kā arī sniegt palī
dzību Latvijas bēgļiem dažādās
pasaules daļās. Aicinājumam
atsaucās ALTS (Amerikas lat
viešu tautiskā savienība). 1919.
gadā Latvijas valdība lūdza
ALTS pārstāvjiem nodrošināt
arī konsulāro palīdzību, proti,
aizstāvēt Latvijas tirgotāju, jūr
nieku un citu pilsoņu intereses,
kā arī informēt par Latvijas
saimniecisko stāvokli. Par kon
sulāro aģentu tika iecelts Jānis
Kalniņš, kuŗš darbojās Ņujorkā.
ALTS pārstāvji arī aktīvi meklēja
iespējas Latvijai saņemt aizde-

vumu un uzsākt saimniecisko
sadarbību ar Latviju. 1920. gadā
vasarā Ņujorkā darbojās arī
Latvijas tirdzniecības aģents
Kārlis Ozols, galvenokārt nodro
šinot iegādes no ASV Kaŗa ma
teriālu likvidācijas komisijas.
1919. gada 26. jūlijā tika pa
rakstīta vienošanās par piecu
miljonu dolaru aizņēmumu no
ASV.
1920. gadā Latvijas valdība
neveiksmīgi noslēdza vienoša
nos ar U.S.A. International
Coropration par lokomotīvju
iegādi, kuŗas rezultātā tika
zaudēti 450 000 dolaru. Ties
vedība par līdzekļu atgūšanu,
kas ilga vairākus gadus, nebija
Latvijai veiksmīga.
Latvijas valdība vēlējās nosūtīt
savu pārstāvi uz ASV un pat tika
nozīmēti vairāki kandidāti, viņu
vidū Gustavs Zemgals. Šie cen
tieni arī nebija sekmīgi, jo ASV
nepieņēma diplomātiskos pār
stāvjus no valstīm, ar kuŗām
nebija diplomātisko attiecību.
1921. gadā Latvija un ASV
tomēr vienojās par formulu, kā
Latvijas pārstāvis var darboties
ASV. 1921. gada aprīlī uz Va
šingtonu, D.C., kā Latvijas
valdības delegāts ar neoficiālu
statusu tika nosūtīts Ludvigs
Kārlis Sēja. Līdz ar Sēju uz
Vašingtonu tika nosūtīts arī
Arvēds Kundziņš un mašīnrak
stītāja Emīlija Alksne. Latvijas
pārstāvjiem ASV tika izvirzīti
uzdevumi: 1) veicināt Latvijas
atzīšanu, 2) veicināt Latvijas atpa
zīstamību, 3) veidot nosa
cīju
mus starpvalstu attiecību attīs
tībai (naudas apmaiņas, pasta
saziņas, tirdzniecības, u.c. jomās).
L. Sēja nekavējoties uzsāka
ASV kongresmeņu un senatoru,
kā arī administrācijas pārstāvju
infomēšanu par situāciju Latvijā.
Piemēram, 1921. gada 5. maijā
viņš bija ticies ar Herbertu
Hūveru (Herbert Hoover). 1921.
gada 31.maijā ASV dzīvojošo
lietuviešu, latviešu un igauņu
delegācijas iesniedza ASV prezidentam Vorenam Hārdingam
(Warren Harding) deklarācijas
un miljonu parakstu ar prasību
atzīt Baltijas valstis. Šo delegātu
starpā bija arī L Sēja, A. Kundziņš
un ALTS pārstāvji. Sēja tikās ar
uzņēmējiem, uzstājās klubos un
universitātēs, pats rakstīja un vei
cināja citus rakstīt laikrakstiem
aktuālo informāciju par Latviju.
Viens no Latvijas atpazīstamī
bas veicināšanas pasākumiem
bija iepazīstināšana ar Latvijas
kultūru. Piemēram, 1921. gada
septembra beigās Vašingtonas
Mākslas klubā tika organizēta
Latvijas mākslinieku V. Purvīša,
J.Rozentāla, R. Zariņa un J. Til
berga darbu un fotogrāfiju iz
stāde. Šie darbi pēc tam tika
nosūtīti uz Ņujorku izstādīšanai
festivāla “America’s Making” ietvaros. Savukārt pirmie Latvijas
operas mākslinieki ASV uzstājās
laikā no 1921. gada 25.
septembŗa līdz 18. oktobrim.
Ada Benefelde un Pauls Sakss
uzstājās Ņujorkā, Filadelfijā,
Bruklinā, Bostonā, kā arī
Vašingtonas “Cosmos Club”.
(Turpināts 18. lpp.)
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„Mēs varam vairāk, nekā domājam”

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” dibinātāja un prezidente
Asnate Ziemele sarunā ar Salliju Benfeldi
Lauku tūrisma asociāciju no
dibināja 1993. gadā, un Asnati
joprojām ievēl par tās prezidenti.
Asnate iesaistījusi Asociāciju
starp
tautisku organizāciju dar
bībā (Eurogites – Eiropas lauku
tūrisma asociācija, ECEAT – Ei
ropas eko un agro tūrisma aso
ciācija), piedalījusies vairāku na
cionālās polītikas dokumentu
izstrādē saistībā ar lauku attīstību
un mazo uzņēmējdarbību laukos. 2018. gadā Asnatei Ziemelei
tika piešķirts Atzinības krusts
par pašaizliedzīgu ieguldījumu
Latvijas lauku tūrisma attīstībā,
tautas gara un saimniecisko
spēku attīstīšanā.
Asnate Ziemele: Esmu dzimusi Rīgā, bet katru vasaru
esmu pavadījusi laukos, tagad pa
pusei dzīvoju laukos, pa pusei
Rīgā. Faktiski var teikt, ka pan
dēmijas laikā esmu uz laukiem
pārcēlusies pavisam.
Kā Rīgas meitene nolemj
nodarboties ar lauku tūrismu
un dibināt arī asociāciju?
Rīgā mēs dzīvojām skolas
laikā, pēc tam vienmēr bijām
laukos. Mums bija lauku māja,
mēs tur vienmēr daudz strādā
jām. Es visu savu bērnību atceros
laukos, Rīgu neatceros vispār,
par spīti tam, ka gan vidusskolu,
gan augstskolu pabeidzu Rīgā.
Esmu pianiste. Beidzu Latvijas
Mūzikas akadēmiju, man ir
mākslas bakalaura un pianistes
diploms. Bet kopš 1992. gada,
kad beidzu augstskolu, vairs
neesmu spēlējusi. Deviņdesmito
sākums bija laiks, kad sabruka
Padomju Savienība. Man bija
plāni par kameransambļa dibi
nāšanu, jo mīlu kamermūziku.
Gribēju studēt maģistrantūrā,
piedalīties konkursos. Bet nedēļu
pirms augstskolas gala eksāme
niem nomira tēvs. Viņa nāve
sagrieza mums dzīvi ar kājām
gaisā. Tēvs bija pelnītājs. Mums
palika lauku saimniecība ar di
vām cūkām, trīs kazām, simt
vistām, trušiem un mammu
vienu pašu laukos. Vajadzēja
izdomāt kādu praktisku nodarbi, bija jāpelna. Toreiz amerikāņi
brauca palīgā Baltijas valstīm,
mācīja, kā uzsākt uzņēmējdar
bību. Sāku mācīties angļu valodu.
Vienu dienu mamma atbrauca

no kādas konsultācijas kā spār
nos un teica, ka man vajag sākt
nodarboties ar uzņēmējdarbību,
nevis sēdēt vagās. Tā pamazām
sāku darboties toreizējā Ogres
rajonā, bet tas bija mammas bizness, viesu māju viņa atvēra
1998. gadā. Toreiz pārdevām
visu, ko varējām, brālis sāka sūtīt
naudu. Mamma uzņēma viesus,
darbojās ar financēm, mēs tikai
reizēm palīdzējām praktiskos
darbos – mazgājām istabas un
pasniedzām brokastis. Asociā
ciju nodibinājām vēl pirms tam,
jo sapratu, ka pa vienam neko
neizdarīsim, mums trūkst zinā
šanu, ir vajadzīgs kopīgs mārke
tings. Atradu sponsoru, Ogres

bija rūtiņu klade, ar ko sākām, –
pierakstījām ceļu aprakstus, kā
tūristam nokļūt līdz viesu mājai.
Saimniekiem nebija telefona,
devām vietējā pasta vai veikala
telefona numurus, un veikalnieks
ar divriteni brauca pie saimnieka
un teica: „Tev viesi brauc!”
Sākot ar naktsmājām ceļo
tājiem, kuŗi apskatīja Latviju,
tad viesu mājas aizvien vairāk
sāka ierīkot pie ezeriem, upēm,
dīķiem, lai viesi varētu arī ne
tikai pārnakšņot, bet arī mak
šķerēt, braukt ar laivu, kurināt
ugunskuru. Kā lauku ir mai
nījušies pakalpojumi lauku
ceļotājiem?
Cenšamies attīstīt savus pakal-

rajonā dzīvoja Vilnis Baltais, un
viņš bija sācis ar “Lauku ceļotāju”,
bet viņam tā bija kā sabiedrība ar
ierobežotu atbildību jeb SIA.
Sacīju, ka gribētu tur strādāt,
viņš mani pieņēma darbā, sā
kumā palīdzēja ar naudu. Varētu
teikt, ka viņš bija kā privātais
mecenāts, es diezgan ātri no
stājos pati uz savām kājām. Tas
bija ļoti interesants laiks. Brau
cām pieredzes apmaiņas braucie
nos uz ārzemēm, skatījāmies ne
tikai tūrismu vien, bet arī ēdi
nāšanu, vēl citas lietas. Sapratu,
ka vajag asociāciju.
Tātad var sacīt, ka lauku tū
risms Latvijā sākās ap 1992. gadu?
Jā, kā nu toreiz varējām un
pratām – ar tautiskām segām un
salokāmajiem dīvāniem gultu
vietā (smejas). Naudas jau nevie
nam tā īsti nebija. Atceros, mums

pojumus un produktus tā, kā to
vēlas tūristi, skatāmies, kas viņus
interesē. Lūzums notika, kad
Latvijā kļuva pieejami SAPARD
(Special Action Programme for
Agriculture and Rural Develop
ment) fondi. Mums kā Eiropas
Savienības kandidātvalstij, sākot
ar 2000.gadu bija pieejams fi
nanciālais atbalsts strukturālām
reformām lauksaimniecības un
lauku attīstībai līdz 2006. gadam.
Pamatā SAPARD programmas
atbalsta saņēmēji bija zemnieki,
lauksaimniecības uzņēmumi,
lauku uzņēmēji un lauk
saim
niecības un zivsaimniecības pro
duktu pārstrādes uzņēmumi.
Par šo naudu tapa t.s. eiroremonti, kas mums toreiz šķita
kaut kas īpašs, bet tagad, paska
toties ar šodienas skatienu, liekas
vienas šausmas (smejas).Visās

LAIKA GRĀMATA
PIEDĀVĀ
JĀNIS ZILGALVIS

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA

Informātīvi bagāta un ērti lietojama grāmata – ceļvedis par
Latvijas sakoptākajām pilīm un muižām, parkiem un pasto
rātiem, seniem viduslaiku cietokšņiem, barona un klasicisma
rezidencēm.
Teksti arī angļu un vācu valodā.

Cena: 45,– USD

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

viesu mājiņās jau vannas istabas
un tualetes nebija, bet kā nu
toreiz bija, tā bija, tie bija citi
laiki. Fondu financējums bija kā
grūdiens, deva iespēju un arī
sapratni par to, kas ir viesmīlība.
Eiropas fondi ir pieejami arī
tagad, ar tiem esam izdarījuši
ļoti daudz. “Lauku ceļotājs” raksta projektus, saimnieki – uzņē
mēji var dabūt līdzfinancējumu
Eiropas projektos. Mainās arī
tas, ko piedāvajam. Tūrists vairs
nav ar mieru laukos tikai nak
šņot, bet grib staigāt pa tūrisma
takām, braukt ar riteņiem, lai
vot. Tad sākās ēdināšanas bums,
un tas nav pārgājis, jo ēdieni ir
īpaša joma, lauku ēdiens ir labs,
garšīgs un veselīgs. To, ko paši
izaudzējam un saražojam, lab
prāt dodam arī ārzemju viesiem.
Radās daudz mājražotāju, kas
tūrismam ir ļoti vajadzīgi, savu
kārt viņiem ir vajadzīgi apmek
lētāji, tie, kas iegādājas viņu
produktus. Tūrismā tas veidoja
lielu krāsainību – var uzzināt, kā
izaug cūciņas un kaziņas, kā
izaudzēt savu burkānu, var no
garšot zāļu tējas. Piedāvājums ir
ļoti liels. Mazo ražotāju jeb māj
ražotāju piedāvājums mums
tagad ir krietni plašāks, daudz
veidīgāks un krāsaināks nekā
Lietuvā vai Igaunijā. Mēs varbūt
neprotam sevi tā lielīt, tāds ir
latvieša raksturs – it kā pieticīgi
darīt savu darbu un bieži vien
klusēt, nevis runāt par to, cik
daudz mēs varam un izdarām.
Mazie nevarēja izpildīt tās
prasības, ko bijām ieviesuši paši,
ne jau Eiropa, un tā bija otra
nopietnā. Panācām saprātīgas iz
maiņas visos tajos “papīros”.
Nākamā lielā cīņa bija par mājās
ražotu augļu un ogu vīnu. Bijām
iemanījušies to savās lauku mājās
gatavot jau padomju laikos arī
no zaptēm. Arī jaunajos laikos
gandrīz katrai saimniecībai “zem
galda” bija pašu ražota vīna
pudele. Vīni kļuva aizvien kva
litātīvāki, un interesanti, ka mēs
tūrismā sapratām, ka tas ir viens
no mūsu produktiem. Mums
nav vīnogu un vīna tādā izpratnē
kā Francijā, bet mums ir āboli
un ābolu sidrs, ir augļi un ogas.
Tagad vairāki mājražotāji kļu
vuši par uzņēmumiem.
Latvijā, Cesvainē, tagad ražo
vietējo džinu un liek klāt 10
augus, esmu mazajos veikali
ņos redzējusi arī pašbrūvēto ar
augu vai ogu piedevām. Zinā
tāji teic, ka kvalitātes ziņā
daudz neatšķiroties no klasis
kajiem ārzemēs ražotajiem
stiprajiem dzērieniem.
Jā, un tā ir interesanta dāvana.
Kvalitāte gan vīniem, gan citiem
dzērieniem ir laba, ir izvēle.
Pēdējos gados Latvijā popu
lāri ir kļuvuši t.s. garšu ce
ļojumi, iepazīstoties ar novadu
un reģionu ēdieniem, garšaugu
dārziņu un dārzu apskate. Vai
arī amatnieku darbnīcu – pie
mēram, Latgales keramiķu ap
meklējumi, ir asociācijas marš
rutos?
Jā, amatniekiem ļoti svarīgi ir
pārdot savus darbus, varbūt pat
svarīgāk nekā lauksaimniekiem.

Ir amatnieku darbnīcas, kuŗās
tūristi var kaut ko iemācīties un
pamēģināt kaut ko izgatavot arī
paši. Var pat teikt, ka tas ir modē –
pašiem kaut ko pagatavot.
Vai šajos ceļojumos vairāk ir
ārzemnieku vai Latvijas iedzī
votāju?
Latvijas iedzīvotāji mums vien
mēr ir bijuši galvenie klienti, līdz
pat astoņdesmit procentiem no
visiem viesiem. Ārzemju ceļotāji,
protams, ir ļoti svarīgi, ir gadi,
kad viņu ir mazliet vairāk, varbūt
procenti trīsdesmit. Bet jūs taču
arī katrās brīvdienās nebrauksit
uz ārzemēm, bet dosities ceļo
jumā pa Latviju, ja negribēsies
sēdēt mājās? Tagad, pandēmijas
laikā, cilvēki ārpus savas valsts
brauc maz, arī latvieši.
Vai visiem asociācijas bied
riem lauku tūrisms ir vienīgais
ienākumu avots? Un vai pan
dēmija nav viņus ļoti smagi
skārusi?
Vēl pirms vairākiem gadiem es
teiktu, ka trešdaļaI lauku tūrisms
un ar to saistītie pakalpojumi ir
vienīgais ienākumu avots. Tagad
varbūt tādu ir puse no visiem.
Pārsvarā tomēr viens no ģimenes
strādā kaut kur citur. Ir ražojošas
saimniecības, kuŗās tūrisms ir
papildu nodarbošanās, bieži tie ir
skolotāji, kuŗiem vasara ir brīva,
vai cilvēki, kuŗi strādā valsts vai
pašvaldības darbā, apvieno kādu
atalgotu darbu ar lauku tūrismu.
Ir amatnieki, kuŗiem ir arī viesu
māja, papildu ienākums ir arī
ēdināšana.
Vai vasarā, par spīti pandē
mijai, plānojat kādus pasākumus?
Plānojam divus pasākumus,
un cerams, ka tos izdosies
īstenot. Viens ir atvērtās dienas
laukos, kas būs āra pasākums un
kam pietiekušās aptuveni 250
dalībnieki un kas norisināsies
divas vai trīs dienas. Tūristi varēs
pieteikties, protams, būs jāizpilda
visas tobrīd spēkā esošās prasības.
Šī akcija plānota no 11. līdz 13.
jūnijam. Otra akcija notiks visā
Latvijā no jūlija līdz oktobrim:
māju kafejnīcas dienas, kas no
tiks dažādos reģionos un dažādos
laikos ar mērķi reklamēt katru no
reģioniem un novadiem. Pieda
līties varēs ne tikai kafejnīcas,
restorāni un bāri, bet katrs, kuŗš
vēlas kaut ko savu un garšīgu
viesiem piedāvāt. Varbūt tie būs
tikai divi galdiņi ārā pie upes,
varbūt zaļā pļavā, varbūt desmit
galdiņi kādā terasē. Šo ideju
Ekonomikas ministrijai piedāvā
jām apspriest pirms pusgada,
ministrijai tā patika, pašlaik no
tiek saskaņošana, lai tas būtu gan
interesanti, gan droši. Informā
ciju par šiem apsākumiem jeb
kuŗš varēs atrast mūsu mājaslapā:
www.celotājs.lv
Jūs laikam esat optimiste?
Jā, es esmu optimiste. Mēs
varam vairāk, nekā domājam.
Mēs bieži sevi nenovērtējam, bet
mūsu priekšrocība ir tā, ka esam
pieraduši vienmēr atrast risinā
jumu, izdomāt kaut ko jaunu, jo
mums nav bijis tās stabilitātes un
prognozējamības, kas vecajās
Eiropas valstīs. Bet mēs esam
interesanti.
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"Esam uz viena viļņa"

Pandēmijas gadā dibinātā Latvijas jaunuzņēmuma “Corebook”
pārstāvji gatavi piesaistīt pusmiljonu dolaru un turpināt
revolūciju zīmolvedībā.

Maksims Kušnarevs, jaunuzņēmuma “Corebook” līdzdibinātājs un vadītājs un
Raitis Velps, mārketinga nodaļas vadītājs intervijā Tairai Zoldnerei
Vispirms sveicu ar veik
smīgo startu vienā no atzītā
kajiem biznesa akseleratoriem* “500 Startups”! Kas vei
do jūsu radošo komandu?
Maksims. “Corebook” koman
du veido trīs līdzdibinātāji –
Aigars Āboltiņš – atbild par
technoloģijām un programmē
šanu, Jānis Vērzemnieks, zīmol
vedis un radošais direktors un
es, uzņēmuma vadītājs. Raitis
Velps nodarbojas ar mārketingu
un mums pievienojās vēlāk.
Man ir vairāk ne kā piecpa
dsmit gadu pieredze digitālajā
mārketingā. Iepriekš biju Lat
vijas digitālās reklāmas aģen
tūras “Digibrand” vadītājs un
tur iepazinos ar Aigaru un Jāni.
Kopā strādājot, no darba brīvajā
laikā mēs arī izveidojām “Core
book”. Mūsu jaunuzņēmums
radās visklasiskākajā formātā.
Visbiežāk startapi veidojas ie
priekšējā darba vietā, ieraugot
kādu problēmu, kas nav atrisi
nāta. Mūsu stāsts bija pavisam
prozaisks. Aģentūrā strādājām
ar dažādiem zīmoliem, kuŗiem
ik pa brīdim bija nepieciešams
izveidot kādu vizuālo materiālu.
Lai to izdarītu, lūdzām mūsu
klientiem atsūtīt mums zīmola
grāmatu vai vadlīnijas. Viens no
mūsu klientiem, liela mazum
tirdzniecības veikalu ķēde Lat
vijā, mums atsūtīja lielu zīmolu
grāmatu PDF dokumentā, bet
ar ļoti nesaprotamiem norā
dījumiem – ko ņemt, ko neņemt
vērā, kas ir novecojis, bet kas vēl
nav apstiprināts. Dizaineram
izburties cauri visam šim labi
rintam aizņem laiku, rada ne
vajadzīgu stresu un arī kļūdas.
Pēc vairākiem līdzīgiem gadī
jumiem sapratām, ka mūs
dienās šādi novecojuši formāti
neder, turklāt tie nepārtraukti
noveco, radot tikai galvassāpes.
Sākām domāt par to, ka zīmolu
vadlīnijas vajadzētu veidot di
gitālā interaktīvā formātā.
Pētot tā brīža tirgu (2018.
gadā), redzējām, ka laukā, kas
darbojas ar zīmolu vadlīnijām,
daudz piedāvājumu nebija, sa
vukārt esošie nebija pārāk pie
vilcīgi cenu vai piedāvājuma
ziņā. Jāteic, ka arī šobrīd šī niša
ir diezgan patukša. Pasaules
tirgū ir kādi trīs vai četri lieli
“spēlētāji”, tajā skaitā nu jau arī
“Corebook”.
Līdz ar ideju par digitālās zī
molu grāmatas izveidošanu
atradās arī klienti, kas bija ar
mieru piedalīties mūsu eksperimentos. Vēlāk izveidojām pre
zentācijas kā klientiem, tā po
tenciālajiem investoriem. Tas
viss bija vakaru un brīvdienu
darbs, ko darījām, ticot mūsu
idejai. Beidzot sapratām, ka šī
ideja, šis digitālais rīks var tikt
* Biznesa akselerators – atbalsta
forma strauji augošu un peļņu
nesošu uzņēmumu attīstībai.

pārveidots par atsevišķu pro
duktu. Mūsu produktam bija
īstais laiks, vieta un arī tirgus!
2020. gada februārī “palai
dām” “Corebook” publiskā tirgū.
Jau pirmajā mēnesī par savu
konceptu un dizainu ieguvām
atzinību dažādos starptautiskos
dizaina forumos, kā, piemēram,
jauno technoloģiju lapā “Product
Hunt”. Sapratām, ka mūsu
piedāvātais produkts cilvēkiem
patīk, veltījām tam arvien vai
rāk laika, līdz 2020. gada vasarā
nodibinājām jaunuzņēmumu
“Corebook”. Tas viss notika,
sākoties Covid, kas mūs visus
iesēdināja mājās. Uzņēmums
nevienu dienu nav atradies
nevienā birojā, esam strādājuši
pilnīgi attālinātā režīmā. Arī
Raiti pieņēmām darbā attāli
nāti, un, pusgadu kopā strā
dājot, mēs klātienē vēl neesam
tikušies.
Raiti, kāda ir tava darba
pieredze, un kā tu pievienojies
“Corebook” komandai?
Raitis. Esmu strādājis mār
ketingā un pārdošanas jomā ar
dažādiem zīmoliem vairāk nekā
piecus gadus. Strādājot iepriek
šējā darbavietā, pamanīju
“Corebook” lapu un sākumā pat
nezināju, ka tas ir Latvijā tapis
produkts. Sāku ar šo rīku

klienti ir biznesa pārstāvji. Gala
patērētājs ar šādu produktu
savā ikdienā nesaskaras, tomēr
patērētājs pamana gala rezul
tātu, ko šis produkts var sniegt
uzņēmumam.
Ko vispār nozīmē zīmola
vērtība? Piemēram, attēls ar
basketbolistu mums neko daudz
nenozīmē, bet, ja šim attēlam
pieliek klāt, piemēram, Nike
logotipu, tad tas iegūst pavisam
citu vērtību. Cilvēks ierauga ne

būtiski, lai jebkuŗš, kas veido
materiālus noteiktam uzņēmu
mam, to izdara tieši tā, kā uz
ņēmums ir paredzējis. Tāpēc ir
svarīgas šīs uzņēmuma zīmola
vadlīnijas, kuŗas ir stingri jā
ievēro. Ja vadlīnijas nav skaid
ras, cieš zīmola kvalitāte.
“Corebook” nodrošina, ka zī
mola vadlīnijas ir pieejamas
visu laiku, pieejamas tiem, kam
nepieciešams, un tajās ir iespē
jams operatīvi izdarīt atjauno-

“Corebook” dibinātāji: no kr. Aigars Āboltiņš, Jānis
Vērzemnieks, Maksims Kušnarevs // Publicitātes foto

“500 Startups” noslēguma ceremonijā Gruzijā 2021. gada martā // Publicitātes foto
“spēlēties”, man tas arvien
vairāk iepatikās. Pagājušā gada
rudenī mani uzrunāja Jānis par
iespējamu sadarbību. Sapratu,
ka gribu piedalīties šajā uz
ņēmumā, kas īstenībā nozīmē
piedalīties zīmolvedības revo
lūcijā. Turklāt ne tikai Latvijas,
bet globālā mērogā!
Mums, patērētājiem, nav
lielu zināšanu, un mēs arī ik
dienā nepievēršam uzmanību
zīmola veidošanai, zīmolve
dībai vai zīmolu grāmatām.
Kas ir zīmola grāmata, un kā
raksturot “Corebook” digitālo
rīku zīmolu grāmatas veido
šanai?
Maksims. Mūsu produkts ir
domāts profesionāļiem, un mūsu

tikai basketbolistu, bet visu ar
Nike produkciju saistīto stāstu.
Lielas kompānijas savu stāstu
veido gadiem ilgi, un kompā
nijas logotipam vien ir milzīga
vērtība, dažreiz miljardiem do
laru. Jebkuŗu produktu ar at
pazīstamas kompānijas logo var
pārdot daudz dārgāk nekā bez
tā. Jebkuŗš uzņēmums gribētu
logotipu, ko pazīst visa pasaule,
ar kuŗa palīdzību var veidot šos
stāstus, saiknes, kas paliek
cilvēku atmiņās.
Savukārt zīmolu grāmata ir
vadlīnijas ikvienam, kas saska
ras ar materiālu veidošanu kā
dam uzņēmumam – vai tā būtu
reklāma, plakāts, video infor
mācija vai kaut kas cits. Ļoti

jumus. Dizainers vai reklāmas
aģentūra, kas izstrādā jaunu
zīmola identitāti vai izdara
maiņas jau esošā zīmolā, visus
materiālus (vizuālos, skaņu,
krāsu, tekstu) noglabā “Core
book” platformā. Klients saņem
kaut ko līdzīgu mājaslapai, kuŗā
ir viss, kas saistītas ar viņa
zīmolu – attēli, ikonas, sociālo
tīklu bildītes, video, arī vizīt
kartes, krekli, plakāti utt. Savu
kārt, ja uzņēmums grib pie
saistīt kādu jaunu speciālistu
vai dizaineri, tad tikai atliek
nosūtīt saiti “Corebook” plat
formā, kuŗā glabājas viss nepie
ciešamais, lai varētu strādāt ar
šo zīmolu. Visa informācija ir
vienkopus, viegli pārredzamā

veidā. Tas ļoti paātrina un
atvieglo sadarbību.
Pašreiz lielākais jaunums ir
tas, ka esat atgriezušies no
biznesa akseleratora “500
Startups” Gruzijā. Kāds bija
jūsu ceļš uz akseleratoru un
kāda ir gūtā pieredze?
Maksims. Startapu pasaulē ir
tāds jēdziens: “Ķert momentu”.
Tas ir brīdis, kad visas zvaigznes
sastājas pareizajā stāvoklī, lai
notiktu ātra, viegla kustība uz
priekšu. Tieši tā mēs jūtamies
par dalību “500 Startups” akse
leratorā.
Jau pirms diviem gadiem ar
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) atbalstu bi
jām ASV, Silīcija ielejā, kur ap
meklējām vairāku biznesa ak
seleratoru birojus. Toreiz pietei
cāmies “500 Startups” programmai ASV, lai gan “Corebook” vēl
bija tikai idejas līmenī. Bija par
agru, un mēs programmā
netikām, vajadzēja izaugt, tikt
līdz pirmajiem klientiem. 2020.
gada rudenī tika atvērta “500
Startups” Austrumeiropas programma Gruzijā, ko atbalsta
Gruzijas valdība un valsts lie
lākā banka. Programmai bija
pieaicināti mentori no ASV, un
viņi izveidoja Silīcija ielejas
akseleratoriem līdzvērtīgu programmu. Šoreiz mēs tikām
uzņemti programmā kopā ar 15
citiem jaunuzņēmumiem.
Pandēmijas laikā visa programma notika attālināti, izņe
mot pēdējās trīs nedēļas. Pro
gramma bija ļoti intensīva un
ilga trīs mēnešus. Pēc tās no
beigšanas tika izvēlētas piecas
veiksmīgākās komandas, kas
turpinās darbu nākamajā – iz
augsmes fazē. Mēs esam tikuši
šajā pieciniekā, un ļoti lepojamies ar to! Esam saņēmuši arī
papildu financējumu, kas mums
ļāva izstrādāt jaunu produktu,
kas palīdz veidot un radīt zī
molus tieši reklāmas aģen
tū
rām un dizaineriem.
Pēdējās trīs nedēļas pavadījām
Gruzijā klātienes apmācībās, lai
spētu savu produktu divu mi
nūšu laikā veiksmīgi prezentēt
iespējamiem investoriem. Tas
bija ļoti emocionāls piedzī
vo
jums. Noslēgums notika Gru
zijas prezidenta pilī, ar presi, ar
tiešraidi, un mūsu prezentācijas
skatījās vairāk kā 600 investoru
visā pasaulē.
Kas ir “Corebook” klienti,
kādas ir viņu vēlmes?
Raitis. Mums jau ir izveidojusies pieredze ar lieliem, pa
saules līmeņa uzņēmumiem, un
varu minēt dažus no tiem: Mc
Cann London (reklāmas aģen
tūra), NatWest banka un Ulster
Bank Anglijā, Vauxhall Motors,
pazīstams arī kā Opel, Lotus
cars, un tie ir tikai daži no mūsu
klientiem.
(Turpināts 7.lpp.)
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Rūķu pasaules ceļojums

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr.14)
“Varētu gan, bet istaba drusku
vienkāršāka... Laba tāpat, tikai –
drusku vienkāršāka. Un augš
stāvā.”
Viņi ieiet viesistabā. Daži jau
tur priekšā – kāds ezis, kurš bija
ceļojis mājup no viesībām un
aizkavējies. Vāvere – tirgotāja ar
riekstu saiņiem, kurai rīt no rīta
agri jābūt tirgū Metropoles tirgus laukumā. Vecs, resns kurmis
smalkādas kažokā, kuram turas
nauda un kurš grib apskatīt kā
dus zemes gabalus, piedāvātus
pirkšanai. Viņš vairāku raktuvju
īpašnieks un visi zina, ka tas tā
kā paskops. Vēl bariņš peļu –
vesela ģimene, tēvs, māte un
pusducis pelēnu, kuriem jāap
cie
mo radi, jo laiks pieturas
jauks un izdevība laba. Šīs ir
lauku peles un itin trūcīgas,
tāpēc visas guļ turpat viesistabas
kaktiņā, kopā saspiedušās, jo tādu
pārnakšņošanas veidu sesks ir
par lētu naudu atļāvis.
“Ko varu darīt, kundes paliek
kundes,” rūķiem taisnojas Matīss.
“Man jau gan patīk, ka viesnīcu
apmeklē augstākas kārtas viesi,
nevis tādi šādi. Bet, ja kāds ienāk
un viņš var maksāt, ko prasu,
noraidīt nedrīkstu.”
Rūķiem šķiet, ka nez vai Ma
tīsam daudz to viesu, būda iz
skatās aplam nolaista. Nekārtība
redzama ik uz soļa, un kur nu vēl
citas lietas! Vispirms jau Matīss
telpas nav ilgi, ilgi vēdinājis, ko
rūķu smalkie deguni tūdaļ
mana. Otrkārt, labots te nekas
nav gadiem.
“No kā viesnīcu pirki?” iedo
mājas pajautāt Māris. Sesks ap
jūk, mirkli pastomās, pagrozās,
tad izmet:
“No gaiļa Pedro. Viņš tāds
spāņu gailis bija, nez no kurienes
atkūlies, bez radiem un iedzīves.
Vienu jauku dienu grasījās
aizceļot. Lapsa Lišķe bija padzir
dējusi, mēs veci draugi, un pa
deva ziņu. Tad nopirkām par
skaidru naudu.”
“Kas notika ar gaili Pedro?”
turpina prašņāt Māris.
Seskam Matīsam šāda iztau
jāšana nepatīk. Viņš netīksmē
nošķaudās, pagrozās un vedina
rūķus tālāk.
“Kur palika? Vai es zinu?
Aizceļoja, vai nu tādam naudas
trūka. Pēc tam neviens Pedro
nav manījis.”
Līču loču pa gaiteņiem rūķus
izvadājis, Matīss tiem ierāda
šauru būceni. Telpā tikai viens
logs.
“Te gulējuši ievērojami viesi –
ķēniņi, sūtņi, slaveni mākslinieki
un sportisti,” lepni nopūties,
mēļo Matīss. Tad viņš atvadās
un rūķi dodas dusēt.
“Ē, Māri,” pēkšņi palūkojies pa
logu, saka Daris. “Šis logs ir uz
lielo viesu telpu...”
“Liec mierā, nāk miegs,”
skaišas Māris. “Dīvaini viesi
ieradušies...”
“Kas tad?”
“Nāc paskaties pats...!”
Visi trīs rūķi sagumst ap logu.

Un ko viņi redz?
“Tas taču runcis Reinis! Re,
kāds lepns, zelta piešiem pie
melnajiem stulmu zābakiem, lai
gan vēl nav dzirdēts, ka runcis
kādreiz būtu kalpojis jātniekos!
Apbruņojies, duncis pie jostas...”
“Lapsa Lišķe arī...”
“Pats viesnīcnieks trešais...”
“Viņi kaut ko runā, pa, pa,
varbūt varam saklausīt, par ko?”
Rūķi vēl vairāk pieliecas logam,

tāda ir māņticība. Vai tas tiesa –
nezinu.”
“Varēsim pārbaudīt,” lišķīgi
saka lapsa. “Ja ieradīsies viesis ar
lielu naudasmaku, izīrēsi istabu
un labi nopelnīsi, mēs abi ar
runci dabūsim no tevis dzeramnaudu. Tu taču draugus neaiz
mirsīsi, vai ne?”
Sesks Matīss lapsas muļķīgos
vārdus neliekas dzirdam.
“Cik jauki būtu, ja viesnīcā
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tā ka viņu cepuru smailes
nokaras zemu jo zemu.
Jā, pa vārdam var sadzirdēt
gan.
“Tev te esot ienācis peļu bars,”
laizīdamies saka runcis Reinis.
“Es ienīstu peles!”
“Saprotu, saprotu, draudziņ!
Bet nevaru tev palīdzēt, te ir
likumi. Ja tu viņas pievāktu, var
izcelties liels tracis un tās būtu
manu viesnīcnieka gaitu beigas.”
“Vai nu tik traki?” mēģina
iestāstīt runcis. “Pagaidītu, ka
mēr uznāk melna tumsa, un tad
– capt! vienu! capt! otru, trešo!
Ne čiku, ne grabu.”
“Viņas pīkst...”
“Te viesnīca, kas tev? Lai
pīkst.”
“Augšā apmetušies rūķi. Pa
dzirdēs, pasauks policiju! Tad
tev labi neklāsies! Buldogi
nežēlos!”
Runcis apklust, uzmet kū
kumu un sāk laizīt labo ķepu.
Par to sesks Matīss izrāda lielu
prieku.
“Kaķis laizās, būs viesi,” viņš,
viltīgi smaidot, saka. “Vismaz

ienāktu bars vistu,” saka viesnīc
nieks. “Tik ilgi neesmu baudījis
vistas cepeti...”
“Ššššššššš,” viņu klusina lapsa.
“Nesaki tik atklāti, kāds var
noklausīties. Par gaili Pedro arī
labāk nerunā, var vēl sētmalē
atrast kādu raibu spalvu, tiesai
daudz pierādījumu nevajag...”
Daris piebiksta Varim. Varis
iegrūž Mārim dunku sānos.
“Man šī viesnīca tūliņ likās
šaubīga,” ierunājas Daris, kad
rūķi uzmanīgi un klusi atvirzās
no loga.
“Kas gan sesks Matīss par
viesnīcnieku? Pats neskaitāmas
reizes pie tiesas saukts un
norāts...”
“Viņš viesnīcu gailim Pedro
atņēmis ar varu!”
“Droši vien gaili vienā mierā
apēdis...”
“Tīrais bandītu perēklis...”
Māris atsēstas uz gultas malas,
noauj vienu tupeli, tad otru.
Vienu raibo zeķi un – otru. Bet
to visu viņš dara tik lēnām, ka
abi pārējie rūķi noprot – Māris
domā.

“Gudro, kā novērst, lai nabaga
mazie dzīvnieki šādā perēklī
nenāktu pārnakšņot?”
“Tiesa!”
“Ko varam darīt?”
Rūķis Māris nosmīn un izvelk
no kabatas viesnīcas ēdienu
sarakstu. Liels un jauki izzīmēts
saraksts, varbūt gaiļa Pedro da
rināts. Saraksta vidū neveikliem
vilcieniem ierakstīti viesnīcā
dabūjamie ēdieni.
“Vai tev ir dzēšamā gumija?”
lietišķi iejautājas Māris.
Varis pārbauda bikšu kabatas.
Tur auklas, naglas, rieksti, pogas,
arī gabaliņš dzēšamās gumijas.
Cik rūpīgi varēdams, Māris
izdzēš pirmo seska ierakstīto
ēdienu “Griķu putra” un tanī
vietā tikpat neveikliem, lieliem
burtiem ievelk “Vistas cepetis”.
Otrajā rindā viņš ieraksta “Su
tinātas gaiļu sekstītes krējuma
mērcē”, bet trešajā – “Peles medū”.
Daris ar Vari sāk saprast Māra
plānu.
“Gribi pārlaboto sarakstu
atlikt atpakaļ vecajā vietā? Katrs
viesis, kas domās iegriezties
viesnīcā, paskatīsies uz izlikto
papīru, pirms klauvēs pie dur
vīm, lai ielaiž. Sesks ēdienu karti
nav mainījis daudzus mēnešus
un to nedarīs arī tagad. Vistas,
peles un citi mazie dzīvnieki būs
brīdināti...”
Tā ir laba ideja, un, kad
nākamajā rītā rūķi dodas ceļā,
viņi vēlreiz atskatās uz seska
Matīsa viesnīcu, kur saulē gaiši
jo gaiši mirdz Māra atkal pie
spraustais pārlabotais ēdienu
saraksts.
“Sesks būs stīvs aiz dusmām,
kad ieraudzīs lapu!”
“Tas nekas, viņš to pelnījis,”
nospriež Māris. “Citreiz šādus
nelāga trikus neplānos!”
Viens aiz otra, kā jau tas
rūķiem parasts, brašie ceļotāji
dodas tālāk, līdz nonāk zaļas
birzes malā.
“Dari, vai proti dancot?” jautā
Māris un norāda uz raibi izzī
mētu papes gabalu, piespraustu
pie resna, balta bērza.
“Protu, kā gan ne,” dusmīgs
atteic Daris. “Polku. Katrs rūķis
prot polku. Arī Varis māk dancot. Pats zini.”
“Zinu jau, zinu,” nosmej Māris,
tā ka bārdas galiņš notrīc. “Visi
trīs esam itin labi dejotāji! Prasu
tikai tāpēc, ka te birzē nupat
sākusies balle. Lūk, kas teikts uz
plakāta:
“Uzmanību, uzmanību, jaut
rības mīļotāji! Kukaiņu ciemā
bezpartejiskā līga rīko šodien
gleznajā Bērzkalna birzē ZA
ĻUMU SVĒTKUS. Deja pie
labas ragu mūzikas. Jautri un
nopietni priekšnesumi. Bufete.
Tīrais atlikums labdarīgiem mēr
ķiem – trūcīgu kukaiņu atbal
stīšanai. Visi laipni aicināti.”
“Izklausās labi un interesanti.”
“Vai varam ieiet, Māri?”
Protams, ja jau Daris un Varis
grib iet uz balli, kas gan varētu
atturēt Māri, kura kājas kustēt
kustas, saklausot mūziku, kas
skan cauri retajiem bērziem.

“Iesim ar’,” viņš saka, un rūķu
trijotne braši dodas birzē, sekojot bultai, kura piestiprināta pie
koka un uz kuras var lasīt lie
liem, labi saredzamiem burtiem
uzrakstītos vārdus “Uz zaļumu
svētkiem”.
Pēc dažiem mirkļiem viņi
atrodas pie kases un ērti var
pārskatīt sarīkojuma laukumu.
“Re, kur muzikanti!” Varim
piebiksta Daris.
Patiesi! Uz neliela, zaļām
lapām noklāta paaugstinājuma
darbojas muzikanti.
Sienāzis Čirkste čīgā vijoli,
peļu pāris cītīgi skandina čello,
vardīte Natālija spēlē ermoņikas,
un dundurs Bonifācijs piebasē.
Visiem priekšā, nolauztu smilgas stiebru cītīgi vicinot, darbojas diriģents, zvirbulis Maksis.
“Kā tad svētku komiteja diri
ģenta amatu uzticējusi Maksim,
kas nemaz tik liela slavenība
nav? Ir taču vēl profesors
Lakstīgala, komponists Cīrulis
un daudzi citi, katrs labāks par
Maksi.” “Būs pieteicies pats,”
spriež Varis. “Zvirbulis Maksis
nav no kaunīgajiem, kā katrs
zina. Strādāt netīkas, grib tikai šā
tā paslaistīties, izlikties par lielu
mākslinieku.”
“Godkārīga ir arī vardīte
Natālija. Iedomājies, to pasaules
gabalu gāzties šurp, lai tikai
varētu spēlēt balles orķestrī...!”
“Viņa palaikam spēlē slavenajā
varžu trio?”
“Kā tad, kā tad, paej tikai tuvāk
dīķim, dzirdēsi viņas balsi un
mūziku skanam cauri visiem
apkārtnes trokšņiem.”
“Un Bonifācijs ar’, tik resns un
diezgan nesaticīgas dabas, bet
šurp kā likts!”
Rūķi pieiet pie kases. Biļetes
pārdod vecs kurmis melnu
samta kažoku mugurā. Viņš pa
skops, lai gan tam pieder
neskaitāmas raktuves un rūdu
kalni. Neraugoties uz to, kurmis
mīl izlikties par labdari. Tā kā
naudu dot viņam netīkas – arī
kažoku viņš valkā jau ilgus gadus
un to nekad vēl nav redzēts
novelkam –, tad bija pieteicies
pārdot biļetes. Viņš ir īsredzīgs,
un brilles allaž šļūk nost no īsā,
neglītā deguna, vienmēr jābīda
atpakaļ.
“Trīs biļetes pieaugušiem, jā,
jā,” viņš sevī ņurd un saņem
naudu. “Trīs biļetes, jā, jā...”
Tas viss, ko viņš var izteikt, jo
ir ļoti, ļoti mazrunīgs, ne velti
draugiem kādreiz bija izteicies –
ar runāšanu var viegli zaudēt,
kas ir galvā, labāk nepļāpāt un
gudrību uzkrāt.
Kad rūķi ieiet balles laukumā,
viņiem piestājas pazīstamais –
taurenis Arčibalds, kuram pie
krūtīm rēgojas sarkanzila no
zīme ar uzrakstu “Rīcības ko
miteja”. Viņš grib būt visur, kur
vien kaut kas notiek, un tāpēc
sevi uzskata kā par kukaini, tā
arī par dzīvnieku vai putnu.
Tikai no ūdens viņš vairās, jo
neprot peldēt un baidās
saslapināt kājas.
(Turpinājums sekos)
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Latviešu Fonda padomes sēde –
saliedēšanās un domu apmaiņa

ILZE PĒTERSONE
Latviešu Fonda padome 27.
martā spēja veikt trīs dienu
darbu astoņās stundās.
Mūsu padomes sēdes parasti
notiek visu nedēļas nogali kāda
dalībnieka mājā, katru gadu
citā pilsētā, katru gadu ar savu
interesantu notikumu. Pirms
pieciem gadiem tikāmies pie
Brigitas Rumpēteres; sestdie
nas vakarā sanāca mūzikanti
un mūzikas mīļotāji no trīs šta
tiem un, dziedādami, spēlēdami,
uzlādējāmies tālākam darbam.
Aizpagājušajā gadā sērsām pie
Lauras Ramanes Sanfrancisko,
ērti saspiedušies viņas mājā;
sēdes pārtraukumos braucām
ar kuģīti garām “The Rock”
(Alcatraz) un vizinājamies sla
venajā pilsētas tramvajā. Mēr
ķis šīm tikšanās reizēm nav
izprieca, bet saliedēšanās un
domu apmaiņa. Latviešu Fonda
padome ir izkaisīta par visu
lielo Ameriku; bieži padomes
locekļi cits citu nepazīst. Tur
klāt nekad nevar zināt, kuŗā
momentā radīsies labākās idejas – sēžot pie sapulču galda
vai, izbaudot dabas skaistumu!
Strādājam vienmēr.
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Priekšsēde Renāte Kenney
Šogad, saprotams, bija pavi
sam citāda sēde: nekāda iepa
zīšanās, nekāda sarunāšanās
mazās grupās – tikai, kā saka,
“biznis, biznis, biznis”. Mūsu
biznis ir izvērtēt pieteiktos
Mazos projektus un Lielos
izvirzīt LF saimes balsošanai.
Bez šī darba ir jāpārrunā, kas
padarīts un kas nākotnē da

Diāna Kārkliņa un Katrīne Pipasts ar sunīti
rāms. Mūsu Renāte, kaut šķie
tami meitenīga ar savām divām
bižu astītēm, turēja mūs kā
stingros grožos. Un padome
bija sagatavojusies: projektu
lietvedis sakopojis pieteikumus
pa kārtām un katēgorijām;
aktīvo projektu lietvede mūs
informēja, kuŗi pasākumi slēgti
un kas aprakstīts presē; revi-

dentu, kasieŗu un ieguldījumu
konsultantu vērtējumi par LF
finanču stāvokli tika kodolīgi
pasniegti (un stāvoklis ir labs!);
diskusija par nākotnes projektiem ar jaunatni lietderīga (ie
skaitot vicepriekšsēdes intere
san
tās idejas GVV absolventiem). Vārdu sakot, sapulce
ritēja raiti uz priekšu – un

tomēr ilga astoņas stundas!
Nav jau iespējams nosēdēt
vienā laidā astoņu stundu
Zoom sēdē. Pienāca brīdis, kad
man šķita, ka Mārtiņa bārda ir
izaugusi drusku gaŗāka, un
sāku fantazēt, ka Mārīte, dzī
vodama okeana malā, ir iedo
mājusies atsvaidzināties ledainā
jūrā… Mans Kruncītis ar savu
stipro “balsi” prasījās piedalīties
sēdē. Citi sunīši pieprasīja pa
staigu. Tādā veidā Brigita, Diāna
un Katrīna pievienoja dažus
kilometrus LF virtuālās staigā
šanas akcijai, Rita pasnauda un
Renāte pārtrau
kumā klausījās
ALA Kultūras nozares piedā
vāto Andreja Osokina koncertu. Šīs izklaides līdzēja mums
būt superradošiem padomes
sēdes otrajā daļā. Un beidzot,
vēlā vakarā, katrs varēja izbau
dīt vīnu un lašmaizītes.
Ja kaut kā mums tomēr
pietrūka, tad tā ir kopā būšana.
Savu ziņojumu par LF iegul
dījumiem Brigita Rumpētere
sāka ar personīgu atkāpi: ja
nebūtu Covid, mēs būtu pie
viņas, un viņa mums šajā dienā
gatavotu brokastis.

"Esam uz viena viļņa"

(Turpināts no 5. lpp.)
Maksims. Mūsu klients ir
slavens Ņujorkas dizaineris
Mackey Saturday, kuŗš ir iz
strādājis identitāti Instagram,
videospēļu platformai Oculus,
kā arī daudziem citiem zīmo
liem, un viņš mūsu platformu
iesaka lietot saviem klientiem.
ASV vēl strādājam ar banku
Galileo, video straumēšanas
kompāniju “Kaltura”, un citiem.
Ik pa laikam mēs saņemam
“mīlestības vēstules”, kuŗās
dizaineri ar prieku stāsta par to,
ka beidzot ir rīks, kas domāts
tieši viņiem, ka ir kāds, kas sa
prot, kā dizaineri domā! Tā ir
mūsu konkurētspējas priekšro
cība – izveidot platformu tieši
dizaineriem, radošiem cilvē
kiem, lai viņiem nevajadzētu
tērēt laiku technisku risinājumu
meklēšanai. Mūsu platformu
dizaineri izmanto jau ļoti agrīnā
dizaina veidošanas stadijā, kad
produkts tikai vēl top – jau tad
viņi klientam jauno ideju de
monstrē, izmantojot “Corebook”,
jo tā ir ļoti vienkārša.
Cik klientam izmaksā uz
turēt savu zīmolu grāmatu
“Corebook”?
Maksims. Mēs pārdodam
uzturēšanas licences uz noteiktu laiku – mēnesī 55 USD, gadā
– 450 USD. Par šo summu var
pilnvērtīgi, bez jebkādiem iero
bežojumiem lietot mūsu platformu. Jāpiebilst, ka lieli klienti
parasti nāk ar vairākiem zī
moliem vai zīmolu struktūru,

Maksims Kušnarevs, jaunuzņēmuma “Corebook” līdzdibinātājs un vadītājs un
Raitis Velps, mārketinga nodaļas vadītājs intervijā Tairai Zoldnerei
kuŗā ir vairāki apakšzīmoli.
Raitis. Parasti klients atnāk ar
vienu zīmolu, lai izmēģinātu
“Corebook”, bet pēc tam jau mēs
turpinām sadarbību arī ar ci
tiem šī klienta zīmoliem.
Vai “Corebook” jau strādā ar
peļņu”?
Maksims. Apgrozījumu esam
sākuši apgūt tikai dažus mē
nešus, ar peļņu vēl nestrādājam,
jo daudz ieguldām produkta
attīstībā. Šobrīd piesaistām jaunu
kapitālu, lai palielinātu ko
mandu un attīstītu produktu
nākamajā līmenī. Mūsu mērķis
ir piesaistīt 500 tūkstošus dolaru nākošajā attīstības fazē, un
pašreiz notiek pārrunas ar vis
maz četriem lieliem investīciju
fondiem, kam interesē ieguldīt
“Corebook”.
Maksims. Mēs gribam kļūt
par zīmolvedības standartu visā
uzņēmuma darbības ciklā, sā
kot ar brīdi, kad zīmols tiek
izstrādāts. Īstenībā tikai tad
sākas īstais zīmolvedības darbs
un sadarbība ar daudziem iesais
tītiem partneriem. Gribam at
tīstīt platformu, kas palīdz
sadarboties arī dažādiem uzņē
muma departamentiem – pār
došanas, cilvēku resursu, mār
ketinga, produktu izstrādes no
daļām, konferenču rīkotājiem –
viņiem visiem nepieciešamas
uzņēmuma zīmola vadlīnijas.
Gribam izveidot īpašu platformu,
piemēram, hoteļiem, kuŗiem ir
savas specifiskas vajadzības.

Vēlamies “Corebook” ieviest mēs esam, ko mēs darām, un
mākslīgā intelekta moduli, kas zīmols ir kā patiesības mērs –
palīdzētu dizaineriem. Mūsu kāds uzņēmums ir patiesībā.
vīzija ir izvedot šādu eko
sis Brīdī, kad sakām, ka zīmols ir
tēmu, kuŗā jebkuŗā
brīdī viegli varētu
atrast visu, kas
saistīts ar uzņēmu
ma zīmolu un nā
kotnē tas varētu
darboties kā klienta
asistents.
Apmeklējot
“Corebook” mājas
lapu, uzdūros jūsu
sadaļai, kuŗā uz
aicināti dizaineri,
lai runātu par da
žādām ar zīmolve
dību saistītām lie
tām. Man likās in
teresanti, ka saru
nu it kā vada un
jautājumus uzdod
“Corebook” digitā
lais asistents “Als”.
Ja jūs pašreiz in
tervētu “Corebook”
mākslīgā intelekta
asistents “Als”, kādu
jautājumu
viņš
jums uzdotu?
Maksims. Viņš
man droši vien jau J.Vērzemnieks un M. Kušnarevs, ap
tātu, kas šodien ir meklējot Google, Kalifornijā, ASV
zīmolvedība, ko tas // Publicitātes foto
nozīmē, un es teiktu, ka zīmolvedība ir ticība vēr veiksmīgs, saprotam, ka uzņē
tībām un ka tās ir attiecības. mums ir izveidojis labas at
Jebkuŗš uzņēmums, veidojot tiecības ar savu klientu, kas
reklāmas, veido solījumu – kādi tam tic, gatavs sekot uzņē

muma vērtībām. Tā ir īstā
zīmolvedība.
Raitis. “Als” man jautātu,
vai, veidojot zīmolu, uzņē
mums arī vienlaicīgi pārdod.
Atsaucoties uz sarunas sākumu –
var pārdot preci bez zīmola,
bet tajā brīdī, kad jūs pievie
nojat zīmolu, prece iegūst
pievienoto vērtību. Zīmols ir
visaptverošs – tas reprezentē,
pārliecina, informē un izklaidē.
Jaunuzņēmuma “Corebook”
pirmais gads ir pagājis,
strādājot attālināti, un visi
darbinieki kopā ne reizi pat
vēl neesat tikušies. Kā jūs
gribētu nosvinēt un atzīmēt
uzņēmuma nodibināšanu un
veiksmīgo startu, kad atkal
varēsim tikties?
Maksims. Mums ļoti patīk
pavadīt laiku sarunās, patīk
runāt par augstām lietām, par
to, kas dzīvē svarīgi, kas nav
svarīgi, par filozofiskiem aspek
tiem. Es redzu mūsu kor
po
ratīvo ballīti pie vīna glāzes
kādā ļoti skaistā vietā ar aina
visku skatu Latvijā vai jebkuŗā
citā pasaules malā, kas iedvesmo.
Raitis. Komandā īstenībā mēs
visi esam tādi dziļi romantiķi.
Varu atklāt, ka Maksimam ir
pieredze dejošanā, Jānis spēlē
ģitāru, man patīk lasīt grāmatas,
bet Aigars spēlē futbolu! Tomēr
mums visiem patīk runāt par
vērtībām, un mēs visi esam “uz
viena viļņa”.

LAIKS

8

GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from No.14)
Going in a westward direction
from there, they went past Blan
kenfeld to Fictenwald (65km
later), Guetergluck (which is
near Magdeburg and, if you are
looking, is easier to find on a
map). Because of the heavy
fighting and fast changing front
lines, they avoided capture.
Once they reached the front line
of the oncoming Americans,
they surrendered (Lacis, Silgailis,
Latvianlegfion.com and others).
Seven, the 4,000 men that Col.
Janums left behind were camped
near Neustrelitz, north of Berlin,
and awaited orders. This group
too, soon after Janums left, disobeyed orders and started moving northwest away from Berlin,
toward the Western Allies lines.
Keeping away from the last WW
II battles, they reached Schwerin,
north west of Berlin.
Of interest to me is that about
the same time, my parents,
grandmother and I were less
than 20km to the north from
this group of Legionnaires. Both
of us moving in a westward
direction.
My parents, grandmother and
I were on a dirt road amid thousands of other refugees walking
west across Germany from the
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A TALE OF DISPLACED PERSONS:
DP CAMPS AND COMMUNITIES GROW
village of Neukloster toward
Lubeck. Following behind us
was the Red Army. West of us,
were the Western Allies. Sand
wiched in the middle were thousands of refugees, including us,
sharing space with the German
Army and the Latvian Legionn
aires. With artillery fire and
bombs bursting in air and falling
everywhere, it was no man’s
land.
The 4,000 15th Division
Legionnaires near us, not that we
knew that, stayed in the Schwerin
Forest until they were able to surrender to the American forces.
We too, reached the allies front
lines, in our case the British lines,
before the Red Army could catch
up to us.
As POWs of war, the
Legionnaires were moved west,
on foot and by train, and interred
at Putlos, north of Lubeck. After
the war ended, they were relocated to Belgium and the
Cedelgemas Camp, which was
near Ostend and close to the
North Sea. Eventually, the
Janums group and the Legionn
aires who had gone to Denmark
by ship joined them. They stayed
there until their fate was decided
in 1946. (Straube, Viktors,
Nezinas Gadi, Lost Years, 2012.
Silgailis, Lacis, Petersons, and
others).

LATVIAN LEGIONNAIRES
IN GERMANY: ANOTHER
NATIONAL HERO?
One of the leaders of the 4,000
men 15th Division march across
Germany was Maj. Voldemars
Baumanis, Support Group
Commander. Risking his life, he
drove through a war zone to
meet and surrender the 4,000
man 15th Division to the on
coming American troops. (Refe
rences for this section include
Lacis, Straube, Petersons, and
Wikipedia: Voldemars Bauma
nis, Eurobasket 1935, and Latvia
National Basketball team).
Baumanis was born in 1905 in
Liepaja. By the 1920s, Baumanis
might have been among the first
basketball players in Latvia.
Unlike today, with billions to be
made in the NBA, the huge
interest in the college game in
America with March Madness,
the NCAA college championship, and the spread of quality
basketball around the world,
1920s basketball was in its infancy
in the world, including America.
While the 1920s were a little past
using peach baskets for baskets,
those days were closer to
Baumanis than the NBA of
today.
Due to injuries, Baumanis left
his playing career behind and
turned to coaching. That includ-

ed stints as the head coach of the
Latvian national team in 1935
and again, from 1938 to 1940. In
1935, he led the Latvian team
into the first ever European cham
pionship competition between

ten European countries. Latvia
became known as the dream
team as it mowed down the
competition defeating Hungary,
Switzerland, and Spain to win
the first-ever European Cham
pionship (Also known as Euro
Basket 1935). The story is told in
the Latvian movie, the Dream
Team. In 1936, Baumanis was a
referee in the Olympic basketball tournament in Berlin. This
also was the first and only time a
Latvia men’s basketball team
participated in the Olympic Games.
In 1929, Baumanis graduated
from the Latvian Military Aca
demy. In the 1930s, he coached
the army team, Riga ASK. An
officer in the Latvian Army,
Baumanis was conscripted into
the Latvian Legion. He served
on the staff of the 15th battalion,
when in 1945 the 15th was repositioned to Germany.
By surrendering to the
Western Allies and helping to
lead the 4,000 Legionnaires west
across Germany, away from the
last battles of the war and the
oncoming Red Army, he may
have helped save all their lives.

After the war, Baumanis
coached basketball and soccer in
the DP communities primarily
in Lubeck. After receiving an
offer to coach basketball in the
top league in France, he left
Germany in 1948. In 1956, he
came to America and settled in
Chicago, Illinois. Baumanis was
the long-time commissioner of
the American Latvian Associa
tion (ALA) basketball section,
which back in the hey-day of
Latvian sports in America of the
1950s to early 1960s, featured
over ten teams spread out across
the mid-west, east and west
coasts. That included several
college players who represented
different Latvian communities
in different cities.
While I didn’t know Baumanis
well, my Latvian fraternity, Let
tonia krasu tevs, mentor/ older
brother, was Julijs Riekstins, one
of the soldiers that crossed
Germany with Baumanis. For
many years, Riekstins was the
President of the Grand Rapids
Latvian Sports Club. In the early
1960s, I played in a couple of
games against American Estonian
and Lithuanian select teams, in
Chicago and Cleveland. Our
coach was Leons Lusars, the
long-time coach of the Saginaw
Latvian club team.
(To be continued)

Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of
my life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 14)
There were hardly any new
immigrants from Finland. I
don’t think that “old Latvians”
would have demonstrated more
interest in Latvian books than
the “old Finns” did.
Still, the times had changed, as
had Latvians, and much to the
Finn’s surprise, I continued to send
book after book to him to be printed. The first books from Grāmatu
Draugs appeared in 1951.
I renewed contacts with my
former authors and looked for
new ones. I corresponded with
publishing houses in other
nations and with authors with
whom I had worked during
Latvia’s period of independence.
Major Nordic publishing houses
had survived the war without
any damage, and it seemed
miraculous that people whom I
had known before the great
catastrophe were still alive, were
still doing the same work, and
said in their responses that they
were so happy that my publishing
house survived all of the storms
and wanted to get back to work.
I was particularly happy about
a letter from Kristmann
Gudmundsson from Iceland. I
had published his books in
Latvia, and when I wrote that I
wanted to publish a new edition
of his White Nights, he replied in
broken German that he would
be delighted to have his book

published in America in such a
rare language, that he was
delighted that I had survived the
war and was in America. “I’m
glad that you’re still going
strong,” he concluded the letter
in English, even though most of
the text was in German.
There is not much to tell about
the work of the publishing house
in America. Those who are reading this book probably have full
bookshelves of Grāmatu Draugs
books, and they can offer better
testimony about the work of the
publishing house than I could
ever do.
The publishing house in
America has brought together
nearly all major Latvian authors.
One of the most distinguished
authors during this period, no
question, was Anšlavs Eglītis,
and I released almost all of the
books that he wrote in emigration. Our partnership has been
so harmonic that it is based
more on friendship than on
business considerations. We
each live on the opposite coasts
of America and do not see each
other often, but we have often
exchanged letters. Oh, the letters
that Anšlavs Eglītis writes! They
are always sparkling with humor,
and Anšlavs didn’t write letters
to me alone, after all. If all of his
letters were brought together
into a collection, it would surely
be a bestseller. I am delighted
and proud of the long list of

books by Eglītis that I have published in America. All of his
major books are there. Along
with reprints, I have published
32 books by him. I would just
love to publish another one, but
for the past few years the author
has not submitted any new manuscript. I am an eternal optimist,
and I hope that someday a large
package will arrive in the mail
that will reveal the manuscript
of a new novel by Eglītis.
Another distinguished author
in America was my schoolmate
and friend Valdemārs Kārkliņš.
He was involved in my publish-

ing house during his whole professional life. It began with his
first translation of a lats book,
and in America he rose to the
top of the heap among Latvian
authors.
During the early 1930s
Kārkliņš was visited by the serious disease, bone tuberculosis.
He had to spend time in a sanatorium, and he was ordered to
lay peacefully on his back all the
time that he was there. What did
Kārkliņš do? He quickly became
bored, so he got a typewriter, put
it on his chest and learned how
to translate books while laying

on his bed. More than one translation from Kārkliņš came from
the time that he spent at the sanatorium.
During his first years in
America, Kārkliņš worked as a
night shift sanitary in an institution for people with mental diseases. He told me that he didn’t
have much work to do. The
patients usually slept peacefully,
and Kārkliņš took the opportunity to equally peacefully write
his novels. Soon he left the job
and devoted his whole life to
writing.
(To be continued)

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls,
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ikviena
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re
tumu
Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu interesentiem un
pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem,
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku.

Cena USD 35,–

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Cildinājuma raksts
mūzikologam Arnoldam
Laimonim Klotiņam
10. aprīlī Valsts prezidents Egils
Levits piešķīris Cildinājuma rakstu mākslas zinātņu doktoram, iz
cilajam latviešu mūzikas analīti
ķim un pētniekam, daudzu grā
matu autoram Dr. art. Arnoldam
Laimonim Klotiņam (attēlā), svei
cot viņu 87 gadu jubilejā un pau
žot atzinību par ieguldījumu mū
zikoloģijā un mūzikas vēstures
izpētē.

Valsts prezidents A. L. Klotiņam
veltītajā Cildinājuma rakstā no
rāda: “Jūsu veikums mūzikoloģijā
un mūzikas vēstures izpētē, kas
rezultējies vairākos apjomīgos zi
nātniskos pētījumos, ir būtiski pa
plašinājis mūsu sabiedrības iz
pratni gan par mūziku, gan par
kultūras, varas un sabiedrības at
tiecībām Latvijā dažādos laikposmos. Jūs esat izglītojis un iedves
mojis gan laikabiedrus, gan nā
kamās paaudzes. Jūsu devums
Trešās Atmodas kustībā, arī uzņe
moties Latvijas Tautas frontes valdes priekšsēža pienākumus, ir ne
atsverams. Sveicu un godinu Jūs
87. jubilejā!”
***
Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī
tikās ar Gruzijas aizsardzības mi
nistru Džuanšeru Burčuladzi.
Valsts prezidents sarunā aplieci
nāja Latvijas nelokāmo atbalstu
Gruzijas eiroatlantiskajai integrā
cijai, tai skaitā praktisko atbalstu
NATO sadarbības programmas
ietvaros.

***
Atzīmējot Latvijas un Japānas
draudzības simtgadi
2021. gadā atzīmējam Latvijas
un Japānas draudzības simtgadi,
jo Japāna bija viena no pirmajām
valstīm, kas atzina tikko neatka
rību ieguvušo Latviju. Japāna Lat
viju atzina de facto 1919. gada
10. janvārī, de iure 1921. gada
26. janvārī. 1923. gada 31. maijs
uzskatāms par Latvijas un Japānas
diplomātisko attiecību reālo sā
kumu, jo no šī datuma Latvijā ofi
ciāli savu darbību uzsāka Japānas
valdības delegāts, diplomāts Sen
taro Ueda. Pēc Latvijas neatkarības
atgūšanas 1991. gada 5. septembrī
Japāna atzina Latvijas Republiku
un 10. oktobrī atjaunoja divpu
sējās attiecības ar Latviju.
Atzīmējot Latvijas un Japānas
draudzības simtgadi, martā Bēr
nu klīniskās universitātes slimnī
cas pacientiem tika sarūpēta ie
spēja iepazīst Japānu. Bērnu klī
niskajā universitātes slimnīcā
Rīgā ārstējas bērni un pusaudži,
tāpēc tematiskajam mēnesim par
Japānu tika sagatavoti dažādi iz
glītojoši un radošumu attīstoši
uzdevumi.

Latvijas Republikas Ārlietu
ministrija slimnīcas pacientiem
sagatavoja viktorīnu par Japānu.
Latvijas Republikas Ārlietu mi
nistrija Bērnu klīniskās univer
sitātes slimnīcas rotaļistabām sa
gādāja pasaku grāmatu Burvju
kastīte. Pasaku grāmata ir izdota
Japānā un uz Rīgu atceļoja no
Hokaido salas. Grāmata ir izdota
Higašikavā, kas ir Rūjienas sa
draudzības pilsēta Japānā.
***
Valdība apstiprina noteikumus
pieminekļu un piemiņas zīmju
uzstādīšanai, piemiņas vietu iz
veidošanai un informatīvo plākš
ņu izvietošanai
Ministru kabineta sēdē 8. aprīlī
apstiprināti Kultūras ministrijas
iesniegtie “Pieminekļu un piemi
ņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas
vietu izveidošanas un informatīvo
plākšņu izvietošanas noteikumi”.
Ar tiem tiek rēgulēta vēsturis
kiem notikumiem un personām
veltītu pieminekļu un piemiņas
zīmju uzstādīšanas kārtība, pie
miņas vietu izveide, kā arī infor
matīvo plākšņu izvietošana pie
ob
jektiem, kuŗi neatbilst valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu
statusam, bet sabiedriski nozī
mīgās vietās ir izvietoti kā pie
minekļi vai piemiņas vietas.

Džuanšers Burčuladze rakstu
roja Gruzijas aktīvo dalību starp
tautiskajās operācijas, tai skaitā
Afgānistānā, kā arī Gruzijas bru
ņoto spēku modernizāciju. Tika
pārrunātas arī ģeopolītiskās ak
tuā
litātes Gruzijas kaimiņvalstīs
un reģionā.
Valsts prezidents atzina, ka
Gruzijas aktīvā iesaiste starptau
tiskajās operācijās ir pozitīvs faktors tās centienos tuvināties Ei
ropas un transatlantiskajām struk
tūrām. Ministrs savukārt atzina,
ka Gruzijas virzībai uz NATO un
Eiropas Savienību (ES) ir augsts
atbalsts Gruzijas sabiedrībā.
Džuanšers Burčuladze arī raksturoja iekšpolītisko situāciju Gru
zijā. Valsts prezidents izteica ce
***
rību, ka Gruzijas valdība ar ES
Saeima 8. aprīlī, galīgajā
mediātoru atbalstu spēs panākt ar
lasījumā atbalstīja
opoziciju abpusēji apmierinošu par steidzamiem atzītos grozīju
izlīgumu.
mus Augstskolu likumā, kas pre
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Putins žvadzina ieročus...

cizē jautājumus par studiju programmu īstenošanas valodu.
Grozījumi paredz piešķirt tiesības
Žurnāla IR Aivars Ozoliņš raksta par Krievijas militārajām ak
īstenot studiju programmas sveš
valodā, kas ir oficiālā valoda kādā tīvitātēm pie robežas ar Ukrainu, ko nozīmē prezidenta Vladimira
no Eiropas Savienības (ES) dalīb Putina spēka demonstrēšana un kādas tam varētu būt sekas.
valstīm, tām augstskolām, kas
Amerikas militārie komandieri ir
sasniegušas noteiktus kvalitātes
paaugstinājuši ASV spēku pavēl
kritērijus.
niecības Eiropā (EUCOM) ga
*
tavības līmeni. Būtu laiks arī
Saeima 8. aprīlī pieņēma lē
Eiropas galvaspilsētās atmest
mumu izveidot parlamentārās
ilūzijas par piekāpšanos Krem
izmeklēšanas komisiju par val
lim kā labāko sadarbības vei
dības rīcību Covid-19 pandēmijas
du un atzīt, ka Krievija repārvarēšanas procesā. 36 deputāti
spektē tikai spēku.
rosinājuši izveidot šo parlamen
Kremļa saimnieks varētu būt
tārās izmeklēšanas komisiju, lai
izlēmis, ka laiks atgādināt cieta
izmeklētu Latvijas valdības kļū
jiem amerikāņiem, mīkstajiem ei
daino rīcību Covid-19 pandēmijas
ro
p
iešiem,
“mazajiem brāļiem” ukrai
pārvarēšanas procesā, kā arī no
sauktu to polītisko amatpersonu ņiem un visiem, ka Krievijas režīms, lai kā viņi to lamātu un nonie
vārdus, kuŗas izraisījušas neat- cinātu, spēj viņiem radīt nopietnas problēmas.
Krievijas sabiedrība ir piekususi no militārām avantūrām, rāda
griezeniski negātīvas sekas Latvi
sabiedriskās
domas aptaujas, tāpēc diezin vai Kremlis vēlas ar kār
jai. Komisija izveidota uz sešiem
tējo “īsu un uzvarētu” karu nostiprināt sev atbalstu pirms Domes
mēnešiem.
vēlēšanām septembrī. Bet Kremļa propagandas klišeju slinkā ba
***
nalitāte liek šaubīties, vai ar to cer “pacelt tautas garu”. (Nupat at
Ārkārtas situācija Latvijā beidzas
Jau iepriekš valdība vienojās ražots pat Krimas okupācijas laiku absurdais stāsts par ukraiņu
pēc 6. aprīļa neturpināt Covid-19 kaŗavīru “krustā sisto puisīti” – šoreiz kā stāsts par bērnu, kuŗu esot
dēļ izsludināto ārkārtējo situāciju, nogalinājis ukraiņu drons.) Iespējams, idejiski visprecīzāk Kremļa
kas bija spēkā kopš pagājušā gada aprēķinu pateicis Putina runasvīrs Peskovs, komentēdams bažas
9. novembŗa. Valdība lēma turpi par armijas kustībām – ka Krievijas armija “savā teritorijā” pār
nāt teju visus ar vīrusa izplatības vietojoties tur, kur uzskatot par vajadzīgu. Proti, darām, kā gribam,
mazināšanu ieviestos epide
mio un ko jūs varat mums padarīt?
Diemžēl Briseles un citu Eiropas galvaspilsētu “nopietno bažu”
loģiskās drošības ierobežojumus.
retorikas
pastiprināšana līdz “ārkārtīgi nopietnām” tikai iedroTādējādi arī turpmāk būs aizliegti
privāti pasākumi un privāta pul šina Putinu turpināt. Bet Rietumu polītiķu brīdinājumi par ne
cēšanās, vienlaikus būs atļauti pa jaušiem konfliktiem, kuŗi varot izraisīt kaŗu, tikai palīdzētu Pu
sākumi divu mājsaimniecību ie tinam aizbildināt jaunu agresiju, ja viņš izlemtu to sākt. (Ieganstu
tvaros ārtelpās līdz desmit per arī līdz šim nebija trūcis – Donbasā sadursmes notikušas nemitīgi.)
Krievija sāks militāru ofensīvu, ja Putins izlems to darīt, nevis
sonām.
tāpēc, ka viņu kāds “izprovocēs”. Var arī izlemt sākt, tad piebremzēt,
***
lai diktētu “pamiera” nosacījumus. Var izlemt nesākt, ja iespējamie
Top Stradiņa slimnīcas
polītiskie un ekonomiskie zaudējumi šķitīs pārmēru lieli.
jaunais korpuss
Paula Stradiņa Klīniskās uni
versitātes slimnīcas A korpusa ot
rās kārtas būvlaukumā bija īpašs
“Es pētu proteīnus ar kodol
brīdis – pamatos iemūrēja kapsumagnētisko rezonansi. Visi zina
lu ar vēstījumu nākamajām pa
magnētisko rezonansi. Kodolmag
audzēm. Tieši šajā ēkā savā ziņā
nētiskā rezonanse ir kā magnē
pukstēs slimnīcas sirds – atradī
tiskā rezonanse, tikai molekulām.
sies plašs neatliekamās palīdzības
Pateicoties tam, mēs varam pētīt
centrs, operāciju bloki un nāks
proteīnus atomārā līmenī,” skaidpasaulē mazuļi.
zam lietām. Sagatavošanās pro- roja ķīmiķe.
cess prasīja vairāk nekā gadu,
***
intelektuālo, financiālo ieguldīju
Labāk vēlu, nekā nekad
mu, “ stāstīja SIA “EMJ Metāls”
Apsūdzības lietā par digitālās
mārketinga direktors Agris Pun televīzijas ieviešanu bijušajiem
culs. Šie bruņutransportieri, ie polītiķiem, tagad biznesa partne
spējams, nonāks arī Latvijas bru riem Andrim Šķēlem un Ainā
ņotajos spēkos.
ram Šleseram izvirzītas 12 gadus
pēc notikumiem. Prokurors ilgo
***
izmeklēšanu skaidro ar vairāk
Latvijas Organiskās
kārtēju izmeklētāju nomaiņu Ko
sintēzes institūta pētniece
rup
cijas novēršanas un apkaro
Laika kapsulas ielikšanas pasā
Kristīne Kitoka,
šanas birojā (KNAB) un lielāku
kums Paula Stradiņa klīniskās
Latvijas Zinātņu akadēmijas koncentrēšanos uz tā saukto oliuni
versitātes slimnīcas jaunā jauno zinātnieku balvas ieguvēja, garchu lietu, kas beidzās bez ap
korpusa pamatos. 2021. gada pēta proteīnus.
sūdzībām, vēsta LTV raidījums
7. aprīlis.
De Facto. Prokurors Monvīds
Zelčs digitālās televīzijas lietā, kas
Kapsulā ievietotais vēstījums
2009. gadā tika sākta pēc Valsts
būs ar Covid-19 laika nospiedukontroles revīzijas, cēlis apsūdzī
mu. Līdz ar avīzi un slimnīcas
bas deviņām personām. Starp
gada pārskatu nākamajām paau
tām ir arī Šķēle un Šlesers. Pro
dzēm tiek atstāta arī sejas maska
kurors atzīst, ka izmeklēšanas ter
un slimnīcas nozīmītes. Uz vienas
miņš ir pārmērīgs, bet labāk to
rakstīts “Esmu vakcinējies pret
mēr vēlāk, nekā nekad.
Covid-19”.
Kristīne Kitoka
***
***
Ķekavā sāk izgatavot detaļas
Viņas pētījumi nākotnē varētu Aviācijas mūzeja pārcelšanās...
bruņutransportieriem
palīdzēt radīt medikamentus Al
Vēl nav skaidrs, vai Rīgas Aviā
Bruņutransportieru tērauda cheimera slimības ārstēšanā. cijas mūzejs spēs nomaksāt izdemotortelpas sienas taps Latvijā – “Mani interesēja neparastas lietas vumus par gaidāmo pārcelšanos
tās ražot sācis Ķekavas uzņē jau no vidusskolas. Kad astotajā un nomas maksu jaunajā vietā,
mums “EMJ Metāls”.
klasē sākās ķīmija, mani tā jau ļoti lidostas Rīga territorijā Skultes
Detaļas piegādās Somijas uzņē ieinteresēja. Tad es arī izdomāju, pusē, atzina mūzeja īpašnieks
mumam “Patria”, kas auto saliks ka taisni un cieti iešu uz ķīmiju,” Viktors Talpa.
kopā. “Lielas lietas sākas ar ma stāstīja pētniece.
(Turpinājums 10. lpp.)

LAIKS
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(Turpināts no 9. lpp.)

Viņš norādīja, ka neziņa pašlaik
saistīta ar faktu, ka nav zināms,
cik izmaksās mūzeja pārcelšanās
uz jauno vietu. Tāpat viņam nav
līdz galam skaidrs, kāda jaunajā
vietā būs nomas maksa, jo daudzi
jautājumi vēl tikšot risināti laika
gaitā. Vienlaikus Talpa piebilda,
ka katram risinājumam ir savi
plūsi un minusi, tāpēc viņš nevar
teikt, ka būtu par 100% apmie
rināts ar panākto vienošanos.

“Baidos par to, vai mūzejs varēs
nomaksāt visus izdevumus par
pārcelšanos un nomas maksu, jo
mūzejam nav tādu līdzekļu. Ja
neizdosies samaksāt, var nākties
mūzeju slēgt,” sacīja Talpa. Viņš
pagaidām arī nevarēja pateikt,
kāds varētu būt apmeklētāju skaits
jaunajā atrašanās vietā. Talpa sa
cīja, ka pēdējā laikā mūzejam bijis
vairāk nekā 200 apmeklētāju die
nā, taču pauda bažas, ka uz jauno
mūzeja atrašanās vietu sabied
riskais transports kursē tikai reizi
stundā. Tomēr Talpa pauda cerī
bu, ka apmeklētāji būs arī jaunajā vietā.
***
Latvijas zinātnieki atklājuši
enerģijas ražošanas potenciālu
piekrastes mazajos viļņos
Zinātnieki visā pasaulē strādā
pie tā, kā iegūt enerģiju no viļ
ņiem, bet Latvijā pētnieki gājuši
soli tālāk un meklē risinājumus
tam, kā pie elektrības tikt, izmantojot tieši mazu viļņošanos. Tur
klāt enerģijas ieguves platformas
iecerētas tā, ka uz tām var izvietot
teju jebko – kaut vai atpūtai do
mātu lapeni.
“Katram ir iespēja iegūt savu
peldošo platformu, kuŗu iespē
jams noformēt pēc sirds patikas.
Kaut vai izvietot tās vidū lapeni
un uz tās baudīt vakaru. Platforma ir individuāli pielāgojama ka
trai mājsaimniecībai,” stāstīja Lat
vijas Universitātes Cietvielu fizi
kas institūta pētnieks Pēteris Les
ničenoks. Viņš ir viens no pētnie
kiem, kuŗa uzmanības lokā no
nākusi enerģijas iegūšana tieši no
mazajiem viļņiem. Pētnieks at
zīst, ka iegūt enerģiju no nelieliem
viļņiem ar tradicionālām enerģi
jas savākšanas sistēmām ir grūtāk, jo enerģijas pārveidošana un
apstrādāšana ietver zudumus. Ta
ču, ja strādā ar citām metodēm,
proti, lineāro ģenerātoru, kas spēj
uztvert visu pieejamo enerģiju,
tad iegūt enerģiju no mazajiem
viļņiem ir gana izdevīgi.
***
Ventspils slimnīcā veikta
ārkārtīgi riskanta operācija
Kurzemes mugurkaula chirur
ģijas centrā Ventspilī veikta Baltijā unikāla mugurkaulāja operā
cija, pilnībā izņemot septītā kakla
skriemeļa audzēju, kas bija apau
dzis kreiso mugurkaula jeb ver
tebrālo artēriju, kas ar asinīm ap
gādā galvas smadzeņu stumbru
un smadzenītes, informē Ziemeļ

kurzemes reģionālās slimnīcas sa
biedrisko attiecību vadītāja Linda
Rudzroga. Pacientei audzējs tika
atklāts nejauši, veicot izmeklē
jumus galvas smadzeņu asinsva
diem. Mērenām sāpēm skaustā
paciente pievērsusi uzmanību
vien tad, kad tika atklāts audzēja
izraisīts kakla skriemeļa lūzums.
***
Dziesmu un deju svētku
organizātori riskēs...
Skolēnu Dziesmu un deju svēt
kus pagājušajā gadā atcēla, kad
katru dienu ar Covid-19 inficējās
aptuveni 20 cilvēku dienā. Tagad
dienā inficējas vairāki simti, taču
rīkotāji, par spīti epidemiologu
bažām, uzskata, ka svētkiem būs
būt. Speciālisti brīdina – situācija
vasarā var būt nedroša, jo bērni ir
riska grupā – tie nebūs vakcinēti,
bet dejošana un dziedāšana tieši
epidemioloģiski ir ļoti nedrošas
darbības. Savukārt svētku organi
zātori uzskata, ka tradiciju sagla
bāšana esot svarīgāka, jo jau pa
gājušajā gadā svētkus nācies pē
dējā brīdī atcelt.
“Rīcības komiteja strādā pie
vairākiem scēnārijiem, kā pasā
kumi varētu norisināties atkarībā
no epidemioloģiskās situācijas.
Visticamāk, skatītāju klātienē ne
būs un lielākais pasākums iecerēts ar trīs tūkstošiem dalībnieku
Mežaparka estrādē. Katrs pasā
kums notiks vienu dienu no jūlija
līdz oktobrim. Skolēnu nakšņo
šanu ārpus mājām rīkotāji neplā
no,” – raidījumam skaidro Izglī
tības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska.
Infektologs Uga Dumpis uzska
ta: “Viena lieta ir gatavoties dziesmu svētkiem, tas ir tāds process,
kas notur bērnus aktīvus, motīvē
viņus kaut ko darīt. Otra lieta ir
praktiskā dziesmu svētku organi
zēšana, kā tas varētu izskatīties
dzīvē man ļoti grūti ir iztēloties.
No kovid inficētajiem brīvas slim
nīcas un dienā saslimušo skaits
zem desmit – tādi varētu būt
priekšnoteikumi brīvākai pasā
kumu norisei.” Taču šobrīd par
tādu scēnāriju nekas neliecinot.
***
Pēc divām nedēļām darbu
varētu sākt mūzeji
Ja situācija nepasliktināsies un
nepieaugs Covid-19 saslimušo
skaits, tad pēc divām nedēļām va
rētu darbu sākt mūzeji, bet sezonas beigās tiktu organizētas teātŗa
izrādes ar skatītājiem, intervijā
LTV raidījumam “Rīta Panorā
ma” pieļāva kultūras ministrs
Nau
ris Puntulis (NA). Viņš arī
uz
reiz piebilda, ka visi minētie
priekšlikumi vēl ir tikai darba sta
dijā un tos vērtē ministrijas darba
grupa, lai gan Kultūras ministrija
ļoti aktīvi vērtē arī citu valstu pie
redzi pasākumu organizēšanā vī
rusa apstākļos. “Mēs vērtējam citu
valstu pieredzi ar pilotprojek
tiem, tādējādi piedāvājot kādu mo
deli arī Latvijai, lai gan ārvalstīs
ir ļoti piesardzīga attieksme pret
pasākumu organizēšanu iekštel
pās,” sacīja ministrs. Tomēr viņš
pieļāva, ka varētu izdoties šīs se
zonas noslēgumā atļaut izrādes ar
skatītāju klātbūtni, lai gan pagai
dām nav zināms, uz kādiem no
sacījumiem tas varētu notikt. “Es

ļoti labi saprotu, ko mākslinie
kiem nozīmē pirmizrāde, tāpēc
ministrija vērtē arī iespēju tās
noskatīties kādam kritiķu lokam,
tādējādi pretī saņemot vērtējumu
par padarīto darbu,” piebilda mi
nistrs.
***
Izdota “Latvijas archeoloģijas
rokasgrāmata”
Apgādā “Zinātne” iznākusi uni
kāla Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta paspārnē tapusi
darbinieku kopas monografija –
“Latvijas archeoloģijas rokasgrā
mata”. Teju 700 lappušu biezā un
turpat četrus kilogramus smagā,
bagātīgi illustrētā grāmata ir līdz
šim apjomīgākais darbs par Lat
vijas arheoloģijas vēsturi un tās
sasniegumiem. Grāmata tapusi
piecus gadus, vēsturnieku Andre
ja Vaska un Gunitas Zariņas virs
vadībā sadarbojoties gandrīz 50
autoriem. Tas ir līdz šim plašākais
materiālu apkopojums par Latvi
jas arheoloģiju visās tās izpaus
mēs.
***
Atjaunota Siguldas Jaunā pils
Siguldas Jaunajā pilī pabeigti
vērienīgi rekonstrukcijas darbi.
Pils durvis apmeklētājiem plānots
vērt vasarā, ja uzlabosies epide
mioloģiskā situācija. Atjaunotajā
pilī pirmo reizi būs apskatāma
ekspozīcija par pils un Siguldas
vēsturi, savukārt greznajās pils
svētku zālēs plānoti koncerti un
literārie lasījumi.

Siguldas Jaunā pils
Pils pārbūvēta vairākkārt, bet
pēdējo četru gadu laikā tā atjaunota architekta Alfrēda Birkhāna
1937. gada pārbūves veidolā. To
laik pilī saimniekoja Latvijas Pre
ses biedrība un pils interjērs veidots nacionālā romantisma stilā.
***
Kultūras akadēmija pēta radošo
industriju ieguldījumu
Latvijas mazo pilsētu attīstībā.
Latvijas Kultūras akadēmijas
(LKA) Zinātniskās pētniecības
centra (LKA ZPC) pētnieki sākuši
darbu pie projekta “Radošās in
dustrijas mazajās pilsētās: poten
ciāls un devumi ilgtspējai”, gadī
juma analīzi veicot Cēsīs, aģen
tūru LETA informēja LKA Aija
Lūse. Pētījuma laikā tiks sniegtas
atbildes arī uz jautājumiem par to,
kāds ir radošo industriju iegul
dījumu ilgtspējīgai attīstībai ma
zajās pilsētās, kādi ir būtiskākie
resursi, aktīvitātes, kas virza kul
tūrā balstītas attīstības iespējas, kā
vietas sociālo, kultūras un simbolisko kapitālu vērtē vietējie, kā
“ienācēji”, kas nodrošina radošo
industriju ieguldījumu ilgtspēju,
un tamlīdzīgi.
***
Grafiti mākslinieks Kiwie
savus darbus piesaka
digitālajā mākslas tirgū
Kiwie, viens no vadošajiem ielu
māksliniekiem Latvijā (attēlā),
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
JAPĀNA. 6. aprīlī Bunkjo Universitātē (Bunkyo Gakuin Uni
versity) Tokijā tika atklāta latviešu fotomākslinieka Andra Zēgnera
izstāde “Dzintara noslēpumi”. Izstādi rīko Latvijas vēstniecība Ja
pānā sadarbībā ar universitāti, atzīmējot Latvijas un Japānas
draudzības 100. gadadienu. Izstāde būs apskatāma līdz 26. aprīlim.
Apmeklējot Bunkjo universitāti, vēstniece Dace Treija-Masī patei
cās par sadarbību izstādes rīkošanā un uzsvēra Japānas nozīmīgo
lomu, 1921. gada 26. janvārī kā vienai no pirmajām ārvalstīm atzīstot
neatkarīgo Latviju starptautiski
de iure. Vēstniece pauda ganda-
rījumu, ka, atzīmējot šo vēsturisko notikumu, “Uzlecošās saules
zemē” Japānā ir iespēja atklāt iz
stādi par Latvijas “Saules akme
ni” dzintaru – vienu no senāka
jām un skaistākajām Latvijas da
bas bagātībām, kas joprojām at
rodama Baltijas jūras krastos.
ČECHIJA. 8. aprīlī vēstniecība aicināja latviešus Čechijā uz
tikšanos ar Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieci diasporas jautājumos Elitu Gaveli. Vēstniece Gunta Pastore pauda ganda
rījumu par vietējo latviešu atsaucību un aktīvo dalību kopīgajos diasporas pasākumos. Kopīgi tiek atzīmēti gan Valsts svētki, gan
latviešu tradicionālie gadskārtu pasākumi. Prāgā darbojas latviešu
folkloras kopa “Krusa”. Komanda “Prāgas riekstkoži” ļoti veiksmīgi
piedalījās atjautības spēles “Cietie rieksti latviešiem pasaulē” finālā.
Speciālo uzdevumu vēstniece Elita Gavele atzinīgi novērtēja lat
viešu Čehijā aktivitātes. Iepazīstinot ar Ārlietu ministrijas darbu ar
diasporu, E. Gavele plašāk informēja par dažādiem diasporas projektiem, uz kuriem ir iespējams pieteikties. Piemēram, projekti
video platformās arī pandēmijas apstākļos ļauj latviešiem atrast
domubiedrus ne tikai savā valstī, bet arī apvienoties ar citiem
latviešiem pasaulē.

kuŗa vārds ir izskanējis arī ār
valstīs, atklāj jaunu mākslas darbu
seriju, izmantojot vienu no mūs
dienu perspektīvākajām techno
loģijām – NFT - un tādējādi piesakot savus darbus digitālajā
tirgū. Tas piešķirs mākslas darbam unikalitāti vēl nebijušā uz
stādījumā, ļaujot iegūt savā īpa
šumā ne tikai pašu digitālo darbu, bet arī tā reālo fizisko darbu
konkrētajā lokācijā. 13. aprīlī vie
nā no lielākajām digitālā tirgus
platformām Rarible tika publiskota pirmā KIWIE NFT darbu
serija, kas sastāv no sešiem ie
priekš radītiem mākslas darbiem.
Nākamo darbu serijas, ko plānots
izziņot tuvākajos mēnešos, tiks
jaunradītas konkrētajam kripto
mākslas tirgum.
***
Venēcijas architektūras
biennālē piedalīsies 63 valstis
Biennāles prezidents Roberto
Kikuto informēja, ka pasākums
notiks no 22. maija līdz 21. no
vembrim, un četras valstis pasā
kumā būs pārstāvētas pirmo reizi.
Izstādes nosaukums būs “Kā mēs
varam dzīvot kopā”, un tajā architekti meklēs risinājumus, kā ma
zināt pieaugošās polītiskās dom
starpības starp cilvēkiem un ekonomisko nevienlīdzību. Venēcijas
architektūras biennālē piedalīsies
arī Latvija, savā paviljonā atspo
guļojot architektūras, techno
lo
ģijas un indivīda attiecības.
***
Ziņas īsumā
• Latvijā 12. aprīlī pienākusi ra
žotāja Pfizer/BioNTech vakcīnas
pret Covid-19 piegāde ar 11 700

devām, aģentūru LETA informēja Vakcinācijas projekta biroja
pārstāve Agnese Strazda. Visas sa
ņemtās vakcīnas devas tiks novir
zītas vakcinācijas veikšanai līdz
šinējās prioritārajās grupās – gan
kā pirmās, gan otrās devas. Sa
ņemtās vakcīnas tiks izmantotas
atvērto prioritāro grupu iedzīvo
tājiem – senioriem vecumā virs
60 gadiem, iedzīvotājiem ar chro
niskām slimībām, personām, ku
ŗas vienā mājsaimniecībā aprūpē
chroniski slimus bērnus un bēr
nus ar imūnsupresiju, personām,
kuŗas mājās aprūpē smagi slimas
personas, veselības aprūpes darbiniekiem un ilgstošas sociālās
aprūpes centru darbiniekiem.
• Arī gripas vakcīnu iepirkša
na Latvijā notikusi chaotiski un
novēloti, līdz ar to rudenī piedzī
vots gripas vakcīnu deficits, bet
pašlaik noliktavās aizvien stāv
neizlietotas potes.
• Covid-19 izplatības rādītāji
pašvaldībās pieļauj mācību proce
sa īstenošanu klātienē izglītības
iestāžu 1. – 6. un 12. klasē, kā arī
rotācijas kārtībā 7. – 9. un 10. –
11. klasē. Jaunais pašvaldību sa
raksts stājās spēkā 12. aprīlī. Sa
skaņā ar Slimību profilakses un
kontroles centra (SPKC) datiem
tajā būs 50 pašvaldības.Tostarp
trijās pašvaldībā divu nedēļu sa
slimstības rādītājs ar Covid-19 uz
100 000 cilvēku ir nulle. Šāds rā
dītājs ir Alsungas, Durbes un
Sējas novadā.
• Liepājas ostā ir iebraucis Krie
vijas gāzesvada “Nord Stream 2”
būvniecības darbu kuģis, kuŗa
īpašnieks ir iekļauts ASV sankciju
sarakstos. Yury Topchev atbalsta
darbos piesaistīts kuģim ar nosaukumu “Fortūna”, kas ar īpašu
aprīkojumu veic jaunā gāzes
cauruļvada iegremdēšanu jūras
dzīlēs. Kopš šī gada janvāra kuģis
“Fortūna” ir iekļauts ASV sankciju sarakstos.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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da, apgalvojot, ka visas protokola
nianses iepriekš bijušas saskaņo
tas ar ES delegācijas amatperso
nām. Gluži kā Latvijas neveiksmī
gajā vakcīnu iepirkuma sāgā! Sa
vukārt Eiropas mediji mēģina
atbildēt uz jautājumu, kāpēc ES
diplomātija ir vāja un nepro
fe
sionāla. Daži atcerējās ES augstā
pārstāvja ārlietu un drošības po
lītikas jautājumos Žuzepa Borela
vizīti Maskavā februāŗa sākumā,
kuŗš kopīgā preses konferencē ar
Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu tika nostādīts “peramā zēna” lomā. Tiešām, kāpēc
augstākos amatus ES dabū nevis
labākie, talantīgākie, ar vislielāko
pieredzi, bet gan pelēkas, vājas,
ierēdnieciski domājošas vidu
vē
jības? Visprecīzāk uz to atbild
“Neue Zürcher Zeitung” apskatnieks Andreass Ernsts 8. aprīļa
komentārā ar zīmīgu nosaukumu – “Kāpēc ES spice uz diplo
mātiskā parketa vienmēr krīt uz
deguna”. Viņaprāt, vadošos ES
amatus iegūstot tie, kuŗiem ir vis
mazāk polītisko pretinieku. Pie
mēram, tādi kā Borels vai Mišels,
kuŗi nav vienā svara katēgorijā ar
Turcijas Erdoganu, Krievijas Pu
tinu vai Ķīnas Sji Dzjiņpinu.
Incidents Ankārā atgādināja
par vēl kādu reālitāti, ar kuŗu nā
kotnē būs jārēķinās pasaulei, Ei
ropai un tātad arī Latvijai. Proti –
ar Turcijas ietekmes pieaugumu.
Šī musulmaņu valsts gluži ne
manot kļuvusi par reģionālu lielvaru ar otro spēcīgāko NATO
armiju – 440 tūkstoši vīru. Salī
dzinājumam – ASV armijā ir 1
miljons 350 tūkstoši, bet Franci-

jas – 210 tūkstoši militārpersonu.
Vienīgais, kā vēl nav Turcijai, ir
kodolieroči. Oficiālas sarunas ar
Turciju par iestāšanos ES tika uz
sāktas 2005. gadā. Sarunu temps
gan ir lēns, turklāt pēdējos gados
tās tikpat kā apstājušās. Vienlaikus
Eiropā aug skepse par to, vai Tur
cija ar savām vērtībām un atšķi
rīgo kultūru (vārds “islāms” polīt
korektuma dēļ parasti netiek lie
tots) tiešām iederas kristīgajā (vis
maz vārdos!) Eiropā. Ja Turcija
šodien pievienotos ES, tā būtu
vislielākā dalībvalsts ar 86 miljo
niem iedzīvotāju. Otrā būtu Vā
cija – 84 miljoni. Tātad par Tur
cijas uzņemšanu nevar būt ne
runa, tā būtu “vecā kontinenta”
identitātes zaudēšana.
Vienlaikus Turcija nekautrējas
demonstrēt savu spēku. To aplie
cina iesaistīšanās Sīrijas konfliktā un Azerbaidžānas – Armēnijas
kaŗā, kur Turcija pilnīgi atklāti
atbalstīja Azerbaidžānu. Pavisam
nesen, 10. aprīlī, prezidents Erdo
gans, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Stam
bulā uzsvēra, ka Turcija neatzīst
Krimas okupāciju un aneksiju.
Ļoti nepatīkama ziņa Krievijai.
Tās mediji raksturo Erdoganu kā
“sultānu, kuŗš domā 19. gadsimta
polītikas katēgorijās un nespēj
aizmirst Krimas kaŗu”. Krievijas
aizdomas vēl vairāk pastiprina
kāds ambiciozs Turcijas projekts.
Proti, šī valsts plāno uzcelt “gadsimta būvi” – Stambulas kanalu,
kas savienos Melno jūru ar Mar
mora jūru. Jaunais ūdensceļš at
radīšoties apmēram 40 kilometrus uz rietumiem no Bosfora.

Varētu jautāt – vai tad nepietiek
ar jau pastāvošajiem dabiskajiem
Bosfora un Dardaneļu jūras šau
rumiem? Izrādās, ka ne. Projekta
būtība slēpjas ne tik daudz eko
nomikā, cik Turcijas un personīgi
tās prezidenta Erdogana ģeopo
lītiskajās ambīcijās.
Lieta tāda, ka Turcijai nav pil
nīgas suverenitātes pār Bosforu
un Dardaneļiem. Kuģošanu pa
šiem jūras šaurumiem joprojām
rēgulē 1936. gadā noslēgtā Mon
trē konvencija. Tā nosaka, ka gan
miera, gan kaŗa laikā pa Bosforu
un Dardaneļiem brīvi var kuģot
jebkuŗas pasaules valsts preču
kuģi. Tāpat miera laikā pēc ie
priekšēja brīdinājuma Melnās
jūras baseina valstis (Bulgārija,
Gruzija, Krievija, Rumānija, Uk
raina un pati Turcija) var izvest
cauri šaurumiem neierobežotu
skaitu jebkuŗa lieluma kaŗakuģu.
To drīkst darīt arī citas pasaules
valstis, bet ar būtisku ierobežo
jumu – kaŗakuģu flotiles kopējā
tonnāža nedrīkst pārsniegt 30
tūkstoš tonnas, maksimālais vie
na kuģa uzturēšanās laiks Melnajā jūrā – 21 diena. Savukārt
kaŗa laikā Turcijai pēc saviem ie
skatiem ir tiesības atļaut vai pil
nībā aizliegt noteiktu valstu kaŗa
kuģu satiksmi. Saprotams, Mon
trē konvencija neattieksies uz
jauno Stambulas kanalu. Eksperti jau paredz diplomātisku stīvē
ša
nos par to, vai Dardaneļus
šķērsojis kuģis varēs bez ierobežo
jumiem kuģot arī pa jauno
ūdensceļu un pēc tam uzturēties
Melnajā jūrā. Vislielākā ieguvēja
šajā situācijā varētu būt ASV, bet

zaudētāja – Krievija, kuŗas mediji
jau iezīmē biedējošus nākotnes
scenārijus ar ASV lidmašīnu ba
zes kuģiem pie Krimas krastiem.
Katrā ziņā Stambulas kanala at
slēgas atradīsies Turcijas rokās, un
šīs valsts polītiskā ietekme pie
augs.
Paliek jautājums – vai Turcija ir
Rietumi, vai tai var uzticēties?
Viens no NATO balstiem, bet bez
cerībām pievienoties ES. Līdzīgi
citām reģiona valstīm, arī Turcija
lēnām stūrē konservātīvā islāma
virzienā. Ir neparasti skatīt fotografijas, kuŗās redzamas Stam
bulas, Kairas vai Teherānas ielas
1960. gados. Sievietes vasaras
kleitās ar īsām piedurknēm, bez
lakatiem. Kafejnīcas, kuŗās cilvēki
malko alu. Tas viss ir pagājis. Irā
nā valda Islāma revolūcijas sargi.
Vienīgajās patiesi brīvajās Ēģiptes
prezidenta vēlēšanās 2012. gadā
uzvarēja “Musulmaņu brālības”
kandidāts Mohammeds Morsi.
Mainījusies arī Stambula. Pir
mo reizi es nokļuvu šajā pilsētā
pirms gadiem trīsdesmit. Toreiz
tā atgādināja Rietumu mētropoli
ar “austrumniecisku piesitienu”.
Šodien Stambula ir Austrumu
pilsēta ar “rietumniecisku pie
garšu”. Protams, sv. Sofijas kate
drāle (nu jau mošeja) un Zilā
mošeja stāv, kur stāvējušas. Mai
nījušies ir cilvēki. Aizvien biežāk redz lakatos, pat parandžās
savīstītas sievietes, aizvien grūtāk iegādāties īpatnējos Turcijas
vīnus. Es neteiktu, ka man patīk
šī attīstība. Bet tā ir reālitāte, ar
kuŗu vismaz tuvākajā laikā nāk
sies rēķināties.

POLĪTISKĀS IECERES

KĀRLIS
STREIPS
6. aprīlī beidzās kandidātu sa
rakstu iesniegšana 5. jūnijā pa
redzētajām pašvaldību vēlēšanām
Latvijā. Kopumā 41 novadā un
valstspilsētā (jaunvārds admini
strātīvi territoriālo reformu kon
tekstā) iesniegti 324 saraksti ar
5599 kandidātiem.
Pirms četriem gadiem pašval
dību vēlēšanas notika 118 terri
torijās. Tās veidotas 2009. gadā,
kad valsts likvidēja kādreizējo ra
jonu sistēmu un tā vietā izveidoja
novadus, daudzi no kuŗiem izrā
dījās esam dzīvotnespējīgi, jo tie
vienkārši bija pārāk maziņi. Tāpēc 2019. gadā valdība ķērās klāt
pie jaunām reformām, šoreiz ar
mērķi pašvaldību skaitu ievēro
jami samazināt. Ap to tika daudz
lauzti šķēpi. Bija polītiķi, kuŗi gri
bēja vēl mazāku novadu skaitu,
citi atkal lielāku. No dažādiem
esošajiem novadiem nāca sūdzī
bas no serijas “mēs negribam pie
vienoties tam novadam” vai “gri
bam pievienoties tam tur”. Deba
tes Saeimā bija starp gaŗākajām
debatēm Latvijas parlamenta vēs
turē. Pēdējā brīdī deputāti centās
“iebīdīt” dažādas pārmaiņas, taču
2020. gada 10. jūnijā, pēc vairāku
simtu uz pēdējo lasījumu iesniegtu priekšlikumu izskatīšanas, de
putāti Administrātīvo territoriju
un apdzīvoto vietu likumu pie
ņēma ar 58 balsīm par, 12 – pret
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Ciemos pie turku sultāna

JURIS
LORENCS
Neparasts notikums Turcijas
galvaspilsētā Ankārā, kas diplo
mātijas vēsturē jau iegājis ar no
saukumu “sofagate”, pēc analoģi
jas ar “Votergeitas” skandalu. 6. ap
rīlī Turcijas prezidents Redžeps
Erdogans Ankārā pieņēma Eiro
pas Komisijas priekšsēdētāju Ur
zulu fon der Leienu un Eiropas
Padomes priekšsēdētāju Šarlu
Mišelu. No malas tas izskatījās šā
di: trīs augsta ranga polītiķi, viena sieviete un divi vīrieši, bet tikai
divi krēsli. Neliela minstināšanās,
līdz abi vīrieši ieņem vietas blakus viens otram uz krēsliem.
Dāma pie sevis norūc, izdvešot
kaut ko līdzīgu skaņai “hmmm”,
un apsēžas uz netālā dīvāna jeb
sofas. Bet fon der Leiena, ne jau
Mišels ir Eiropas augstākā amatpersona! Saskaņā ar diplomātisko
protokolu tieši viņai vajadzēja sē
dēt blakus Turcijas prezidentam.
Kā varēja atgadīties šāds misē
klis? Vai tiešām abu pušu protokoli iepriekš nesaskaņoja tikšanās
norisi? Kāpēc Mišels pats nedeva
vietu fon Leienai? Kāpēc Erdo
gans, būdams mājastēvs, nenosē
dināja augstāko Eiropas Savienī
bas (ES) amatpersonu sev blakus?
Nelika atnest vēl trešo krēslu?
Vizītes mērķi bija ES un Turcijas
attiecību uzlabošana, saimnie
cis

kā sadarbība un bēgļu krize.
Sau
sais atlikums no tikšanās –
“sofagate”, vismaz mediju līmenī.
Gri
bējām kā labāk, iznāca kā
vienmēr.
Patlaban Briselē notiek vainīgo
meklēšana. Mišels vaino “apro
-
bežotu Turcijas protokolu”. Savu
kārt Turcija pārmetumus norai-

LAIKS

un, 20 deputātiem atturoties. Lai
kā kopš reformu pieņemšanas
Satversmes tiesā iesniegtas vai
rākas sūdzības no pašvaldībām
atkal par to pašu. Vienā gadījumā
tiesa prasību jau ir apmierinā
jusi, un Saeimai nācās steigšus
grozīt likumu. Vairākos citos ga
dījumos lietas joprojām ir konsti
tūcionālās tiesas priekšā.
Vēlēšanas šogad nebūs pašā lie
lākajā pašvaldības territorijā mūsu
valstī, proti, Rīgā, jo ārkārtas vēlē
šanas Latvijas galvaspilsētā notika pagājušā gada augustā pēc ie
priekšējās Rīgas domes atlaišanas
tā paša gada sākumā. Sākotnēji
vēlēšanas bija paredzētas aprīlī,
Covid-19 pandēmijas dēļ atliktas
līdz augustam, un augustā Rīgas
iedzīvotāji beidzot atbrīvojās no
desmit gadu perioda, kuŗā Rīgā
bija saimniekojis visnotaļ korum
pēts režīms. Taču augustā ievēlētā
dome turpinās darbu nevis līdz šī
gada, bet gan – līdz 2025. gada
pašvaldību vēlēšanām.
Atgādināšu, – lai piedalītos ša
jās vēlēšanās, ārvalstīs dzīvojo
šajiem Latvijas pilsoņiem vēl
līdz 24. aprīlim ir laiks piere
ģistrēties portālā Latvija.lv, Pil
sonības un migrācijas lietu pār
valdes mājaslapā, vai arī kādā
no Latvijas vēstniecībām, ja pilsonim attiecīgajā pašvaldības
territorijā ir vai nu reģistrēta

dzīvesvieta, vai arī nekustamais
īpašums. Ja minētās instances
kon
statēs, ka tāds ir, pilsonis
e-pastā saņems vēlēšanu mate
riālus. Laika vairs nav daudz, tā
pēc, ja kāds lasītājs vēlas pieda
līties, jāpasteidzas.
Šogad pirmoreiz sarakstus vē
lēšanām drīkstēja iesniegt tikai
reģistrētas polītiskas partijas vai
apvienības, ne vairs vēlētāju ap
vienības. 2017. gadā, piemēram,
Aglonas novadā vislabākos rezul
tātus uzrādīja saraksts ar paga
lam prozaisku nosaukumu – “Par
sadarbību mūsu novadā”. Tas sa
ņēma apmēram 20% balsu un
divus no deviņiem mandātiem
novada domē. Iespējams tāpēc,
ka novadā atrodas slavenā bazilika, vēlētāji pārējās balsis sadalīja
patiesi kristīgi, pa vienam man
dātam uzticot katram no atliku
šajiem astoņiem sarakstiem. Ne
viens pats nepalika kandidātos.
Jauki!
Šogad bijušais Aglonas novads
ir Preiļu novadā, un Preiļu novadā kandidātus piedāvās septiņi
saraksti. Preiļu novadā taps vēlēti
15 deputāti. Vislielākajā, Ogres
novadā – 23, tad mazākos no
vados 19, bet vēl mazākos novados, arī Preiļos – 15 deputātu.
Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā un
Liepājā vēlēs 15, bet Rēzeknē un
Ventspilī – 13 deputātus. No mi

nē
tajiem 5599 kandidātiem,
61,4% ir vīrieši. Desmit kandidā
tiem saraksta iesniegšanas brīdī
bija 18 gadu, kas ir jaunākais ve
cums, kad drīkst kandidēt. Vie
nam kandidātam ir 91 gads! 68,8%
kandidātu ir augstākā izglītība,
20% – vidējā, bet vienam procentam (56 kandidātiem) tikai pa
matskolas izglītība. Kandidēs arī
dubultpilsoņi – trīs ar Amerikas,
divi ar Lietuvas un pa vienam ar
Bulgārijas, Īrijas, Krievijas, Libā
nas, Somijas un Spānijas pilso
nību. 68,6% kandidātu sevi ir at
zīmējuši kā latvieši. Nākamās lie
lākās grupas ir krievi, poļi, baltkrievi, lietuvieši un ukraiņi. 87%
no kandidātiem norādījuši reģistrētu dzīvesvietu kā pamatu kan
didēšanai. Interesantā kārtā, 191
kandidāts ir ar reģistrētu dzīves
vietu Rīgā, kur, kā minēju, vēlē
šanas šogad nenotiks. Acīmredzot
tie ir cilvēki, kuŗiem citur ir darbavieta vai nekustamais īpašums.
Vislielākā izvēle šogad būs ie
dzīvotājiem Ropažu novadā, kas
ir viens no Rīgas “guļamrajoniem”.
Centrālās vēlēšanu komisijas mā
jaslapā redzams, ka tur ir pieteikti 14 saraksti. Visas Saeimā pār
stāvētās partijas, turklāt tās, kuŗas
lielajā polītikā ir apvienībās, Ro
pažu novadā šogad startē atse
višķi – partija “Par” atsevišķi no
“Lat
vijas attīstībai”, Zemnieku

savienība atsevišķi no Zaļās par
tijas u.tml. Pēdējā piereģistrētā
partija bija KPV LV, kuŗa spēja
savākt tikai septiņus kandidātus
uz kopumā 19 iegūstamajiem
mandātiem. KPV LV jau labu lai
ku jūk pa visām vīlēm, nekādus
nopietnus rezultātus, manuprāt,
arī šīgada pašvaldību vēlēšanās tai
nesagaidīt. Tiesa, ar piebildi, ka
pašvaldību vēlēšanās bieži vien
svarīgāka ir vietējā, nevis nacio
nālā atpazīstamība.
Šogad vismazākais sarakstu
skaits 5. jūnijā būs Valkas novadā
un Ventspils novadā, abos gadīju
mos pa trim sarakstiem. Ventspilī
kārtējo reizi partijas “Latvijai un
Ventspilij” saraksta pirmajā vietā
ir... Aivars Lembergs, lai gan šo
gad viņa spēju kandidēt sarežģī
fakts, ka viņš pirms apmēram mē
neša tika apsūdzēts ļoti smagos
noziegumos un patlaban sēž cie
tumā. Lemberga kungs arī kandi
dēja ļoti gaŗā tiesas procesa laikā
un katru reizi tika ievēlēts “ar uz
viju”. “Filozofija” Ventspilī tradi
cionāli ir bijusi – “jā, viņš zog, bet
dalās arī ar citiem”. Tā ir drausmī
gi ciniska attieksme pret polītiku,
bet, tā kā esmu audzis Čikāgā,
zinu, ka korupcija pašvaldību
līmenī nav sērga tikai Ventspilī
vai Latvijā vien.
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Absolūti unikāla balss.
Imantam Skrastiņam – 80!

DAIGA
MAZVĒRSĪTE
Patiesa sirsnība, lirika un da
biskums bija dziedošā aktieŗa
Imanta Skrastiņa galvenie “iero
či” ceļā pie klausītāju sirdīm.
Viņš pats vairījās savas dzejas
un mūzikas izrādes saukt par
koncertiem, tāpat sevi par dzie
dātāju necildināja, uzskatot
dzies
mu par vienu no savām
dvēseliskajām pašizpausmēm.
Vislabprātāk Imants brauca uz
stāties pie Latvijas lauku ļaudīm,
jo augstu vērtēja viņu atklātību
un godīgumu, taču tikpat jūs
mīgi Skrastiņu kopā ar kompo
nistu Raimondu Paulu uzņēma
koncertturnejā pa Ziemeļame
riku. Tā notika pirms apaļiem
40 gadiem, vēl pirms aktieŗa
vienīgās skaņuplates Sapņu pīpe
iznākšanas. 12. aprīlī ievēroja
mais aktieris un režisors piemi
nams apaļajā 80. jubilejā –
Imants pats gan nebija liels svi
nību cienītājs. Klātu galdu un
lustēšanos vietā viņš dzimšanas
dienā kopā ar brāli Gunti parasti
devās uz kapiem, lai apraudzītu
sev vistuvākos – noliktu svecīti
mammītei Rozālijai un papiņam
Oskaram.
Skrastiņu dzimtos Muižniekus
Limbažu apriņķa Skultes pagas
tā Imanta vectēvs atdeva kolchozam, lai ģimeni neizsūtītu uz
Sibiriju, taču puika bērnībā pa
guva papilnam iepazīt lauku
zē
na ikdienu. Arī viņa pirmā
dziedāšanas pieredze saistās ar
govīm, kad viņš kā ganiņš skan

2021. gada 17. aprīlis – 23. aprīlis

akordeonu, visās ballēs rāva vaļā
Vecās likteņdzirnas vai Zilo laka
tiņu, un viņa “kroņa numurs”
bija dziesma par mūra muižu.
No mammas, savukārt, mums
bija emocionalitāte un ģime
niskums.”
Vēlāk nāca koŗa dziedāšana
skolā, kur Skrastiņš jau otrajā
klasē, vēl nevienu izrādi nere
dzējis, bija pārliecināts, ka būs
aktieris. Pēc Taurupes pamat
skolas Imants devās uz Rīgu,
pabeidzis 1. ģimnaziju, iestājās
Latvijas konservatorijas aktier
meistarības fakultātē, kur viņam
palaimējās ar izcilu balss nostā
dītāju – Mildu Brehmani-Šten
geli. Jau tolaik Imantam tāpat kā
tēvam ļoti patika dziedāt savie
sīgās pasēdēšanās, taču turpmā

Dzejnieka lomā gan ar savu glās
maino balsi, gan spēju noturēt
visu uzvedumu augstā emocio
nālā līmenī. “Imanta balss bija
absolūti unikāla, neatkārtojama,
neviens cits nevar izdziedāt viņa
repertuāru,” vērtē kādreizējais
Jaunatnes teātra mūzikālās daļas
vadītājs Andrejs Laukmanis. Pēc
Spēlmaņa pirmizrādes Imants,
Laukmanis un režisors Pētersons
pusnaktī aizbrauca pie Čaka uz
Raiņa kapiem: “Paņēmām līdzi
šņabja pudeli. Iedzērām pa glā
zītei un braucām atpakaļ. Nāko
šā dienā jau bijām izsaukti pie
teātŗa direktora, ka esot nacio
nālistiski noskaņoti – kapos svi
nējuši kaut kādus buržuāziskus
svētkus. Laikam taksometra šo
feris noziņojis…”

“Tinu nakti un tinu dienu - nu mans kamols ir gadiem biezs…”

Ar brāli Gunti

Imantam patika kontaktēties ar publiku, šoreiz viņš uz skatuves uzvedis kādu skolēnu. Pie
klavierēm Andrejs Laukmanis
dēja savam ganāmpulkam priek
šā operārijas, ko bija saklausījies radio. Acīmredzot, iedzimtais aktieriskais nervs prasīja
vismaz kaut kādu publiku, un
govis, saprotams, bija ļoti pa
cietīgas klausītājas. Brālim Gun
tim aktieris stāstījis, ka līdz divu
gadu vecumam nav gājis kājām,
bet gultiņā turējies pie malām
un rāvis vaļā Tuvāk pie Dieva.
“Mūsu tēvs bez mūzikālās izglī
tības kā nu prata spēlēja vijoli un

kajā darbā teātrī dziedošu lomu
nemaz nebija tik daudz.
“Mums bija vienīgais teātris,
kur bija dzīvais orķestris un ak
tieri dziedāja bez mikrofoniem,”
atgādina Guntis, kas līdz ar brāli
bija 90. gadu sākumā likvidētā
Rīgas Jaunatnes teātŗa aktieris.
Par lūzuma punktu Imanta daiļ
radē kļuva Pēteŗa Pētersona ie
studētā Aleksandra Čaka dzejas
izrādē Spēlē, spēlmani (1972).
Tajā Imants Skrastiņš apbūra

Ilgus gadus svecīšu vakarā ka
pos par svētu lietu Imants ar
Gunti uzskatīja aiziet arī pie re
žisoriem Pētersona, Lūcijas Bau
manes, gājienu noslēdzot pie
Čaka pieminekļa: “Imants pēc
Spēlmaņa teica, ka augstākā emo
cionālā sajūta viņam bija tad,
kad izrāde beidzās un zālē divas
trīs minūtes valdīja klusums, jo
cilvēki nezināja, aplaudēt, vai
ne. Visi stāv, nodzied Miglā asa
ro logs, un klusums… Izjust to

pauzi, pirms sākas aplausi – tā
aktierim ir bauda!”
Spēlē, spēlmani kļuva par milzu
notikumu 70. gadu otrās puses
Latvijas kultūras dzīvē, vismaz
uz dažām stundām ļaujot at
griezties pirmspadomju Rīgā.
Uzvedums sāka Čaka daiļrades
renesanci, un dzejnieka vārsmas
bija Skrastiņa turpmākās rado
šās darbības nozīmīgs iedvesmas
avots. Tieši Imants 2001. gadā
kļuva par pirmās Čaka balvas
laureātu, viņš kopā ar savu dzī
vesbiedri, dziedātāju Ritu Trenci
un A. Laukmani 90. gados saga
tavoja dzejas un mūzikas programma Zem Čaka zīmes.
Piemirstus latviešu dzejniekus
Jaunatnes teātrī gaismā cēla arī
Lūcija Baumane – 70. gadu bei
gās tapa Friča Bārdas dzejas iz
rāde, kuŗai mūziku režisore lū
dza uzrakstīt Raimondam Pau
lam. Tā kļuva par viņa pirmo
sadarbību ar Imantu. Pēc izrāžu
panākumiem arī atskanēja lik
tenīgais telefona zvans ar uzai
cinājumu “ieklepot” (Paula joks. Red.) studijā dziesmu Kamolā
tinēja ar Vizmas Belševicas dze
ju. Sekoja neticami augsts popu
lāritātes lidojums, taču Skrastiņš
pats no savas daiļrades visaug
stāk vērtēja tieši ciklu ar Friča
Bārdas dzeju.
Kamolā tinēja 1980. gadā uz
varēja klausītāju aptaujā par po
pulārāko dziesmu Latvijā. Pēc
šiem panākumiem komponists
Uldis Stabulnieks lūdzis tieši
Skrastiņu iedziedāt savu jaundarbu par rudeni, kas nāk ap
gleznot Latviju, bet Imants atteicies. Dziesma Tik un tā iemūži
nāta paša Stabulnieka priekšne

sumā, jo Skrastiņš nav tiecies
pēc populāritātes – viņam pilnī
gi pietika ar tiem galvu reibi
nošajiem panākumiem, kas se
koja Kamolā tinējai. Raimonds
Pauls sacerēja Skrastiņam veselu
dziesmu programmu Sapņu pīpe
ar Ērika Ādamsona, Jāņa Petera,
Imanta Ziedoņa un citu autoru
dzeju un divus gadus to rēgulāri
atskaņoja savos autorkoncertos.
Vēl pirms albuma iznākšanas
notika turneja viņpus okeānam.
Monreāla, Toronto, tad Čikāga,
Ročestera, Klīvlande, Kalamazū
un citas pilsētas – zāles bija pār
pildītas, pirmajā daļā skanēja
Čaka dzeja, otrajā – Raimonda
Paula dziesmas. Notika arī koncerts Ņujorkā, Kārnegi zālē, –
turnejas rīkošanā piedalījās Vai
ra Vīķe-Freiberga, un jau tolaik
aktierim ar prezidenti izveidojās
patiesa un sirsnīga draudzība,
kas vēlāk turpinājās arī Latvijā.
Pēc triumfa ASV un Kanadā
Imants atgriezies stāstījis visādus
brīnumus par ārzemēs piedzī
voto – reiz abi ar komponistu
nekādi nav viesnīcā varējuši krā
nu rokturus atrast. Tad Paulam,
meklējot īsto kloķi pie vannas,
uzgāzies uz galvas īsts ūdenskri
tums: visas ierīces uz sensoriem,
un nu bija jāiet meklēt sausu
uzvalku vakara koncertam. Arī
par biļetēm iekasētās naudas
skaitīšana notikusi demokra
tiski – uz grīdas saliktas dolaru
banknotes, kas vēlāk sadalītas pa
čupiņām – uz “galviņām”. “Ame
rikā Imants visiem kaut ko sa
pirkās, man atveda zamšādas
žaketi,” atceras Guntis.
(Turpinājums 14. lpp.)
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“Es esmu mīlestības pilns”

Komponists Pēteris Vasks intervijā Ligitai Kovtunai
Šā gada marts – mēnesis
pirms tavas 75. dzimšanas die
nas – bijis bagāts un skaists –
ieraksts ar Reiņa Zariņa tavu
darbu interpretācijām Rēzek
nes Gorā, 11. martā – Rothko in
Jazz koncerts ar tavu “Rudenīgi/Autumnal” Hjūstonā, ASV,
un Lielā Mūzikas balva par
Sesto stīgu kvartetu... un tas jau
vēl nav viss. Bet vispirms par
Sesto – stīgu instrumenti, kā no
protams, ir tava lielā mīlestība?
Četri stīgu instrumenti – tāds
formāts ir izsenis izplatīts Eiro
pas mūzikas kultūrā: divas vijoles, altvijole, čells. Šo žanru ie
viesa Jozefs Haidns, kuŗš savulaik rakstīja mūziku grāfam Es
terhazi, un pats ir sarakstījis ap
tuveni 80 stīgu kvartetus. Gad
simtu gaitā šādam mūziķu sa
stāvam sacerēti ļoti daudzi skaņ
darbi, kas arī daudz atskaņoti.
Mūslaikos tos spēlē profesionāļi,
ir bezgala daudz ierakstu, bet
man patīk pieminēt laikus, kad
skaņu ie
rakstu nebija un kad
mūziku va
rēja klausīties tikai
tad, kad to spēlēja. Un kas tad
spēlēja? Haidna laikā – amatieri,
un tā tas bija visur Eiropā, arī
Latvijā. Nomaļās provinces pil
sētiņās mūzicēja kvarteti, kur,
piemēram, pirmo vijoli spēlēja
vietējais aptieķnieks, vēl kāds,
teiksim, skolotājs – otro vijoli,
altvijoli – svētais tēvs, bet čellu,
varbūt, muižas vagars...
Un prata taču!
Jā, gan! Jo bija inteliģenti, kul
turāli cilvēki, kam bija svarīgi
atveldzēties no smagās ikdienas
mākslā. Haidns iedvesmoja arī
Mocartu, kuŗš veltīja sešus stīgu
kvartetus Haidnam, kuŗu uzska
tīja par izcilu. Bet Bēthovens sa
rakstījis 17 darbus šai žanrā.
Man tiešām īpaši mīļi ir stīgu
instrumenti – gan tad, kad spēlē
vieni, gan kvartetos, orķestros.
Stīgu kvarteti, jāteic, vienmēr
patikuši visvairāk. Pats esmu sa
cerējis septiņus, to pirmo sen,
tre
niņu nolūkā, un nevienam
“nerādu”. Turklāt man allaž sā
pējusi sirds, ka mūsu mīļajā
dzimtenē šis mūzicēšanas žanrs
nav plaši izplatīts. Kaimiņiem
Lietuvā sa
vulaik bija trīs pro
fesionāli, “pilna laika” stīgu kvar
teti, kas aktīvi mūzicēja. Tagad
nezinu, kā ir, bet – Latvijā jopro
jām neviena tāda nav. Vien ik pa
laikam sanāk kopā mūziķi, kas
mūzicē “projektos”. Tas skum
dina, jo citur Eiropā joprojām
stīgu kvartetu mūzicēšanas for
ma ir ļoti izplatīta. Taču – latvieši
var lepoties, ka pasaules mūzikas
elites pašā spožākajā kvartetā
ARTEMIS quartet pirmā vijole
ir latviete Vineta Sareika.
Vineta arī uzrunāja tevi ar
aicinājumu rakstīt stīgu kvartetu. Tapa Sestais, kas pirmat
skaņojumu piedzīvoja aizva
dītā gada 3.oktobrī Dzintaru
Mazajā zālē.
Pēc pieminētā Pirmā, ko sa
rakstīju studiju laikā, nāka
mie
bijuši pasūtinājuma darbi, Ce
turto un Piekto pasūtināja izci
lais Kronos Quartet ASV. Tad
nāca Vinetas uzaicinājums – “visa
mūzikas pasaule pošas svinēt
Bēthovena 250. dzimšanas die

nu, un gribētos, lai arī mūsu
ARTEMIS quartet būtu kāds
jaundarbs “ar mājienu” uz Bēt
hovenu”. Ar prieku pieņēmu šo
uzaicinājumu, daudz klausījos
Bēthovena stīgu kvartetus, daudz
domāju... Parasti, “citējot” mūzi
ku, izraugos latviešu tautasdziesmas, līdz šim nekad nebiju “citē
jis” kāda diža komponista mū
zikas fragmentu. Tas bija ilgstošs
un ļoti interesants process, līdz
atradu kādu, gluži ģeniālu epizodi no Bēthovena 15. stīgu
kvarteta – korāli un sapratu, ka

grammu – ritmi paliek arvien
īsāki, lēnāki, vājāki... Bet – dzīve
jau nebeidzas līdz ar manu aiz
iešanu, un es ticu, ka ir Mūžīgā
dzīve, jo gars taču nemirst. Kvar
teta 4., pēdējā daļa, Satikšanās,
skan kā no Mūžības skatupunkta. Kā skan Mūžība? Mēs taču
nevaram zināt, bet varbūt šādi?
(Klausāmies mūziku.) Ir tik labi,
ja vari to mūzikā atrast... Ievijot
šo Bēthovena korāļa motīvu no
viņa 15. stīgu kvarteta, radās
tāds gaismas, miera un harmo
nijas pilns skanējums.

arī mani. Izvēlējos kādu Rotko
aizvadītā gadsimta 30. gados
Ņujorkā tapušu gleznu un izdo
māju savu stāstu. Tātad – pirms
Pirmā pasaules kaŗa Rotko ģi
mene no Daugavpils nolēmusi
doties uz Ameriku, bet pirms
aizceļošanas apciemo savus ra
dus, varbūt kaut kur Preiļos, –
lai atvadītos. Ir vasaras beigas,
tuvāk rudenim, un, karietē sasē
duši, Rotko agrā rītā ir ceļā. Viņi
dzird – mazs puisēns, ganot cū
kas vai govis, dzied... Iedomājos,
ka tas varētu būt Jānis Ivanovs,

Pēteris Vasks: “Mīlēsim viens otru! – tas ir mans galvenais
vēstījums, un, ticiet man, mūzika ir mūžīga, un tā dod pasau
lei prieka brīžus, lai cik smagi mums būtu. Savukārt es šai
mūzikas radītāju pasaulē, kas bijuši pirms manis un kas būs,
esmu viens no viņiem, kas šo vēsti nes.”
te nu man sanāks izteikt savu
attieksmi pret ģēniju, apvienojot
to ar mūsu brīnišķīgās Latvijas
tematiku. Stīgu kvartetam ir
četras daļas: pirmā ļoti personī
ga, arī otrā un trešā, līdz trešās
daļas beigās autors pamet šo
ze
mi, aiziet citā dimensijā. kur,
satiekas ar dižo Bēthovenu.
Vai personīgais mums jāsa
klausa katram pašam?
Redzi, mana dzīve jau arī tu
vojas saulrietam... Radošajā pro
cesā, sekojot saviem impulsiem,
sanāca atskats uz to, ko pats savā
dzīvē esmu pieredzējis. Tā tapa
šo četru daļu mūzikālais raksts:
1. daļa – Atvadīšanās; 2. – Atska
tīšanās. Šī ir ātrākā, drāmatis
kākā daļa – ar laimes brīžiem,
drā
mām, traģēdijām ne tikai
manā, bet manas tautas gaitā;
3. – Aiziešana no šīs zemes, no
pasaules, kas ir tik skaista. Es
nebeidzu par to priecāties, es
mīlu savu zemi un tautu. Esmu
mīlestības pilns, un katra diena
man ir notikums, piedzīvojums.
Tāpēc aiziešana ir skumja. Mū
zikāli to izteicu līdzīgi, kā mēs
reālajā dzīvē redzam kardio

Kā pie tevis atnāk iedvesma,
kas pārtop skaņdarbā?
Līdzīgi kā tiek iznēsāts bēr
niņš. Tāpat es ar savu skaņdarbu
šo laiku dzīvoju kopā. Jo lielāks
skaņdarbs, jo ilgāk. Sesto stīgu
kvartetu “nēsāju” deviņus mēnešus.
Vai šai laikā noslēdzies sevī,
mīti Amatciema klusumā?
Dzīvoju jau arī to dzīvi, kas rit
visapkārt! Laikā, kad notika kon
certi, daudz braukāju pa pasauli
uz savu darbu atskaņojumiem.
Kad nu to tagad nav, dodos gaŗās
pastaigās un vēroju, kā mainās
gadalaiki. Protams, strādāju pie
savām kompozīcijām.
11. martā Hjūstonā, Teksasā,
Marka Rotko kapelas 50. gads
kārtā galvenais mūzikālais priekš
nesums bija uzticēts latviešiem –
Māŗa Briežkalna kvintetam ar
programmu Rothko in Jazz, kuŗā
viena no desmit kompozīcijām
ir tavējā, minētā “Rudenīgi”. Pē
teris Vasks džezā! Kā pats esi
apmierināts ar rezultātu?
Biju patiesi aizkustināts, kad
2015. gadā Māris Briežkalns sa
vam džeza projektam uzrunāja

kuŗš tai laikā varētu būt ganiņa
vecumā (dzimis 1906. gadā). Ir
miglains rīts, aust saulīte, nosalis
ganupuika vītero, un pēc dau
dziem gadiem Ņujorkā Meista
ram ataust šī vīzija, un viņš rada
gleznu. Kāpēc ne? Nu, tāda bija
mana ideja.
Raimondam Paulam, rakstot
“Dvinskas svingu”, gar acīm
esot zibējuši miljoni, savukārt
Georgu Pelēci uzrunājis gana
depresīvs, pēdējā Rotko dzīves
gada darbs, bet tapusi gaiša
mūzika. Vai pats esi džeza cie
nītājs?
Agrāk vairāk klausījos džezu.
Kā jūties, esot slavens latvie
šu kompo
nists pasaulē, bet
dzīvē taču esi... vienkāršs puisis, vai ne?
Tiešām esmu vienkāršs puisis!
Pazemīgs un pateicīgs Radī
tā
jam, ka man ir dotas šīs spējas
sacerēt mūziku, kas šai pasaulē
ir mana dvēseles valoda. Un ja
vēl mana mūzika uzrunā citus, ja
to iestudē, spēlē – nu, ko vēl var
vēlēties?! Varbūt izklausīsies naī
vi, bet es katrā savā skaņdarbā
ielieku savu vēstījumu par to,

cik pasaule ir brīnumskaista, cik
skaists un cildens var būt cilvēks.
Mīlēsim viens otru! – tas ir mans
galvenais vēstījums, un, ticiet
man, mūzika ir mūžīga, un tā
dod pasaulei prieka brīžus, lai
cik smagi mums būtu. Savukārt
es šai mūzikas radītāju pasaulē,
kas bijuši pirms manis un kas
būs, esmu viens no viņiem, kas
šo vēsti nes.
Kopā ar Latvijas vārdu!
Un, ja kāds to sadzird, tad mēs
esam brāļi un māsas!
Esi arī kopā ar domubied
riem – flautisti Ditu Krenbergu un uzņēmējiem Regīnu un
Andri Deičmaņiem nodibinā
jis P. Vaska fondu ar mērķi
atbalstīt latviešu mūziķus, kas
rada un izpilda jaundarbus.
Fondam apritējuši 10 gadi un
šai laikā atbalstīti vismaz simt
mūziķi.
Tas sākās ar ideju par to, ka
gan izcilie latviešu vecmeistari,
gan jaunie talanti, kuŗu poten
ciāls ir apbrīnojams, varētu tikt
atbalstīti no privātiem resur
siem. Arī kāds komponists va
rētu padomāt ne tikai par savu
mūziku, bet arī par to, kā atbalstīt
citus, pasūtinot jaundarbus, sa
vedot kopā latviešu interpre
tus – ne tikai tos, kas dzīvo un
strādā Latvijā, bet arī citur
pasaulē.
Ik gadu tiek arī atbalstīti Mū
zikas akadēmijas studenti, kas
uzraksta skaņdarbu kādam in
strumentam vai sastāvam, kuŗā
mūzicē studenti. Man gribas, lai
viņi satiekas un rada jaunus darbus jau studējot, piemēram, jaunais komponists ar vijolnieku,
čellistu utt.
Un ir taču lieliska koncertu
prakses vieta – Mazā Mežotnes
pils, P. Vaska fonda “bazes vie
ta”, kas jau ieguvusi plašu at
pazīstamību ar saviem koncertiem. Šogad viens no tiem
tika nominēts Lielās Mūzikas
balvas katēgorijā “Gada koncerts” – ar vijolnieci Magdalē
nu Geku un pianistu Georgiju
Kjurdianu. Tas šeit piedzīvoja
pirmatskaņo
jumu. Arī viens
no pirmajiem Rothko in Jazz
koncertiem notika šai pilī.
Un iepriekš pieminētā Georga
Pelēča kompozīcija, kas tika
pirmatskaņota Mazajā Mežot
nes pilī, saņēmusi Lielo Mūzikas
balvu, un Daces Aperānes, un
Andras Dārziņas veikums, un
vēl, un vēl. Ir patiess gandarījums par šo bagātību un daudz
veidību, kas stimulē ieguldīt
Fondā.
Regīna un Andris, būdami veik
smīgi uzņēmēji (Regīna turklāt
arī māksliniece-tēlniece), nedzī
vo aiz augstiem žogiem savos
īpašumos, bet ir viesmīlīgi at
vēruši durvis, aicinot atraisīties
mākslai un mūzikai. Te notiek
arī jauno mākslinieku plenēri ar
izstādēm to noslēgumā. Mazajā
Mežotnes pilī ir visā krāšņumā
atplaukusi Eiropas senā tradi
cija – mājas mūzicēšana. Par to
ir liels prieks un pateicība Deič
maņiem – apbrīnojami enerģis
kiem un mīlestības pilniem cil
vēkiem!
(Turpinājums 14. lpp.)
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“Es esmu mīlestības pilns”
(Turpināts no 13. lpp.)
Pirms dzimšanas dienām
kaut kā arvien vairāk atmiņas
pavēršas bērnībā, tās pasargā
tībā, bezrūpībā, arī saknēs, kas
devušas pamatu lielajai dzīvei.
Vai jau bērnībā zināji, ka savu
dzīvi saistīsi ar mūziku? Un vai
arī tavā bērnībā – līdzīgi kā
Haidna laikos – mazajā Kurze
mes pilsētiņā Aizputē mūzicēja
vietējie ļaudis?
Es ļoti agri sajutu, ka Latvija
nav brīva zeme, tolaik tā bija
zem sarkanā terrora. Taču bēr

nība ir bērnība – ar neaizmirs
tami skaistām atmiņām. Un
tomēr spilgti atceros, kā mūsu
ģimeni izlika no mājas, kas bija
baptistu baznīcas īpašums. Mans
tēvs bija mācītājs manā dzimtajā Aizputē. Mācītāja mājā no
lēma iekārtot, ja atmiņa neviļ,
bērnudārzu, bet mums ierādīja
divas mazas istabiņas Aizputes
baznīcā, kuŗās mitām seši cil
vēki. Atceros, kā mēs ar tēvu
turp vedām grāmatas.
Otrā ielas pusē bija skola un
mūzikas skola, kur vecāki mani
aizveda, jo bija pamanījuši manu

interesi par mūziku. Skolotājs
Krišs Jankovskis – brīnišķīgs pe
dagogs un cilvēks – man iedeva
rokās mazu vijolīti un teica: “Es
tev iemācīšu spēlēt.”
Drīz vien iemācījos notis un
mēģināju rakstīt pirmās dzies
miņas – ar tautasdziesmu teks
tiem, ar Raiņa bērnu dzejoļiem.
Tā “iegāju mūzikā” jau 10 – 11
gadu vecumā, un tā mūzika
mani pavadījusi visu mūžu.
Manai mammītei bija skaista
balss, viņa baznīcas korī dziedā
ja solo, un es arī viņai uzrakstīju
dažas solodziesmas, ko mamma

Kopā ar dzīvesbiedri režisori Dzintru Geku
nodziedāja. Tēvam bija brīniš
ķīgs tenors, un viņš arī savureiz
sēdās pie klavierēm.
Ko pats sev novēlētu savā
dzimšanas dienā?
Ar cieņu nodzīvot tos gadus,
kas man vēl atvēlēti. Un lai man
nekad nezustu tā lielā mīlestība
Magdalēnas Gekas un Georgija Kjurdiana koncerts Mazajā Mežotnes pilī

Alkohola lietošanu Imants atmeta jau aizv. gs. 70. gadu beigās,
no cigaretes atteicās tikai 21. gadsimtā
pērn Raimonds Pauls viņam
sacerēja jaunu dziesmu ciklu
Nopietni pa jociņam. Paguva sa
rīkot arī dažus koncertus, kuŗos
Guntis nodziedāja pāris Imanta
repertuāra dziesmas – tās prie

Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

Absolūti unikāla balss.
Imantam Skrastiņam – 80!

(Turpināts no 12. lpp.)
Pēc Paula stafeti pārņēma
komponista Jāņa Lūsēna an
samblis, vēlāk Imantam uz koncertiem līdzi brauca tikai pianists Laukmanis. Apmēram desmit gadus no vietas – vienalga
darbdiena vai sestdiena, vai svēt
ku diena, kad tikai brīvs brīdis –
Skrastiņš ar dziesmu programmu ir apbraukājis visu Latviju. Ir
bijuši pat četri koncerti dienā,
bet Viesītē viena uzstāšanās sā
kusies pusdivos naktī – cilvēki
sēdēja un pacietīgi gaidīja. Reiz
vēlajā naktskoncertā Imants
prasījis – “Vai es neesmu šito jau
nodziedājis?” Galvā jau viss bija
sagājis šreijā. Divatā izbraukāti
arī cietumi, dziedāts mazgadī
go kolonijās. Aktieris allaž skaļi
pauda pateicību Paulam par tik
jēgpilnām, dvēseliskām dzies
mām, kas bija un ir ļoti tuvas
tautai. Un aktieŗa atdeve visur
bija pilnīgi vienāda – līdz galam,
vienalga, lauki vai pilsēta.
Imants ne tikai dziedāja – vi
ņam patika veidot neatkārtoja
mu priekšnesumu, sadarboties
ar publiku. Viņš brīvi staigāja pa
zāli, kontaktējās ar cilvēkiem.
Reizēm pat pārtrauca dziesmu,
parunājās, tad turpināja dziedāt...
“Imants – tāpat kā es sevi – par
dziedātāju neuzskatīja, ja jau
ballē ar kādu dejo, tu jau tāpēc
neesi baletdejotājs!” uzsver Gun
tis Skrastiņš, kuŗš kļuvis par
Imanta mantinieku mūzikā –

pret visu pasauli – pret savu
zemi un tautu, lai es vienmēr
būtu klāt ar savu mīlestības
enerģiju un nekad nebūtu malā
stāvētājs.

cīgākās, īsākās. Pie Kamolā tinē
jas viņam ne prātā nenāk ķerties. “Kā Pauls man teica, savulaik viņi ar Imantu koncertā tā
svīduši, ka vairākus kreklus
nomainījuši! Imants publikai

sevi atdeva pilnībā, izdega uz
skatuves.”
Abi brāļi kopā pirms gadiem
divdesmit izdevuši kopīgu dziesmu albumu, bet koncertos duetā
nekad nav uzstājušies: “Citiem
varbūt savādāk, bet man ar tu
viem cilvēkiem ļoti grūti spēlēt.
Teātrī bija izrāde Pūķis, kur es
viņam dēlu spēlēju – ļoti grūti.
Smagi. Uz vienas skatuves, pro
tams, esam kādos koncertos
bijuši.”
Pēdējā dziedošā loma Jaunat
nes teātrī Imantam bija Māras
Zālītes Pilna Māras istabiņa ar
A. Laukmaņa mūziku. 80. gadu
beigās aktieris aktīvi pievērsās
režijai Latvijas radioteātrī, kur
iepriekš bija biežs uzvedumu
dalībnieks, joprojām koncertēja
ar Ritu Trenci. Viņa tagad ķēru
sies pie grāmatas par Imantu,
kas taps ar līdzautoriem – Ēriku
Hānbergu un Liu Guļevsku, ra
diožurnālisti, kas kopā ar Imantu 90. gados radio veidoja pār
raidi Mājas svētība. Guntis raks
tīšanā neiesaistīsies: “Man Imants
teica, ka vienīgais, kas par viņu
var uzrakstīt grāmatu, esmu es,
bet kam tad es rakstīšu? Tā grā
mata palikusi man sirdī iekšā”.
Brāļa atdusas vietai Guntis
Skrastiņš no saviem laukiem at
veda īpašu akmeni, no kuŗa iz
kalts pieminekli. Tā stūrī maza
melna hūtīte – solīds izskats un
džentlmeniska uzvedība, pro
tams, ar krietnu humora dzirksti bija neatņemama sastāvdaļa

Imanta šīszemes gaitās. Pa šīs
pasaules ceļiem viņš staigāja ārē
ji un iekšēji sakārtots, saskaņā ar
savu sirdsapziņu pirms aizieša
nas pensijā darbojās Nacionā
lajā radio un TV padomē, loloja
sava drauga, arīdzan dziedošā
aktiera Edgara Liepiņa piemiņu,
rīkodams koncertus, izdodams
grāmatu un sarūpēdams iespai
dīgu kapa pieminekli latviešu
tautas Ākstam un Traģiķim. Pašu
Skrastiņu šur tur nodēvējuši par
pirmo latviešu reperi, ar to do
mājot viņa rečitējošo dziedāša
nas manieri. Viņš pats pēc po
pulāritātes un skaļas slavas ne
tiecās, pa saviesīgiem pasāku
miem neklīda un mūža nogalē atveldzi meklēja brāļa ģimenē, jo pašam pēcnācēju nebija.
“Imants pēdējos gados gulēja
slimnīcā, un bija aizkustinoši, ka
viens no sanitāriem kaut kur
tirgū bija sameklējis un nopircis
Imanta plati, lai palūgtu uz tās
autografu. Braucu pie viņa uz
slimnīcu katru dienu. Kad viņš
aizgāja, katru dienu braucu uz
kapiem, man vēl telefonā viņa
numurs palicis. Mēs viņu ne
saucām par Imantu. Maniem
bērniem un mazbērniem viņš
bija Kukiņš. Kad Imants brauca
uz laukiem, Noriņa ar Melā
niju skrēja pretī: “Kukiņ, Kukiņ,”
un viņš dziedāja – “Skaisti dziedi,
lakstīgala…” Pēc bērēm aizbrau
cām uz kapiem, un man asaras
izsprāga, kad Melānija teica: “Re,
kur Kukiņš tagad puķītēs guļ…”
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JURIS
ĶENIŅŠ
Starp 200 000 latviešiem, kuŗi
devās bēgļu gaitās pēc Otrā pa
saules kaŗa, bija arī liels skaits
mūziķu. Citējot mūzikologu Ar
noldu Klotiņu: “Drīz pēc kaŗa
beigām Rietumos nonāca ap
50% Latvijas kultūras un zinātnes darbinieku. Latviešu Centrā
lā komiteja Vācijā 1947. gadā bija
reģistrējusi 933 Latviju atstāju
šus kultūras darbiniekus.” Kloti
ņa ieskatā bez instrumen
tā
lis
tiem un dziedātājiem bija 26 kom
ponisti. Dziesmu svētku vēstur
nieka Valentīna Bērzkalna pētī
jumos lasām: “Trimdā devās ap
tuveni trešdaļa no visiem latvju
mūziķiem, bet atsevišķās šīs profesijas nozarēs, kā, piemēram,
komponistu vidū, trimdinieku
procents bija pat lielāks”.
Tālu no dzimtenes bija arī 10
komponisti, kuŗu dziesmas bija
jau skanējušas brīvās Latvijas
Dziesmu svētkos: Ādolfs Ābele,
Jānis Cīrulis, Volfgangs Dārziņš,
Jānis Kalniņš, Jānis Mediņš, Jānis
Norvilis, Harijs Ore, Voldemārs
Ozoliņš, Jēkabs Poruks, un Jā
zeps Vītols. Bija vēl citi pilntiesīgi
un ieredzēti komponisti, piemē
ram, Helmers Pavasars un Bruno
Skulte, kā arī citi, daži jaunāki
komponisti, to starpā (abi dzi
muši 1919. g.) Alberts Jērums un
Tālivaldis Ķeniņš, un vēl jaunāki – Andrejs Jansons un Imants
Ramiņš, abi atstājuši Latviju kā
bērni, izaugot par vareniem kom
ponistiem un diriģentiem. Lielais vairums no viņiem nonāca
Kanadā un ASV, bagātinot abu
valstu akadēmisko mūziku ilgus
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Latviešu komponistu koŗa dziesmas,
kas radītas ārpus Latvijas

gadus. Protams, visi turpināja
savu daiļradi arī svešumā, un
viņiem visiem bija nozīmīga
loma Ziemeļamerikas koŗdziedā
šanā un Dziesmu svētkos.
Lielāko daļu trimdas koŗu vadīja
tieši komponisti, bez pieminē

Latviešu komponistu koŗa dziesmas,
kas radītas ārpus Latvijas
Aijā (1951), vīru korim - Bruno Skulte (1905, Ukraina –
1976, ASV)/Teodors Tomsons (1909-1988)
Ai, nama māmiņa - Andrejs Jansons (1938, Latvija)/tautasdziesma
Ai, zaļā līdaciņa (1960) - Tālivaldis Ķeniņš (1919, Latvija –
2008, Kanada)/tautasdziesma
Dziesmu gars (1992) - Ēriks Ozoliņš (1923, Latvija –
2010, Austrālija) /Vilis Plūdons (1874-1940)
Ej, saulīte, drīz pie Dieva (1945) – Alberts Jērums (1919,
Latvija – 1978, Lielbritanija)/tautasdziesma
Ģērbies, saule, sudrabota (1985) – Anita Kuprisa (1958,
ASV)/tautasdziesma
Jūriņ’ prasa smalku tīklu – Guntars Gedulis (1952, ASV –
2019, Venecuēla)/tautasdziesma
Kalna bērēji (1962) – Jānis Norvilis (1906, Latvija – 1994,
Kanada)/Aleksandrs Pelēcis (1920-1995)
Klusās dienas brīnums (1948) – Helmers Pavasars (1903,
Latvija – 1998, Lielbritanija)/Rainis (1865-1929)
Lece, saule, reitā agri, sieviešu korim – Sandra Birze
(1971, Austrālija)/tautasdziesma
Līgo dziesma (1948) – Jānis Kalniņš (1904, Igaunija –
2000, Kanada)/tautasdziesma
Lūgšana: Dod mieru mūsu brāļiem (2019) – Lolita
Ritmane (1962, ASV)/Aleksandrs Grīns (1895-1941)
Manā dzimtenē – Ruta Brože (1953, Austrālija)/Leonīds
Breikšs (1908-1942)
Noriet saule vakarāi (1961) – Volfgangs Dārziņš (1906,
Latvija – 1962, ASV)/tautasdziesma
Pūt, vējiņi (1985) – Imants Ramiņš (1943, Latvija)/tautasdziesma
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa (1977) – Dace Aperāne (1953,
Kanada)/tautasdziesma.

tajiem arī Ērika Freimane, Ar
nolds Kalnājs, Voldemārs Linde,
Arvīds Purvs, un Imants Sakss.
Šo “krusttēvu” ietekmē un
trimdas latviešu organizāciju at
balstīta izauga arī jauna latviešu
komponistu paaudze. Viņi dzi
muši un skolojušies trimdā, bet
ar degsmi sirdī pret savu Tēv
zemi. Daži vārdi ir jau pazīstami
Latvijā, daži Musica Baltica pub
licēti, daži pat dziedāti Dziesmu
svētkos: Dace Aperāne, Guntars
Gedulis, Anita Kuprisa, Lolita
Ritmane un citi. Vēl citiem, kaut
ieredzētiem savās mītņu zemēs,
viņu slava Latvijā top. Īpaši tas
sakāms par komponistiem no
tālās Austrālijas, tie ir Ruta Brože,
Sandra Birze un Ēriks Ozoliņš.
Viņiem blakus stāv nākamā ap
dāvinātā un spējīgā paaudze, kas
ieguvusi izcilu izglītību, un viņu
skaņdarbi ir jau skanējuši Dzies
mu svētkos ārpus Latvijas, to
starp Ella Mačēna no Austrālijas
un Andris Mattson no ASV. Ir
apbrīnojami, pagājuši jau 75 ga
di, kopš viņu vecāki un vecvecāki atstāja Latviju, bet šodienas
skaņraži ir latvieši un Latvijas
komponisti visās pasaules malās.
Dabīgi, šo komponistu daiļra
de neskanēja Latvijā tumšajos
padomju gados, un var tikai
priecāties, ka izcilais repertuārs
pamazām kļūst pazīstams arī
Latvijā: skan Latvijas koncertzā
lēs un Dziesmu svētkos, ir dau
dzu izpildītāju repertuārā, un
kompozīcijas tiek ierakstītas CD
un radiofonā. Man ir liels prieks,
ka Latvijas Nacionālais simfo
niskais orķestris ir jau izdevis
vairākus CD ar Tālivalža Ķeniņa
simfonisko daiļradi un plāno ie
rakstīt un izdot visas astoņas
sim
fonijas. Arī nākamās paau
dzes skan Latvijā, piemēram,
Valsts Akadēmiskā koŗa LATVI
JA un diriģenta Māŗa Sirmā ak

cijā “Latvijas komponisti Latvijas Simtgadei”, kas pulcēja 74
komponistus, tostarp piecus no
ārpus Latvijas: Daci Aperāni, Juri
Ķeniņu, Ellu Mačēnu, Imantu
Ramiņu un Lolitu Ritmani. Lat
vijas Nacionālā opera 2022. gadā
piedāvās Jāņa Kalniņa operu
“Hamlets”, (komponēta Latvijā),
un 2011. gadā Latvijā tika ie
studēta Bruno Skultes “Vilkaču
mantiniece” (Andreja Jansona or
ķestrēta, sakārtota un diriģēta).
Sadarbība māksliniekiem no vi
siem krastiem palīdz būvēt tiltus un iepazīstināt klausītājus
Latvijā ar repertuāru kas viņiem
nav zināms, piemēram, ar koncertseriju nosaukumiem kā “Sa
runas ar dzimteni” vai CD “Tilts
pār jūrām”. Un protams, ar filmas
“Dvēseļu putenis” brīnumaino
ceļu uz starptautiskām balvām.
Lolitas Ritmanes slavu ir vairojusi filmas mūzika ar aizkustino
šo “Lūgšanu” finālā. Kur pasaulē
ir tas korists, kuŗš nepazīst Anitas Kuprisas “Ģērbies, saule, sud
rabota” vai Imanta Ramiņa “Pūt,
vējiņi!” apdares?
To latviešu komponistu atpa
zīstamība Latvijā, kam mājas at
rodas tālu no Latvijas robežām,
nāk, bet par daudz lēni, un daži
koristi ārpus Latvijas ir vīlušies,
ka šo burvīgo, vareno, izcilo, ska
nīgo daiļradi Latvijā Dziesmu
svētkos dzird tik reti. Diemžēl
2018.gada svētkos Noslēguma
koncertā bija tikai viena tāda
dziesma: Tālivalža Ķeniņa tautasdziesmu apdare sieviešu ko
rim “Es meitiņa kā rozīte”.
Ar šo iedvesmu Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras
fonda un padomes jaundibinātā
Dziesmu svētku nozare uzru
nāja koŗa mūzikas speciālistus
ārpus Latvijas veidot sarakstu ar
“top” latviešu trimdas un diasporas dziesmām, kuŗas būtu cienī

gas atrasties Dziesmu svētku
repertuārā Latvijā. Atsaucās 17
speciālisti no visas pasaules, un
bija ieteiktas 87 dziesmas. Izvei
dotās komitejas sastāvā, kas at
lasīja koŗa dziesmas, ko iesniegt
Dziesmu svētku repertuāra vei
dotājiem Latvijā, bija koŗdiriģen
ti un komponisti, Dziesmu svēt
ku rīkotāji un PBLA dalīborga
nizāciju Kultūras nozaru vadītāji.
Plašā e-pasta sarakstē, un trīs
Zoom sēdēs dalībnieki draudzīgi un kolleģiāli vienojās par 16
dziesmu sarakstu, pārstāvot ASV,
Austrālijas, Dienvidamerikas,
Eiropas un Kanadas komponistus ar a cappella oriģināldzies
mām un tautasdziesmu apda
rēm. Ar šo darbs nav apstājies,
bet ir tikai pirmie soļi, lai izveidotu datu bazi ar latviešu komponistu koŗa dziesmām, kas ra
dītas ārpus Latvijas, bet ir neatņe
mama daļa no latviešu kultūras.
Nez vai Jānis Cimze vai viņa
līdzgaitnieki savos trakākos sap
ņos būtu iedomājušies, kādi būs
Dziesmu svētki pēc 150 gadiem
un ka tie skanēs ne tikai Latvijā,
bet visā pasaulē? Vai viņi būtu
varējuši noticēt ka, piemēram,
Kanadas svētkos 2019. gadā būs
līdzīgs koristu skaits kā Pirmajos Dziesmu svētkos 1873. gadā
Rī
gā (pēc Bērzkalna – 1035)?
Būtu tiešām burvīgi, un reizē ie
derīgi dzirdēt latviešu kompo
nistu repertuāru arī no ārpus
Latvijas mums tik nozīmīgos un
vēsturiskos svētkos 2023. gadā.
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Saglabājot dvēseli tīru

Mīlu tevi. Gleznotāja Jāņa Pauļuka vēstules māksliniecei Felicitai Pauļukai.
Izdevuma koncepcija, teksti un komentāri – Ingrīda Burāne.
Māksliniece – Daiga Brinkmane. Zinātne, 2021., 221 lpp.

MĀRIS
BRANCIS

Felicitas Pauļukas (1925-2014)
un Jāņa Pauļuka (1906-1984) vār
di noteikti ir iegūluši atmiņā ik
vienam, kam tuva latviešu māksla.
Varbūt acu priekšā nostājas kāda
no Jāņa Pauļuka gleznām un kāds
Felicitas Pauļukas portrets pastelī.
Laiks, kopš abu mākslinieku nav
mūsu vidū, pazūd aiz horizonta,
nāk jaunas audzes, kuŗām ir citi
spīdekļi un elki, un tomēr vēl jo
projām, ceru, ka leģendas par
abiem gleznotājiem turpina dzī
vot.

Uzreiz jāpiezīmē, ka vairākas
vēstules daļēji parādījušās 2006.
gadā Zigurda Konstanta mono
grafijā par Jāņi Pauļuku, kad Fe
licita bija vēl dzīva un kad viņa
atlasīja publicēšanai tikai atseviš
ķas vēstules. Tagad līdz ar šo grā
matu mūsu priekšā ir visas vēs
tules, ko Felicita rūpīgi glabājusi.
Tās tagad izlasāmas šajā mākslas
zinātnieces Ingrīdas Burānes iz
dotajā grāmatā.
Jāizceļ tas, ka jaunais izdevums
ir unikāls notikums ne tikai pil
nīgas vēstuļu publikācijas dēļ, bet
arīdzan mākslinieciskā iekārto
juma dēļ. Vāks ir ļoti askētisks –
uz tikko pelēcīgi ietonētā laukuma māksliniece Daiga Brinkmane
izvēlējusies uzlikt Jāņa Pauļuka it
kā skolniecisko zīmējumu ar
schēmatisko cilvēciņu un dziedošo putnu uz zara un tikai divus,
arī ar Pauļuka roku rakstītos vār
dus kādā vēstulē – “Mīlu Tevi”. At
statāk tipografiskā šriftā iespiests
pilnais grāmatas nosaukums.
Atverot grāmatas mīkstā vāka
atloci, fotografijā ieraugām pa Eli
zabetes ielu nākam pretim vīriš
ķīgo, iekšēji brīvo un gaišo glez
notāju Jāni Pauļuku, kam blakus
iet meitenīgā Felicita, pilna agrī

KRUSTVĀRDU MĪKLA
1

2
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4

7

nas jaunības, sievišķības un ko
ķetuma. Viņi ir laimīgi, un tas ir
galvenais. Vāku paverot, lasītāja
priekšā atklājas it kā grāmatas
sagatave, kāda tā ir, kad grāmatu
sagatavo iesiešanai: redzami melnie diegi, kas satur lappuses un
burtnīcas un kas kontrastē uz
muguriņas gaišā fona. Vākā ie
zīmējas melnā muguriņa ar uz
rakstu un putniņa zīmējumu.
Labajā pusē reljefā iespiests: “Tu
nāksi tad, kad redzēsi, ka esi man
vajadzīga. Tu būsi visur, un tomēr
manī visvairāk. Ne māksla būs
tā, kas tevi atsauks, bet es pats.”
Šķirot tālāk, šie Jāņa Pauļuka
vārdi atkārtojas vēlreiz, bet jau uz
pelēka fona, it kā prasmīgs lasītājs
spētu atgriezt īstenībā nodzēstu
tekstu. Un tikai šķirot tālāk, ie
raugām titullapu. Seko teksti, ku
ŗos laiku pa laikam parādās viena
vai otra fotografija vai Jāņa Pau
ļuka dažādo formu un rakstības
zīmītes, brīžiem noskrandušas
vai laika gaitā nodzeltējušas lapi
ņas, arī vienreizējie zīmējumi.
Izcila un, šķiet, nebijusi ir māksli
nieces Daigas Brinkmanes izvē
lētā neparastā grāmatas forma,
ko prasmīgi izpildījusi Jelgavas
tipografija.
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Teksts sadalīts trīs daļās. Pirma
jā – pēc Ingrīdas Burānes ievad
vārdiem – iespiestas Jāņa Pauļuka
datētās vēstules Felicitai chrono
loģiskā secībā, tad seko nedatētās
vēstules, bet pašās beigās – Felicitas
Pauļukas saglabātās publikācijas
par Jāni Pauļuku, kuŗu autori ir
Genoveva Tidomane, Māra Rik
mane, Juris Soikāns, Zigurds
Konstants, Tatjana Suta un Ed
varda Šmite, kā arī pārpublicēti
Gunāra Cīlīša dienasgrāmatas
fragmenti no Rūtas Muižnieces
monografijas par šo mākslinieku.
Mūsdienu cilvēkam abu māk
slinieku satikšanās un attiecības
var likties vismaz diskutablas.
Vi
ņu gadu starpība bija krietni
liela – 19 gadi: viņi apprecējās
1941. gada 25. oktobrī, kad Jānim
bija 35, bet Felicitai 16. Viņi ie
pazinās Latvijas Mākslas akadē
mijā, kur Pauļuks jau studēja, bet
Felicita apdāvinātības dēļ tika
uzņemta 15 gadu vecumā. Vēl der
pieminēt to, ka pirms mācībām
akadēmijā Pauļuks bija gana tu
rīgs vīrietis, lai varētu atļauties būt
sava laika modes švīts. Savukārt
Felicitas Jānkes tēvs bija rūpnieka
Maikapara galvenais grāmatve
dis, tātad viņa bija ļoti turīgu
vecāku atvase. Taču tēvs, būdams
vācietis, repatriējās uz fāterlandi,
atstājot sievu ebrējieti ar meitu
likteņa varā. Apprecoties Felicita
mainīja ne tikai uzvārdu, bet pasē
ierakstīja, ka ir latviete. Tas at
viegloja viņas dzīvi kaŗa laikā un
palīdzēja izvairīties no holokausta
briesmām. Gan kaŗš, gan māksla
mainīja viņu abu dzīvi: trūcīgie
ienākumi prasīja savilkt jostu un
brīžiem pielāgoties skopai iztikai.
Ar laiku Pauļuka dzīve kļuva
askētiska.
Vēstules ir ļoti personiskas un
intīmas. Lasīt tās kā aizkustinošu
romantisku mīlestības romānu
nevar. Šis arī nav tāds stāsts. Pro
tams, Jāņa Pauļuka vēstulēs arī
atradīsim skaistus mīlestības ap
liecinājumus, teiksim, viņš visai
bieži atzīstas: “….bez Tevis es ne
esmu nekas vairāk kā pārprasts
cilvēks” (68. lpp), atsevišķos brī
žos, kad emocijas viņā sakāpj kā
Monblans, Jānis raksta dzejas.
Viņu attiecības bija sarežģītas, pat
Dostojevska uzmanības cienīgas.

Bet kuŗas divu cilvēku attiecības
gan ir vienkāršas? Vēl jo vairāk
tādēļ, ka viņi abi bija spožas per
sonības, katra bija pietiekami egoistiska, bez kā liels talants droši
vien arī nevar pastāvēt, jo talants
ir jākopj, jālolo, jāmīl. Taču krietni
vairāk vēstulēs mākslinieks runā
par dzīvi, par mākslu, par glez
notāja profesiju: “Nekad un nekad
netici, ka gleznotājs ir radīts labai
dzīvei un ka īsta māksla ir slavas
vērta, nē – lāsta…” (62). Citviet
lasāma šāda atklāsme: “Cilvēks
dzīvo, lai nebūtu jānomirst nelai
kā, viņš uzņemas cīņu ar da
bu”(170. lpp.).
Gleznotājs Jānis Pauļuks daudz
domāja, viņš bija izglītots, daudz
lasījis, par ko liecina arī viņa valoda. Tādēļ, šķiet, vēstulēs daudz
kas atrodams literātiem un valodniekiem. Bez visa cita vēstulēs iz
lasāmas pavisam sadzīviskas lietas, bez kuŗām nevar pastāvēt ne
viens, pat ne ģēnijs, kam kā jeb
kuŗam cilvēkam ir jāēd un jāmaz
gājas.
Kaut arī abu gleznotāju laulība
bija visai īsa un viņu dzīves katram
aizgāja savu ceļu, taču viņi savas
jūtas viens pret otru saudzēja,
saglabāja. Viņi mīlēja bijušo dzī
vesbiedru visu mūžu. To pierāda
arī Felicitas Pauļukas saglabātās
vēstules, kuŗas visas citiem nedeva lasīt. Abiem gleznotājiem reiz
piedzīvotās jūtas bija svētas. Viņi
bija, kā raksta Ingrīda Burāne,
“divas dižas personības Latvijas
kultūrtelpā, kuŗas satikās, lai visu
mūžu dzīvotu līdzās. Kopā un
šķirti”.
Manuprāt, Jāņa Pauļuka vēstu
les ir jālasa tāpēc vien, lai aptvertu,
ka dzīvot ir sarežģīti, ka pat liels
talants, tāpat kā ikviens no mums,
dzīvo reālā pasaulē, pakļauts reā
lai sadzīvei, ko pārvarēt lielam
talantam varbūt ir vēl mokošāk.
Taču ikdiena nav noteicošais, bū
tiskais ir paveiktais. Arī Jāņa Pau
ļuka un Felicitas Pauļukas rado
šais mantojums. Viņi bija lieli tā
dēļ, ka spēja par spīti vājumam,
kļūdām, pretrunām, egoismam,
nespēkam, ļaužu skaudībai un
nenovīdībai pakāpties augstāk,
ra
dīt lielas garīgas vērtības un
saglabāt dvēseli tīru kā dimanta
gabaliņu.

riālais mūzejs Jēkabpils novadā.
10. Dekorātīvs liliju dzimtas augs.
14. Režģota laivas grīda. 15. Nor
vēģu komponists (1843-1907).
16. Mājas govs priekšte
cis. 17.
Zaķu dzimtas dzīvnieks. 21. Sena
spāņu tautas deja. 24. Pa
sau
les
daļa. 25. Senās Ēģiptes tempļu
ansamblis seno Tēbu territorijā.
26. Franču rakstnieks (1828-1905).
28. Galvaniskā elementa pozitī
vais pols. 33. Glezniecības technika. 34. Pliekanas, banālas. 35. De
formācijas rezul
tātā radusies
sprauga. 36. Ziemeļamerikas in
diāņu apavi. 37. Lokveida pārse
gumi. 38. Vertikāla celtnes daļa.
44. Saistaudu veidojumi. 45. Vī
riešu balss. 46. Rotaļa. 47. Lielupes
pieteka. 49. Apdzīvota vieta Tuku
ma novadā. 51. Dzeltenzeme.

Krustvārdu mīklas
(Nr. 14) atrisinājums.
Līmeniski. 1. Rasēt. 5. Skipa.
8. Erozija. 9. Skuteri. 10. Lavan
da. 12. Cena. 13. Pantomīma. 14.
Usma. 17. Masīvas. 19. Odisejs.
21. Saira. 23. Neveronis. 24. Ci
donijas. 26. Aleja. 27. Kaimans.
30. Teksasa. 33. Tisa. 34. Direk
tors. 35. Koja. 38. Skujene. 39.
Skotija. 40. Tīraine. 41. Atons.
42. Sesks.
Stateniski. 1. Rauknis. 2. Siet. 3.
Teicams. 4. Dzeroklis. 5. “Salam
bo’’. 6. Ieva. 7. Aknīste. 9. SECAM.
11. Asars. 15. Kvadrigas. 16. Mies
nieks. 18. Apsegta. 20. Jokains. 21.
Stiga. 22. Atika. 25. Delikātas. 27.
Kītss. 28. Iesauka. 29. Stilets. 30.
Terases. 31. Adoniss. 32. Abava.
36. Veto. 37. Doks.

42
43

44

45
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48
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53

Līmeniski. 7. Pilsēta Kurzemē.
8. Prasība ar piedraudējumu. 11.
Sarīkojumu deja. 12. Karpu
dzimtas zivs. 13. Ābolu šķirne.
18. Rīgas kinostudijas mākslas
filma. 19. Moža, žirgta. 20. Ma
sas mērvienība angļu mēru
sistēmā. 22. Mazi bezastes pēr
tiķi. 23. Gaŗākā upe Eiropā. 25.
Nokrišņi. 27. Parfimērijas izstrā

50
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dājumi.
29. Skatuves mākslas
veids. 30. Trigonometriska funkcija. 31. Īpašas konstrukcijas
sprā
dzes. 32. Kaņepju dzimtas
augs. 35. Ieteikums. 37. Īss dunč
veida zobens. 39. Ziedkopa. 40.
Skati. 41. Vulkāns Sicīlijā. 42.
Kaujas cirvji. 43. Mērkaķis. 45.
Sporta spēle. 48. Butānas galvas
pilsēta. 50. Laikraksts Latvijā.

52. Mīksts metalls. 53. Galvas
sega. 54. Ierīce strāvas stipruma
regulēšanai elektriskajā ķēdē.
Stateniski. 1. Divmastu buŗu
kuģis ar taisnām burām. 2. Ap
dzīvota vieta Auces novadā. 3.
Piena produkts. 4. Oksīdu klases
minerāls. 5. Profesionāls tūristu
pavadonis. 6. Pilsēta Lietuvas zie
meļaustrumos. 9. Raiņa memo
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SPORTS
Eiduka un Briedis
saņem “Trīs
Zvaigžņu balvas
2020”

divnieka ekipāža Oskars Ķiber
manis/Matīss Miknis, kuŗi ie
priekšējā sezonā Siguldā izcīnīja
Eiropas čempionu titulu, bronzu
pasaules čempionātā Altenbergā
un sudrabu Pasaules kausa
Par gada sportistu 2020. gadā kopvērtējumā divniekiem.
kļuva Mairis Briedis, kuŗš uz
varēja Pasaules Boksa superserijas (WBSS) finālā pret kubieti
Junieru Dortikosu un ieguva
Muhameda Ali trofeju, kā arī
Starptautiskās Boksa federācijas
Apkārt hokeja
(IBF) un žurnāla The Ring pa
saules čempiona jostu.
ripai
Sāk Olimpiskā sporta centra
pielāgošanu pasaules hokeja
čempionāta vajadzībām
6. aprīlī ir sākta Olimpiskā
sporta centra (OSC) Rīgā pielā
gošana 2021. gada pasaules čem
pionāta hokejā vajadzībām, aģen
tūrai LETA apstiprināja meistar
Mairis Briedis
sacīkšu rīkotājas SIA “Hokeja
Par aizvadītā gada labāko akadēmija” valdes loceklis
sportisti Latvijā atzīta distanču Edgars Buncis.
slēpotāja Patrīcija Eiduka, kuŗa
izcīnīja ceturto vietu pasaules
junioru čempionātā.

Patrīcija Eiduka
Par gada paralimpisko sportisti atzīta Latvijas ratiņkērlinga
izlases kapteine Poļina Rožkova,
kuŗas vadītā Latvijas izlase ieguva ceļazīmi uz Pekinas paralim
piskajām spēlēm.
Par gada sporta komandu
kļuva Latvijas vīriešu volejbola
izlase, kas iekļuva Eiropas čem
pionāta finālturnīrā 25 gadus
pēc iepriekšējā starta Eiropas
labāko komandu vidū.
Savukārt par gada sporta ko
mandu individuālajos sporta vei
dos tika atzīta Latvijas bobsleja

gatavam,” uzsvēra Buncis. Šo
brīd kopējais ieguldījums infra
struktūrā tiek lēsts 3 435 075 eiro
apmērā, un darbu veicēji tika
meklēti ar iepirkumu procedū
ras palīdzību. No šīs summas
gandrīz puse jeb 1 678 905 miljoni eiro ir paredzēta nomas
maksai un OSC pielāgošanai.
Savukārt no pārējās summas
lielāko daļu jeb 772 150 eiro
veido ledus laukums un kombaina iegāde.

Latvijas tiesneši
nozīmēti darbam
PČ hokejā

Starptautiskā Hokeja fede
rā
cija (IIHF) informējusi par to,
kuŗi tiesneši strādās 2021. gada
pasaules čempionātā hokejā, kas
no 21. maija līdz 6. jūnijam no
tiks Rīgā. Pirmo reizi kopš 2017.
gada čempionātā strādās arī Lat
vijas tiesneši – kā viens no gal
venajiem būs Andris Ansons,
bet ar līnijtiesnesi nozīmēts
Dāvis Zunde. Ansons ikdienā
nozīmēts arī uz Kontinentālās
hokeja līgas (KHL) spēlēm.

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346

Sistemātisku
dopinga
pārkāpumu dēļ
Krievijai olimpiskajās spēlēs
un pasaules čempionātos liegts
startēt zem savām atpazīstamī
bas zīmēm. Beidzot pieņemts
lēmums par karogu un himnu.
Situācijai tuvu stāvošs avots ziņu
aģentūrai TASS atklājis, ka
Krievijas himnas vietā tiks
atskaņota IIHF himna un ka
komanda startēs zem Krievijas
Olimpiskās komitejas karoga.
Iepriekš bija izskanējis variants,
ka varētu tikt izvēlēts Krievijas
Hokeja federācijas karogs.
(Turpināts 20. lpp.)

Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
meklē divus enerģiskus saimniekus draudzes lauku
īpašuma teritorijas un ēku uzturēšanai,
viesu uzņemšanai un telpu uzkopšanai Katskiļos.
Lai pieteiktos vakancei, jābūt:
• prasmei uzņemt viesus un radīt viesiem mājīgu sajūtu;
• praktisks ķēriens ikdienas saimniecisko darbu veikšanai;
• darba atļauja strādāt ASV;
• autovadītaja tiesības un sava automašīna;
• labas angļu un latviešu valodas zināšanas.

Elektrum olimpiskais centrs
// FOTO: LETA
Pasaules čempionāts hokejā
no 21. maija līdz 6. jūnijam
norisināsies Arēnā Rīga” un le
dus laukumā, kuŗu ierīkos OSC.
Bija plānots, ka darbi OSC
iekārtošanai sāksies aprīlī, kas
arī izdevies, apstiprināja Buncis.
Pirmais uzdevums ir apgaismojuma rāmju montāža un pacel
šana. “Ejam pēc plāna un no
mūsu puses nekas nav mainījies.
Mērķis joprojām ir 6. maijs, kad
abās arēnās jābūt gatavam le
dum. Pēc tā datuma varam pa
beigt nokomplektēt ģērbtuvju
aprīkojumu, taču ledum ir jābūt

lēmums pirms pasaules čem
pionāta nevakcinēties. “Pasaules
čempionāts sākas 21. maijā.
Vakcīnas otrajai devai vajadzētu
būt vismaz desmit dienas pirms
lielām slodzēm, lai nebūtu ne
kādu blakņu. Lai būtu vēl drošāk,
pieliekam klāt vēl piecas dienas,
kas ir 5. maijs. Tad hokejistiem
vajadzētu saņemt vakcīnas otro
devu,” ideālo scēnāriju ieskicēja
Koziols. “Mēs domājam tikai un
vienīgi par ideālo variantu, jo
runa ir par cilvēka veselību.
Neideālā varianta nevar būt.”
“Pirmajai vakcīnas devai jābūt
mēnesi pirms otrās vakcīnas.
Tātad – 5. aprīlis. Tad mums
sākas treniņnometne. Pirmajā
treniņnometnē piedalīsies 35 –
40 hokejisti, mēs nezinām, kuŗi
ieradīsies izlasē un kuŗi būs ga
līgie kandidāti. Kā un ko mēs
varam vakcinēt?” jautāja Koziols.

Andris Ansons // FOTO: IIHF
Latvijas tiesneši pie nozīmē
šanas pasaules čempionātos nav
tikuši bieži. Kopš 2010. gada par
galveno tiesnesi 2011. un 2017.
gada čempionātos strādājis
Eduards Odiņš, kamēr Ansis
Eglītis 2010. gada čempionātā
strādāja par līnijtiesnesi.

Nevakcinēsies...

Latvijas hokeja izlase pirms
Rīgā gaidāmā pasaules čempio
nāta nevakcinēsies pret Covid-19,
portālam Sportacentrs.com at
klāja Latvijas Hokeja federācijas
(LHF) ģenerālsekretārs Viesturs
Koziols. Par to ziņojusi arī laik
raksts Latvijas Avīze.
Jau februāŗa beigās ziņojām,
ka pēc LHF vadības lūguma
Veselības ministrija rezervējusi
60 Covid-19 vakcīnas hokeja
izlases dalībniekiem un komandas apkalpojošajam personālam.
“Vakcīnas ir piešķirtas, taču
šobrīd nav skaidrs, kad mēs pie
tām tiksim,” toreiz teica federā
cijas ģenerālsekretārs. Neskaid
rība ir joprojām, tāpēc pieņemts

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Piedāvājam:
• apmaksātu dzīvesvietu;
• atalgojumu un iespēju nopelnīt papildus;
• veselības apdrošināšanu;
• divu nedēļu ikgadējo atvaļinājumu.

Interesentiem lūgums pieteikties
līdz 30. aprīlim, nosūtot e-pastu Lauku Īpašuma
Komitejas priekšsēdētājam Mārtiņam
Rozem martins.roze@gmail.com

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

LAIKS

18

Dzintras apgūst
mazāk zināmas vēstures lappuses

RENĀTE GRĀVERE
(Turpināts no 3. lpp.)
Laikā, kad katram bija jābūt
”simtprocentīgam
amerikā
nim”, Ņujorkā tika organizēts
festivāls “America’s Making”, kuŗā
katra nācija, kas bija pārstāvēta
ASV ,sniedza ieskatu, kā tās
veicinājušas ASV attīstību. Fes
tivālā tika pārstāvēti arī latvieši.
To dalības organizēšanā bija
iesaistīti vismaz 30 aktīvi ame
rikas latvieši. Ņemot vērā, ka tā
bija iespēja veicināt Latvijas
atpazīstamību, arī Latvijas kul
turālās veicināšanas biedrība ar
Ārlietu ministrijas atbalstu
nosūtīja uz Ņujorku kastes ar
traukiem, nacionāliem izšuvu
miem, kultūras žurnāliem utt.
Amerikas latvieši bija izvei
dojuši arī kori, kuŗš uzstājās
dažādos pasākumos.
Latvijas pārstāvniecību stipri
nāja arī 1922. gada janvārī uz
Ņujorku konsula pienākumu
veikšanai nosūtītais Arturs B.
Ļūļe, kuŗš konsula, vēlāk, ģene
rālkonsula pienākumus ASV
veica līdz 1936. gadam.
M.Selga atgādināja par ASV
ārpolītikas pamatnostādnēm
pēc 1920. gada. Viens no būtis
kiem tās īstenošanas pasāku
miem bija Vašingtonas jūras
konference, kas notika no 1921.
gada 12. novembra līdz 1922.
gada 6. februārim un kuŗā pie
dalījās ASV, Lielbritanija, Fran
cija, Italija, Ķīna, Beļģija, Por
tugāle un Nīderlande. Tās ie
tvaros tika panāktas vairākas
vienošanās, piemēram, par lielvalstu karaflotes samazināšanas
principiem un turpmākajiem
kaŗakuģu izbūves principiem.
Izvērtējot Padomju Krievijas
īstenoto polītiku, kā arī Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas valdību
stabilitāti un spēju nodrošināt
saimnieciskos un polītiskos
apstākļus savā territorijā, ASV
1922. gada 28. jūlijā oficiāli
informēja šo valstu valdības
par atzīšanu bez ierobežo
ju
miem.
Līdz ar to varēja uzskatīt, ka
diplomātiskās attiecības nodi
bi
nātas, un Latvijas un ASV
valdības nozīmēja oficiālus
pārstāvjus.
4. augustā ASV prezidents V.
Hardings vērsās pie Valsts sek
retāra ar ieteikumu nozīmēt
sūtņa amatā Latvijā Frederiku

2021. gada 17. aprīlis – 23. aprīlis

V.B. Kolmenu. ASV Senāts
apstiprināja F.V.B. Kolmenu par
ārkārtējo sūtni un pilnvaroto
ministru Latvijā, Lietuvā un
Igaunijā 1922. gada 20. septem
brī. Drīz sekoja arī L.Sējas akre
ditācija pie Valsts sekretāra.
Pirmā Latvijas sūtniecība Va
šingtonā, D.C., tika izvietota
ēkā ar adresi 2304 Massachusetts

F.V.B. Kolmens ieradās Lat
vijā 1922. gada 8. novembrī un
jau 13. novembrī akreditējās
pie Latvijas Valsts prezidenta
J. Čakstes. Kolmens aktīvi ap
meklēja Latvijas valdības rīko
tos pasākumus, tikās ar Latvijas
polītiķiem un organizāciju pār
stāvjiem. Kaut arī Amerikas
Palīdzības administrācijas Palī

Marika Selga kopā ar dzīvesbiedru, Latvijas vēstnieku ASV
Māri Selgu
Avenue. Diemžēl, finanču lī
dzekļu trūkuma dēļ, Latvijas
sūtniecība Vašingtonā tika
slēgta jau 1923. gada aprīlī.
F.V.B. Kolmens (1874-1947)
līdz iecelšanai sūtņa amatā bija
aktīvi darbojies kā jurists un
aktīvs Republikāņu partijas
pārstāvis. Pirmā pasaules kaŗa
laikā viņš bija dienējis Ameri
kas ekspedicionārajos spēkos
Apgādes korpusā un līdz 1919.
gada pavasarim atradies Fran
cijā. Pēc tam iesaistījies vete
rānus atbalstošās organizācijas
“Amerikāņu leģions” (American
Legion) veidošanā. Pēc 1919. gada
bija iesaistīts kongresmeņa Val
tera Ņūtona (Walter Newton)
vēlēšanu kampaņā.

dzības programma Latvijā bija
izbeigusi savu darbību, Kol
mens izjuta latviešu tautas
pateicību un pozitīvo noska
ņojumu.
Kolmens apmeklēja arī Lie
tuvu un Igauniju. Visās trijās
valstīs notika samērā bieža
valdību maiņa, un ASV sūtnim
visai ātri bija jāapgūst vietējo
polītisko spēku spektrs un
uzstādījumi.
1923. gada augustā Latvijā
viesojās arī ASV karaflotes
Eiropas spēku komandieris
ad
mirālis Endrjūss (Andrews)
ar flagmaņkuģi “USS Pitts
burgh”. Kuģis bija tik liels, ka tā
iegrime neļāva kuģim ienāk
Daugavā, un tas palika reidā.

Atsevišķos gadījumos, ASV
sūtniecība sadarbojās ar Latvi
jas tiesību aizsardzības iestā
dēm. Viens no tādiem gadīju
miem bija 1923. gada martā,
kad F.V.B. Kolmens tikās ar
Tomasu Doilu (Thomas Doyle),
kuŗš, atsaucoties Bila Heivuda
(William Heywood) publiskajiem aicinājumiem bija devies
uz Kuzbasa koloniju. 1923.
gada sākumā viņa mērs bija
pilns, un viņš bija nolēmis
atgriezties ASV. Proti, Kuzbasa
kolonijā viņš bija dzīvojis vienā
mītnē ar kādu Noa Lerneru
(Noah Lerner), kuŗš bija lepojies, ka viņš bijis tas cilvēks, kas
1920. gada septembrī pirms
sprādziena Volstrītā piegādājis
sprāgstvielu uz sarkaniem ra
tiem. Grupā, kuŗā no Krievijas
atgriezās bijušie Kuzbasa kolo
nijas iedzīvotāji, bija arī Ler
ners. Latvijas tiesību aizsar
dzības iestāžu pārstāvji viņus
bija aizturējuši par viltotas
Latvijas naudas lietošanu.
Sazinoties ar Valsts departamentu, tika nolemts ļaut Noa
Lerneram doties uz ASV. Tur
viņu aizturēja Izmeklēšanas
birojs un izvirzīja apsūdzības
spridzināšanā. Tiesas procesa
laikā gan apsūdzībai nepiecie
šamie pierādījumi izrādījās
nepietiekami, un N. Lerners
tika atbrīvots.
ASV sūtniecība Rīgā kļuva
arī par ekspertīzes centru jau
tājumos par Padomju Savie
nību. 1923. gadā ASV ārpolītikā
bija aktuālizējies jautājums, ko
darīt ar Padomju Savienību
(atzīt vai neatzīt), kā arī jau
tājums par to, kas tieši darāms
Eiropas rekonstrukcijas veici
nāšānai. F.V.B. Kolmena ieraksti dienasgrāmatā liecina par
ASV polītiķu un ekonomisko
aprindu pārstāvju vizītēm Ei
ropā un Padomju Krievijā ar
mērķi izpētīt tā brīža situāciju
un piedāvāt savu redzējumu.
Sūtnis Kolmens tikās ar dažādu
ASV uzņēmumu pārstāvjiem,
kuŗi centās atgūt savus īpa
šumus vai koncesijas Krievijas
territorijā, piemēram, “Standart
Oil” un “Sinclair Oil” pārstāv
jiem, ar ASV polītiķiem, kuŗi
devās faktu izpētes braucienos
uz Padomju Krieviju, Vāciju,
Poliju, utt., piemēram, ASV
senatoru Kenetu D. Makkelaru

(Kenneth D. McKellar), ar uz
ņēmējiem, kuŗu mērķis bija
izvērtēt situāciju Eiropas valstīs
un piedāvāt labākos ekono
miskās rekonstrukcijas mode
ļus, piemēram, Ņujorkas Tirdz
niecības kameras vadītājs, Buša
terminālu īpašnieks Airvings
T. Bušs (Irving T. Bush).
Kolmens tikās ar uzņēmējiem,
kurŗi veica Eiropas tirgus izpēti
nolūkā izveidot vēlamāko pie
dāvājumu, piemēram, mārke
tinga eksperts no Mineapoles
Maks Martins (Mac Martin)
utt. Sūtniecības gatavotie ma
teriāli tika izmantoti arī deta
lizētas informācijas sniegšanai
Senāta Ārlietu komisijas apakš
komisijā 1923. gada decembrī
un 1924. gada janvārī, kad tika
izvērtēts Padomju Savienības
atzīšanas jautājums.
F.V.B. Kolmens bija atzīmējis,
ka tieši šajā laikā Latvijas Valsts
prezidents J. Čakste bija orga
nizējis medības, kuŗās pieda
lījās arī diplomāti. Sakritības
pēc, ASV sūtnim Kolmenam
un Padomju Savienības sūtnim
Latvijā Semjonam Aralovam
bija nācies nakšņot vienā telpā,
ko vairāki medību dalībnieki
bija komentējuši, ka tad jau
atzīšana nav tālu.
Senāta uzklausīšanas komi
sija, pēc ASV Valsts departamenta Austrumeiropas nodaļas
darbinieka Roberta F. Kellija
(Robert. F. Kelley) iepazīstinā
šanas ar materiālu par Padomju
Savienības valdību, tās pārval
des struktūru, polītiskajiem
uzstādījumiem utt., lēmumu
par atzīšanu nepieņēma. Pa
domju Savienība netika atzīta
līdz 1933. gadam.
Visiem interesentiem par
Latvijas un ASV attiecību pirm
sākumu tika ieteikts iepazīties
ar detalizēto profesora Ērika
Jēkabsona pētījumu “Latvijas
un Amerikas Savienoto Valstu
attiecības 1918.–1922. gadā”,
kas grāmatā izdots Latvijas
Vēstures institūta apgādā 2018.
gadā.
Runātāja aicināja atbalstīt
Latvijas vēstures pētniecību,
lūdza saglabāt vēstures dokumentus, kā, piemēram, dienas
grāmatas, vēstules, organizāciju
protokolus un nodot šos
materiālus tālākai izpētei.

Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un
informāc.daļas vadītāja Una
Veilande tālr.: 408-813-5104,
e-pasts: una.veilande@gmail.
com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim
das dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonas-trim

dasdraudze@gmail.com, tālr:
617-232-5994. Māc. Igors Sa
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes lo
cekļiem. Tāpat Bībeles stundu
pārrunas. Lūdzu sekot ikne
dēļas draudzes ziņām.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus
sazināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sa
rī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!
BOSTONA
Bostonas Baltijas Valstu
Filmu Festivāls, 2.–18. aprīlis.
Rīko Amerikas Latviešu Tau
tiskā Savienība (ALTS) un Bos
tonas Baltijas filmu komiteja.
Vairāk info: https://www.bostonbalticfilm.org/ Kontaktper
sona: Aija Dreimane, 781-558-

3814, aijadreimane@gmail.com.
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034). Mūsu draudze vēl
nedrīkst rīkot dievkalpojumus
pagaidām
turpināsim
ar
virtuāliem dievkalpojumiem.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu

biedrība (5220 Brittany Dr. S,
Apt. 1410, St.Petersburg, FL
33715), tālr: 727-827-2338.
Uzmanību! Mainījusies bied
rības Facebook lapa, lūdzam se
kot mūsu jaunajai lapai “Lat
viesu Biedriba St. Petersburg
FL”. Sīkāku infomāciju par
pasākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-755-1391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,

(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
dze@gmail.com;
www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas
draudze
255043897965234.
Dievk. Notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.
com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdie
nās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien
nedrīkst rīkot dievkalpojumus.
Turpinām izsludināt virtuālos
dievkalpojumus.
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227. Mac.
Gija Galina.
18. aprīlis Dievkalpojums
plkst. 11:00.
25. aprīlis Dievkalpojums ne
būs – LELBA Sinode.
2. maijs Dievkalpojums
plkst.11:00.
9. maijs Dievkalpojums – Ģi
menes diena plkst. 11:00.
16. maijs Dievkalpojums
plkst. 11:00.
23. maijs Dievkalpojums –
Vasarsvētki plkst 11:00.
30. maijs Dievkalpojums ne
būs – “Memorial Dienas
Nogale”.
6. jūnijs Dievkalpojums plkst.
11:00.
Seko skolas izlaidums.
Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: Faith Lutheran Church.
2740 Fuller Ave NE, Grand
Rapids MI 49505. Tālr: 616-

361-6003. Māc. prāv. Ilze Larsen,
tālr: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars
Petrovskis, tālr: 616-975-2705.
Dievk. notiek 2x mēnesī
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Dievk. notiek 10:00.
Kalamazū draudze atsāk
dievkalpojumus
klātbūtnē
katru otro svētdienu, tos
noturot Latviešu Centra lie
lajā zālē, kamēr jaunais dievnams būs lietojams.
18. aprīlī, dievk. ar dievgaldu
centrā. Tiešsaiste internetā.
25. aprīlī, svētbrīžu ieraksts
internetā.
2. maijā, dievk. centrā. Tieš
saiste internetā.
9. maijā, Ģimenes dienas
dievk. ar dievg. Tiešsaiste in
ternetā.
16. maijā, svētbrīžu ieraksts
internetā.
23. maijā, Vasarsvētku dievk.
ar dievg. Centrā. Tiešsaiste
internetā.
30. maijā, Trīsvienības svēt
brīžu video ieraksts internetā.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc Austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un You
tube, atrodot kanālu Latviešu
apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu mā
cītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazinaties ar draudzes pr.
Karli Indriksonu, talr.:402-7303427, e-pasts: kindriks@aol.
com. Pensionaru saiets katra
menesa otra ceturtdiena plkst.
11:00 sabiedriskas telpas.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062. Mančes
teras ev. lut. dr. dievkalpojums
būs – Pūpola Svētdienas diev
kalpojums ar svēto vakarēdienu
sestdien, 27. martā plkst. 11:00
ar māc. Igoru Safinu un ar CDC
ierobežojumiem.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas latvie
šu evaņģēliski luteriskās drau
dzes video dievkalpojumi no
tiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas ev. lut. dr.: Trinity Latvian

Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700. www.drau
dze.org vai www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 51448
12530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumi
draudzē šobrīd klātienē nenotiek. Ja vēlaties saņemt mājas
svētbrīžu materiālus, lūdzu sa
zināties ar mācītāju. Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko e-pasts:
latvianlutheranchurch@gmail.
com telefons: 908-638-1101.
Draudzes adrese: Latvian
Lutheran Church, P.O. Box.
1008, Maplewood, NJ 07040.
Svētbrīdis un draudzes pilnsapulce klātienē plānoti 11.
aprīlī plkst. 11:00 Priedainē.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville
NY
St. Andrew bazn. 335
Reynolds Ave, Parsippany NJ
Seafarers. 123 East 15th
Street, New York, NY
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
Salas bazn. plkst.10.30dievk.,
māc. Saliņš.
Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602)
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269)2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko

kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
3. aprī plkst. 1.00 pp; ārdurvju
Lieldienu Dievkalpojums; bez
groziņu galda. Lūgums lietot
sejas masku un ievērot distan
cēšanās noteikumus 6 pēdas/2
metrus.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku
diņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Dievkalpojumi Sietlā ir
atsākušies klātienē.
18. aprīlī Lieldienu laika
trešā svētdiena. Dievkalpojums.
25. aprīli Laju vadīts dievkal
pjums. Kalpo Dr. Jānis Sīpols.
24. un 25. aprīlī LELBA
Sinode Zoom platformā.
1. maijā Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie
dze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr., draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Sazināties
ar Andri Ritumu 727-7971933. Sakarā ar vīrusu visi
dievkalpojumi un Bībeles stundas notiks Faith Lutheran
baznīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi Svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm): 4. aprilī 18.
aprilī Bībeles Stundas Svētdie
nās, plkst. 14:00 (2 pm): 11. ap
rilī 25 aprili.
Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā.
Tālr: 514-992-9700, www.
draudze.org. Māc. Zvirgzda
tālr: 613-400-3288, e-pasts:
zvirgzds@me.com. Māc. Jānis
Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@
bellnet.ca. Info: www.stjohns
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
6479865604, E-pasts: grietins@
gmail.com. Dr. pr. Kārlis A.
Jansons, tālr.: 9053385613,
e-pasts: kjan27@gmail.com. Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža ( tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane.
Draudzes virtuālie svētbrīži
notiek Zoom platformā –
trešdienās plkst. 10:00 un
svētdienās plkst. 11:00.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis – ne vēlāk
kā PIEKTDIENĀS.

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

IRMA ANNA BERZINSKIS,
dzim. TĒRIŅŠ

Dzimusi 1921. gada 10. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gadā Vestal, N.Y.
No zieda uz ziedu,
No sirds uz sirdi
Lido mīlestība.
(J. Poruks)

Dziļā mīlestībā skumst
MEITA IRISA ĀRENS AR ĢIMENI
VEDEKLA BRIGITTE BERZINSKIS AR ĢIMENI
BRĀĻA DĒLS JĀNIS TĒRIŅŠ AR ĢIMENI
MĀSĪCA SILVIJA RICHTERS AR ĢIMENI

Mīļā māte, vecmāte un vecvecmāte

GUNA JURKA,
dzim. Guna Bērziņa

Dzimusi 1920. gada 2. jūlijā Pelšos, Veclaicenes pagastā, Valkas apriņķī, Latvijā,
mirusi 2021. gada 26. martā Taylor Homes, Laconia, NH USA
Bijusi precējusies ar Ojāru Jurku.
Izaudzinājusi divus dēlus – Valdi un Ati.

LAIKS
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2021. gada 17. aprīlis – 23. aprīlis

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)

Brāļiem Sējējiem
pirmais
profesionālais
līgums Šveicē

Brāļi Nauris un Nils Sējēji
parakstījuši līgumu ar Šveices
virslīgas hokeja klubu Ženēvas
Servette, kuŗā šosezon spēlē divi
Latvijas hokejisti, savā tīmekļa
vietnē ziņo klubs. Tas abiem
hokejistiem ir pirmais profe
sionālais līgums.

Nauris (no kreisās) un Nils
Sējēji // FOTO: facebook.com
20 gadus vecie dvīņi Nauris un
Nils nākamo sezonu spēlēs pēc
spēka otrajā Šveices līgā La
Chaux-de-Fonds sastāvā, lai pie
rastu pie spēles pret pieaugu
šajiem un saņemtu pietiekamu
spēles laiku.

„Spēlētājs
uz ilgu laiku...”

viņš spēlē ļoti labi,” sacīja Sharks
Latvijas
kapteinis.
Olimpisko
***
Sešas nedēļas līdz 2021. gada
vienību vadīs
pasaules čempionāta sākumam
Līga Cīrule
pirmo treniņspēli aizvadījusi
Lat
vijas hokeja izlase, kas Tu
kumā tikās ar Latvijas U-18
valstsvienību. Spēle beidzās ar
pieaugušo komandas uzvaru ar
rezultātu 6:1. Ziņu aģentūra
LETA informē, ka Latvijas izla
ses labā pa vārtiem guva Daņila
Larionovs, Daniels Bērziņš, Gus
tavs Millers, Renārs Krasten
bergs, Ņikita Mateiko un Ro Līga Cīrule // FOTO: LETA
berts Bļugers, bet trīs rezultātī
vas piespēles izdarīja Raimonds
Latvijas Olimpiskās vienības
Vītoliņš.
(LOV) vadītājas pienākumus 30.
aprīlī pārņēma LOV ilggadējā
galvenā ārste Līga Cīrule, infor
mēja Latvijas Olimpiskā komiteja. Cīrule sarunā Latvijas Radio
pastāstīja, ka turpinās LOV arī
ārstes gaitas un krasas izmaiņas
organizācijas darbā viņa ne
paredz.
Uzklausot piedāvājumu pār
ņemt
LOV vadību, Cīrulei pirGustavs Grigals
mais jautājums bijis par iespēju
Latvijas izlases vārtos visu turpināt ārstes darbu. Cīrule
spēli pavadīja Gustavs Grigals, paskaidroja, ka LOV lūko pa
bet kapteiņa lomā bija par aiz plašināt pakalpojumu loku, pa
sargu pārkvalificētais Gunārs lielināt psīchologu skaitu un ga
Skvorcovs. U-18 izlases vārtos tavojas piedāvāt sportistiem arī
spēles laiku dalīja Marks Sla fiziskās sagatavotības treneŗu
vinskis un Linards Lipskis, bet palīdzību.
vienīgos vārtus guva Dans
Eiropas
Ločmelis.

Mežaparkā
noslēgusies Riga
FC stadiona
būvniecība

Rūdolfs Balcers
Ar vārtu guvumu Sanhosē
Sharks uzvarā izcēlās latviešu uz
brucējs Rūdolfs Balcers. Sharks
savā laukumā ar rezultātu 5:2
(3:1, 0:0, 2:1) pārspēja Losan
dželosas Kings hokejistus. Bal
cers šajā spēlē uz ledus pavadīja
16 minūtes un 15 sekundes (2:17
vairākumā). Sev atvēlētajā laikā
uzbrucējs izcēlās ar vārtu guvumu, kā arī piecas reizes meta uz
pretinieka vārtiem. Tāpat lat
vietis arī izdarīja četrus spēka
paņēmienus un bloķēja vienu
pretinieku metienu, spēli noslē
dzot ar pozitīvu lietderības ko
eficientu +1.
Pēc spēles latvieti slavēja Sharks
stūrmanis Bogners: “Viņš, iespē
jams, vismaz man, neko nezinot
par viņu pirms tam, ir viens no
šīs sezonas labākajiem pārstei
gumiem. Es domāju, ka viņš
mums būs labs spēlētājs ilgu
laiku.”
24 gadus vecajam latviešu
uzbrucējam atzinīgus vārdus
veltīja arī Sharks kapteinis Lo
gans Kutūrs:
“Es atceros, ka laikā, kad viņš
šeit bija pirmo reizi, mēs bijām
ļoti priecīgi par viņu. Dags
Vilsons [Sharks ģenerālmene
džeris] Arizonā gada sākumā pie
manis pienāca un teica, ka
Rūdijs ir pieejams un mēs pie
viņa tiksim. Es nebiju vērojis
viņa spēles Otavā, bet pie mums

Kompanija Baltic Sport Group
ekskluzīvi Latvijas čempionei
futbolā Riga FC un kluba aka
dēmijai noslēgusi stadiona būv
niecību ar pēdējās paaudzes māk
slīgo segumu no Nīderlandes
Greenfields MX Elite, informē
klubs.
Atšķirībā no dabīgā seguma
laukumiem mākslīgā seguma
laukumu sportisti varēs izmantot gan spēlēm, gan treniņiem
12 mēnešus gadā. Būvniecības
pro
cesā izveidota visa nepie
ciešamā infrastruktūra, lai šajā
laukumā varētu aizvadīt Lat
vijas futbola virslīgas spēles.
Uzstādīta tribīne ar 500 sēd
vietām, mūsdienīgs liela izmēra
elektroniskais tablo, pilnībā sa
gatavoti jauni rezervistu soliņi,
kā arī komfortablas stalažas
kvalitatīvu videotranslāciju no
drošināšanai.

čempionātā
svarcelšanā

Maskavā norisinājās Eiropas
čempionāts svarcelšanā, kur Lat
vijai bija divi medaļu preten
denti – Ritvars Sucharevs un
Artūrs Plēsnieks. Eiropas čem
pionāts pērn Covid-19 pandēmi
jas dēļ nenotika, starptautiskās
sacensības teju gadu bijušas uz
pauzes, junioriem un jauniešiem
gan kādā brīdī sacenšoties at
tālināti. Līdz ar to šajā sporta
veidā bija svētku sajūta, jo bei
dzot var kāpt uz augsta līmeņa
sacensību paaugstinājuma, pie
devām skatītāju klātbūtnē. Eiro
pas čempionātā sportisti cīnās
par ieskaites punktiem Tokijas
Olimpisko spēļu kvalifikācijā.
Cerības uz medaļām piepil
dījās. Ritvars Suharevs summā
izcīnīja bronzu svara katēgorijā
līdz 81 kilogramam.

Ritvars Suharevs

Konkrētais laukums ir pie
saistījis arī Latvijas Futbola
federācijas (LFF) interesi, un
Mežaparkā treniņus jau aizva
dījusi Latvijas U-21 izlase. Arī
nākotnē tiek plānota sadarbība
ar LFF, lai sniegtu iespēju
aizvadīt treniņus dažāda vecuma Latvijas izlasēm.

Raušanā viņš pacēla 157 kilogramus, bet grūšanā – 190 kilogramus. Abās disciplīnās Latvijas
sportists bija piektais, tomēr ar
to pietika, lai ar summā
sakrātiem 347 kilogramiem ierindotos trešajā vietā.
***
Artūrs Plēsnieks izcīnīja sesto
vietu svara katēgorijā līdz 109
kilogramiem.
Raušanā Latvijas sportists pa
cēla 175 kilogramus, bet grū
šanā – 219 kilogramus. Summā

Artūrs Plēsnieks
paceltie 394 kilogrami viņam
deva sesto poziciju. Plēsniekam
raušanā pa spēkam bija 170 kilogramus smags stienis un pēc
tam arī piecus kilogramus sma
gāks svars, bet 180 kilogramus
viņš nepacēla. Šajā disciplīnā
Artūrs sasniedza devīto rezul
tātu. Grūšanā pēc veiksmīgiem
mēģinājumiem ar 213 un 219
kilogramus smagiem stieņiem,
trešais piegājiens ar 223 kilogramiem nebija sekmīgs. Sestā
vieta šajā disciplīnā ļāva viņam
pakāpties arī uz sesto poziciju
summā. Par čempionu tika
kronēts ukrainis Dmitro Ču
maks, kuŗš summā pacēla 407
(181+226) kilogramus,
***
Svara katēgorijā līdz 89 kilo
gramiem 11. vietu izcīnīja Ar
mands Mežinskis.

***
Varēzes apkārtnē risinājās arī
Eiropas čempionāts akadēmis
kajā airēšanā. Evita Bole/Olga
Svirska pusfinālā ierindojās pē
dējā, sestajā, vietā, kā rezultātā
ieguva tiesības startēt B fināla
airējumā, cīnoties par septīto
vietu. Bole/Svirska 2000 metru
airējumu veica septiņās minūtēs
un 16,87 sekundēs, kas starp
sešām laivām bija piektais labā
kais rezultāts. Eiropas čempio
nātu viņas noslēdza 11. vietā. No
pirmā trijnieka B finālā Latvijas
airētājas atpalika par vairāk nekā
piecām sekundēm.

Krists Neilands
viendienas
velobraucienā
Spānijā

Latvijas riteņbraucējs Krists
Neilands no Israel Start-Up
Nation komandas izcīnīja augsto
sesto vietu Pasaules tūrē iekļautā
viendienas velobraucienā Spā
nijā, bet Toms Skujiņš finišēja
17. pozicijā, ziņo Latvijas Riteņ
braukšanas federācija (LRF).

Armands Mežinskis
// FOTO: No personīgā archīva Krists Neilands
Mežinskis raušanā pacēla 148
kilogramus, kas starp B grupas
dalībniekiem bija otrais labākais
rezultāts. Grūšanā Latvijas
sportists pirmajā mēģinājumā
tika galā ar 187 kilogramiem, bet
193 un 194 kilogramus neizdevās
pacelt, šajā grupā arī grūšanā
ieņemot otro vietu. Summā
Mežinskis pacēla 335 kilogramus un grupā izcīnīja otro vietu,
nodrošinot vismaz 11. vietu, jo
A grupā startēja deviņi sportisti.
Raušanā 155 kilogramus virs
galvas pacēla moldāvs Tudors
Bratu, kuŗš grūšanā ar otro
piegājienu pacēla 190 kilogramus, abu disciplīnu summā svinot uzvaru. Mežinskis un Bratu
bija jaunākie sportisti B grupā.

Akadēmiskā
airēšana
Italijas ziemeļu pilsētas Varē
zes apkaimē noslēgušās Eiropas
olimpiskās kvalifikācijas sacen
sības akadēmiskajā airēšanā.
Vieglā svara sieviešu divnieku A
finālā Latvijas airētājas Olga
Svirska un Evita Bole finišēja
piektajā pozicijā, taču olimpiskajai ceļazīmei vajadzēja vismaz
otro vietu. No 15. līdz 17. maijam Šveicē notiks pasaules olim
piskās kvalifikācijas sacensības,
kur būs pēdējā iespēja.

133 dalībnieku konkurencē
uzvarēja spānis Alehandro Val
verde. Pieckārtējā Tour de France
uzvarētāja spāņa Migela Indu
raina vārdā nosauktais viendie
nas velobrauciens šogad atzīmēja
savu 22. gadskārtu. 203 kilometru
gaŗajā distancē riteņbraucējiem
bija jāpievar viens pirmās un
divi otrās katēgorijas kāpumi.
Līdzenuma posmu trasē bija
gaužām maz, kas spilgti sasaucās
ar Induraina stiprākajām īpašī
bām laikā, kad viņš priecēja
līdzjutējus ar spilgtām uzvarām
kalnainās distancēs.

Apstiprina
riteņbraukšanas
treneŗus

Par Latvijas šosejas riteņbrauk
šanas vīriešu izlases galveno treneri 2021. gada sezonai Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas (LRF)
padomes sēdē apstiprināts Toms
Flaksis. Flaksis apstiprināts arī
par U-23 vīriešu izlases galveno
treneri.
Par vīriešu junioru izlases galveno treneri sēdē tika iecelts
Viesturs Lukševics, par puišu
jauniešu izlases galveno treneri
– Jānis Veide, bet par sieviešu un
meiteņu izlašu galveno treneri –
Raivis Belohvoščiks. Kandidā
tus izvirzīja LRF šosejas un MTB
treneru padome.
Tāpat LRF ziņo, ka ir nosūtījusi
oficiālas vēstules Latvijas Olim
piskās komitejas (LOK) ģenerāl
sekretāram Kārlim Lejniekam.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

