WEEKLY NEWS
PERIODICAL
POSTAGE PAID
ST PETERSBURG, FL
AND ADDITIONAL
MAILING OFFICE
(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

DATED
NEWS
DELIVER BY
SATURDAY
JANUARY 29

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December
Published weekly by: Latvian Newspaper «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBURG, FL 33715
POSTMASTER: Send address change to: «Laiks», 2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
E-mail: LaiksDSR@aol.com
Lasiet

Volume LXXIII Nr. 4 (6037)

2022. gada 29. janvāris – 4. februāris

Atklāts piemineklis Gunāram Astram

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

Latvijas
kultūrkritiķi
par "Hamleta"
jauniestudējumu
3. lpp.

Iepazīsimies –
jaunais uzņēmējs
Matīss Dālbergs
4. lpp.

Eduards Silkalns
recenzē Sandras
Kalnietes romānu
5. lpp.
20. janvārī Rīgā, Baumaņa skvērā pie tiesu nama tika atklāts piemineklis Latvijas brīvības cīnītājam Gunāram Astram.
Pieminekļa autors, tēlnieks Gļebs Panteļejevs: “Ilgi pētīju fotografiju, kuŗa tapusi čekas cietumā. To uzņēmusi Gunāra sieva.
Viņa slepus ienesa fotokameru, turēja klēpī un nofotografēja svītrainajā cietumnieka tērpā ģērbto vīru no galdapakšas. Tāpēc
portrets sanācis īpatnējs — ar lielām rokām priekšplānā. Un degošām acīm. Tur ir gan drosme, gan spēks, gan līdzjutība pret
pasauli. Astras acīs redzams, ka viņš ir pārvarējis bailes. Tā ir lielākā uzvara cilvēka dzīvē.” (Vairāk lasiet Sallijas Benfeldes
komentārā, 11. lpp. un Ivetas Šimkus eseju 3. lpp.) // FOTO: LETA

28. janvārī –
Draudzīgais Aicinājums
“Ir vajadzīga uzspodrināšana
visā mūsu gara un kultūras
dzīvē. Ir jāatbrīvojas no putek

7. lpp.

In Memoriam
Andrievs
Ezergailis
10.lpp.

ļiem un pelniem. Putekļi un pel
ni jānokrata, ar kuŗiem tagad
apklāta latvju tautas dvēsele, kas
reiz tik karsti kvēloja. Mūsu
mākslā, rakstniecībā un it visur
ir jāiet pie pašiem pirmsā
ku
miem, pie tautas mūžīgā spēka
avota.”
Dr. Kārlis Ulmanis
Kārļa Ulmaņa “Draudzīgā
aicinājuma” uzlīme. 1935.
gada 28. janvāris. Mākslinieks
Kārlis Krauze // FOTO:
LNVM krājums

Paula Saksa
atgriešanās

Skolēni pie “Draudzīgā aicinā
juma” ietvaros skolai uzdāvi
nātajām grāmatām // FOTO
no žurnāla “Mazpulks”. Nr. 2,
1939. gads.

Par reitingiem,
polītiķiem
un piemiņas
zaimotājiem
11.lpp.

Numura intervijā –
PBLA priekšsēdis
Pēteris Blumbergs
13. lpp.
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Vēl pieejami Laika Mākslas kalendārs 2022
pēdējie eksemplāri!

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
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
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

Pasūtiniet un dāviniet saviem draugiem, bērniem,
mazbērniem! Šogad attēlu anotācijas arī angļu valodā.
Kalendāra
tapšanu
atbalstījusi

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

2022. gada kalendārs: ................... gab.

US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $2.00

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
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 – par katru US $4.00. Par katru nākamo – US $3.00. (NB! Maksa ASV dolaros)
Kopā................................................

		

US $....................................................

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................................
Adrese ................................................................................................................................................
Tālr.: ........................................... E-pasts .........................................................................................

Nedēļas gudrība

“Mēs visi esam lielās Dabas bērni un visi vienādi Viņas priekšā, tikai cilvēkam ir uzticēta
atbildība par saviem jaunākajiem brāļiem, cilvēkam ir dotas tiesības izlemt visu zemes un
jūras peldošo un rāpojošo, četrkājaino un spārnoto būtņu likteņus. Tās ne katrreiz ir
gudrākā, bet ikreiz stiprākā tiesības.”
Rakstniece Regīna Ezera

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

Nedēļas teikums

“Kamēr ir Latvijas valsts un kamēr tiek sargāta latviešu valoda, kultūra, mūsu garīgā
kopība, cilvēka brīvība un cieņa, Gunāra Astras upuris nav velts.”
Filozofe, dzejniece Iveta Šimkus

Vai Jūs jau pasūtinājāt LAIKU
2022. gadam? Paldies!
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Brīvība kā apzināta izvēle
Eseja

IVETA
ŠIMKUS
Gunārs Astra sevi apzinājās kā
brīvības cīnītāju, nevis disidentu
vai citādi domājošo. Viņš aplie
cināja vērtības, ko pats bija iz
vēlējies. Būt brīvam – nozīmēja
uzturēt spēkā šīs vērtības.
Šodien domāt par Gunāra
Astras personību nozīmē uzdot
sev neērtus jautājumus.
Vai tam ir tikai polītisks konteksts, vai tomēr tas sakņojas
mūžīgajā un hamletiskajā eksis
tenciālajā izvēlē? Ikviena sabied
rība piedzīvo jau archetipiski
iezīmētu sava laikmeta drāmu,
kad laiks gāžas no eņģēm un
katram jāizšķiras, kā rīkoties –
iekļauties notiekošajā, samieri
nāties vai cīnīties, pārvarot šau
bas, kaut skaidri zināms, ka
uzvarēt nav iespējams.
Kādēļ sabiedrības vairāku
mam tik pašsaprotami šķiet
pielāgoties, bet tikai daži to
nedara? Varbūt tā ir iedzimtība,
geni, temperaments, audzinā
šana? Vai gaumes jautājums, kur
ētiskais ir tikai estētiska katē
gorija? Varbūt kāds mistisks hē
gelisks gars izvēlas upuri, lai
caur viņu tautā un pasaulē
notiktu būtiskas izmaiņas? Cil
vēks saka jā, un tas notiek. Bet jau
Rainis rakstīja: “Kodols mans
darbs, atmesta čaumala – es”. Un
tas nozīmē samieri
nā
šanos ar
cilvēciskas laimes, miera un
labklājības neesamību. Vēl vai
rāk – ar vientulību, izstumtību
un nodevību. Gribas jautāt – vai
kāds ir tik stiprs, lai pazemībā
un no brīva prāta to pieņemtu?
Padomju laikā, kad notika
Gunāra Astras pēdējā tiesa, bija

skaidrāks par skaidru – neviens
normāls cilvēks tā nedarītu.
Neviens! Un, ja darītu, tad ne
būtu normāls. Tā apgalvoja pa
domju psichiatrija, tā domāja
cilvēks – parastais. Jo gribēja
izdzīvot un dzīvot, jo necerēja
un neticēja. Visur valdošo absurdu, melus un divkosību pieņēma
kā normu. Dzīvoja ar iekšējo
pašcenzūru, bija svēti pārlieci
nāts, ka citādi nevar un nedrīkst.
Lasīja grāmatas, kur cildināta
varonība, krietnums, godīgums,
bet tā bija parallēlā dimensija, tas
derēja rakstiem, bet ne dzīvei. Jā,
pie svētku galda uzdziedāja kādu
pusaizliegtu dziesmu, slepus no
trausa asaru par radu vai paša
moku ceļiem Sibirijā, par pasaulē
izklīdušiem tautiešiem. Bet tad
cēlās un gāja dzīvē, kur “viss jau
priekšā uzrakstīts”, kur bez “pal
dies partijai un valdībai” neiztika neviena godināšana, kur t.s.
inteliģence līdz pēdējam sargāja
savas privilēģijas, griežot galvu
uz otru pusi, izliekoties, ka tai
svarīgākas lietas darāmas un ka
vispār ar trakajiem nav pa ceļam.
Mēs gribētu izskaistināt šo ver
siju. Un katrs sev esam sarūpējuši
ticamus attaisnojumus, ka darī
jām, ko varējām. Būtu parocīgi
tā domāt. Ja nebūtu Gunāra
Astras.
Tomēr – vai citi uzvedības un
reaģēšanas modeļi ir tikai nolie
dzami un nosodāmi? Četrtūk
stošgadīgajās Vēdās ir teikts, ka
jārīkojas saskaņā ar to, kas tu esi.
Kareivim jācīnās, zemniekam
jāaudzē labība, svētajam jāgrem
dējas lūgšanā un apcerē. Cilvēka

nopelni tiek izvērtēti nevis pēc
rīcības, bet pēc visdziļākā un
patiesā motīva, no kuŗa izaugusi
rīcība. Ja akceptējam šo domu,
apslēpts nepaliek nekas un vi
sam ir savs svars – gan Berklava
centieniem, gan Gorbunova
mie
ram, gan mākslas elitāris
mam un Ēzopa valodai, arī
mērenajai kolaborācijai kā vie
nai no izdzīvošanas stratēģijām.
Ar visdziļāko motīvu, kas mūs
vada un mudina, vai tā būtu
godkāre, pašlabums vai izpratne
par mazāko iespējamo ļaunumu,
ir saistīts mūsu patiesais mērķis.
Latvieši esot līdzenumu tauta,
kas aizdomīgi skatās uz virsot
nēm – tā rakstījusi Zenta Mau
riņa. Šajā atziņā iekļaujas gadu
simtos apstiprinājusies īstenība
– par varonību un drosmi nereti
svarīgāka ir vienkārši izturība.
Kā nevēlama blakne šai atziņai ir
vēlēšanās pielīdzināt, pazemināt,
smalki izsakoties, dekonstruēt,
varbūt pat aizmirst savas lielās
personības. Vai tas būtu Ulma
nis, Rainis vai Gunārs Astra.
Lasot Pēdējo vārdu, izgais
mojas vissvarīgākās vērtības –
latviešu valoda un Latvijas valsts.
Tās nav abstraktas frazes par
brīvību, bet Gunāra Astras izvēle
uzturēt spēkā patiesību un tais
nīgumu – ka Latvijas valsts tika
vardarbīgi iznīcināta, okupēta
un kolonizēta, par to liecina
vēstures notikumi, slepenie protokoli, rietumvalstu nodevība;
ka valoda ir svēts mantojums,
paaudžu vienotāja, tautas pa
tības, kultūras un garīgās ener
ģijas izpausme. Astra to atgādina

ar apbrīnojami racionālu domas
skaidrību, bezbailību un visdzi
ļāko mīlestību pret savu tautu.
Domājot par Gunāra Astras
likteņa atbalsi šodien, atceros,
kādas izjūtas pārņēma mūs, t.s.
neformāļus, kad Atmodas iz
skaņā arvien uzstājīgāk tika
spriests, kādās polītiskās partijās
pārveidosies Vides aizsardzības
klubs, Neformālā tautas fronte,
Nacionālās neatkarības kustība.
Toreiz šķita, ka tiek piedāvāts
kaut kas zaimojošs, pēc būtības
pretējs Atmodas garam. Franču
intelektuāļu autoritāte Simona
Veila (1909 – 1943) šo parte
jiskuma sērgu atmasko skaudri,
sakot, ka “akla sekošana partijas
garam padara cilvēku kurlu pret
taisnīgumu un ka pat visgodī
gākie cilvēki var kļūt par nežē
līgiem nevainīgu upuŗu mocī
tājiem”. Cilvēki partiju ietekmē
iemācās domāt “par” un “pret”
katēgorijās, tikai piemeklējot ar
gumentus jau gatavai, šaura
cilvēku loka virzītai nostājai. Tas
aizstāj, pat noliedz domāšanu. Šī
garīgās spitālības sērga, pēc
Veilas domām, saindē visas sa
biedrības struktūras, arī mākslu
un literātūru. Partijas, kuŗu vie
nīgais mērķis ir pašu t.i., neviena
cita neierobežota labklājība, uz
kurina kaislības, tracina sabied
rību, radot “elles troksni, kuŗā
pat ne uz sekundi nav iespējams
sadzirdēt taisnīguma un patie
sības vārgo balsi”. Der atcerēties,
ka šo nesaudzīgo kritiku S.Veila
izsaka 1940. gadā, vēl nezinot
tuvās humānās katastrofas mē
rogu, bet redzot, ka Hitlera to

tālitārisms ir izveidojies no
partejiskās demokratijas divko
sības un mazspējas.
Atskatoties uz atjaunotās
Lat
vijas partiju darbību, gri
bētos izvērtēt, cik lielā mērā tās
ir sekmējušas valsts un tautas
ilg
stošu pastāvēšanu, un cik
darbojušās pašlabumam.
Modīgi būtu prognozēt, ko
darītu vai nedarītu Gunārs
Astra šodien.
Vai stātos kādā no mūsu laika
partijām?
Kādu nostāju izvēlētos, lai
varētu kalpot savai valstij un
cilvēku patiesajām vajadzībām,
nevis izdabāt korporatīvu in
terešu grupām? Nav šaubu, ka
viņš turpinātu apliecināt un
aizstāvēt vērtības un sistu pa
pirkstiem katram, kas tās grib
tikai izmantot polītiskajā tirgū.
Un, redzot, cik maz vietas šo
dienas Latvijas publiskajā telpā
ir brīvi paustam, neangažētam
viedoklim, paredzu, ka viņš būtu
un paliktu margināls.
Tomēr. Kamēr ir Latvijas valsts
un kamēr tiek sargāta latviešu
valoda, kultūra, mūsu garīgā
kopība, cilvēka brīvība un cieņa,
Gunāra Astras upuris nav velts.
Mums ir piemiņa un mantojums – izvēle būt drosmīgiem,
ticēt un nebaidīties. Domāt kā
brīviem cilvēkiem un aizstāvēt
vērtības, kas nav tikai neprātīgu
ideālistu, bet katra uzdevums
cilvēcības un nākotnes vārdā.
Vai mēs to spējam, vai mēs to
gribam? Tāds ir jautājums!

“Tieši jaudīgais, niansētais un
profesionāli spēcīgais mūzikālais
izpildījums ar Mārtiņu Ozoliņu
pie diriģenta pults ir iestudējuma
pamatvērtība, kas uzrunā vienā
vilnī ar Jāņa Kalniņa mūziku.
Andris Ludvigs titullomā atklāj
visas Hamleta vokālās nokrāsas, viņš
to dara plašā dinamiskā vērienā,
līdz pat varoņtenora tesitūras vir
sotnēm – vispirms monologā Būt
vai nebūt (4. aina), pēc tam ekspre
sīvi saviļņojošajā sarunā ar māti
(7. aina) un, kad viņš sastopas ar
Laertu pie Ofēlijas zārka (9. aina).
Andŗa Ludviga Hamlets uzrunā
arī tāpēc, ka ir dziļi cilvēcisks.
Vīrišķīgajā Jāņa Apeiņa bari
tonā atveidotais karalis Klaudijs
pārliecinoši atklājas varaskārē un
pretrunu mezglā ar iespaidīgu
kulmināciju 6. ainā, kuŗā sirdi
plosošai lūgšanai seko atkal jauna
cietsirdības pakāpe. Ilonai Bagelei
karalienes Ģertrūdes loma ir
iespēja lieliski parādīt sava me
cosoprāna augsto diapazonu un
tembrālās krāsas varones sarež
ģītajā ceļā atpakaļ uz siltu cilvē
cību, to sasniedzot sirsnīgajā,
rāmajā Ofēlijai veltītajā dziedā
jumā Kur vītols pāri upei zarus
liec (10. aina), kuŗā komponists
gudri ievijis Ofēlijas atvadu dzies
mas intonācijas. Diemžēl mizan
scēnu risinājums liedz karaļ
pārim parādīties īsti cēlā, iztu

rētā karaļpāra stājā masu skatos,
kur to ļoti vajadzētu.
Augstu iekārtās šūpolēs lēni slī
dot pāri pasaulei, no kuŗas Ofē
lijas prāts jau ir atvadījies, Inga
Šļubovska-Kancēviča savā gaišajā,
maigajā soprānā dāvā mums vis
poētiskāko, visvairāk apgaroto

izrādes brīdi – tās kluso, lirisko kul
mināciju. Tajā ir kaut kas pārpa
saulīgs un patiesi debešķīgs. (..)
Operas jauniestudējumam par
labu nācis grīdas ripas izmantojums, kas ļauj raiti mainīt ainavas
akcentus bez dekorāciju pārbū
ves. Tas palīdz pievērst māksli
niecisku uzmanību kinemato
grafiski krāšņajām simfoniska
jām epizodēm, tās vizuālizējot.
Negaisa skatā pirms 8. ainas tas
izdodas iespaidīgi, vizuāli skats
risināts gan kā Hamleta, gan
Laerta atgriešanās buŗu laivās
vētrainā jūrā. Galu galā ir sa
sniegts galvenais – Jāņa Kalniņa
Hamlets beidzot atkal ir celts
dienasgaismā, un izrāde neatstāj
vienaldzīgu.”
Inese Lūsiņa. “Vairāk nekā rā
dāms. Operas Hamlets jaunie
studējuma recenzija.” – Kultūras
Diena 20.01.2022.
***
“Latviešu operām jābūt mūsu
Baltā nama repertuārā vienmēr
– kā Blaumaņa Skroderdienām
Nacionālajā teātrī, šī doma visu

laiku pulsēja smadzenēs, skatoties un klausoties Jāņa Kalniņa
Hamleta pirmizrādi. (..) Vai jaunais Hamlets Latvijas Nacionā
lajā operā ir spožs inscenē
jums? (..) Režisore Kristīna Vuss
radījusi savu koncepciju, kas
pietiekami plaši izskanējusi jau
iepriekš un pamatīgi izklāstīta
arī programmas grāmatiņā —
par atkusni un sirdsapziņu. At
kušņa tēma, manuprāt, tomēr
disonē gan ar Šekspīra traģēdijas,
gan Jāņa Kalniņa mūzikas tra
ģisko ievirzi. (..) Savukārt sirds
ap
ziņas tēma risināta ar dejo
jošiem dubultniekiem pelēkbrū
nos, varoņu kostīmiem līdzīgos
tērpos. Viņu skatuves eksistence
ir vienlaikus intensīva un bez
noteiktas jēdzieniskas slodzes.
Esmu dziļi pārliecināta, ka Klau
dija sirdsapziņas ēdas Jānis
Apei
nis izdzied un tās ir pie
tiekami nolasāmas, kamēr bez
programmas palīdzības tā arī
paliek neskaidrs, kas ir tā būtne,
kuŗa mokās uz grīdas. Tieši tāpat
Andris Ludvigs atdevīgi dzied
par Hamleta šaubām, ar balsi un
savu skatuves eksistenci pārlie
cina Ilona Bagele Ģertrūdes
lomā, Krišjānis Norvelis –
Polonija tēlā. Inga ŠļubovskaKancēviča kā ēteriskā Ofēlija vai
Michails Čuļpajevs kā svaidī
gais Laerts, Hamleta līdzinieks,

ir izteiksmīgi paši par sevi.
Viņu “ēnas”, lai cik aizrautīgi
tās darbotos Agŗa Daņiļeviča
choreografijā, gribas paslaucīt
malā, lai nepiegružo telpas baltumu un neatņem uzmanību
dziedātājiem un mūzikai. Patie
šām negribas minēt mīklas: kas
tie par gliemežvākiem un bru
ņutērpiem, kuŗos sirdsapziņas
slēpjas, kāpēc Polonija “istabā”
stāv Lielā Kristapa balva (!)?
Hamletā Andŗa Eglīša scēno
grafija radījusi pamatu fascinē
joši skaistai, dziļai un dažādi
interpretējamai pasaules ainai,
kuŗa, savienojoties ar Jāņa Kal
niņa mūziku un mūsu māksli
nieku balsīm, ļauj iztēlē ieraudzīt
gandrīz ideālu inscenējumu.
Spožu un neaizmirstamu.”
Edīte Tišheizere. “Hamlets
lēnām apledo” – Nedēļraksts IR,
janvāris, 2022.
***
“Kristīnas Vuss un viņas domu
biedru veikums ar tā bagātīgo
simbolu, metaforu, alūziju klāstu
noteikti pelnījis daudz plašāku
analīzi par nedaudziem teikumiem.
Ļoti ticams, ka iestudējuma
iedarbības spēks tikai vēl iegūtu,
ja izrādi attīrītu no pāris detaļām
vai pat slāņiem, kas uztverami
tikai koncepcijas rakstiskajā
pieteikumā (šajā ziņā problēma
tiska šķiet sirdsapziņas personi

fikāciju simultānā darbība paral
ēlā pasaulē vai marginālās no
rādes uz 30. gadu reālijām). Taču
centrālais metaforiskais izvēr
sums manā personiskajā uztverē
ir vienlīdz skaists un sāpīgs –
atklāsme par emocionāli un
intelektuāli daudzpusīgu vidi, ko
iznīcina sveša un brutāla vara;
atziņa par cilvēcisko attiecību
naīvitāti un trauslumu, kas nebūt
neizslēdz visdziļākos kaislību
virmojumus un kas izpaužas arī
sabiedriskās un globālās dimen
sijās – protams, ne jau tikai Jāņa
Kalniņa pieredzētajā Latvijā uz
okupācijas sliekšņa. Andŗa Eg
līša scēnografija ar astoņiem liel
formāta gleznojumiem un skulp
turālo bākas veidolu ir izcila,
Kristīnes Pasternakas kostīmi
tāpat, kopā ar gaismu māk
sli
nieku Mārtiņu Feldmani un
video mākslinieku Uģi Ezerieti
strādāts pie satura ietilpības un
stilistiski tīras formas, līdz ar to
par vienu no inscenējuma aiz
raujošākajām īpašībām jānosauc
vizuāli noslīpēto rakursu sasauk
šanās ar režijas nopietnākajām
un veiksmīgākajām idejām.”
“Latviskais skaistums, latviskā
traģēdija. Armands Znotiņš re
cenzē iestudē
jumu „Hamlets”
Latvijas Nacio
nālajā operā. –
Kultūrzīmes, 20.01.2022.

Latvijas kultūrkritiķi par J. Kalniņa operas
“Hamlets” jauniestudējumu

LAIKS

4

TAIRA
ZOLDNERE,
speciāli Laikam
“Saprotu, ka ar iespējām,
kuŗas man ir devuši vecāki, es
varu diezgan daudz dot citiem
jauniešiem,” saka Matīss Dāl
bergs. Viņš ir 23 gadus vecs,
dibinājis un vada tūrisma
aģentūru “FISOM” un labda
rības organizāciju “FISOM Jau
niešu atbalsta fonds”.
Gada nogalē Matīss Dālbergs
un viņa kolēģe, sabiedrisko me
diju speciāliste Ilvita Liepiņa
devās uz ASV, lai uzrunātu iespē
jamos uzņēmuma investorus un
meklētu atbalstu “FISOM Jau
niešu atbalsta fonda” darbam.
Matīs, tūrisma aģentūru un
Jauniešu atbalsta fondu vieno
nosaukums “FISOM”. Ko tas
nozīmē?
FISOM ir saīsinājums izteicienam: “Freedom is a state of
mind” (Brīvība ir prāta stāvok
lis). Šī doma mani uzrunāja jau
pirms vairākiem gadiem, un
gribējās to nodot tālāk citiem
jauniešiem. Tas, kā redzam pa
sauli, mums paveŗ robežas uz
mūsu iespējām. Ja jauniešiem
paveŗ šīs robežas un ļauj iepazīt
pasauli, tas dod iespēju atrast
arī sevi. Mēs cenšamies dot
iespēju jauniešiem izkāpt no
komforta zonas, nonākt ap
stākļos, kur viņi saskaras ar
neierastām problēmām un
atklāj sava rakstura apslēptās
šķautnes.
Ar nosaukumu “Fisom” sa
protam gan uzņēmumu, gan
“Fisom Jauniešu atbalsta
fondu”?
Mums ir tūrisma aģentūra
“FISOM”, kas ir uzņēmums un
nodibinājums “FISOM Jauniešu
atbalsta fonds”, kas attīsta projektus, lai palīdzētu jauniešiem,
kuŗiem dzīvē neiet tik viegli.
Tūrisma nozarē darbojos jau
sešus gadus, un ar laiku sa
pratu, ka pašam sava tūrisma
aģentūra dod lielāku brīvību un
rīcības iespējas. Parallēli strā
dāju arī Latvijas samariešu ap
vienības programmā “Palē
ciens”. Arvien vairāk redzu, kā
šis atbalsta projekts maina
jauniešu dzīves. Tāpēc arī di
binājām “FISOM Jauniešu at
balsta fondu”. Cenšamies atrast
atbalstītājus, darbojamies, lai
paši jaunieši varētu investēt un
palīdzēt atkal citiem jau
nie
šiem.
Kā tu nolēmi nodarboties ar
uzņēmējdarbību?
Pabeidzu Valkas Jāņa Cimzes
ģimnaziju, un devos uz Rīgu
studēt. Bija diezgan liela ne
skaidrība par to, ko tieši vēlos
darīt, bet man ļoti paveicās, jo
satiku mentoru Klaudio Riveru,
kuŗš darbojas Rīgas Biznesa
augstskolas valdē un Ārvalstu
investoru padomē. Viņš man
palīdzēja saprast, kādus soļus
vēlos spert tālāk. Studēju Eko
nomikas un kultūras augstskolā
Kultūras vadību. Parallēli stu
dijām 18 gadu vecumā atvēru
arī savu pirmo uzņēmumu. Tā
bija mākslas studija, un šis projekts diezgan labi īstenojās,
tomēr ar laiku sapratu, ka tā
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Darīt labu ne tikai Ziemsvētkos

pa nakti brauc, jaunieši guļ, un
katru dienu sagaidām citā pil
sētā. Brauciena laikā iepazīs
tinām jauniešus ar Latvijā
zināmu cilvēku pieredzes stās
tiem, un tādā veidā cenšamies
dot dažāda veida profesionālo

Labdarības akcijas ietvaros
2019. gada braucienā līdzi
devās seniors, kuŗam bija 70
gadu, bet, nu, tik enerģisks un
žirgts, ka jaunieši neturēja līdzi!
Mūsu braucienu intensitāte ir
tāda, ka pat jaunieši lūzt. It
īpaši tagad, jo kovida laikā fi
zisko aktīvitāšu ir bijis tik maz.
Braucējiem pietūkst kājas, ir
bijuši saulesdūrieni, un reizēm
kāds jāaizved uz vietējo slim
nīcu.
Kā veidojat braucienu marš
rutus? Kuŗas valstis un vietas
jauniešus visvairāk interesē?
Mums ir divi braucieni gadā
– vasarā un ziemā, pie to
rīkošanas tad arī strādājam
visu gadu. Katrā braucienā
cenšamies apmeklēt arvien jaunas pilsētas, kuŗās iepriekš nav
būts, bet, protams, iznāk arī
atkārtoties. Veidojot maršrutu,
veicam jauniešu aptauju, uz
kurieni viņi vēlētos doties.
Šobrīd visiem ļoti mīļas ir
Portugāle un Grieķija. Bet
ziemas braucienam vairāk
interesē Ziemeļitalija un Parīze.
Kā praktiski notiek tūrisma
brauciens, kad autobusā jāguļ
vairākas naktis no vietas?
Tas ir milzīgs izaicinājums,
un īsta izkāpšana no savas
komforta zonas. Katram ir
iedalīta viena vieta, un kā
jaunieši tajā iekārtojas, kā
vienojas ar savu blakussēdētāju,
tas jau ir atkarīgs no viņiem
pašiem. Parasti pēc dienas
iespaidiem visi ir tā noguruši,
ka pa nakti ir pilnīgi vienalga,
kur un kā – galvenais, ka var
aizvērt acis un aizmigt, vismaz

Fisom autobuss // FOTO: Megija Vilka
Sākotnēji nodibināju pilot- ievirzi un informāciju. Visvai
projektu “Nākotnes izaici
nā rāk tas uzrunā tikko vidusskolu
jums”, attīstījām dažādus virzie beigušus jauniešus, bet brau
nus un testējām vairākus pro- cienos aicinām jaunus cilvēkus
jektus, tajā skaitā labdarības no 13 līdz 30 gadiem.
“FISOM” braucienu mērķa
kafejnīcas, konferenču un se
mināru organizēšanu, arī jau auditorija ir jaunieši, bet, ja
niešu tūrisma projektus. Lab nu šādā braucienā vēlas doties
darības kafejnīcas bija veik vecāka gadagājuma cilvēks?
Tas ir piedzīvots, tāpēc pirms
smīgs projekts. Redzēsim, kāda
būs situācija ar kovidu, bet dažiem mēnešiem organizējām
domājam kafejnīcu “Kul
tūr braucienu vecākiem. Tomēr jā
telpa” Vecrīgā nākamgad atkal atzīst, kad vecāki apzinās, kādi
atjaunot. Tomēr tieši jauniešu ir brauciena dzīves apstākļi un
tūrisms bija nozare, kuŗā reālitāte, atsaucība stipri sama
sabiedrība izrādīja vislielāko zinās. Tomēr ir arī izņēmumi.

uz kādu laiciņu. Parasti vienu
nedēļu guļam autobusā, bet pēc
tam dažas dienas kempingā, un
tad – atkal autobusos. No rīta
uz stundu – pusotru apstāja
mies brokastu un mazgāšanās
pauzē kādā no piepilsētas ben
zīna uzpildes stacijām.
Sarunā ar tevi piedzīvoju
tādu kā deja vu sajūtu, jo arī
es savulaik ar autobusu brau
cieniem apceļoju visu Eiropu.
Tā ir, un mums nav jāatklāj
jauna Amerika, bet vienkārši
jāpaņem labi aizmirsts vecais. It
īpaši jauniešiem, kuŗi to nav

nav mana joma. Pēc tam sāku
piedalīties dažādos citos projektos, kas saistīti ar tūrismu un
konferenču organizēšanu, sā
kumā kā brīvprātīgais. Rezul
tātā mainīju savu studiju virzie
nu no kultūras uz ekonomiku,
jo šķita, ka tas pavērs plašāku
skatu uz biznesu. Nupat, pirms
dažiem mēnešiem, iestājos P. Stra
diņa universitātē Sociālās reha

atsaucību, un nolēmu to attīstīt
tālāk. Tūrisma aģentūru “Fisom”
nodibināju salīdzinoši nesen –
2021. gada martā.
Kāda veida tūrismu piedāvā
aģentūra “FISOM”?
Mūsu tūrisma modelī cenša
mies “atgriezties” 90. gados un
pārvietojamies tikai ar auto
busu. Esam kā liela jauniešu
nometne uz riteņiem. Autobusi

Ilvita Liepiņa un Matīss Dālbergs // FOTO: Megija Vilka
bilitācijas programmā. Savukārt,
ar mūsu “FISOM” projektu bija
iespēja piedalīties Kembridžas
biznesa inkubā
torā, kur izgā
jām trīs mēnešu apmācības.
Mana izglītības puse ir diezgan
kontrastaina.

piedzīvojuši un kuŗi tajā laikā
pat nebija dzimuši, šāds ceļo
šanas veids šķiet kaut kas
pavisam jauns un nedzirdēts.
Katrā no jūsu braucieniem
piedalās ap 300 dalībnieku.
Vai braucat vairākos autobu
sos cits aiz cita rindiņā?
Izbraucam visi vienā laikā,
kad arī sarīkojam īpašu iz
braukšanas pasākumu ar mū
ziķu un sabiedrībā zināmu
cilvēku piedalīšanos. Pēc tam
katrs autobuss brauc pa ne
daudz citu maršrutu, un tie
kamies nākamajā dienā kādā
norunātā pilsētā.
Autobusiem līdzi brauc
ēdienu furgoniņš, kuŗu mēs
iekārtojām pēc konsultācijām
ar šefpavāru Mārtiņu Sirmo.
Mūsu pavāri katru dienu dodas
uz veikalu pēc produktiem un
sagatavo braucējiem brokastis,
pusdienas un vakariņas. Pie
mēram, Parīzē pie Eifeļa torņa
stāv mūsu ēdienu furgoniņš, un
jaunieši atnāk ar savām pus
dienu kastītēm, saņem ēdienu
un var doties tālāk iepazīt
pilsētu. Piesaistām studentus,
kuŗi mācās par pavāriem, un
reizēm mums iet interesanti,
pieredze bijusi raiba, bet ar
padomu mums joprojām palīdz
Mārtiņš Sirmais.
Vai pilsētu pētījumos jau
nieši dodas patstāvīgi vai ir
kāds pavadonis?
Esam sagatavojuši gan infor
mātīvus dokumentus par ap
skates vietām, gan audio gidus,
un jebkuŗš jaunietis var pilsētu
izpētīt pilnīgi patstāvīgi. Tomēr
mēs dodam iespēju iet arī
grupā ar pavadoni. Ar mums
ceļo arī nepilngadīgi jaunieši,
un tā ir vecāku izvēle un
atbildība, vai jaunietis var viens
pats iet pa svešu pilsētu, vai arī
kopā ar grupas vadītāju.
Tu esi jauns cilvēks, un tev
diez vai bija pieejami lieli
financiālie resursi. Kā tika
nodrošināts uzņēmuma starta
kapitāls?
Financiālajam iesākumam
ielikām ķīlā ģimenes īpašumu.
Pašreiz uzņēmums tiek uzturēts
ar braucēju dalības maksu, kas
šī gada braucienos bija 23 eiro
vasarā un 33 eiro ziemā par
dienu. Par uzņēmuma tālākās
attīstības iespējām esam runā
juši gan ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru (LIAA),
gan ar Attīstības finanču in
stitūciju Altum. Šāda sadarbība
pavērtu jau citas iespējas un
perspektīvas.
Braucēju skaitam palielinoties, ir nepieciešams arī krietni
lielāks pamata nodrošinājums.
Pie tā pašlaik cītīgi strādājam,
jo pacelt cenas jauniešiem, kad
degvielas cenas jau tā ir aug
stas, būtu tas pats, kas nerīkot
braucienus vispār. Tāpēc paš
laik ļoti meklējam investorus
un aicinām cilvēkus ziedot, jo
mūsu mērķis ir dot iespēju
visiem, kas vēlas, izdzīvot šo
pieredzi.
(Turpināts 6.lpp.)
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EDUARDS
SILKALNS
Kādreiz kritiķiem, grāmatu
apskatniekiem pārmet, ka viņi
savās recenzijās par daudz iz
pļāpā aplūkojamās grāmatas sa
turu. Esot taču kaut kas jā
sa
glabā, ko atklāt pašam lasītājam,
kas noilgojies spriedzes un intrigas, kādas grāmatas autors centies
viņam sagādāt. Sandras Kalnie
tes jaunais romāns “Tev būs četri
vīri” ir īpats tai ziņā, ka, pat neie
saistoties pārāk pļāpīgam kriti
ķim, ar 300 lappušu biezā sace
rējuma gaitu teksta pirmajās četrās
rindās iepazīstina pati autore.
“Man bija 17 gadu, kad kāda
vieda, veca sieva man pareģoja
nākotni: “Tev būs četri vīri un trīs
bērni. Viens nedzimis, otrs –
dzimis un miris, bet trešais no
miris jaunīns. Un tu pati radībās
tā kā mirsi, tā kā nenomirsi.””
Ja nu viedā, vecā sieva jau tik
daudz atklājusi, atļausimies arī
mēs izklačot, kas tie četri vīri
tādi bijuši. – Stāstītājas jeb es-
personas Indras Tārandes pirmā
aizrautība ar visiem tās jaunībai
raksturīgajiem sapņiem un fan
tazijām ir 23 gadus vecais Ed
vards Bergmanis, tomēr sākumā
pa gabalu ideālizētais jaunietis
nopietnai kopdzīvei izrādās maz
derīgs. Arī pati Indra te uz mirkli
sajūsminās par “dižaktieri-mī
lētāju” Arni Vītolu, te mīlinās ar
citu aktieri Uldi Rūsiņu. Indra
un Edvards aiziet katrs savu ceļu
jau pēc nieka deviņiem mēne
šiem. Otrs vīrs Pēteris Siliņš
Indrai ir nepilnus sešus gadus,
un laulība izirst viņa neārstēja
mā alkoholisma dēļ. Vislaimīgākā
izveidojas dzīve ar zviedru tau
tības bagātnieku Trigvi Lindēnu,

MĀRIS
BRANCIS
Gadu desmitiem esam pie
raduši, ka mūsu pastkastītēs
saņemamas vai kioskos nopēr
kamas avīzes, kas mums sniedz
visdažādāko informāciju. Ta
gad gan ir pienācis laiks, kad
laikrakstu skaits sarūk ne tikai
Latvijā, bet visā plašajā pasaulē,
to vietu aizņemot internetam.
Taču tā nav bijis vienmēr.
Patiesībā 5. janvāris latviešu
tautas vēsturē ir ierakstāms
zelta burtiem, jo pirms 200 ga
diem dienasgaismu ierau
dzīja
pirmais laikraksts latvju mēlē.
Pirms 100 gadiem šo nozīmīgo
notikumu skaļi atzīmēja visas
valsts mērogā, 26. februārī
Mākslas mūzejā atklājot plašu
izdevumu izstādi, bet vakarā
Nacionālajā operā sarīkojot
svinīgu aktu. Tajā Valsts prezidents Jānis Čakste zem rokas
zālē ieveda sirmo Barontēvu,
kā vienu no Pēterburgas Avīžu
dibinātājiem un vairākus gadus
faktisko redaktoru. Aiz viņiem
sekoja Rainis, Aspazija un
Kārlis Skalbe, kā arī premjerministrs un ārlietu ministrs
Zigrīds Anna Meierovics. Vakaru
vainagoja pirmā preses balle.
Vai šo gadskārtu mūslaiku
valsts vīri un sievas (un
deputāti) atcerēsies un piešķirs
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Pravietojums piepildās

Sandra Kalniete, “Tev būs četri vīri”, romāns, apgāds “ZvaigzneABC”, 2021.g., 304 lpp.
bet kālab pēc septiņiem gadiem
arī šim Indras dzīves posmam
pienāk beigas, labāk lai tomēr
paliek nepateikts. Pēdējais vīrs
Aivars Grava, ar kuŗu Indra
apprecas, kad viņai jau 55 gadi,
pēc gaŗā Lindēna posma noder
vienīgi kā grāmatas izskaņas
apdzīvotājs.
“Tev būs četri vīri” atšķiras no
daudziem citiem romāniem ar
to, ka brīžam gluži vai izmisīga
tiecējies pēc laulības dzīves sa
derības, apmierinātības, laimes,
ir sieviete. Indras nelaime ir, ka
tikai viens no viņas četriem vī
riem, pie tam sveštautietis, viņai
var sagādāt pilnvērtīgu, mērķ
tiecīgu dzīvi. Lasītājs lai pats
spriež, cik liela loma te bijusi
naudas varai!
Romāna darbība risinās no
1970. līdz varbūt 2010. gadam
visvairāk Latvijā, bet epizodiski
arī Zviedrijā, Zairē, Papua-Jaun
gvinejā, Sibirijā. Tas ir Latvijā pa
domju, pārejas un pēcpadomju
laiks. Kā mūsdienu Eiropas
līmeņa polītiķe un sabiedriska
darbiniece Sandra Kalniete līdzās
individuālu likteņu izzīmēšanai
atsaucas uz izvēlētā laikmeta po
lītiskās un sabiedriskās dzīves
parādībām, tomēr viņa panāk,
ka tās stāstījumā nedominē, bet
paliek ar individuāliem likte
ņiem labā līdzsvarā.
Brīžiem gan vedas domāt, vai
vielas izstrāde pienācīgi atbilst
vielas daudzumam. Vai ar čet
riem vīriem vadītā dzīve drīzāk
neprasījās pēc kvadroloģijas
nekā pēc viena vienīga 300 lpp.
bieza sējuma? Drusku amizē
ceturtā vīra nodarīšana grā

matas beigās, kur skaidri re
dzams, ka rakstniecei izzīmē
šanas vietā pieticis spēka vairs
tikai ieskicēšanai:
“Mēs daudz ceļojām uz vietām,
par kuŗām bijām sapņojuši kopš
bērnības, klausījāmies skaistu
mūziku, lasījām, klejojām pa
dabas takām, reizēm dejojām,

ar Kalnieti vai, precīzāk izsakoties, es-personu pastrīdēties. Jau
niem cilvēkiem studēšanu ārpus
Latvijas viņa uzskata par ieguvumu: ”Spējīgākie un uzņēmī
gākie bija pelnījuši mācīties augst
skolās, kur nevaldīja piesmakusī
padomju smaka, kas vēl arvien
nāca no bijušajiem padomju

peldējāmies Latvijas ezeros,
upēs, jūrā, reibstot no Latvijas
nebeidzamā skaistuma.”
Ir grāmatā vairākas vietas, kas
varētu īpaši uzrunāt bijušo trimdu
vai jaunākā laikā no Latvijas uz
ārzemēm emigrējušos tautiešus. –
Otrā vīra Pēteŗa dēls Andrītis,
kuŗš tagad ar māti un viņas trešo
vīru dzīvo Zviedrijā, sagribējis
atgriezties Latvijā pārejas periodā
un piedalīties tās brīvības atgūšanas
procesā. (182.-183. lpp.) Ideālistiski
noskaņota jaunieša un piesardzī
gas mātes dialogs skan paticami.
Par vienu otru uzskatu varam

profesoriem deviņdesmito gadu
beigās Latvijā.” (269. lpp.)
Te nu jāsaka, ka ieguvums
Latvijai no tādas studēšanas
ārzemēs ir vienīgi tad, ja jaunais
cilvēks pēc tādas studēšanas vai
papildināšanās ārzemēs atgrie
žas Latvijā un ar ārzemēs gū
tajām zināšanām palīdz Latvijas
izaugsmei. Rūgtā patiesība ir
tāda, ka pārāk daudzi ārzemēs
studējušie turpat ārzemēs aiz
ķeras un paliek. Turpretim var
piekrist tās pašas rindkopas
turpinājumā izteiktajai sūdzībai
par Latvijas akadēmiskās vides

negatavību uzņemt un ietvert
sevī bijušo trimdu. Par padomju
profesoriem deviņdesmito gadu
beigās Latvijā lasām: “Tā bija
slēgta cunfte, kas pat netaisījās
atvērties, lai dotu iespēju strādāt
tiem trimdas tautiešiem, kas
nāca no labām Eiropas vai Ame
rikas augstskolām un patriotisma
pacēlumā bija gatavi atteikties no
savām labajām profesoru algām,
lai strādātu Latvijas atdzimšanai.
Nē, viņi nebija vajadzīgi, jo ap
draudēja aizsēdējušās un pado
miskās viduvējības…”
Grāmatā trūkst aizrādījuma,
kāds lasāms pirms daudziem ci
tiem daiļliterātūras sacerēju
miem ka visas personas ir iz
domātas un ka līdzība ar faktiski
reiz eksistējušiem cilvēkiem ir
tīrā sagadīšanās. Sandra Kalniete
iet pretējo ceļu: grāmatas pēdējās
divās lappusēs ar virsrakstu
“Mana ģimene” lasītāji var ie
pazīt stāstītājas radu rakstus, pat
ar vairākiem dzimšanas un mir
šanas, kā arī precēšanās un
šķiršanās gadskaitļiem. Lasītājs
nu mulst: vai personas un to
rīcība bijušas tikai izdomājums,
tikai illūzija par īstenību, jeb vai
vismaz daļēji tam visam ir baze
reālitātē? Īstenības illūzijas radī
šanas vērtību apzinājās jau viens
no pamatu licējiem romāna
žanriem Daniels Defo: viņa
detālizētais Robinsona Krūzo
pagātnes izklāsts darba sākumā
ļauj lasītājam noticēt Robinsona
vientuļajai ilggadīgai dzīvei uz
Klusā okeana salas. Īstenības
illūziju, kādu Defo rada sava
darba sākumā, Kalniete nodro
šina savējā beigās.

Latviešu Avīzes pašlepnumam un pašcieņai
šim svarīgajam notikumam
pienācīgo uzmanību, to vēl
redzēsim (kā dzirdu, šodienas
runasvīri un sievas par šo lietu
tomēr neinteresējas). Arī mūs
dienu prese par šo notikumu
totāli klusē. Toties Jelgavā pie
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas mūzeja atklāja
piemiņas plāksni, vakarā Sv.
Annas baznīcā notika dievkalpojums. Šogad senajā Mītavā
paredzēta šim notikumam
veltīta konference, tās mate
riālus izdos grāmatā, gaidām
arī Ā. Alunāna Jelgavas teātŗa
uzvedumu, kas atspoguļos
avīzes ceļu cauri laikiem. Gai
dīta būs pilsētas skolu jaunat
nes iniciātīva, sagatavot savas
Latviešu Avīzes.
Taču atgriezīsimies pie jubi
lāra un pirmsākumiem.
1817. gadā Kurzemē atcēla
dzimtbūšanu, ar kuŗu latviešu
zemnieks ieguva tiesiski brīva
cilvēka statusu. Lestenes mā
cītājs Kārlis Fridrihs Vatsons
(1777 – 1826), viens no patie
sākajiem humānistiem, īstens
latviešu draugs, šajā gadā nāca
klajā ar domu, ka latviešiem
vajag izdot savu avīzi savā
valodā un vēstīt par notiekošo
valstī [Krievijā], Kurzemes

guberņā un aiz tās robežām.
Viņa tēvs bija Academia Petrina
profesors Matiass Fridrihs Vat
sons, bet viņa dēls bija studējis
Jelgavā, pēc tam Leipcigā un
Getingenē. K. F. Vatsons 23 ga

uzskatīdams, ka mūsu valoda ir
bagāta un attīstīties spējīga.
1817. gadā viņa projekts ne
guva atbalstu, bet pēc vairākiem
gadiem viņš no jauna pievērsās
savai visai absurdajai idejai –

dus nokalpoja Lestenes drau
dzē, 10 gadus arī Struteles
draudzē. Viņš labi prata latviešu
valodu, sarakstīja vairākas grā
matas, pētīja latviešu senvēs
turi, kā Kurzemes literātūras
un mākslas biedrības biedrs
iestājās pret latvju pārvācošanu,

izdot zemniekiem savu laikrakstu, kāds nekad un nekur nebija
pastāvējis. 1821. gada pavasarī
Vatsons kopā ar Jelgavas tipografijas īpašnieku Johanu Mar
tinu Pētersu-Stefenhāgenu ie
sniedza jaunu lūgumu par
avīzes izdošanu, taču to apstrī

dēja vietējie muižnieki, tomēr
Kurzemes ģenerālgubernātors
Filips Pauluči atļauju bija jau
devis.
Un tā “Cettortdienā tanī 5tā
Januar 1822” pirmais numurs
tika palaists pasaulē. Tajā la
sāms:
”Mēs gribbam Latvieschu zin
nahschanas vairoht, dažas ziņ
ņas no klahtenes un tahlenes
atvezdami, dazchu labbu pa

dohmu dohdami, dazchas gud
ribas izpaudedami, ir brihz
cham pasmiedamies ko labu
mahciht un tā cik spehdami,
piepalihdzeht, pie arraju ļau

zchu prahta cillaschanas un lab
klahschanas”.
Nedaudz tālāk K. F. Vatsons
turpināja:
“Par to vien ihsti zinnam, ka
Latvieschu tautu un Latvieschu
vallodu no sirds mihļojam, tā kā
veccais Stenders un vecais
Steffenhagen, kas nu abbi pie
Dieva, tohs mihļoja.
Tad nu mehs par scho jaunu
lietu, ko tagad Latvieschiem par
labbu uzņemmam, ar daudz cil
vekiem, augstiem kā maziem,
essam aprunnahjuschies, un
labbu padomu prassijuschi.”
(Turpināts 8.lpp.)
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(Turpināts no 4. lpp.)

Darīt labu ne tikai Ziemsvētkos

TAIRA ZOLDNERE,
speciāli Laikam
Parallēli tūrisma aģentūrai
“FISOM” darbojas arī “FI

SOM Jauniešu atbalsta fonds”,
lai dotu iespēju ceļot un redzēt
pasauli arī tiem jauniešiem,
kuŗiem nav financiālo iespēju
un arī vecāki nevar atbalstīt.
Kā tu nonāci pie sapratnes, ka
ir cilvēki, kuŗiem dzīvē neiet
viegli, bet ir vērts un vajag
viņiem palīdzēt un dot atbal
stu?

kaut ko izmainīt būs stipri
grūtāk.
Kāda ir tava pieredze – kā
pandēmija ietekmējusi jau
niešu garīgo veselību?
Pandēmijas apstākļos jau
nieši kļūst arvien intravertāki
– es pašreiz strādāju ar jaunieti,
kuŗš pavada mobilajā telefonā
12 -14 stundas dienā. Protams,
telefonā pilda mājas darbus, bet
arī visu pārējo laiku te pavada.

Kā darbojas “FISOM Jau
niešu atbalsta fonds” un kas ir
jauniešu sponsori?
Jauniešu atbalsta fondu dibi
nājām vienlaicīgi ar tūrisma
aģentūru, jo šie projekti iet roku
rokā. Galvenais mērķis jauniešu
fondam ir maksimāli piesaistīt
financiālo atbalstu, lai braucieniem varētu pievienoties bērni
no bērnu namiem, no rehabi
litācijas un atbalsta centriem,

bilitācijas centra pārstāvji, raugoties, kuŗam jaunietim šāds brau
ciens būtu vislietderīgākais.
Nākamajā vasarā gribam dot
iespēju 100 jauniešiem pievie
noties “FISOM” vasaras brau
cienam bez maksas. Ja kāds no
lasītājiem redz iespēju financēt
vai arī daļēji segt kāda jaunieša
dalību braucienā, tas var pat
izmainīt šī jaunieša dzīvi.
Gribu uzreiz arī piebilst, ka

grupu pavadoni. Noteikti. Esam
uzņēmuši divas video intervijas
ar rehabilitācijas centra jaunie
šiem pirms un pēc brauciena.
Var redzēt, kā mainījies jaunie
šu skats uz dzīvi, uz vērtībām –
rodas motivācija strādāt un
cīnīties ar savām atkarībām.
Brauciena laikā jaunieši atve
ras, iegūst jaunus draugus, ar
kuŗiem uztur kontaktus arī
vēlāk. Tad, kad jaunietis redz

FISOM braucēju grupa Venēcijā // FOTO: Megija Vilka
Pirmsākumi droši vien mek
lējami skolas laikā, jo jau toreiz
redzēju, ka jauniešiem tiek
dotas dažādas un atšķirīgas ie
spējas. Redzēju, cik ļoti jaunieši
spēj novērtēt arī mazas lietiņas
vai mazus brīnumiņus, kas
mums ikdienā varbūt šķiet paš
saprotami. Lai tas būtu vien

mobilais tālrunis, siltais ūdens
mājās vai arī ēdiens trīs reizes
dienā. Redzot to, ka kāda mal
tīte vai Ziemassvētkos uzdā
vināts mobilais telefons jaunie
tim, kuŗam ir septiņpad
smit
gadu, ir kaut kas īpašs, sapratu,
ka ar iespējām, kuras man ir
devuši vecāki, es varu diezgan
daudz dot citiem jauniešiem.
Sapratu arī, ka gribu kā
brīvprātīgais iesaistīties dažā
dās palīdzības organizācijās un
piedalīties sociālā atbalsta pro
grammās, cik manos spēkos.
Protams, reizēm nav gājis viegli,
cilvēki nav vienādi. Brīžos, kad
cenšos atbalstīt jauniešus vai
arī pieaugušus cilvēkus, skatos,
lai arī viņiem būtu vēlme un
motivācija kaut ko savā dzīvē
mainīt. Pašreiz strādāju par
mentoru jeb atbalsta personu
sociālās rehabilitācijas pro
grammā “Palēciens”, un jāteic,
ka daudziem šiem jauniešiem
nav nekādas motivācijas dzīvē
kaut ko mainīt. Tomēr ir ļoti,
ļoti vērts strādāt, jo tad, kad
cilvēks ir jauns, viņš izvēlas
savu dzīves ceļu. Ja šis ceļš aiziet
pa nepareizām sliedēm, vēlāk

Dzīve Fisom autobusā // FOTO: Megija Vilka
Ikdienas sociālajai dzīvei ārpus
telefona šis jau
nietis nav sa
sniedzams. Arī braucienos re
dzam, ka ikdienas sociālizēša
nās prasmes kovida apstākļos
stipri klibo. Ja nav telefona
katru brīdi pie rokas un tas nav
uzlādēts, jauniešiem iestājas
panika un izmisums.

Fisom ēdienu furgoniņā // FOTO: Megija Vilka

kā arī bērni no daudzbērnu
ģimenēm. Jaunieši ar sponsoru
atbalstu brauca līdzi jau pirms
fonda dibināšanas pilotpro
jekta laikā, bet tagad to ir stipri
vieglāk juridiski nokārtot. Ne
tikai mēs izvēlamies jauniešus,
kuŗi brauc atbalsta programmā,
to dara arī Samariešu reha

mūsu braucienam uz ASV bija
privāts sponsors, un mēs ne
esam lietojuši fonda līdzekļus.
Vai ir gadījies redzēt, ka
šāds brauciens tiešām izmai
na jaunieša domāšanas veidu
un arī dzīvi?
Sarunā iesaistās Ilvita Lie
piņa, viņa strādā par jauniešu

kaut ko vairāk par savu mazo
pilsētiņu vai miestiņu, paveŗas
motivācija studēt, iegūt izglī
tību un darbu. Jauniešiem ro
das vēlme darīt labu tālāk, lai
arī kāds cits jaunietis var izkāpt
no tās vides, kur dzīvo un jūtas
bezcerīgi un apātiski.
Ja būtu gribētāji atbalstīt
kāda jaunieša braucienu, kā
to var izdarīt?
Var sazināties ar mums caur
“FISOM Jauniešu atbalsta fon
du” vai arī vienkārši pārskaitīt
fondam ziedojumu ar norādi –
bērniem no nelabvē
līgām ģi
menēm. Ar ziedojumu mūsu
sponsori atbalsta konkrētu jau
nieti, un jaunieši pēc ceļojuma
apraksta savus ie
spaidus vēs
tulē atbalstītājam. Savukārt at
balstītājs, ja vēlas, var palikt arī
anonīms.
Kādi ir uzņēmuma FISOM
nākotnes plāni?
Nākotnē domājam paplašināt
sadarbību ar Lietuvas uzņē
mumu “Confinn”, kas rīko konferences un seminārus. Otrs
virziens – domājam attīstīt
līdzīga veida tūrisma aģentūras
arī mūs kaimiņu valstīs. Mūsu
pakalpojums ir unikāls, un jau
pavasarī došos uz Parīzi, lai
mēģinātu dabūt UNESCO pat
ronāžu mūsu jauniešu brau
cieniem. Jāskatās – varbūt pa
vērsies iespēja ar mūsu biznesu
ienākt un attīstīties arī Ame
rikas tirgū, laiks rādīs.
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DAIGA
MAZVĒRSĪTE
Kā īsts brīnums pie mūzikas
mīļotājiem nonākusi ziņa par
izcilajam latvju tenoram un
vokālajam pedagogam Paulam
Saksam veltītu dokumentālu
filmu. Tās pirmizrāde decembrī
notika Ogres centrālajā biblio
tēkā, un filmas autore Natālija
Ketnere savu darbu tiešām bija
plānojusi skatītājiem pasniegt kā
Ziemassvētku dāvanu šī vārda
visīstākajā nozīmē. Vairāk nekā
20 minūšu gaŗā filma skatāma
internetā bez maksas, atliek tikai
ierakstīt tās nosaukumu – Pauls
Sakss. Kā es kļuvu par dziedoni
– un pārcelsieties uz pagājušo
gadsimtu, kad smagā un neat
laidīgā darbā, pat badojoties,
savu daiļo balsi kaldināja Taur
upē dzimušais Sakss. Dzimtā
vieta ir viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc Natālija Ket
nere pievērsās Saksa daiļradei.
Par Ogres novada vēsturi viņa
interesējas jau vairāk nekā desmit gadu un izveidojusi filmu
par gleznotāju Kārli Hūnu.
Ikdienā Ketnere ir laikraksta
Ogres nedēļa redaktore, viņa sa
rakstījusi grāmatu par Kurzemes
baronu Alfonsu, publicējusi
vairākus novadpētnieciska un
vēsturiska satura darbus, tostarp
par sava vīra dzimtu grāmatā Ar
sapni par ērģelēm. Ernests Ket
ners. Tātad bija pamatīga pie
redze un iestrādes – filmā par
Paulu Saksu izmantoti archīvu
materiāli, skatāmi un klausāmi
unikāli ieraksti, kuŗu skaņas
apstrāde veikta pašas komandas
spēkiem.
Protams, filmas mērogu iero
bežoja finacējums, kas saņemts
Ogres novada pašvaldības kon
kursu projektā „R.A.D.I. – Ogres
novadam”. Nezinātājam gan grūti
iztēloties, cik izmaksā ar
chīvu
materiāli, cik milzīgs darbs bija
nepieciešams, lai taptu šāda
mūzikasmīlim aizraujoša filma.
Notiekošajam fonā runā it kā
pats dziedātājs – šoreiz stāst
nieka tēlā iejuties Krišjāņa Ba
rona mūzeja izglītojošā darba
vadītājs Andris Ērglis. Viņa balsi
filmas autore dzirdējusi kādā
pasākumā Vecpiebalgā, kur Ēr
glim pieder lauku māja. Viņš
dziedājis un spēlējis kokli, un
Natālijai ienāca prātā, ka tieši šis
vīrs būtu īstais aizkadra teksta
diktors. To, ka trāpīts desmit
niekā, apliecinājusi Saksa meita
Ilze, kas mīt Kanadā – viņai
pirmajā brīdī licies, ka runā pats
papiņš, tik dabiski Ērglim iz
devies pirmajā personā atstāstīt
tenora dzīves un darba gaitas.
Ilzi Saksu (Ilse Lange-Mechlen)
filmas autorei izdevās atrast, pa
teicoties Saksu ģimenes locek
ļiem, kas joprojām mīt tais pašos
Peilēnos, kur pasaulē dzirnav
nieka ģimenē nācis Pauls. Viņš
dzimis rijā, bet nav jau vērts visu
izstāstīt, jo citādi pāries vēlme
uzmeklēt jauno dokumentālo
filmu. Un gluži kā mūsdienu
seriālā izklausās stāsts par pos
tošajiem ugunsgrēkiem, kas
Saksu ģimenei iegrūduši gaužā
nabadzībā. Vecāki, pēc ticības
pareizticīgie, nolēma izglītot dēlu
un viņu deviņu gadu ve
cumā
nodeva mācībām Debesbrauk
šanas draudzes skolā Rīgā. Tūdaļ

7

Dziedonis Pauls Sakss atdzīvojies uz ekrāna
zēns tika ieskaitīts baznīcas korī,
vienpadsmit gadu vecumā Pauls
iestājās garīgajā seminārā, kur
mācības bija par brīvu. Protams,
vilinājums bija iespēja izglītoties
mūzikā, Sakss bija aktīvs koŗa
dziedonis visās garīgajās mis
tērijās. Sākumā alts, pēc balss
lūzuma – tenors, seminārā lī
dztekus nodarbībām krievu
mēlē bija jāmācās arī latīņu un
grieķu valoda, bet zināšanas
dzimtajā – latviešu valodā nācās
papildināt pašam, apmeklējot
literārus sarīkojumus, teātŗa iz
rādes un koncertus, kas gan

bet tā kā šo uzvedumu nevar ie
rindot parasto operešu skaitā, jo
mūzika ņemta no paša Šūberta,
tad nav vairs bijis nekas pretim,
un ar lielu prieku tēlojis komponistu veselas 260 reizes. Šū
berta mūzika skanēja arī Saksa
solokoncertos, un kritiķu sprie
dumā Sakss bijis meistars savām
spējām atbilstoša repertuāra
izvēlē. “Viņa māksla intīma,
sirsnīga un smalka – kā tīra
avota veldze caurspīdīgā trau
kā…” – tie ir Jēkaba Graubiņa
vārdi, un Saksa rīkotie Šūberta
un arī citu komponistu dziesmu

Vācijā, no turienes ar Bellaccord
Electro skaņuplašu fabrikas, ap
gāda Grāmatu draugs un avīzes
Laiks īpašnieka Helmāra Ru
dzīša palīdzību viņiem izdevās
izceļot uz Amerikas Savieno
tajām Valstīm, kur Sakss kopā ar
Adu Benefeldi bija koncertējis
1922. gadā. Ar mūziku saistītā
profesijā profesoram strādāt ne
bija atļauts vecuma dēļ, un par
tenoru ķēniņu Latvijā sauktajam
Saksam bija jāaizmirst slavas un
panākumu vainagotie laiki un
skaistās dziesmiņas, apdziedot
mīlu un rozes, vijolītes, veco

diņai meklēja savas izsūtītās
meitas, no Latvijas izceļoja uz
Vāciju, taču pēc ASV vīzas atteikuma nevarēja doties pie māsas,
bet apmetās Dānijā. Tur pēc
latviešu komponistu un tautasdziesmu koncerta devās mūžībā
1954. gada 10. decembrī, tā arī
savas meitas nesastapusi. Par to
filmā gan nav minēts, taču
Natālija Ketnere ir apņēmības
pilna turpināt pētniecību, papla
šinot tēmu loku. Tajā ir arī
Mērijas māsa Olga, modiste,
kuŗai pirms kaŗa piederēja savs
salons Elizabetes ielā. Arī pēc

ratiņu u.c. Dziedonis Štatos
drīkstēja vien pasniegt privāt
stundas, viņa mūžs noslēdzās
astoņdesmit astotajā dzīves gadā
1966. gada 31. martā.
Jaunradītajā filmā par Paulu
Saksu liels baudījums ir klausīties
viņa brīnišķīgajā balsī, baudīt
mūziku, gremdēties atmiņās.
Taču saviļņojumu rada arī ie
spēja līdz ar tenora dzīves gaitām
no Taurupes līdz Amerikai iz
sekot Latvijas un tās tautas tra
ģiskajam liktenim, kas neizbē
gamas pēdas atstājis arī šajā
dzimtā. Natālija Ketnere ir pa
teicīga dziedātāja jaunākajai
meitai, kas dalījās ar materiāliem.
Filmas izskaņā skan viņas mātes
Irmas dziedājums, un Ilze ar
asarām acīs filmas veidotājai
atzinusies, ka tā ir pirmā reize
dzirdēt mammu dziedam.
Internetā var noskatīties ne
tikai jauno filmu Pauls Sakss. Kā
es kļuvu par dziedoni (https://
w w w. youtub e. c om /
watch?v=KVKT9tU3cdA), kura
zīmīgi sākas ar dziesmas vār
diem „skaista ir dzīve”, bet arī
interviju ar Ilzi Saksu (https://
w w w. youtub e. c om /
watch?v=uUv5JQ_
yNJc&t=102s) – viņa nav devusies vecāku pēdās, bet kļuvusi
par mediķi. Savulaik Ilzi kristījis
tēva draugs, mācītājs Jānis Jan
sons, kas kļuva par Rīgas Garīgā
semināra rektoru. Sakss bija
pareizticīgs līdz kapa malai, un
Jansons viņu salaulāja gan ar
Irmu, gan ar pirmo sievu Mēriju,
kas līdz ar savu māsu Olgu
Danosu bija Saksa audzēknes un
dziedāja Nacionālās operas korī.
Mērija Saksa līdz pēdējai stun

iepriekšējiem Natālijas darbiem
bijusi liela atsaucība, ir daudz
materiālu gan par slaveno dejo
tāju Piķieŗu dzimtu, gan komponistu Jāni Vītoliņu, kas jau 30.
gados pārcēlās uz ASV. Viņš
sacerējis baletu “Ilga”, kuŗā gal
veno lomu dejoja Mirdza Griķe,
un var sagaidīt, ka Ketnere
tuvākajā laikā pievērsīsies arī
kādas Latvijas baleta rītausmai
veltītas filmas radīšanai.
Liels atbalsts darbā ir meita
Alise, kas ir mūzikāli ļoti ap
dāvināta – dzied, komponē, ir
starptautiski pazīstama arī ar
skatuves vārdu Fox Lima. Lat
viešu šlāgeŗu skatuvē viņas dzies
mas, protams, neskan, taču Alise
ir erudīta skaņu technoloģijās,
kas svarīgas arī filmā par Paulu
Saksu. Ketneru ģimene savulaik
draudzējusies ar profesoru Jā
zepu Vītolu, ciemojusies pie viņa
Gaujienā, bet Alises tēvs Valde
mārs Ketners bija godalgots
radioamatieris un izgudrotājs,
jaunībā konstruēja elektrisko
ģitāru, kas spēja radīt ērģelēm
līdzīgas skaņas. Vēlāk aizrāvās ar
tūrismu un kādā pārgājienā uz
Elbrusu arī iepazinās ar Natāliju,
kas Rīgas Politechniskajā insti
tūtā apguva radio inženieŗa profesiju. Savas pētnieciskās grā
matas par Ogres novada vēsturi
un ļaudīm Ketnere izdevusi par
saviem līdzekļiem, un par savu
nozīmīgo darbību 2014. gadā
viņa ieguvusi titulu Gada
ogrēniete.

Ilze, Irma un Pauls Sakss Amerikā
semināristiem bija aizliegts.
Garīgajā seminārā nākamais
dziedonis aizvadīja desmit ga
dus, dziedāja arī pašas galvenās,
zeltītiem kupoliem rotātās Pa
reizticīgo katedrāles korī, kur
veidojās nākamajai dzīvei būtis
kas draudzības. Saksa kvēlākā
vēlēšanās, protams, nebija vis
kļūt par garīdznieku, bet gan
izglītot savu balsi. Viņš jau bija
uzstājies pat slepenos latviešu
dziesmu koncertos, skolojās pie
Pāvula Jurjāna, un 1902. gadā
Melgalvju namā sniedza savu
pirmo patstāvīgo koncertu.
Vienlaikus centīgais taurupietis
apguva agronoma profesiju, lai
būtu stabila iztikšana. Taču
Jurjāns, redzēdams tik spilgtu
talantu, savam audzēknim sa
gādāja ceļanaudu, lai viņš dotos
uz Romu studēt itāliešu dzie
dāšanas mākslu. Arī šeit neklājās
viegli, maizi latvietis pelnīja ar
dziedāšanu krievu pareizticīgo
baznīcā, jo cerēto pāris mēnešu
vietā Itālijā aizvadīti vairāki gadi.
Vēlāk Sakss labu laiku strādāja
Maskavā, tad Pēterburgā, kaŗa
gados sniedza koncertus kopā ar
citiem latviešu māksliniekiem,
bet līdz ar Latvijas brīvvalsts
dzimšanu atgriezās dzimtenē.
Kļuva par Nacionālās operas
solistu, kur darbojās līdz 1926.
gadam, dziedot vadošās liriskā
tenora partijas operās “Traviata”,
“Jevgeņijs Oņegins”, “Rigoleto”,
“Dēmons”, “Zemnieka gods” un
daudzās citās, sniedza koncertus
Eiropas pilsētās.
Tenors piedalījās Dailes teātrī
iestudētajā dziesmuspēlē “Trej
meitiņas”. Sākumā Sakss gan teicis, ka negrib dziedāt operetē,

vakari tika atzīti par augstāko
sasniegumu latviešu daiļdziedā
šanas mākslā.
Līdztekus paša priekšnesu
miem Sakss lielu enerģiju ie
guldīja jaunās dziedoņu paau
dzes audzināšanā kā profesors
Latvijas konservatorijā līdz pat
1944. gadam. Par Saksa vokālās
klases absolventiem kļuva dau
dzi jo daudzi no redzamākajiem
solistiem – vokālistiem, viņu
vidū Mariss Vētra, Adele Pul
ciņa-Karpa, Aleksandrs Jankov
skis, Vera Fričnoviča, Leonīds
Zahodņiks, Herberts Ozolītis,
Aleksandrs Viļumanis un, pro
tams, žilbinošā Elfrīda Pakule,
kas redzama filmas kadros. Pie
Saksa studijas beidza arī jaunā
dziedātāja Irma Kalniņa, kas
kļuva par tenora otro dzīves
biedri, pavadot ar viņu turpmāko
mūžu arī trimdā Vācijā un
Amerikā.
Pirmā laulība ar dziedātāju
Mēriju Vīksni tika šķirta. Tra
ģiskā kārtā abas Saksa vecākās
meitas – Mākslas akadēmijas
studente Ariadna un arfas klases
konservatorijas studente Jogita
tika izvestas uz Sibīriju 1941.
gada 14. jūnijā, kamēr profesoram ar sievu Irmu todien
izdevās no varmākām izbēgt un
paslēpties tuvējā gravā – no
izsūtījuma
atgriezās
tikai
Ariadna, turklāt sakropļota. Ar
uzvārdu Lindgrēna viņa pasaulē
laidusi trīs bērnus, un Paula
Saksa mazdēls Egons savulaik
mācījās Emīla Dārziņa speciālajā
mūzikas vidusskolā, dziedāja
korī, vēlāk spēlēja mežragu.
Pauls, Irma un Ilze Saksi 2.
pasaules kaŗa izskaņā nonāca

Rakstā izmantoti Ilzes Sakss
(Ilse Lange-Mechlen) un Natā
lijas Ketneres archīva foto
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Gadu mija Linkolnā

ĀRIJS R. LIEPIŅŠ
Pagājušais gads, kaut pandē
mijas ēnā, tomēr nespēja ie
spaidot latviešu dažādās nori
ses Linkolnā. Skaisti savas 70
gadu jubilejas atzīmēja draudze
un Daugavas Vanagu apvienība.
Kongresmeņa Don Bacon ie
rosmē notika Latvijas Aizsar
dzības ministrijas pārstāvju
piedalīšanās mūsu dievkalpo
jumā un sarīkojumā Latviešu
namā. Ar Roberta Blumberga
vizīti tika atzīmēti Latvijas
valsts svētki.
Ar bažām par darbinieku trū
kumu sākās plānošanas darbi
Ziemassvētku tirdziņam. Tomēr
atsaucība bija liela, un no
vembŗa pēdējās nedēļās drau

2022. gada 29. janvāris – 4. februāris

dzes nama virtuvē kūsāja akti
vitātes, cepot piparkūkas, baltos cepumus un, protams, pī
rāgus. Arī pats tirdziņš pievilka
lielu skaitu apmeklētāju, kuŗi
pēc ilgāka laika vēlējās ne tikai
satikties, bet arī baudīt garšīgās
pusdienas. Plašā izvēlē varēja
iegādāties Majoriņu ģimenes
bišu medu, Māras dekorātīvās
tortes, Anitas skaistās, moder
nās rotaslietas un Mar
garetas
dārzeņu konservus, kā arī DV
kalendārus.
24. decembŗa pievakarē no
tika Ziemassvētku dievkalpojums māc. Matt Schur vadībā.
Dziesmas un Bībeles lasījumi
pārmaiņus tika izpildīti abās

valodās. Trīs skaisti atskaņotus
solo priekšnesumus mums dā
vināja draudzes pianists. Drau
dzes priekšnieka ierosmē jau
vairākus gadus pēc dievkalpojuma lejas stāvā pulcējās drau
dzes locekļi, lai apsveiktu cits
citu un iebaudītu karstvīnu vai
kafiju ar draudzes gādātām un
pašu atnestām svētku veltēm.
Šaubas bija arī par Jaungada
sagaidīšanu. Tomēr, pateicoties
organizatoriem Jānim Straut
kalnam un Kārlim Indrikso
nam, telpu un galdu dekoratorei Mārai Žīgurei, mūziķiem
Matt Schur un James Mc Laugh
lin, kā arī ēdienu galdu pār
zinei Rasmai Strautkalns, tas Māra Žīgure ar svētku tortēm

notika. Visu dienu laika ziņotājs
mūs brīdināja par 6-8 collu
sniega nokrišņiem. Tomēr kādi
50 drošsirdīgie ieradās un to
nekad nenožēlos, jo vakars iz
veidojās par vienu no skaistā
kajiem un mūzikālākiem sarī
kojumiem Linkolnā. Tas iesā
kās ar Matt Schur klavieŗpro
grammu – F. Loesser “What Are
You Doing New Year’s Eve?”, tad
klausījāmies pazīstamās “The
Christmas Song”, “Christmas Time
is Here” un J. Styne “Christmas
Waltz”. Laiks bija atkal mazam
starpbrīdim, lai baudītu uzkodas un pacilātu vīna glāzes.
Sekoja vakara dalībnieku kop
dziedāšana angļu un latviešu
Sveicam vakara mūziķus James McLaughlin un Matt Schur
valodā ar svētku laika dzies
mām.
Stundu pirms pusnakts pie
flīģeļa sēdās James McLaughlin,
lai caur vairākām mūzikālām
filmām mūs vestu pie “Doktors
Živago” un Lauras tēmām. No
slēgumā atskaņojot skaisto “Bar
karolas” melodiju, viņš domās
mūs lēnām, gondoljeru pava
dībā “ieairēja” Jaunajā gadā.
Jau pirms pusnakts sāka
paukšķēt šampanieša pudeļu
korķi, pildījās glāzes un, tau
rītēm skanot, mūs ieveda tra
dicionālā Jaungada sagaides
dziesmā. Tad sākās šampaniešu
glāžu saskandināšana un ne
skaitāmi laimes vēlējumi. Pal
Pēc svētku dievkalpojuma pie uzkodu galda Rasma O’Connell Laimīgu Jauno gadu Laika lasītājiem vēl Džeims, Olivers, dies rīkotājiem par sajūsmas
pilno vakaru!
Sofija, Erēna, Astra un Andris
ar mazmeitu

MĀRIS BRANCIS
(Turpināts no 5. lpp.)
Avīzes lauku ļaudīm, kuŗiem
neviens pirms tam nebija neko
ieminējies par tuvākas un
tālākas apkārtnes notikumiem,
tomēr redaktors neslēpa, ka
daudzi slavējuši avīzes uzsāk
šanu, “dazch atkal turreja par
nevaijadzīgu nelietibu”, tādēļ
nezinādami, kam klausīt, kam ne,
“savu lietu augstam Debesu –
Tēvam un saviem mihļiem las
sitajiem gribbam pavehleht un
savu ceļļu staigaht, kā paschi
zinnam un prohtam”.
Avīzes stāstīja par norisēm kā
Kurzemē, tā Vidzemē un citviet
pasaulē, jo, pēc redaktora ie
skatiem, kurzemniekiem ir
jāpazīst sava dzimtene, lai kļūtu

Latviešu Avīzes pašlepnumam un pašcieņai
par tās patriotiem. Tādēļ
Vatsons iepazīstināja arājus ar
Kurzemes ģeografiju, vēsturi.
Daudzkārt viņš aicināja viņus
palikt latviešiem.
Pēc Vatsona pāragrās nāves
nāca citi redaktori no vācu
mācītāju puses, kuŗi daudz
sludināja Dieva vārdu. Latviešu
Avīzes būtiski mainījās tad, kad
savus sacerējumus sāka iesūtīt
pirmie latviešu literāti – Biržu
skrīveris Ansis Līventāls, Cīra
vas-Dzērves skolotājs Andrejs
Bergmanis, Dundagas mācītāja
kučieris Ernests Dinsbergs un
citi.
Diemžēl 19. gadsimtā bija
grūti dabūt atļauju izdot citas
avīzes. Tikai desmit gadus pēc
Latviešu Avīzēm Rīgā dienas
gaismu ieraudzīja otrs latviešu

laikraksts Tas Latviešu Ļaužu
Draugs, kas sāka iznākt 1832.
gada 1. janvārī.
Jāatzīst, ka Latviešu Avīzes ir
vienīgais laikraksts mūsu pre
ses vēsturē, kurš pastāvējis jo
ilgi – 93 gadus, līdz 1915. ga
dam, kad 27. aprīlī iespieda
pēdējo numuru, pāris gadus
pirms tam kļūdams par ik
dienas laikrakstu. Lai cik tas
brīžiem bija konservātīvs, kle
rikāls, nereti apkaŗoja jaun
latviešu idejas, taču tas ir
vienīgais laikraksts, kam bijis
tik gaŗš mūžs.
Tautiskais laikmets sākās ar
Anša Leitāna klajā laisto Mājas
Viesi, kas kļuva ļoti populārs
latviešu sabiedrībā. 1905. gada
beigās, kad atviegloja preses
brīvību, strauji palielinājās

avīžu un žurnālu skaits latviešu
valodā. Tiesa gan, reakcija spieda apturēt daļu avīžu un to
redaktorus sodīja ar cietumu,
tomēr maiss bija atrauts vaļā,
un izdevumu iznākšanu neva
rēja vairs pilnībā apturēt.
Kā varam uzzināt Latviešu
konversācijas vārdnīcā (bet ne
izslavētajā Nacionālajā enciklo
pēdijā), ka, piemēram, 1924.
gadā Latvijā iznāca pavisam
178 latviešu periodiskie izdevumi (54 laikraksti, 124 žur
nāli). To skaits auga, taču pēc
Ulmaņa apvērsuma daļa izdevumu pārstāja iznākt, vēl
mazāk tika laisti klajā padomju
okupācijas laikā. Atjaunojoties
Latvijas neatkarībai, periodiskie izdevumu skaits atkal
pieauga, taču tagad to pulks ir

krietni sarucis. Kas tos tagad
saskaitīs?
Lai vai kā, bet informācija
ļaudīm ir nepieciešama, viņi
pēc tās alkst un atrod kur nu
kurš – viens internetā, cits
avīzēs, kuŗas joprojām kaut kā
tomēr iznāk, un papīra formātā,
varbūt ieraduma vai nostalģijas
pēc, tās lasīt joprojām daudzi
kāro.
Kā būs turpmāk, Dievs vien
zina, bet pagaidām priecāsimies
par katru izdotu laikrakstu, ko
var nopirkt vai saņemt past
kastītē. Un pateiksimies Vatso
nam par viņa neatlaidību, prasmi, arāju tautas un valodas
mīlestību. Bez Vatsona iespē
jams mēs būtu citādāki. Viņš
mums iedeva pašlepnumu,
pašcieņu un garīgu spēku.

2022. gada 29. janvāris – 4. februāris
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***
Saeimas 100. jubilejas gads
18. janvārī Saeimā norisinājās
100. jubilejas gada svinīgā atklā
šana. Tā aizsāks vairāku mūsu
valsts parlamentārisma vēsturē
nozīmīgu notikumu jubileju cik
lu, informēja Saeimas Preses die
nestā. Svinīgā pasākuma dalībnie
kus un skatītājus uzrunāja Saei
mas priekšsēde Ināra Mūrniece
(Nacionālā apvienība).
Notiek ekspertu diskusija “Lat
vijas parlaments cauri laikiem”.
Tajā piedalās Satversmes tiesas
tiesnesis Gunārs Kusiņš, Latvijas
Nacionālā vēstures mūzeja direktora vietnieks Toms Ķikuts un
Vidzemes Augstskolas rektors
Gatis Krūmiņš. Diskusijas dalīb
nieki atskatās uz Saeimas sanāk
šanas laiku pirms 100 gadiem,
aplūko parlamenta attīstību, kā
arī vērtē parlamenta lomu mūs
dienu Latvijā. Simtgades atklā
šanas pasākumā būs iespējams
vērot arī vēsturiskās kinochronikas par Saeimas pirmajiem sasaukumiem. Savukārt par 1. Saeimas
sanākšanu, kā arī vēsturiskajiem
apsveikumiem, kurus 1. Saeima
saistībā ar to saņēmusi, vēstīs
aktieris Andris Keišs.
Saeima uz pirmo sēdi pulcējās
1922. gada 7. novembrī pulksten
12 Jēkaba ielas namā. Līdz ar 1.
Saeimas sanākšanu stājās spēkā
arī Latvijas valsts pamatlikums
jeb Satversme, kas noteica valsts
iekārtu un varas īstenošanas principus. Šogad svinēsim ne vien Sa
eimas, bet arī Satversmes 100.
jubileju, kā arī ilggadējā Saeimas
priekšsēža Paula Kalniņa 150.
dzimšanas dienu.
***
Roberts Zīle ievēlēts
par Eiropas Parlamenta
viceprezidentu
Eiropas Parlamenta (EP) depu
tāts Roberts Zīle 11. janvārī tika
ievēlēts par vienu no EP priekš
sēdētājas vietniekiem. Tā ir pirmā
reize, kad kādam no Baltijas valstu deputātiem uzticēts tik augsts
amats Eiropas Parlamentā.

Roberts Zīle
63 gadus vecais ekonomists Zīle
ilgus gadus bijis viens no Nacio
nālās apvienības līderiem, pildījis
gan finanču, gan satiksmes mi
nistra pienākumus. EP deputāta
amatā viņš darbojas jau kopš
2004. gada, šajā laikā Zīle četras
reizes ieguvis Latvijas vēlētāju
atbalstu, lai strādātu Eiropas Par
lamentā.
Zīle pārstāv Eiropas Konservā
tīvo un reformistu grupu (ECR
grupa). Saskaņā ar matemātisko
amatu sadalīšanas formulu, kas
tiek izmantota EP, viņa polītiskajai
grupai pienākas viens no 14 vietnieku amatiem. Zīle tika ievēlēts
ar 403 deputātu balsīm otrajā bal
sošanas kārtā.

***
ASV varētu nosūtīt līdz pat
5000 kaŗavīru sabiedroto
aizsardzībai Austrumeiropā
ASV valdība apsver iespēju no
sūtīt 1000 līdz 5000 kaŗavīru uz
Baltijas valstīm, Poliju un citām
Austrumeiropas valstīm, lai stip
rinātu sabiedroto aizsardzību pret
Krievijas iespējamo agresiju. Ga
dījumā, ja Krievija uzbruktu Uk
rainai, šo skaitu varētu palielināt
vēl desmitkārt. Informāciju par
iespējamo papildspēku nosūtīša
nu uz Austrumeiropu publicējis
laikraksts The New York Times, at
saucoties uz ASV valdības amat
personām. Laikraksts norāda, ka
ASV prezidenta Džo Baidena ad
ministrācija acīmredzot nolēmusi
mainīt stratēģiju, kas līdz šim
centās izvairīties no konflikta
saasināšanas.
“Mēs patiesībā palielināsim ka
ŗaspēka klātbūtni Polijā, Rumā
nijā un citur, ja viņš [Putins] rīko
sies. Šīs valstis ir daļa no NATO,”
pagājušonedēļ teica Baidens
Baltijas valstīs pašlaik ir izvietoti ap 4000 citu NATO dalībvalstu
karavīru, bet Polijā izvietoti ap
4000 amerikāņu kaŗavīru un vēl
1000 karavīru no citām NATO
valstīm.
***
Latvija atbalsta jaunus instru
mentus Eiropas robežu drošībai
Iekšlietu ministre Marija Golube
va (attēlā) piedalījās Eiropas kon
feren
cē par robežu pārval
dību,
kas norisinājās Viļņā, Lie
tuvā.
Konferenci organizēja Austrija,
Grieķija, Lietuva un Polija. Šīs
konferences mērķi bija palielināt
izpratni par jaunākajiem notiku
miem un izaicinājumiem robežu
pārvaldī
bas jomā, tostarp dažu
trešo valstu ļaunprātīgi veiktu
migrācijas instrumentalizēšanu
polītiskos nolūkos un pārrunāt
nepieciešamību pārskatīt Šenge
nas Robežu kodeksu, kā arī iz
maiņas ES tiesiskajā regulējumā
patvēruma jomā.

“Lai adekvāti reaģētu uz šo
agresiju, ir nepieciešama kopīga
un koordinēta rīcība ES līmenī.
Taču atbilstoša ES reakcija esošo
migrācijas instrumentu ietvaros
nav iespējama. Mums ir nepie
ciešami jauni instrumenti, lai iz
vairītos no ļoti nopietnām sekām,
ko rada pārslogotas migrācijas
pārvaldības sistēmas un izsmeltas
izmitināšanas iespējas, un kas
galu galā grauj sabiedrības uzti
cību mūsu spējai vajadzības gadī
jumā rīkoties izlēmīgi. Latvija
atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas
jauno priekšlikumu grozīt Šenge
nas Robežu kodeksu un tā galvenos elementus, kuŗu mērķis ir
uzlabot ES ārējo robežu aizsar
dzību un drošību Šengenas zonā.
Mēs īpaši atzinīgi vērtējam ES
reakciju par trešo valstu īstenoto
migrantu instrumentalizāciju, kā
arī ES īstenoto plašāku robežu
uzraudzību. Mūsuprāt, pieņemot

jaunos noteikumus, tas sniegs
mums tik ļoti nepieciešamos in
strumentus pretdarbībai situāci
jās, kādas Latvija šobrīd piedzīvo,”
sacīja iekšlietu ministre Marija
Golubeva.
***
RTU zinātnieki izstrādājuši
iekārtu dzeŗamā ūdens
cauruļu skalošanai
Rīgas Techniskās universitātes
(RTU) zinātnieki radījuši pārvie
tojamas iekārtas prototipu, kas
spēj konstatēt nogulšņu apjomu
caurulēs un tīrīt tās. Liela daļa cil
vēki gan Latvijā, gan visā pasaulē
dzīvo pilsētās, kur dzeramais
ūdens tiek nodrošināts centrali
zēti. Jau izsenis ūdens piegādes
sistēmas tiek veidotas tā, lai tās
varētu izmantot ne vien mājsaim
niecības, bet tām varētu pieslēg
ties klāt arī ugunsdzēsēji. “Mūs
dienās, projektējot ārējās ūdens
apgādes tīklus, galvenais akcents,
uz ko skatās projektētāji, ir dro
šība saistībā ar ugunsgrēku dzē
šanu – cauruļvadu kapacitāti. Lai
brīdī, kad ugunsdzēsēji piebrauc,
var ātri paņemt vajadzīgo ūdens
daudzumu un nodzēst uguns
grēku. Tas ir ļoti svarīgi, bet
projektēšanas laikā aizmirstam
par ūdens kvalitāti,” skaidroja
RTU pētnieks Jānis Rubulis. Ja
nebūtu svarīgs šis drošības jautā
jums un ik pa brīdim ūdens ap
gādes tīklos nenotiktu avārijas,
tad liela daļa cauruļu būtu krietni
šaurākas. Taču platajās caurulēs
reizēm rodas saduļķojums. Tādu
ūdeni negribas ne dzert, ne ar to
mazgāt drēbes. “Tā kā ir sama
zināts plūsmas ātrums, nogulsnes
nogulsnējas. Brīdī, kad mainās
plūsmas ātrumi, piemēram, no
tiek avārija, kāds plīsums vai vien
kārši ir lielāks patēriņš, tad šīs
daļiņas tiek uzduļķotas, un ūdens
lietotāji krānā redz uzduļķoto
ūdeni,” stāstīja Rubulis
RTU kopā ar sadarbības partneriem radīts inovatīvas mobilas
iekārtas prototips, ar kura palī
dzību iespējams gan konstatēt sa
duļķojuma apmēru ūdens apgā
des tīklā, gan izskalot caurules no
nogulsnēm.
***
300 kilometri suņu pajūgā
Čechijā. Latvieši ar 8 Aļaskas
malamutiem pošas sacensībām

Miķelis un Sanita Vīksnes. Aļas
kas malamutu audzētāji // Foto:
Latvijas Radio

ar malamutu vajag komūnicēt, es
domāju, ka arī ar jebkuŗu suni,
bet it sevišķi ar malamutu vajag
komūnicēt kā ar divgadīgu, trīs
gadīgu bērnu. Tieši pēc tā paša
principa – mācīt viņam, ko drīkst
un ko nedrīkst. Mēs dosimies uz
Čechiju, uz Eiropas smagāko un
gaŗāko distanci, kas ir 300 kilometri. Tas tāds testa brauciens
man, jo pēc mēneša man būs jā
piedalās pasaules čempionātā
Zviedrijā, arī 300 kilometri. Ar
vienu pajūgu – astoņi suņi, un viss
dzīvē nepieciešamais tev ir līdzi:
suņiem ēdiens, sev ēdiens, plītiņa,
telts, guļammaiss,” stāsta Sanita.
***
Latvijas armija vienmēr
ir gatavībā, šobrīd
varam justies droši

Šobrīd nav pamata uztraukties
par Latvijas drošību, un Latvijas
armija ir gatava reaģēt uz dažādām
situācijām, lai novērstu potenciālo
apdraudējumu, “Latvijas Televī
zijas” raidījumā ”Rīta Panorāma”
sacīja Latvijas bruņoto spēku ko
mandieris ģenerālleitnants Leo
nīds Kalniņš (attēlā). “Mēs šobrīd
varam justies droši, un bruņotie
spēki vienmēr ir darbojušies pro
aktīvi, lai spētu paredzēt vairākus
soļus uz priekšu un būtu vienmēr
gatavībā. Šobrīd mēs monitorē
jam situāciju 24 stundas dienā un
septiņas dienas nedēļā,” viņš no
rāda.
Nepieciešamībā stiprināt Latvi
jas armiju, L. Kalniņš atzīst, ka
pagājušogad Nacionālie bruņotie
spēki ir aktīvi strādājuši, lai pie
saistītu jaunus cilvēkus profesio
nālajam militārajam dienestam
armijā un Zemessardzē. Šobrīd
līdz 2023. gadam ir paredzēts sa
sniegt 8000 cilvēku skaitu dienes
tā, taču vissvarīgākais nav skaitlis,
bet gan reālās kaujas spējas, kas ne
vienmēr ir atkarīgas no cilvēku
skaita.
***
Caur Zemessardzi iemācās
pieņemt jaunus izaicinājumus
Jauniešiem ir visdažādākās brī
vā laika pavadīšanas iespējas,
tomēr daudzi jauni cilvēki labprāt
pievienojas Zemessardzei. Tā viņi
gūst iespēju brīvprātīgi kalpot
savai valstij, rūpējoties par tās
drošību un aizsardzību.
Šo iespēju jau otro gadu iz
manto divdesmit gadus jaunā Lel
de Melece, kuŗa veido foto un vi
deo materiālus Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādes 31. kājnieku
bataljonam. Jauniete cer, ka arī
nākotnē turpinās darboties tuvējā
bataljonā.

“Inču” saimnieki Sanita un Mi
ķelis Vīksnes aizved Latvijas Ra
dio uz voljeriem, kur mīt 21 pie
augušais Aļaskas malamuts un vēl
pulciņš kucēnu. Vēl lielāks prieks
suņiem ir, kad tie tiek izlaisti no
voljera. “Šis ir barvedis, un tas otrs
ir vietnieks, bet šis ir izpilddirektors un tas ir direktors,” par da
žiem suņiem stāsta Sanita. Jau
kopš bērnības suņi viņai ir pati
kuši un vienmēr arī ir bijis kāds
suns, bet tad nākusi lielā mīlestī- Lelde Melece militārajās mācī
ba – Aļaskas malamuti. “Principā bās “Namejs 2021”

Sarunā ar portālu “Sargs.lv”
mei
tene atklāj, ka piedāvājums
iesaistīties Zemessardzē bijis ne
gaidīts un izaicinošs. Iepriekš mi
litārā nozare un tās procesi bijuši
sveši, bet ar mammas iedrošinā
jumu un māsas pamudinājumu
2020. gada augustā veiksmīgi
apgūts Zemessardzes pamatap
mācības kurss. Tagad, kā pati
Lelde saka, viņa ir saslimusi ar šo
profesiju.
***
Aizsardzības ministrijas
parlamentārā sekretāre
uzturēsies vizītē Ukrainā
No 24. līdz 28. janvārim Aiz
sardzības ministrijas parlamen
tārā sekretāre Baiba Bļodniece
uzturēsies vizītē Ukrainā, lai tiktos ar Ukrainas aizsardzības no
zares amatpersonām un nodotu
dāvinājumā humānās palīdzības
sūtījumu.

Baiba Bļodniece (attēlā) tiksies
ar Ukrainas aizsardzības ministra
vietnieku, parlamentāro sekretāru
Oleksandru Poliščuku un citiem
Ukrainas Aizsardzības ministrijas
vadības pārstāvjiem, lai apspriestu Ukrainas drošības situāciju un
nepieciešamo atbalstu Ukrainai
aizsardzības spēju stiprināšanā.
***
Iedzīvotāji par piemērotāko
vietu Nacionālajai akustiskajai
koncertzālei uzskata
Kongresu namu
20. janvārī, Kultūras ministrija
(KM) un Latvijas Architektu sa
vienība (LAS) tiešsaistes seminārā
#RīgaiSavuKoncertzāli informēja
sabiedrību par aizvadītajā gadā
īstenotajā pētījumā izvirzītajām 6
Nacionālās akustiskās koncertzā
les novietnēm Rīgas cen
trā; no
tām padziļināti tika ap
lūkotas
LAS izvirzītās 3 novietnes ar vis
lielāko potenciālu attiecībā uz
stratēģisko un pilsētvides attīstī
bu, kā arī ietekmi uz nākotnes
sabiedrību – rūpniecības preču
tirgus territorija, Andrejsala un
Rīgas Kongresu nams.
Pasākumā tika prezentēta arī
2021. gada decembrī tirgus un sa
biedriskās domas pētījumu centra
SKDS veiktā aptauja, kuŗas dati
liecina – Latvijas iedzīvotāji par
piemērotāko no minētajām 6 no
vietnēm Rīgas centrā Nacionālās
akustiskās koncertzāles izbūvei
uzskata Rīgas Kongresu namu.
***
25. janvāŗa vakarā
Lielajā ģildē izskanēja
daudzu ļoti gaidītais, bet pan
dēmijas dēļ vairākkārt pārceltais
Margaritas Vilcānes jubilejas koncerts “Margarita. Melodija. Mode”.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
Līdz ar jubilāri tajā piedalījās
Latvijas Nacionālais simfoniskais
orķestris un vesela plejāde iemī
ļotu mūziķu – Raimonds Pauls,
Zigfrīds Muktupāvels, Normunds
Rutulis, Intars Busulis un daudzi
citi. Vēl viens dziedātājai veltīts
īpašs notikums bija viņas skatuves
tērpu izstāde, ko Lielajā ģildē va
rēs apskatīt, sākot no sestdienas,
29. janvāŗa.
***
LNB izstāde pretī architekta
Gunāra Birkerta simtgadei

triepiens, vitāls kolorīts un kon
krētās vietas būtību tveroša kom
pozīcija,” norādīja izstādes veido
tāji.
***
Animācijas īsfilma “Čuči čuči”
atlasīta konkursam Berlinālē

Februāŗa sākumā Berlīnes
starptautiskajā kinofestivālā pa
saules pirmizrādi piedzīvos ani
mācijas studijā “Atom Art” radītā
režisores Māras Liniņas īsfilma
“Čuči čuči”. Īsfilma balstīta po
pulārākajā latviešu šūpuļdziesmā
“Aijā, žūžū, lāča bērni” un veidota
īpašā technikā – filca animācijā.
***
Ušakovam uzrāda apsūdzību

Uzsākot ceļu pretī izcilā architekta Gunāra Birkerta (19252017) simtgadei 2025. gadā, no
17. janvāŗa Latvijas Nacionālās
bi
bliotēkas (LNB) M stāvā būs
skatāma izstāde “2025 / Birkertam
100: Okupācijas mūzeja piebūve –
lielā modernista pēdējais īsteno
tais projekts”, informē LNB pār
stāvis Augusts Zilberts. Izstāde
iepazīstinās ar Birkerta skicēm,
video materiāliem no šī projekta
pirmās publiskās apspriešanas
2001. cgadā un arhitektūras fotografa Indriķa Stūrmaņa fotoattē
liem. Izstāde aplūkojama līdz 15.
aprīlim un ieeja tajā ir bez maksas.
***
Rēzeknē pirmo reizi eksponēs
Alekseja Naumova gleznas

Prokuratūra uzrādījusi apsū
dzību eiroparlamentārietim, biju
šajam Rīgas mēram Nilam Uša
kovam krimināllietā par aizliegtas
videonovērošanas ierīces glabā
šanu. Apsūdzība uzrādīta pagā
jušā gada nogalē pēc Krimināl
likuma panta par sevišķā veidā
veicamiem operatīvās darbības
pa
sākumiem speciāli radītu vai
pielāgotu iekārtu, ierīču vai in
strumentu aprites aizlieguma pār
kāpšanu. Par šādu nodarījumu
var piemērot brīvības atņemšanu
līdz diviem gadiem, sabiedrisko
darbu, vai naudas sodu, atņemot
tiesības uz noteiktu nodarbošanos
uz laiku līdz pieciem gadiem. Jau
ziņots, ka pērn novembrī Eiropas Parlaments (EP) plenārsēdē
atcēla deputāta imunitāti Ušako
vam. Pēc imūnitātes atcelšanas
Ušakovs saglabās EP deputāta
pilnvaras, jo tās ir Latvijas valsts
Alekseja Naumova gleznu izstā piešķirtas viņam kā eiroparla
de “Pasaules ainava”
mentārietim, un neviena cita
iestāde tās nevar atņemt.
Latgales vēstniecības Gors māks
las galerijā tiks eksponēta māksli
nieka, Latvijas Mākslas akadēmi
jas profesora Alekseja Naumova
gleznu izstāde “Pasaules ainava.
Ņujorka, Parīze, Venēcija, Rīga,
Honkonga, Kanē, Rundāle…”.
Mākslinieka Alekseja Naumova
glezniecība Rēzeknē tiek ekspo
nēta pirmo reizi. Izstāde būs ap
skatāma no 21. janvāra līdz 6.
martam, informēja rīkotāji.
“Aleksejs Naumovs konsekventi darbojas ainavas žanrā, intensīvi glezno plenērā, turklāt ne
tikai siltajās Dienvideiropas ze
mēs, kur ciprešu tumšais zaļums
kontrastē ar spilgto debesjumu,
bet arī Latvijas krāsainajās vasarās
un skaudrajās ziemās. Viņa darbu
pamatā ir pārliecinošs un izsvērts

***
Ziņas īsumā
• Pasaules Veselības organizācija (PVO) neizslēdz iespēju, ka
pēc koronavīrusa omikrona pa
veida pašreizējā viļņa pandē
mija Eiropā varētu beigties,
intervijā ziņu aģentūrai AFP sa
cīja PVO Eiropas reģiona direktors Hanss Klūge.
• Ministru kabinets 18. janvāŗa
sēdē apstiprinājis Kultūras mi
nistrijas iesniegto “Saliedētas un
pilsoniski aktīvas sabiedrības
attīstības plānu 2022.–2023.ga
dam”. Tas sagatavots, lai nodro
šinātu Saliedētas un pilsoniski
aktīvas sabiedrības attīstības pa
matnostādnēs līdz 2027. gadam,
kā arī Nacionālajā attīstības plānā
noteikto mērķu un uzdevumu
izpildi.
• Saeima 20. janvārī koncep
tuāli atbalstīja vairāku Saeimas
frakciju deputātu iesniegtos gro
zījumus Dzīvnieku aizsardzības
likumā, kas paredz no 2026. gada
1. janvāŗa Latvijā ievērojami ie
robežot kažokzvēru audzēšanu.
• Latvijas Tirdzniecības un rūp
niecības kamera (LTRK) valdības
pārstāvjiem pieprasa nekavējošu
rīcību enerģētikas krizes pārva
rēšanai, jo līdz šim piedāvātie at
balsta risinājumi esot nepietiekami un situācija energoresursu pa
tērētājiem – gan uzņēmējiem, gan
iedzīvotājiem – kritiska.
• Saeimas deputāts Romāns
Naudiņš vērsies parlamenta Pre
zidijā ar iesniegumu par izstā
šanos no Nacionālās apvienības
(NA) Saeimas frakcijas, aģentūrai
LETA pastāstīja Saeimas priekš
sēde Ināra Mūrniece (NA). Polī
tiķe, kuŗa arī pārstāv NA frakciju,
norādīja, ka ir skumji, ka kollēga

2022. gada 29. janvāris – 4. februāris

I N M E MOR IA M

Andrievam
Ezergailim
Mūžībā aizejot

(10.12.1930. – 22.01.2022.)
Sērīgā svētdienā noliecu galvu
vēsturiskās taisnības cīnītāja priek
šā, viņam aizejot. Cīnītājs viņš bija.
Vēl labi atceros Baltijas studiju
veicināšanas apvienības (AABS)
konferenci Viskonsinas Univer
sitātē Madisonā 1986. gada maijā,
kuŗā Andrievs uzstājās ar provo
katīvo referātu :“Who Killed the
Jews of Latvia?” Tas bija sākums
viņa darbam pie holokausta iz
pētes, ko sākumā ne visi uzņēma
pozitīvi. Taču viņa veikums bija
tas, kas ļoti palīdzēja atspēkot ne
patiesības laikā, kad Latvijā holokausta pētniecība saprotamu ie
meslu dēļ tikai sākās. Viņa gal
venās tēzes vēl arvien ir spēkā.
Par šo Andrieva referātu pēc
konferences bija protesti trimdas
sabiedrībā, pat no tolaik ALAs
priekšsēža Aristīda Lamberga.
(Vairas Vīķes-Freibergas, AABS
prezidentes un minētās konferen
ces priekšsēdes, atbildes kopija,
aizstāvot akadēmisko brīvību ie
pretī Lamberga apsūdzībām, ir
manā archīvā.)
Tas bija toreiz. Galvenokārt pa
teicoties Andrieva izaicinājumam
un izturībai esam tālāk, bet ne
tuvu ne galā. Andrievs strikti no
raidīja latviešu kolektīvo vainu
holokaustā. Viņš arī norādīja uz
nacistiskās Vācijas un PSRS propagandas lomu kolektīvās vainas
mīta radīšanā. Bet liktenis, ko pie
dzīvojis sagūstītajiem latviešu le
ģionāriem veltītais piemineklis
Zēdelgemā liecina, ka šim mītam
vēl arvien aug atvases, ar kuŗām
mums arvien vēl jācīnās.
Latvijas Okupācijas mūzejs
2005. gadā izdeva viņa grāmatu

Nazi/Soviet Disinformation about
the Holocaust in Nazi-Occupied
Latvia: Daugavas Vanagi: Who
Are They? – Revisited (Rīga, Latvi
jas Okupācijas mūzeja biedrība,
2005, 215 pages), kas atspēkoja
savulaik padomju propagandas
izplatītās nepatiesības un apmelojumus par trimdas latviešu atbil
dību holokaustā, uz ko diemžēl
bija atsaukušies vairāki Rietumu
vēsturnieki, tā radot mītu par
“bez
vāciešu holokaustu Latvijā.”
Man bija gods to rediģēt, un vēl
arvien jūtos pagodināts, ka šī
grāmata joprojām tiek minēta –
protams, pretējā nozīmē – kā
mēģinājums noliegt latviešu vai
nu holokaustā.
Andriev, paldies par cīņu, pal
dies, par padarīto! Mums vēl
daudz, daudz darba priekšā. Tu
esi iedzinis vagu. Mums tā jā
turpina.
Valters Nollendorfs

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ir pieņēmis lēmumu atstāt frak
ciju. Mūrniece tāpat pauda nožē
lu, ka nav personiski sanācis iz
runāties ar Naudiņu un ka polī
tiķis lēmumu esot pieņēmis bez
aprunāšanās ar frakcijas kollēgām.

KANADA. 19. janvārī no
tika Latvijas vēstniecības Kana
dā organizēta Eiropas Savienības
Grāmatu kluba Otavā tiešsaistes
tikšanās ar latviešu rakstnieci
Noru Ikstenu, iepazīstinot un
Ziņas sakopojis P. Karlsons daloties pārdomās par romānu
“Mātes piens”. Latvijas vēstnieks
Kanadā Kārlis Eichenbaums, uz
runājot tikšanās dalībniekus, uz
svēra Latvijas literātūras un kul Nora Ikstena
tūras kopumā nozīmīgo lomu,
iepazīstinot ar Latviju un latviešiem. Augstvērtīgi mākslas darbi kā
“Mātes piens” palīdz arī izskaidrot Latvijas vēsturi, pat mūsu lik
teņgaitas, norādīja vēstnieks. Latvijas vēstniecībai pēdējos gados tā
ir viena no darba prioritātēm, it īpaši rīkojot izstādes, filmu izrādes
un literāros sarīkojumus. Vēstnieks Eichenbaums atgādināja par rē
gulārajiem grāmatu dāvinājumiem dažādām Kanadas grāmatu krā
tuvēm, izsakot gandarījumu, ka 2021. gada rudenī sadarbībā ar Lat
vijas Nacionālo bibliotēku, apjomīgs sūtījums nonāca Kanadas Na
cionālajā bibliotēkā un archīvos (Library and Archives Canada),
Otavas un Toronto pilsētu bibliotēkās. Šobrīd jaunākā tulkotā lat
viešu daiļliterātūra un izzinošā literatūra par Latviju ir pieejama
plašam interesentu lokam. Sagādātās grāmatas ir gan latviski, gan arī
angliski un pat franciski.
Drīzumā Latvijā gaidāma arī mākslas filmas, kas veidota par
romāna motīviem, pirmizrāde.Latvijas vēstniecība Kanadā pateicas
rakstniecei Norai Ikstenai par dalību sarīkojumā.
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nā Vienotība”) – 25 %. Kā iz
skaidrot paradoksu, ka it kā ne
mīlēto Kariņu tik daudzi tomēr
vēlētos redzēt Ministru prezidenta krēslā? Acīmredzot cilvēki
saprot, ka Kariņš ir darba rūķis,
kuŗš šajos smagajos laikos vien
kārši “velk vezumu”. Dara brī
žiem nepatīkamas, bet tomēr
vajadzīgas lietas.
Kaut kas dīvains notiek Latvijā. Uz mirkli iedomāsimies
kādu Afrikas valsti, kuŗā neat
karīga sabiedriskās domas izpē
tes kompanija noskaidro – vis
nemīlētākais polītiķis ir prezidents, savukārt tas, kuru tauta
vēlētos redzēt premjēra krēslā,
sēž cietumā. Ko mēs teiktu?
Diktatūra! Zaļo un Zemnieku
Savienība jau paspējusi apsolīt,
ka tā neatbalstīs Levita pārvēlē
šanu uz nākamo pilnvaru termi
ņu. Partijas paziņojumā, kas iz
platīts pērnā gada novembrī,
lasāms: “Aizvien skaudrāk iezī
mējās Valsts prezidenta Egila Le
vita kā valsts vadītāja līderības
problēma. Acīmredzams, ka valstij sarežģītos brīžos E. Levits
vienkārši nespēj vai nevēlas pildīt savus Valsts prezidenta pie
nāku
mus un “pazūd aiz savas
pils augstajiem mūriem”, nespē
jot adekvāti reaģēt uz notiku
miem sabiedrībā”. Kāpēc ZZS tā
rīkojas? Ne jau domājot par
nākamajām prezidenta vēlēša
nām, līdz tām vēl jāgaida pusotrs
gads. Daudz tuvākas ir 14. Saei
mas vēlēšanas, tās notiks pēc as
toņiem mēnešiem, šī gada 1. ok
tobrī. Patiesībā ir skumji, ka

viena no latviskajām partijām
zvejo balsis uz prezidenta nepo
pulāritātes rēķina. It kā atbildot
uz šo kritiku, intervijā portālam
delfi.lv prezidents izteicās: “Ja
polītiķiem reitingi ir svarīgāki
par lēmumiem, tas nozīmē – val
dība skatās uz to, ko pilsoņi do
mā. Un šeit ir pilsoņa atbildība –
viņam pašam ir jāapzinās, ka
populisms ved uz nekurieni, un
diemžēl ir pierādījies, ka viena
daļa sabiedrības to nesaprot”.
Šiem vārdiem var piekrist. Un
tomēr vismaz daļa no atbildības
par pašreizējo situāciju jāuzņe
mas arī pašam prezidentam un
viņa komandai. Pirmkārt, cilvēki
sagaida aktīvāku Levita iesaistī
šanos valsts dzīvē. 2008. un 2009.
gados, kad Latvijai draudēja fi
nanču katastrofa, faktiski bankrots, toreizējais prezidents Valdis
Zatlers pats pēc savas iniciatīvas
devās uz Briseli, lai runātu par
atbalstu Latvijai. Viņa padomnieki rēgulāri piedalījās Ministru
kabineta sēdēs, sevišķi izšķirošos
brīžos klāt bija arī pats Zatlers.
Šodien pamatoti tiek uzdots jau
tājums – varbūt prezidentam Le
vitam vajadzēja sekot Zatlera pa
raugam un 2020. gada nogalē
personīgi kontrolēt, kā veicas ar
Covid-19 vakcīnu iepirkšanu.
Diemžēl vēlāk izrādījās, ka val
dība bija nogulējusi vakcīnu ie
pirkumu, kas bija par iemeslu
Veselības ministres Ilzes Viņķeles demisijai. Otrkārt, prezidentam joprojām nav izdevies atrast
ceļu uz cilvēku sirdīm, uzrunāt
tās. Covid-19 pandēmijas laikā

bijis mazāk novadu apmeklēju
mu un tikšanos ar cilvēkiem. Pa
visam reti tikuši uzņemti ārzem
ju viesi. Tāpat prezidenta ko
manda nav pratusi komunicēt
ar sabiedrību apstākļos, kad aizvien vairāk cilvēku informāciju
smeļas nevis no laikrakstiem, te
levīzijas un radio, bet gan no
interneta portāliem un sociāla
jiem tīkliem. Sabiedrisko attie
cību eksperts Jurģis Liepnieks
izteicies, ka “Levita kungs bija
labs tiesnesis, taču labs polītiķis,
izrādās, viņš nav”. Es pats drīzāk
sliecos pievienoties tiem, kuŗi
apgalvo, ka “šis nav Levita laiks”.
Viss būtu labi, ja Latvija līdzīgi
Šveicei atrastos kaut kur Eiropas
viducī, tālu no Krievijas un Pu
tina. Prom no nelegālo migrantu
pūļiem, kuŗi pulcējas pie Balt
krievijas robežas. Ja latvieši spētu samaksāt par augstajām ener
ģijas cenām. Un pats galvenais –
ja nebūtu Covid-19 pandēmi
jas. Līdzīgs liktenis piemeklējis
ASV prezidentu Baidenu, kuŗam
atbalsts amerikāņu sabiedrībā
gada laikā samazinājies no 56 %
līdz 42 % un turpina krist. Mani
joprojām nodarbina jautājums –
kāpēc pēdējās prezidenta vēlē
šanās Amerikai nācās izvēlēties
starp Baidenu un Trampu? Vai
tiešām 330 miljonus lielā nācija
nespēja izvirzīt spēcīgākus, ga
dos jaunākus kandidātus, uz ku
ŗiem var droši paļauties grūtos
laikos? Baidenam šogad apritēs
80 gadu. Ja Tramps izlems kan
didēt nākamajās prezidenta vēlē
šanās, viņam tad būs 78 gadi.

Baraks Obama reiz izteicās, ka
pasaules problēmas ceļas no “ve
ciem vīriem, kuŗi neprot laikus
paiet malā” (“old men, not getting
out of the way”). Brīdī, kad Oba
ma atstāja Balto namu, viņam
bija 55 gadi.
Un tagad kāds privāts vēro
jums no malas, kas gan nepre
tendē uz socioloģiskas aptaujas
objektīvitāti. Aizvadītajos mēne
šos radu, draugu un paziņu lokā
intereses pēc esmu uzdevis vienu
un to pašu jautājumu – kuŗš, jū
suprāt, šodien būtu pats piemē
rotākais Valsts prezidents? Pa
rasti tiek minēti divi vārdi – aiz
sardzības ministrs Artis Pabriks
un Eiropas parlamenta deputāts
Roberts Zīle. Ar piebildi – kā
mums šodien noderētu Vaira
Vīķe-Freiberga! Un vēl kāda in
teresanta parādība – ja Zīles at
balstītāji nākamajās Saeimas vē
lēšanās visi kā viens gatavi balsot
par viņa pārstāvēto Nacionālo
apvienību, tad to pašu nevar teikt
par Pabrika partiju “Attīstībai/
Par!”. Cilvēki uzskata, ka Pabrika
vieta drīzāk būtu Nacionālajā
apvienībā vai Zemnieku savie
nībā. Tā vien izskatās, ka Saei
mas vēlēšanās mūs gaida ne
viens vien pārsteigums.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Piemiņas zaimotāji

SALLIJA
BENFELDE
Šogad, 20. janvārī, Tieslietu
ministrija un Latvijas Okupācijas
mūzejs atklāja tēlnieka Gļeba
Panteļējeva radīto Gunāra Astras
piemiņai veltītu pieminekli “Ne
baidies!”. Piemineklis atrodas
Rīgā, Baumaņa skvērā (Brīvības
iela 34) iepretim Apgabaltiesai –
šajā ēkā 1983. gadā atradās
Latvijas PSR Augstākā tiesa, kas
Gunāru Astru notiesāja pirms
38 gadiem.
Latvijas neatkarības aizstāvi
Gunāru Astru tiesāja divas rei
zes – 1961. un 1983. gadā. Ie
slodzījumā viņš pavadīja 20 sava
mūža gadus. 1988. gadā Astra
tika amnestēts, bet pēc diviem
mēnešiem mīklainos apstākļos
mira Ļeņingradas kaŗa hospitālī.
Pēc Latvijas neatkarības atjauno
šanas viņu attaisnoja abās lietās.
Par leģendu nu jau kļuvis viņa
teiktais 1983. gada 15. decembŗa
tiesas sēdes pēdējā vārdā: “Es
ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns
murgs. Tas dod man spēku šeit
stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir
daudz cietusi un tādēļ iemā
cījusies un pārcietīs arī šo tumšo
laiku.”
Taču domājot par šo dienu,
20. janvāri, kad Latvijā atceras
1991. gada janvāŗa barikāžu
aizstāvjus un šogad tika atklāts
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Par reitingiem un polītiķiem

JURIS
LORENCS
Sākoties jaunajam, 2022. ga
dam, Latvijas mediji publicēja
sabiedriskās domas pētījumu
kompānijas SKDS aptaujas re
zultātus. Tā veikta aizvadītā gada
decembrī ar mērķi noskaidrot
Latvijas iedzīvotāju uzticēšanos
valsts institūcijām, kā arī augs
tāko amatpersonu darbības vēr
tējumu. Izrādās, Valsts prezidentu Egilu Levitu pozitīvi vērtē
22 % aptaujāto, negātīvi – 68 %,
pārējiem 10 % nav viedokļa. Ne
daudz labāks ir ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa darbības
vērtējums: pozitīvi – 25 %, ne
gātīvi – 67 %, nav viedokļa – 9 %.
Un lai arī aptaujātie latvieši abas
amatperosnas vērtē pozitīvāk
nekā cittautieši, kopējie rezultāti
nav patīkami. Nav iemesla ne
ticēt šiem cipariem. Kaut vai
tāpēc, ka SKDS pakalpojumus
bieži izmanto arī valsts iestādes.
Un tagad par citu SKDS veiktu
aptauju, kas tika veikta pagājušā
gada oktobrī. Izrādās, par pie
mērotāko Ministru prezidenta
amatam Latvijas iedzīvotāji uz
skata apcietināto bijušo Ventspils
mēru Aivaru Lembergu (“Lat
vijai un Ventspilij”) – 36 % ap
taujāto. Viņiem seko tagadējais
Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš (“Jaunā Vienotība”) – 34 %,
starptautiskās Šacha federācijas
rīkotājdirektore Dana ReiznieceOzola (bijusi Saeimas deputāte
un ministre no Zaļo un Zem
nieku savienības) – 28 %, aiz
sardzības ministrs Artis Pabriks
(“Attīstībai/Par!”) – 26 %, ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs (“Jau
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piemineklis Astram, gribas teikt:
“Zeme, atveries! Vai tiešām ne
virs zemes, ne debesīs nav soda,
kas nāks pār Gunāra Astras pie
miņas zaimotāju galvām?!” Jo
skvērā bija sapulcējušies arī val
dības un vakcinācijas pretinieki,
kuŗi ar skaļu svilpšanu un ūji
nāšanu centās pārtraukt Valsts
prezidenta Egila Levita un Ties
lietu ministra runas atklāšanas
laikā. Svilpēju vidū bija ne viens
vien pandēmijas mēnešos popu
lāritāti ieguvis protestētājs, – sa
zvērestības teoriju un viltus ziņu
izplatītājs. Tiesa gan, šo protes
tētāju vadoņi Gobzems un Šle
sers paši nebija ieradušies, bet
tādi viņu tuvākie līdzgaitnieki
un atbalstītāji, kā zivju konservu
ražotājs Babris, brīnumūdens
gatavotājs Pļaviņš un vēl daži ak
tīvisti apmierināti noraudzījās
trokšņojošajā ļaužu bariņā. Ne
tobrīd, ne vēlāk, kad sociālajos
tīklos sākās pārmetumu lavīna,
adresēta tiem, kuŗi gribēja iz
jaukt pieminekļa atklāšanu, ne
viņi, ne viņu atbalstītāji tā arī
nesaprata (vai negribēja saprast),
ka ar savu izturēšanos patiesībā
ir zaimojuši Gunāra Astras pie
miņu, ka bēres un piemiņas pa
sākumi nav tā vieta un laiks, kad
svilpt un aurot. Šim ļaužu baram

bija pilnīgi vienaldzīgs Valsts
prezidenta teiktais, atklājot pieminekli: “Beidzot tas ir izveidots
un novietots pašā Rīgas centrā
pie vēsturiskās ēkas, kur Astra
pirms vairāk nekā 38 gadiem
tika notiesāts. Pie ēkas, kur pa
domju režīms sprieda tiesu par
latviešu brīvības cīnītāju.” Viņi
centās, cik vien spēja, lai Prezi
denta teiktais nebūtu dzirdams.
Tāpat viņi izturējās arī tieslietu
ministra uzrunas laikā, izliekoties nezinām, ka piemineklis
tapa, pateicoties ministra Jāņa
Bordāna ierosinājumam un mi
nistrijas atbalstam. Tieslietu mi
nistra teiktais svilpējiem: “Savā
ziņā man ir kauns un ir paze
mojoši šeit stāvēt un dzirdēt, kā
tautas daļa, kas ir apmāta un
kuŗa acīmredzot ir okupantu pa
kalpiņi, vēlas izjaukt šo pasāku
mu, par kuŗu Gunārs Astra ir
cīnījies un miris. Kad es pirmo
reizi uzzināju par Gunāru Astru,
viņa drosmi un ziedošanos, aiz
stāvot mūs – latviešus, tas mani
dziļi skāra. Tas mani pamodi
nāja.”
Protams, svilpējus un bļāvējus
tas nepamodināja, jo pandēmijas laiks un vēlēšanu gads viņu
prāt ir īstais brīdis, kad “gāzt
valdību”, “gāzt režīmu” utt. Ir

skumji, ka šie cilvēki nesaprot
un nezina, ka vārdu “režīms”
lietojam, runājot par okupācijas
laiku un to nemaz negrib saprast.
Demokratiskās valstīs valdī
bas un polītiķu kritika ir vaja
dzīga, lai pašu ievēlētie tautas
pārstāvji neaizmirstu savus pie
nākumus, meklētu un atrastu la
bākos risinājumus tautai un valstij. Jā, arī Latvijas valdība ir kļū
dījusies, vilcinājusies un brīžam
tās lēmumi ir bijuši ne pārāk
profesionāli un ir pelnījuši kri
tiku. Tomēr kritikai jēga ir tikai
tad, ja tā ir konstruktīva un ra
cionāla, ja tā rosina diskusiju,
liek atrast risinājumus. Ālēšanās
un bļaustīšanās labumu nenes,
turklāt bļāvēji veikli aizmirst, ka
paši vien ir balsojuši par tiem,
kuŗi šobrīd ir aizgājuši no savām
Saeimas frakcijām, kuŗu nostāja
mainās līdzi vējam. Un traģiski
ir tas, ka “režīma gāzēji” pat ne
mana un nesaprot, kā veikli ar
viņiem manipulē un vadoņu
lomu ir uzņēmušies tie, kas ne
slēpj savas simpātijas pret agre
sīvi noskaņoto Krieviju, kuŗa
cenšas iegūt neatkarīgu valstu
komandiera lomu un ir gatava
izraisīt kaŗu. Šie aktīvisti nepa
mana vai izliekas nepamanām,
ka nostājoties pret viņu iedo

māto režīmu, viņi nostājas pret
savu valsti, nevis pret kļūdām un
neizdarību. Krievijas propaganda, pateicoties arī vietējo vado
nīšu alkām pēc varas par katru
cenu, ir iekļuvusi viņu domāšanā
un vada viņu ikdienas darbus.
Leģendārais dziesminieks, No
bela prēmijas laureāts Bobs Di
lans ir teicis: “It may be the devil
or it may be the Lord but you’re
gonna have to serve somebody.”
Mēdz sacīt, ka var neintere
sēties par polītiku, bet polītika
agri vai vēlu interesēsies par tevi.
Var uzskatīt, ka darītais un sa
cītais nepadara par kādas polī
tikas piekritēju un atbalstītāju,
bet patiesībā, dzīvojot sabiedrībā,
izmantojot to, ko tā dod un prasot no tās to, ko gribi saņemt, tu
kalpo kādai idejai arī tad, ja ne
saproti un negribi saprast. Atliek
cerēt, ka šogad, ievēlot savus
pār
stāvjus Saeimā, to atcerēs
i
mies.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Kārļa Ulmaņa iniciātīva, kas nezaudē aktuālitāti
Saruna ar skolotāju Vēsmu Vītolu

LĀSMA
GAITNIECE
Šķiet, neatradīsies uz pasaules
tāda cilvēka, kuŗa personības vei
došanā savu artavu nebūtu devuši
pedagogi. Latvijā cilvēku, kuŗi ie
guvuši augstāko pedagoģisko iz
glītību, ir ļoti daudz. Krietni ma
zāks ir to pedagogu, kuŗi tiešām
darbojas izglītības laukā. Tur
klāt – vai visi no viņiem pelnījuši
lepni tikt dēvēti par skolotājiem...
Kāpēc? Jo tas ir aicinājums, Dieva
dots talants un mīlestība – šīs trīs
lietas atklājas dažādos veidos,
tostarp arī kā fantastiskas darba
spējas, sevi netaupot, brīžiem pat
sevi dedzinot.
Pie Sergeja Jēgera, mūsu slavenā kontrtenora, mīļās skolotājas
Vēsmas Vītolas ciemojos īpašā
datumā – 2021. gada 20. oktobrī,
kas sakrīt ar Sergeja Omas 81.
dzimšanas dienu. Ir sagaidīts
krāšņs rudens pilnbrieds, kad
ierodos Vēsmas nelielajā namā
kas atrodas kādā no mazajām
Pārdaugavas ieliņām. Ne mazāk
krāšņas kā gadalaiks ir arī viņas
gleznas – spilgtām krāsām, spēcī
giem otas triepieniem, dzīvi ap
liecinošas. Ziedi un tauriņi ir
skolotājas radošās daiļrades pa
matmotīvi. “Tātad tomēr vasara,
ne rudens,” – pie sevis nodomāju.
Zalves ielas namā, kur skolotāja dzīvo, laiks rit it kā citā di
mensijā: šeit nav ne miņas no
trokšņainās, steidzīgās Rīgas.
Krūzēs tiek salieta smaržīga zāļu
tēja, un mūsu saruna var sākties.
“Tas bija 1995. gads, kad, sākoties
ziemas brīvdienām, mans dēls
Zigmunds no skolas atnesa 9.
klases liecību ar divnieku. Abi ar
vīru tolaik bijām bez darba, kas
situāciju vērta vēl drūmāku. Sa
pratu, ka dēlam jāmaina skola, tā
pēc devos uz Rīgas Mūzikas in
ternātskolu runāt ar direktori.
Kāpēc šāda izvēle? Pirmkārt,
Kalnciema iela atrodas tuvu Zal
ves ielai. Otrkārt, tur par latviešu
valodas skolotāju strādāja Valda
Dimze. Es viņu pazinu,” savu
skumjo stāstu iesāk Vēsma Vītola.
“Tad nu gāju ar savu puiku pie
direktores runāt. Viņa negribēja
dēlu ņemt, taču sāka iztaujāt
mani – kāda man izglītība, par ko
strādāju, ko protu.” Šķiet, Dievs
apžēlojās, un Vēsma, kaut arī paudusi, ka nav gatava strādāt izglī
tības iestādē, pat pretojusies pie
runāšanai, tieši tur dabūja zīmē
šanas un mājturības skolotājas
vietu, un arī viņas dēls tika uz
ņemts skolā. Darbs bija jāsāk uz
reiz pēc ziemas brīvdienām, 11.
janvārī. Tā viņi satikās – Zig
munds Vītols atsāka mācības 9.
klasē, kur priekšā bija Sergejs Jē
gers. “Sergejs un viņa klasesbiedrs
Agris Raspopovs izlēma pie ma
nis mācīties mājturību, tāpat nāca vecāko klašu skolēni. Viņi bija
atsaucīgi; es jutu, ka esmu pie
ņemta – savējā. Pieņēma arī
manu dēlu.”
Nākamā epizode, kas Vēsmai
Vītolai labi palikusi prātā, arī ir
izmisuma caurausta. “Tā paša
gada pavasarī vienudien redzu,
ka Sergejs sēž pie skolas uz soliņa.
Sākam runāt, un viņš man atklāj,

ka uz teātŗa izrādēm un koncer
tiem iešu kopā ar savu dēlu. Tas
nav piepildījies, taču Dievs man
to izkārtoja citā veidā – Sergejs
bija tas, kuŗš vienmēr aicināja uz
teātriem.”
Vēsma Vītola atzīst, ka tieši Ser
gejs ir tas cilvēks, kuŗš ietekmējis
viņas mūzikālo gaumi. “Agrāk
klausījos radio. Viņš man jautā,
ko tu tur klausies? Atbildēju, ka
man nav atskaņotāja, tāpēc klausos radio. Ilgi nebija jāgaida –
Ziemassvētkos Sergejs man uzdā
vināja gan atskaņotāju, gan mū
zikas diskus,” viņa atceras. Vēl
aizķēries prātā, ka bijušais au
dzēknis viņai atdevis grāmatu par
slaveno grieķu operdziedātāju –
Vēsma Vītola
ka apmeklējot Lilijas Stiebras ak
tiermeistarības kursus Maskavas
ielā, taču ir paaugstināta mācību
maksa, kas viņam nav pa kabatai.
Jāmaksā 30 lati jeb 10 lati par
katru mēnesi. Viņam tādas naudas nav, arī Oma no savas pastnieces aldziņas kursu izmaksas
segt nevarēs,” atklāj Vēsma Vītola.
“Pie sevis nodomāju – kā var būt
tāda netaisnība?! Kā var būt, ka
neviens viņam to naudu nevar
iedot? Tik mērķtiecīgs cilvēk
bērns, bet viņam naudas dēļ de
guna priekšā aizveras durvis.
Pārnācu mājās, pārskatīju savas
krājkasītes saturu. Jā, ir! Būs Ser
gejam, par ko apmaksāt kursus.
Toreiz kā joku sarunājām, ka
viņš man naudu atdos, kad būs
liels un slavens mākslinieks!
Pirms vairākiem gadiem mūzikas
namā “Daile” Sergejs šo gadījumu
pastāstīja publiski.”
Kā nākamais atmiņu zibsnis
no tā laika skolotājai palicis prātā
9. klases audzēkņu sarīkojums
skolas zālē, kuŗā, protams, dzie
dāja arī Sergejs. “Es klausījos un
spēju tikai raudāt.”
Vēsma Vītola ar prieku atceras,
ka skolas gados lielākā daļa pedagogu pret Sergeju Jēgeru un abām
viņa māsām bija noskaņoti lab
vēlīgi. “Neparasti bija tas, ka sko
lotāja Žanete Valtere pret Sergeju
izturējās kā audžumāte, pat glu
dināja kreklus, taču māsas viņa
nez kāpēc nepieņēma,” Vēsma
atceras. “Es viņus nedalīju. Sanāca
pat tā, ka biju Allai klases audzi
nātāja. Ja ar kaut ko netikām galā,
teicu Sergejam, jo abas māsas
viņu ļoti respektēja.”
Gan Sergejam Jēgeram, gan
Vēsmas Vītolas dēlam Zigmun
dam sākās vidusskola. “10. klasē
notika liela traģēdija, pat divas.
Tās mūs vienkārši satrieca. Puišu
klasesbiedrene Inese Vilhelma
izdarīja pašnāvību. Nenosar
gā
jām… Un neilgi pēc tam klasesbiedru Māri Zāļukalnu pieveica
leikoze. Divas nāves.” Sergejs uz
ņēmās iniciātīvu, ka klasesbiedri
abus pāragri mirušos vairākkārt
apmeklē kapos; ar laiku Ineses
kapavieta tika labiekārtota, uzstā
dīja piemineklīti, tādā veidā sa
glabājot meitenes piemiņu. “Apziņa, ka dzīvība var būt tik trausla,

Sergejs Jēgers savā jaunajā ampluā pie skolotājas Vēsmas glez
nas
ka cilvēks te ir un te pēkšņi viņa soprānu Mariju Kallasu (Μαρία
vairs nav, šiem skolas bērniem Κάλλας). “Tā bija grāmata, kas
nāca ļoti agri.”
mani ļoti iespaidoja: vilku pa
Iespējams, tas sakrita ar laiku, rallēles starp Kallasas sūro likteni
kad izkristalizējās Sergeja Jēgera un savējo.”
vērtību sistēma. Viena no viņa
Protams, lielākais prieks skolo
rakstura īpašībām ir pateicība ‒ ja tājai bija, kad viņa varēja baudīt
kāds pasniedzis roku, palīdzējis. sava audzēkņa uzstāšanos uz da
Skolotāja Vītola uzskata tā: “Ja žādām skatuvēm. Īpaši neaizmirs
kāds Sergejam ir kaut ko palī tama atmiņā palikusi dziedātāja
dzējis, viņš to atceras un cenšas pirmā plašākā uzstāšanās kā
atdarīt, cik vien var. Reiz Vecgada kontrtenoram kopā ar diriģentu
vakarā viņš man zvana un saka – Andri Veismani Melngalvju na
Alla nobrauks garām. Jā, māsa mā, Vecrīgā. “Es sēdēju kā sastinatbrauca un atveda pilnu somu ar gusi. Baiļojos, kaut tikai, Dieva
visādiem labumiem. Ar to varēju dēļ, kaut kas nenojūk! Tas bija
nokraut visu galdu un vēl palika koncerts, kuŗā gan Sergejs, gan
pāri. Arī pēc manas slimošanas Andris Veismanis dziedāja kā
ar kovidu tiku lutināta. Ja vien kontrtenori.”
Sergejs var, viņš gādā!”
Vēsma Vītola atklāj, ka viņu
Vēl viņai palicis prātā, ka laika ļoti iespaidojusi krievu ezotēriķa
posmā pirms pandēmijas Sergejs Aleksandra Svijaša atziņa, ka glez
Jēgers gan viņu, gan vēl vairākus nām ir jābūt nevis birojos, bet gan
cilvēkus daudzreiz aicināja uz cietumos, skolās un slimnīcās.
teātriem. Taču pirms tam bija “Šo domu pastāstīju Sergejam, un
posms, kad viņš uz teātri veda viņš to pēc pāris gadiem arī īs
bērnu nama “Vita” (tur pats strā tenoja,” viņa atceras. “Mani “ievildāja) audzēkņus. “Biju sapņojusi, ka” labdarībā – esot pietrūcis dā

vanu, tāpēc Sergejs man teica, lai
dodu savas gleznas. Atdevu visas,
kas man tajā brīdī bija mājās,
kādu duci. Citureiz, kad saslima
Oma un nokļuva slimnīcā “Gaiļ
ezers”, Sergejs atbrauca pie manis,
lika no sienām noņemt gleznas,
lai aizvestu uz slimnīcu, jo tās
gaiteņi izskatoties vienkārši bries
mīgi. Es pati biju klāt, kad tika
izlemts, pie kuŗas sienas un kuŗā
kabinetā kuŗu gleznu likt. Mūsu
ideja bija, lai ar skaistumu slim
nīcas telpas izskatītos mājīgāk, lai
cilvēki, ejot pa gaiteni, justos kaut
mazliet labāk. Tas droši vien arī
izdevās, taču Omai ārsti diemžēl
palīdzēt nespēja...” Jāpiebilst, ka
Vēsmas Vītolas gleznas rotā arī
Iļģuciema cietuma sienas.
Abiem kopā – skolotājai Vītolai
un viņas bijušajam audzēknim –
izdevies paveikt lielu sirdsdarbu.
Runa ir par labdarības akciju
“Es mazā ziedā lielu mīlestību
lieku”, kuŗas mērķis veselu 17
gadu gaŗumā bija aicināt Latvijas
māksliniekus ziedot savus mākslas darbus mūsu valsts skolām –
katru gadu citai. Nosaukuma
autore ir Vēsma Vītola, kuŗa savā
grāmatplauktā pamanījusi dzej
nieces Mirdzas Ķempes lirikas
krājumiņu “Mīlestības koks”. Pa
ņēmusi to rokās, viņa sāka šķirstīt,
līdz pamanījusi rindas, kas šķita
visiederīgākās: “Es mazā ziedā
lielu mīlestību lieku”. Kur vēl pie
mērotāk!
“Īstenībā šīs iniciātīvas autors
ir prezidents Kārlis Ulmanis, kuŗš
savulaik ieteica skolām dāvināt
grāmatas un mākslas priekš
metus,” viņa atklāj.
Lai mūsu saruna nebeigtos uz
tik pesimistiskas nots, Vēsma
Vītola atklāj vēl kādu interesantu
epizodi, kuŗu Sergejs Jēgers jau
sen ir aizmirsis. “Maziņš būdams,
Sergejs brauca pie Marinas Kos
teņeckas. Viņš rakstniecei dzie
dāja un pat uzdāvināja kādu ro
taļlietu. Pēc daudziem gadiem
tiekoties, Marina Kosteņecka jau
tāja, vai viņš to rotaļlietu vēl
atceras. Nē, viņš neatcerējās, taču
rakstniece to bija saglabājusi.
Sergejs ir palīdzējis arī Marinai
Kosteņeckai.”
Atgriežoties pie Sergeja Jēgera
un Vēsmas Vītolas sirdsdarba –
labdarības akcijas “Es mazā ziedā
lielu mīlestību lieku”, jāpiebilst,
ka nekas nav beidzies. Pandēmija
apturējusi ne vienu vien labu ini
ciātīvu, taču tā nebūs mūžīgi. Kad
atgriezīsies ierastais dzīves ritms,
iesāktais uzņems jaunus apgrie
zienus, tiks turpināts. “Par spīti
tam, ka nekad neesam reklamē
jušies ne televīzijā, ne citos medijos, bija vērojams, ka ar katru
gadu akcijā piedalījās arvien vai
rāk mākslinieku. Pēdējos gados
viņu skaits pārsniedza simtu. Pie
ļauju, ka viens no stimuliem ir ap
ziņa, ka skaistas lietas nevar cil
vēkus padarīt sliktus, bet gluži
pretēji – labākus, atvērtākus. Vide
ir tā, kas veido personību,” pauž
Vēsma Vītola. “Šīs lietas paliek
mūžu mūžos, tāpēc jāļauj skaistu
mam palīdzēt. Apstāties nedrīkst.”
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Līdz ar Jaunā gada pirmo
dienu jauns cēliens sācies arī
Pasaules brīvo latviešu apvie
nībai (PBLA), kuŗas vadībā
stājies Pēteris Blumbergs, līdz
šinējais Amerikas latviešu apvienības (ALA) priekšsēdis.
To, ka kandidēs uz šo amatu,
Blumbergs nolēmis apmēram
pirms gada. Pēc sešiem veiksmīgiem gadiem ALA vadībā –
ar Latvijas Simtgades svinību
pasākumiem, dažādu jaunu
projektu un Spotlight Latvia
ekonomikas foruma izveidi, ar
spējīgas komandas savākšanu
ap sevi, šķitis, ka ir laiks zinā
šanas un pieredzi “eksportēt”
arī uz PBLA.
Ar jauno PBLA vadītāju pār
runājām viņa ieceres organizā
cijas iekšējās pārmaiņās, priori
tāros darbus un projektus 2022.
gadā, filozofiskas atšķirības Ame
rikas un Eiropas latviešu domā
šanas veidā un PBLA “ģeogra
fijas” paplašināšanu.
Tikai pērn rudenī pabeidzāt
darbu Amerikas latviešu apvie
nībā, bet ar šo gadu esat kļuvis
par vadītāju Pasaules brīvo
latviešu apvienībai. Vai sanāca
“atvilkt elpu?”
Varēja būt ilgāks laiks atpūtai,
jo parasti ALAs kongresi notiek
pavasarī, bet aizvadītais, kuŗā
plānoju atstāt priekšsēža amatu,
pandēmijas dēļ tika pārlikts uz
rudeni. Normā
los apstākļos
mana atpūta būtu bijusi visu va
saru un rudeni. Bet pāriet no
ALAs uz PBLA vadīšanu nebija
grūti, jo abu organizāciju misijas
ir līdzīgas.
Jaunajā PBLA valdē un, pie
mēram, kasieŗa un Kultūras
fonda priekšsēža amatos Ame
rikas latvieši pārstāvēti plaši.
Arī vice
priekšsēdis Mārtiņš
Andersons ir no ALA. Vai tas
palīdzēs sasniegt ieceres, ar
kuŗām stājaties jaunajā amatā?
Jau kopš PBLA dibināšanas
ALAi ir piecas vietas valdē. Pā
rējām lielajām dalīborganizā
cijām – pa trim. Varētu teikt, ka
Amerikas latviešiem vienmēr
bijusi mazliet lielāka teikšana,
bet tas gluži tā nav īstenojies. Pēc
manas pieredzes, PBLA mēģina
darboties ar konsensusa pieeju.
Nav balsojumu, kur nostājas
astoņi pret septiņiem.
Tas, ka prezidijā ir divi Ame
rikas pārstāvji – es un Mārtiņš
Andersons – ir mazliet neierasti.
Šajā gadījumā tā vienkārši sa
nāca – mēs abi tikām nominēti,
piekritām kandidēt un tikām
ievēlēti. Tā ir demokratija – mēs
nevaram spiest citiem kandidēt,
un valdei acīmredzot bija pie
ņemams, ka mēs abi nākam no
ASV. Nereti organizācijas skatās
nevis uz ģeografiju, bet to, kuŗi
konkrētajā brīdī ir spējīgākie cil
vēki šiem amatiem. Mārtiņam
Andersonam ir iespaidīgs CV,
esmu pārliecināts, ka viņš būs
ļoti spējīgs šajā amatā. Es kā
priekšsēdis vēlos rosināt diskusiju par iespējamu prezidija papla
šināšanu ar vēl vienu viceprezidentu, iespējams, izraugoties
pēc reģionālā principa. Otra
iespēja – mēs varētu aizņemties
ideju no Diasporas konsultātī-

Par PBLA jaunajiem izaicinājumiem
vās padomes par rotējošajiem
nepastāvīgajiem valdes locek
ļiem. Tur es vēlētos piesaistīt
kādu, kuŗš dzīvo Rīgā, lai tādē
jādi apliecinātu, ka arī Latvija ir
daļa no Pasaules Brīvo latviešu
apvienības.
Manas pilnvaras šajā amatā
tikai tikko sākušās, tādēļ ir maz
liet par agru prognozēt, kā šīs
idejas attīstīsies, bet es ceru šajā
jomā visai drīz kaut ko iesākt.
Vai PBLA darbībā saredzat
vēl kādas pārmaiņas?
Mana priekštece PBLA priekš
sēdes amatā Kristīne Saulīte dzī
vo Rīgā, bet pandēmijas dēļ

panākumiem, strādājot ALA. Es
ceru līdzīgā veidā vadīt arī
PBLA.
Mēs apsveram iespēju arī ie
viest konsultatīvo padomi, kuŗā
būtu dažādu jomu lietpratēji, kas
palīdzētu, piemēram, formulēt
nostāju īpašos jautājumos. Ļoti
noderētu lietpratēji, piemēram,
augstākās izglītības jautājumos,
kas mūs konsultētu. Šī ideja vēl
ir pārrunu procesā.
Kā žurnāliste diasporas jau
tājumos strādāju vien divus
gadus. Pa šo laiku radies ie
spaids, ka starp Eiropas un
Ame
rikas latviešiem pastāv

šana vairāk orientēta uz to, kā
mēs varam palīdzēt Latvijai. Mēs
sūtām ziedojumus daudzbērnu
ģimenēm utt. Nevēlos veidot
stereotipus, bet, manuprāt, Ei
ropā vairāk valda domāšana –
ko Latvija var dot mums? Mūsu
skolām, mūsu sarīkojumiem.
“Tilts” ir tas, ka mēs varam
mācīties viens no otra. Es do
māju, ka Latvijas valsts vēlas,
lai Eiropas latviešu organizācijas kļūtu patstāvīgākas, ma
zāk
atkarīgas no valdības, ka skolās
vecāki vienkārši maksā lielākas
skolas maksas un nesagaida lie
las subsīdijas no Rīgas. Bet arī

Pēteris Blumbergs: “Vēsturiski atskatoties, Ei
ropas latviešu apvienība (ELA) pirms 65 gadiem
bija viena no PBLA dibinātājām – kopā ar ALA.
No šāda skatupunkta, starp Eiropas un Amerikas latviešiem ir bijusi ilggadēja draudzība. Pē
dējos desmit gados izveidojusies drīzāk filozo
fiska atšķirība. Amerikā, kur ir vairāk “vecās
trimdas” latviešu, kas droši vien ir mazliet turī
gāki, domāšana vairāk orientēta uz to, kā mēs
varam palīdzēt Latvijai. Mēs sūtām ziedojumus
daudzbērnu ģimenēm utt. Nevēlos veidot stereo
tipus, bet, manuprāt, Eiropā vairāk valda do
māšana – ko Latvija var dot mums?”

Amerikas latvieši var mācīties.
Mēs nedrīkstam būt pārāk lepni, jo var pienākt laiks, kad ASV
un Kanadas latviešiem arī va
jadzēs lielāku palīdzību no Lat
vijas.
Tā ir vienīgā atšķirība, ko starp
Amerikas un Eiropas latviešiem
saredzu, jo, kad “eiropieši” un
“amerikāņi” satiekas, tad visi ir
labi draugi. Dziesmu svētkos
Toronto pirms diviem gadiem
bija ļoti daudz latviešu no Īrijas,
Lielbritanijas, Vācijas. Ceru, ka
viņi būs arī Minesotas Dziesmu
svētkos, savukārt Eslingenas 75
svētkos Vācijā ieradīsies daudz
viesu no ASV un Kanadas.
Amerikas un Eiropas latvieši
sadarbojas arī organizāciju lī
menī. ELA pārstāvis piedalījās
ALA 70. kongresā Čikāgā. Sa
vukārt man jau bija nopirkta
biļete lidojumam uz ELA gada
sapulci 2020. gadā, ko tomēr nā
cās atcelt pandēmijas dēļ.
Tātad –no personiskā viedokļa mēs visi esam draudzīgi
ārzemju latvieši!
Kādi ir jūsu tuvākie plāni,
projekti, ko PBLA vēlaties īste
not šajā gadā?
Ir daži uzdevumi, kas jau
iesākti un kuŗus turpināsim,
tostarp gatavošanās Saeimas vē
lēšanām – izplatīt par to infor
māciju, veicināt ārzemju latviešu piedalīšanos. Mēs arī gatavojamies Dziesmu svētkiem Minesotā – vēlamies tos atbalstīt
un piedalīties. Gatavojamies

Foto: Timurs Subhankulovs
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PBLA biedri nevarēja no ārze
mēm tikt uz Latviju. Tāpēc, man
šķiet, ka Kristīne uzņēmās diezgan daudz darba, ko veica pati.
Es ceru vadīt PBLA vairāk kā
komandu, protams, ar caurspī
dīgumu un komūnikāciju. Strā
dāt pie tā, lai visi jūtas sadzirdēti.
Esmu iesācis tikties ar visu
PBLA dalīborganizāciju pār
stāvjiem. Vēlos saprast, kādas ir
viņu prioritātes un ko viņi sa
gaida no PBLA biroja, lai pa
līdzētu tās īstenot.
Otra ļoti būtiska lieta – man ir
jāatrod un jāpārliecina vislabākie
cilvēki nākt manā komandā! Tas
bija viens no maniem lielākajiem

zināma “rīvēšanās”. Vai šis vē
rojums atbilst īstenībai, ja tā ir –
vai saredzat kādu “tiltu” starp
abām pusēm?
Šai temai mēs varētu veltīt
atsevišķu interviju. Vēsturiski at
skatoties, Eiropas latviešu apvie
nība (ELA) pirms 65 gadiem bija
viena no PBLA dibinātājām –
kopā ar ALA. No šāda skatupunkta, starp Eiropas un Ame
rikas latviešiem ir bijusi ilgga
dēja draudzība.
Pēdējos desmit gados izvei
dojusies drīzāk filozofiska atšķi
rība. Amerikā, kur ir vairāk “ve
cās trimdas” latviešu, kas droši
vien ir mazliet turīgāki, domā

Trīs jūru iniciātīvas samitam,
kas jūnijā notiks Rīgā.
Taču ir vēl divi jauni izaicinā
jumi, kam būs jāpievērš uzma
nība. Viens ir drošības jautā
jums. Varbūt ne Latvijā, taču
citviet Eiropā jūtamas simpatijas
pret Krievijas aktīvitātēm. Es kā
ALA pārstāvis ceru šo jautājumu uzsvērt Amerikas polītiķiem
un runāt par to arī Latvijā.
Otrs – “iznākšana” no pandē
mijas laika. PBLA kopā ar da
līborganizācijām būs aktīvi jā
veicina cilvēku atgriešanās lat
viešu sabiedrībā. Īpaši man rūp
jaunieši. Piemēram, Amerikas
latviešu jaunatnes apvienība di
vus gadus pēc kārtas ir atcēlusi
savu gada sapulci, kas parasti
bija arī liela ballīte, kur Amerikas latviešu jaunieši sabrauca,
lai labi pavadītu laiku, taču – arī
lai pārrunātu nopietnas tēmas.
Jau divus gadus nācies atcelt arī
dažādas sporta meistarsacīkstes,
kas tradicionāli piesaista daudz
jauniešu. Tāpēc ir jautājums, kas
notiks ar šiem jauniešiem? Man
ir idejas, ko darīt, bet tas būs liels
izaicinājums.
Par Latvijas valsts diasporas
polītiku – kuŗās jomās to vēr
tējat ar plūsa zīmi un kuŗās
gribat redzēt lielāku progresu?
Pamatā viss iet labi. Mēs jūta
mies iesaistīti, un mūsu viedoklis tiek uzklausīts un novērtēts.
Tas ir, pateicoties Diasporas li
kumam un aktīvai diasporas
vēstniecei Elitas Gaveles darbī
bai. Man nav īpašu sūdzību.
Mēs ceram nākamajos mēne
šos rīkot tikšanās ar Izglītības un
Kultūras ministrijām, ar kuŗām
mums ir visvairāk saistības.
Dzīvojot Vašingtonā, gadu
gaitā bijusi iespēja satikt dau
dzus Latvijas ministrus, Saei
mas deputātus, arī prezidentus,
premjērus, vēstniekus. Man un
manam vietniekam ir labi kontakti Rīgā, tāpēc sadarbība ar
Latvijas valsts pārstāvjiem varētu
būt viena no stiprajām pusēm
jaunajai PBLA komandai.
Aizvadītajās desmitgadēs lie
las latviešu kopienas izveido
jušās ļoti daudzās pasaules
valstīs – vai ir iecere paplašināt
PBLA aktīvo dalībnieku “ģeo
grafiju”?
PBLA ir organizāciju apvie
nība. Mūsu dalīborganizācijas
aktīvi pieņem jaunus dalībnie
kus. Zinu, ka Eiropas latviešu
apvienība katru gadu pieņem
vienu vai divus jaunus biedrus.
Amerikas dienvidos pēdējos ga
dos uzplaukušas vairākas jaunas
organizācijas. “Kanadieši” stāsta,
ka viņiem pēkšņi Edmontonā,
kas ir Kanadas rietumos, radusies jauna, aktīva latviešu sabied
rība. “Austrālieši” stāsta, ka Jaun
zēlande ir atkal “atdzīvojusies”.
Tātad mēs zinām par šo feno
menu, un PBLA piedalās tā at
tīstībā caur savām dalīborgani
zācijām. Mēs, protams, esam
laimīgi, ka dažādās vietās pa
saulē veidojas jaunas cilvēku
grupas, kas ieinteresētas latvie
tībā.
Publikācija tapusi sadarbībā
ar portālu latviesi. com.
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“Mans gurdais ceļiniek, nāc mājās atpakaļ!”
INGUNA
DAUKSTE-SILASPROĢE
Par Andreju Johansonu (1922–
1983), sagaidot viņa astoņdesmito
dzimšanas dienu, reiz teikts –
Rīgas svārku mūžam nenovalkā
tājs, vēstures iedzīvinātājs, dzej
nieks, mūžam rīdzinieks. Šie vār
di precīzi izteic erudīto Andreja
Johansona personību un precīzi
iezīmē dzīves nozīmīgāko telpu –
Rīgu. Stokholmā viņu dēvējuši
arī par Stokholmas Misiņu.
Andrejs Johansons rakstniecībā
ienāca kā ģimnazists, jau 20. gs.
30. gadu otrajā pusē lasāmas
pirmās publikācijas, apceres par
mākslu. Skolas gados darbojās
žurnāla “Skolu Dzīve” redakcijā
kopā ar savu draugu un klasesbiedru Oļģertu Kroderu, kurš
viņu raksturojis šādi: “Dzejnieks
gan savā būtībā, gan īstenībā, dziļi
nopietns jauneklis, sevī noslēgts,
kaut pret ārpasauli labestīgs. Pro
tams, arī īstens romantiķis”. 1939.
gadā, kad Andrejam Johansonam
bija septiņpadsmit gadu, iznāca
Dž. G. Bairona “Manfrēds” tulkojums, daži angļu atdzejas paraugi
iekļauti “Angļu dzejas antoloģijā”
(1940), 1941. gada Ziemassvētkos
apgāds “Zelta Ābele” izdeva Anšla
va Eglīša un Andreja Johansona
kopdzejas krājumu “Mijkrēslī”.
1940. gada vasarā Andrejs Jo
hansons uzsāka studijas Latvijas
Universitātē, taču, mainoties va
rām, studijas pārtrauca. 20. gs.
40. gadu pirmajā pusē strādāja
laikrakstā “Tēvija”, publicēja dze
joļus, dažus īsprozas darbus, re
cenzijas par jaunākajām grāma
tām, slejā Rakstnieki dzīvē lasāmi
latviešu rakstnieku, dzejnieku un
mākslinieku portretējumi, aplie
cinot jaunā autora spējas, trāpīgi
raksturot cilvēku personības.
1944. gadā Rīgā viņa sakārtojumā
iznāca latviešu dzejas antoloģija
“Pasaules vārtos”.
Redaktore Dagnija Šleiere at
minas straujo pārmaiņu laiku
un Andreju Johansonu, rakstot:
“Dzīve frontes aizmugurē gan vēl
uzsita pa vilnim, bet pamata
noskaņojums bija bezcerība, nā
kotnes perspektīvu trūkums. An
dreja Johansona dzejā blakus mī
lestības motīvam – no straujas
aizrautības līdz liegam maigumam – vijas nāves jausmas, laikmeta krēslainums uztverts jauna
dzejoļu krājuma virsrakstā
KRĒSLAINIE SPOGUĻI (dzejo
ļu krājums ar Veronikas Strēlertes gādību iznāca vien 1984. gadā,
jau pēc Andreja Johansona nāves). Tam vajadzēja iznākt Ernesta Kreišmaņa apgādā 1944. g. va
sarā. Ar klusu patētiku par sīksto
turēšanos pie dienu un darba ri
tuma vēstī Latvijas vērtspapīru
(agr. valsts papīru) spiestuves zī
mogs uz aplauztā krājuma novilkuma lapiņām: “II korrektūras
apstiprināšanai 1944. g. 3. VII”.
Šī mēneša beigās krita Jelgava,
dzīve sabruka, uz rietumiem vēlās bēgļu viļņi. Andrejs Johansons
ar latviešu leģiona ģenerālin
spektora štabu, kuŗā paglābts,
ieskaitīts ar cita dzejnieka, pulkv.
Aleksandra Plensnera gādību, at
stāj Rīgu, nezinādams, ka to vairs
neredzēs, un nonāk Liepājā. Ar
frontes laikraksta “Daugavas Va

Dzejniekam, rakstniekam, esejistam, kultūrvēsturniekam un zinātniekam
Andrejam Johansonam – 100!

nagi” redakciju tur ierodas arī
Veronika Strēlerte, un no šī brīža
viņu gaitas vairs mūža laikā
nešķiras.”
1944. gada novembrī Andrejs
Johansons ar Veroniku Strēlerti
nonāca Berlīnē, kur darbojās
“Daugavas Vanagi” redakcijā.
1944. gada beigās un 1945. gada
sākumā Berlīne kļuva par latviešu inteliģences lielāko centru Vā
cijā, tur darbojās bēgļu informā
cijas centrs, atradās palīdzības
iestādes, izdoti latviešu laikraksti
“Latvju Balss” (1944–1945), tur
pināja iznākt laikraksts “Dauga
vas Vanagi”, illustrēts mēnešraksts
kaŗavīriem “Latvieši cīņās” un
“Junda”, notika literāri mūzikāli
sarīkojumi, teātŗa izrādes. Arī
dzejnieki Veronika Strēlerte un
Andrejs Johansons iesaistās kul
tūras norisēs. Šajos dažos Vācijā
pavadītajos mēnešos dzejnieki
piedzīvoja bīstamas situācijas, arī
ugunīgo Berlīnes bombardēšanu
un nāvējošos gaisa uzlidojumus.
1945. gada martā Andreju Jo
hansonu komandēja atpakaļ uz
Kurzemi. 1945. gada 6. martā Svi
nemindē Andrejs Johansons un
Veronika Strēlerte kāpa uz kuģa
“Deutschland”, lai atgrieztos Kur
zemē.
Nodzīvojuši Kurzemē divus
mēnešus, piedalījušies dažos lite
rāros sarīkojumos, 1945. gada 8.
maijā Veronika Strēlerte un An
drejs Johansons vienā laivā at
stāja Kurzemi, nonāca Gotlandē
un katrs devās savās ikdienas
darba gaitās – Andrejs Johansons
sākotnēji strādāja dārzniecībā
Stokholmas apkārtnē (Vendelsö).
1945. gada 11. septembra vēs
tulē (vēstule glabājas Rakstnie
cības un mūzikas mūzejā Vero
nikas Strēlertes kollekcijā) viņš
Veronikai Strēlertei rakstīja: “Va
kar aprakņāju prāvus laukus un
pēc tam iestādīju atkal ap 1000
zemeņu. Šorīt ņēmos tās aplais
tīdams, bet pēc tam bez žēlastības izvācu no siltumnīcas visus
tomātus – gan zaļus, gan sarkanus. [..] Vakaros laiks ir ļoti
dzestrs; zem melnajām, zvaig
žņotajām debesīm pāri laukiem
mutuļo bieza migla. Ir rudens –
sāk gribēties uz pilsētu. Bet kas
mūs tur gaida? Trauki? Tie ir
riebīgi. Un tomēr es nedz skumstu, nedz baiļojos – pat nedomāju

par nākošajām dienām.” 1945.
gada rudenī citā vēstulē Andrejs
Johansons rakstīja: “Drīz būs
gads, kamēr esmu projām no mā
jām. [..] Mājās pārnākdami, mēs
gribēsim atkal pazīt savas sejas
senajos spoguļos. Bet vai tas vairs
izdosies? Šaubos.”
Jaunajiem pārbraucējiem dzīve
zviedru zemē jāsāk ar fizisku
darbu. Pēc dažiem mēnešiem gan
Andrejs Johansons sāk darboties
baltiešu informācijas žurnālā
“Baltic Review”, kādu laiku ir
Zviedrijas latviešu laikraksta
“Latvju Vārds” redaktors, kaut ar
savu vārdu nekad šo laikrakstu
nav parakstījis.
1946. gadā Andrejs Johansons
un Veronika Strēlerte noīrēja istabu Stokholmas dienvidu priekš
pilsētā, Hēgerstenas pakalnē,

Ar Veroniku Strēlerti un Pāvilu ap 1963. – 64. gadu

apkārtnē, kur jaunbūvēto strād
nieku kvartālu mazajos dzīvokļos
apmetušies jau diezgan daudz
latviešu. Vēl neviens nespēj īsti
pieņemt domu par nepārredzami ilgiem trimdas gadiem. 1947.
gada oktobrī piedzimst dēls
Pāvils.
Kad 1948. gadā pēc Andreja
Eglīša iniciātīvas sāk iznākt mē
nešraksts “Ceļa Zīmes”, Andrejs
Johansons iesaistās tā darbā. Taču
ikdienas iztikas nodrošināšanai
nākas strādāt Stokholmas galve
najā pastā par vēstuļu un naudas
šķirotāju. 1949. gadā viņš raksta
Aleksandram Plensneram: “Ta
gad jau veselu mēnesi esmu
Stokholmas Karaliskā pasta dar
bi
nieks, resp., Zviedrijas kroņa
činavnieks, un Struņķis (glezno
tājs Niklāvs Strunke) mani biedē,
ka drīz es iegūšot arī attiecīgu
mentālitāti; pazīmes jau esot ma
nāmas. Palikšana šai vietā nav
garantēta, bet varbūt kādu laiku
izdosies noturēties. Darbs nav no
grūtajiem, un galvenais – brīva
laika ir diezgan daudz, tā ka esmu
atsācis rakstīt par dzejoļus.”
Apbrīnas vērts ir fakts, kā
Andrejs Johansons, Latvijā bei
dzis ģimnaziju un aizsācis studijas Latvijas Universitātē, nonācis
Zviedrijā kā Otrā pasaules kaŗa
bēglis, kur pašam bija jānodro
šina iztika, ikdienas rūpes par
ģimeni, faktiski jāveido visa dzīve
no jauna citā valodas vidē, spēja
soli pa solim mērķtiecīgi virzīties
akadēmiskajā ceļā – līdz reliģijas
vēstures doktoram (1964) un mā
cībspēkam Stokholmas Universi
tātē.

1957. gada 7. augustā klasesbiedram Richardam Lapsam uz Rīgu
viņš rakstīja: “1945. gadā visu
vasaru un rudeni nostrādāju par
puisi pie kāda dārznieka (prak
tiski, tā sakot, gandrīz tikai par
vēderu un pajumti); citu vasaru
skaldīju akmeņus un vedu granti
kādam pusdullam būvmeistaram
(tas gan labi samaksāja); divas
vasaras strādāju pa naktīm saldē
juma fabrikā. Īsti ir tā, ka pilnīgi
uz “balto krādziņu” esmu pārgājis
tikai dažos pēdējos gados.” 19.
septembrī viņš stāstīja tālāk:
“Izmisīgi cenšos virzīt uz priekšu
oficiālās studijas augstskolā, bet
saraustītais dienas ritms tās nekā
di neveicina: koncentrētais darbs
tramvaju hallē, mājas darbi (arī
sieva visu dienu strādā ārpus
mājas – kādā kantorī), dažādi ga
dījuma darbi (galvenā kārtā ko
rektūru lasīšana) veicina vienīgi
materiālo, bet ne garīgo labklā
jību.”
Pavasarīgā 1964. gada 9. maijā
(kopš ierašanās Zviedrijā 1945.
gada 9. maija rītā bija aizritējuši
19 gadi!) Stokholmā Universitātes auditorijā pulcējās liela daļa
latviešu inteliģences, arī atbrau
cēji no akadēmiskās Upsalas. Tā
bija liela diena. Doktora gradu
reliģiju vēsturē ieguva Andrejs
Johansons. Todien klāt bija dzej
niece Veronika Strēlerte un dēls
Pāvils. Nav šaubu, ka, pateicoties
ģimenes atbalstam un sapratnei,
īpaši dzejniece Veronikas Strē
lertes līdzdzīvošanai, viņš sasnie
dza šo augsto zinātnisko apvārsni.
(Turpinājums 15. lpp.)
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VELTA TOMA
2022. gada 31. janvārī
Veltai Tomai
110. dzimšanas diena
Sēļzemes dzejniece Velta Toma
dzimusi 1912. gada 31. janvārī
Neretas pagasta Šausmānos. Mā
cījās Neretas Pētera-Pāvila pa

mat
skolā, tad Jēkabpils ģimna
zijā un Zeltmata dramaturģijas
kursos. Personīgās drošības ap

svērumu dēļ 1944. gada 9. jūlijā
devās bēgļu gaitās uz Vāciju, bet
1950. gados izceļoja uz Kanadu.
Mūžībā Velta Toma aizgāja
1999. gada 24. septembrī trimdas
mītnes zemē Kanadā, Toronto.
Pēc daudzus gadus iepriekš dzej
nieces izteiktās vēlēšanās 1999.
gada 30. oktobrī Veltas Tomas
pelni tika apbedīti Neretā, Ķes
teru kapsētā ģimenes kapos līdzās
mātei un brālim.
Kopumā dzejniece ir izdevusi
deviņus dzejas krājumus: “Mi
nējums”, vienīgais, kas izdots
pirmskaŗa Latvijā, Rīgā, nāca
klajā 1943. gadā. Visi pārējie
darbi izdoti trimdā: “Latvieša
sieva” (1946), “Sēļuzemes sest
die
na” (1953), “Vēl” (1959),
“Mūžīgā spēle” (1960), “Aldaune”
(romāns, 1960. pirmizdevums
trimdā, atkārtoti Latvijā 1991.
gadā), “Dziļumā jāpārtop”
(1963), “Sērdienes spēks” (1969),
“Pēc uguns” (1975). Krājums
“Maize no mājām” (1980) iznāca
Latvijā kā visu iepriekšējo dzejas
krājumu izlases kopums. Krāju
mā kā atsevišķs darbs ievietota
arī Veltas Tomas poēma “Sēļze
mes sestdiena”.
Velta Toma 1992. gadā kļuva
par Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekli literātūrā, bet
1995. gadā par nopelniem Latvi
jas labā iecelta par Triju Zvaig
žņu Ordeņa virsnieci.

(Turpināts no 14. lpp.)
Nākamais apjomīgais Andreja
Johansona pētījums apgāda “Dau
gava” t. s. vēstures sērijā ir “Latvijas kultūras vēsture. 1610–1700”.
Tam veltīti daudzi gadi. Vēstulē
rakstniekam Kārlim Zariņam
1972. gada 10. jūnijā lasām: “..la
bas inspirācijas brīžos pat īsa
vēstule “izsit no ritma”. Jūs aizvien
atzīmējat, lai ar šo vēsturi steidzos.
Es jau arī daru, cik spēju, taču
tā nav rakstāma vienā laidā un
“no galvas”, bet prasa arī diezgan
daudz papētīt, bez tam atrast un
sadabūt – tīri fiziskā nozīmē.
Turklāt aizvien veicami vēl citi,
gan oficiāli, gan neoficiāli, tomēr
svarīgi un nereti pat neatliekami
darbi. Ar visu to gatavas man būs
jau apmēram desmit loksnes,
rēķinot pēc tā paprāvā formāta,
kādā šo vēstures sēriju izdod.”
1971. gada 6. februārī Andrejs
Johansons rakstīja rakstniekam
Kārlim Zariņam uz Rīgu, atklājot
arī savu tālaika dzīvošanu: “Pie tā,
ka šai zemē visās malās rēgojas

Ja es gleznotu
Ja mana roka vadītu otu,
Es kaleidoskopisku portretu
dotu.
Aizmugurē saules mirgā āres,
govis bizo,
vidū ganīte pakulu palsām
bizēm,
bālu vaigu, izbrīnu acu lokā,
smilgu ar savērtām zemenēm
rokā...
Bez rīkstes, vijamu vanagzirņu
vainadziņu –
Vakarā uz jaunā Bleša sēdētu
viņa,
Aiz bailēm lūpā kožot,
Bet brāļiem pakaļ auļos jožot,
Zirgus upē ar baltu miglas
pienu dzirdināt.
Paaugušai liktu vasaras klētiņu
aizmugurē,
jasmīnu klēpi no lieveņa
priekšas lai tura rokās;
vai zirgudārza mežarozes,
vai riekšavas mālābolu,
vai krasta lazdu riekstu...
Klēts iekšskatā linu palagu
uzsegtu
ar saules smaržu sūrstošiem
siena laika pleciem;
dziļi naktī viņa ar māsiņu
čukstētos –
brīžiem sirds bailēs skaļi puks
tētu:
klētsaugšas šķirstā žurkas jan
dāliņu dietu,
līdz tālu un reti suņi rietu –
Uztrieptu smilšainu Jēkabpils
ielu,
ģimnazijas Balto, Sarkano un
Žīdu māju,
Internātu, toreiz milzu lielu,
pusaudzes izēstu mājturīb
nieču ievārījuma podu
liktu aizmugurē par negodu
kā lielu pieci mīnusu uzvešanās
par neatļautu iešanu uz kino,
direktoram neziņojot.

sevi pazītu nepazudusī bēgle,
posta gaudās un klusumā
ar akmentiņu un šķembu pa
galvī dusot –
Var rakstīt milzu burtiem:
MĪLESTĪBA,
Vai aizmugurē rādīt dzimtenes
kapus – brāļi,
Māte, mīļie dus tai zemē un
smiltī, tālumā.
Nāve nāk tikai viņas dzejā,
skatiet rozes rokās, smaidu it
kā bērna sejā –
Aizsaules nojautās, drosmē aiz
bailēm,
kā spriksts pelnos, viņā ne

uzdota cīņa gail.
Laikmets ir kroplīgs, baigs,
Velta Toma savā Rīgas dzīvoklī 1942. gadā. No kreisās: Andrejs
uzgleznots vairs nepatiktu vi
Johansons, Andrejs Eglītis, Velta Toma un Anšlavs Eglītis
ņas vaigs,
ģiedrās sākumā saules plūsmas,
Trieptu debesīs Daugavu, ejot
sejas, viepļi, vārdi, jūtas
kas gaismā garoja, ritmos plū
ledum,
gan iecirstas, gan smalki šūtas da,
salu ar ievām, kur lakstīgalas
ap meiteni klejotu kā tirgū:
skaldītos atkal kā rūda,
nedus –
meklējot saimnieku, pērkot
viela un veidi, bez jūsmas,
meiteni visa izsalkušu, par pūra zirgu.
kas piemīt pabeigtībai.
bālu, par tievu,
Atrastos Jāņu zāļu klēpis
reizēm niķu pilnu Tomiņu.
It kā Daugavmalā, it kā mūs
Viņa izskatītos it kā par jaunu
atkal sapņainu, ar ātri mainīgu māju pļavu galā:
aizsākta un nepabeigta izteikt –
omu,
Sieru, sieru, alu, alu!
starp labu un ļaunu,
naktīs pēc pazaudētā tēva raudot
Zilzāļu vainagā, naktsvijolēm
starp sākumu un beigām,
mīlestības sāpju nojautās.
saujās.
naīva meistara sasteigta:
Ozola zarus, pīpenes kā Gaujā
uzminēta, bet nepateikta –
Liktu ēnoties Rīgas torņiem,
kaisītu Susējā: līgo mana jau
par četrām ganu vasarām,
namiem lieliem,
nība!
par mākslas kalnu stiklā,
Grīziņkalnam tuvam, Krāso
Bizēm ap galvu, jauna mēness
acīm aiz laimes miklām,
tāju ielai,
pilnatņu vaigu
bēdu bagātību, zaimiem,
smuidra meitene vilktu ragavi
gandrīz kā māte jaunībā, maiga.
dusēšanu basām kājām sūnās,
ņas
– plecos skuju rakstā austu
no stacijas ar mātes sūtīto
Sarkanmelnos kaŗa dārdos
vilnaini
maizi no mājām –
vilktu viņai apkārt asiņu švī
un saujām ezera oļu pilnām
Sniegā sabristās, nosalušās,
kas,
viņa kāptu iz audekla ceļā uz
Dailes teātrī vakarā viņa sildārgu kritušo vārdus, rokas iz mājām –
dītu kājas
misumā dīkas
Dievu un Cilvēku gaismā, Trej
par žēlotajām padarītu, asaras
Tādu gleznu likt Pašportretos
meitiņu dziesmās,
lietu:
neklājas:
Mīlas un viltus liesmās.
bāliņš kaŗā ietu...
Jūs norāsit nejēgu,
Pilsēta un lauki juku jukām
Kritušie, dzīvie, mocītie, brīvie –
Kas no sevis nebēg.
irgotu,
Berlīnes drupās par ziemcieti

“Mans gurdais ceļiniek, nāc mājās atpakaļ!”
klintis, sākumā tiešām bija grūti
pierast, bet tagad – pēc vairāk
nekā gadsimta ceturkšņa – to
vairs pat nemana. Ir, protams, arī
mazāk klinšaini apgabali, bet
Stokholmas apkaime nepieder pie
tiem. Arī mūsu dārzā nav vietas,
kur izraktā bedrē pēc metra, šur
tur pat pēc pusmetra un mazāk,
neparādītos akmens. Īsti krāšņi
motīvi – ar aizām un visu citu, kas
pienākas – ir pat jau tai mežā, ko
varu sasniegt pēc piecu minūšu
gājiena. [..] Par to, ka vairs nevaru
strādāt ar tādu intensitāti kā vēl
priekš gadiem septiņiem, Jums
nevajag šaubīties. Iemesls tas, ka
apmēram 15 gados (1950-65) es
strādāju par daudz un, kā saka,
nereti cēlu vairāk nekā spēju nest.
Tas nevarēja palikt un arī nav
palicis bez pēdām (gan līdz šim
tikai fiziskām, ne garīgām), un
tādēļ tagad arī gluži apzināti gan
drīz nekad nestrādāju vairāk kā
ar “pustvaiku”.” – Šī vēstule arī
atklāj, cik daudz spēka un pūļu

paņēma reizēm fiziskais un inte
lektuālais darbs. Un tas varēja būt
par iemeslu, ka Andreja Johan
sona mūžs noslēdzās pāragri –
1983. gada 10. martā.
Andrejs Johansons pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas pazīs
tams lasītājiem un interesentiem
kļuva ar atkārtoti izdotajām kul
tūrvēsturiskajām un personību
portretējumiem piepildītām eseju grāmatām “Pakavu dunoņa”
(1954, 1994), “Vēju mezgli” (1962,
1994), “Dūmainie spīdekļi” (1953,
2002), “Leoparda āda” (1956,
2004), atmiņu un kultūrvēsturisko
apceŗu grāmatām “Rīgas svārki
mugurā” (1966, 2000) un “Visi
Rīgas nami skan” (1970, 2001), un
“Latvijas kultūras vēsture. 16101700” (1975, 2015). Visiem šiem
darbiem viņš veltīja daudz laika;
viņu saistīja senāku laiku vēsture,
kultūra, saiknes un sakarības,
interesantas personības. Nozīmī
ga ir viņa “Latviešu literātūra”
(4 burtnīcās, 1953–1954).

Andreja Johansona ju
bile
jas gadā apgāds “Ne
putns”, pateicoties dēla Pā
vila Johansona iniciatīvai,
ir sarūpējis viņa eseju iz
lasi. (Skat. www.neputns.lv
par iespēju iegādāties).
Esejas sarakstītas la
koniski, plūstoši, ar lielu
fantāziju un prasmi, tās
lasītājā spēj radīt interesi
par vēsturi, notikumiem
un personībām, turklāt šī
eseju un literāro portretu
grāmata liecina par rakstī
tāja nopietnām avotu stu
dijām Stokholmas grāma
tu krātuvēs un archīvos,
raksturoja prasmi skatīt
parādības kopsakarībās,
atrast savdabīgo dažādu
laikmetu un dažādu vēs
turisku personību vaib
stos. Angelika Gailīte atzī
mējusi, ka esejās parādās sistēmatisks, nopietns literātūras pētnieks
ar zinātnisku ievirzi – plašs skats, objektīva pieeja, vērtējums, dau
dzu valodu prasme. Un tas ir Andreja Johansona personības kodols.
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MĀRIS
BRANCIS
Ar nelielu novēlošanos gribas
atgriezties pie izstādes, ko jaunā
gada pirmajās dienās slēdza ap
meklētājiem un kas vēstīja par
kādu ļoti nozīmīgu parādību 20.
gadsimta latviešu mākslas vēstu
rē. Runa ir par Rīgas Mākslinieku
grupu, kuŗas simtgades jubilejas
izstādi bija sarīkojis Latvijas Na
cionālais mākslas mūzejs kurato
res mākslas zinātnieces Dr. art
Daces Lambergas vadībā.
19. gs. beigās – 20. gs. sākumā
kā visā intelektuālajā dzīvē, tā
kultūrā un mākslā notika spē
cīgas pārmaiņas, kas attālinājās
no iepriekšējos laikmetos nosta
bilizējušās pasaules uztveres un
domāšanas. Vēl krasākas pār
vēr
tības veicināja Pirmais pa
saules kaŗš, kas sagrāva iepriek
šējo laiku dogmas. Kaŗš radīja
“zudušo paaudzi”, kā dzīvi pali
kušie sevi dēvēja. Pasaule vairs
nebija tāda, kādu karotāji to pa
meta, dodoties kaŗā. Cieta visi,
ikviens “izbaudīja” kaŗa traģis
mu, taču tas radīja arīdzan pre
tošanās sparu, gribu uzveikt un
pastāvēt. Šādā brīdī auga un no
stiprinājās latviešu vitālitāte, auga
pašlepnums, nacionālais spīts, kas
noveda pie tā, ka latvieši nodi
bināja nekad nebijušu valsti –
Latviju.
Vēl nebija norimis šāviņu
troksnis, kad sākās kultūras celt
niecības laiks. Arī tas bija drāma
tisks – jaunā radīšana neiztiek
bez iekšējām kaislībām un iezī
mējas kā konfliktu un sadursmju

Jaunības spožais laiks
laiks. Tēlotājā mākslā tas notika
visai asi un neprognozējami. Il
gie kaŗa gadi saasināja savstar
pējās attiecības mākslinieku vi
dū. Kā savulaik konstatēja Jānis
Akuraters, valsts pirmajos neat
karības gados neko nedarīja kul
tūras labā, jo, lūk, “māksla un
smalkāka kultūra tiek uzskatīta
kā blakus epizode, kā svētdienas
un greznuma lieta”.
Izglītība, iepriekšējo gadsimtu
mākslas formu un satura, kā arī
dominējošās estētikas pieņem
šana vai noliegšana, amata pras
mju pārzināšana un piesavinā
šanās kā sava pasaules uzskata
un personīgo vēlmju un mērķu
atklāšanas iespēja, sevis aplieci
nāšanas, tāpat pašapziņas un
pašizteiksmes nepieciešamība –
tas viss izteica sava laika māksli
nieku daiļrades tendences. Lielā
mērā radošo darbību un katra

KRUSTVĀRDU MĪKLA

individa fizisko labklājību no
sacīja kaŗa gadu uzspiestais trū
kums, taču lēnā dzīves nostabi
lizēšanās iedvesa vēlmi izslieties
un pieteikt sevi. Nemiera un ne
ziņas laika dēļ mākslinieki sada
lījās grupās un cīnījās par savu
vietu zem saules, arī par savu
maizes kumosu.
Plašākā un demokratiskākā
bija Neatkarīgo Mākslinieku vie
nība. Spēcīgi gleznotāji un gra
fiķi apvienojās Latviešu māksli
nieku kopā, kuŗas izstādēs pie
dalījās Latvijas Mākslas akadē
mijas mācībspēki. Bija arī mazā
kas grupiņas, citas tikai vēl for
mējās. Taču viena no stabilāka
jām bija Rīgas Mākslinieku gru
pa, kas atstājusi dziļas pēdas ne
tikai 20. gs. 20. – 30. gadu, bet arī
latviešu mākslā pēc Otrā pa
saules kaŗa, līdz mūsdienām ie
skaitot.

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
galvaspilsēta Eiropā. 5. Uz kokiem augošas sēnes. 6. Horizon
tālas nesošas būvkonstrukcijas.
7. Pilsēta Spānijas ziemeļaustru
mos. 9. Pusdārgakmens. 13. Kāj
celiņi. 14. Indīgs zirneklis. 15.
Kāpostu dzimtas lopbarības
augs. 17. Pilsēta Kurzemē. 18.
Ciets, biezs papīrs. 26. Vidusjūras
zemēs augošs mūžzaļš krūms
ar ādainām lancetveida lapām.
27. Mākslas mūzejs Madridē. 29.
Rožu dzimtas krūms. 33. Saist
audu veidojumi. 34. Dzīvojamā
telpa. 35. Straujas. 37. Nemāku
līgi dzejoļi. 38. Pilsēta Francijas
rietumos. 39. Sieviešu vai bērnu
ziemas apavi.

Līmeniski. 7. Valsts Dienvid
amerikā. 8. Valsts Afrikas austru
mos. 10 Mūza, dzejas sargātāja
sengrieķu mītoloģijā. 11. Vēstu
riski izveidojušās lielas cilvēku
grupas. 12. Magoņu dzimtas au
gi. 16. Krāsnis čuguna iegūšanai.
19. Dzēriens no raudzēta ķēves
piena. 20. Siļķveidīgo kārtas
zivis. 21. Apdzīvota vieta Gulbe
nes novadā. 22. Ostas pilsēta
Vācijā, pie Reinas. 23. Pabieza
burtnīca. 24. Zivs, no kuras ik
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riem gatavo melno kaviāru. 25.
Pilsēta Portugales ziemeļos. 28.
Liels dekorātīvs dārzs. 30. Pilsēta
Vācijas ziemeļos. 31. Aiviekstes
pieteka. 32. Latviešu režisors
(1911-1973). 36. Sieviete, kas
nodarbojas ar labdarību. 40. P.
Čaikovska baletā “Gulbju ezers’’.
41. Alkoholiski dzērieni. 42.
Neliela skulptūra. 43. Mēbele.
Stateniski. 1. Sala Vidusjūrā.
2. Sporta veids. 3. Pilsēta Igauni
jas dienvidaustrumos. 4. Valsts

Krustvārdu mīklas (Nr. 3)
atrisinājums.
Līmeniski. 5. Kartāga. 8. Zī
verts. 10. Plaši. 11. Irlava. 12. Na
gans. 13. “Vaidelote’’. 14. Bakara.
16. Sislas. 18. Krāmi. 19. Ara
gona. 22. Stators. 25. Mārciena.
26. Apolons. 28. Sitenis. 30. Kar
kass. 32. Kugra. 33. Dalasa. 36.
Asorti. 38. Batiskafs. 39. Bamako.
40. Niedra. 41. Viesi. 42. Senatne.
43. Satraps.
Stateniski.1. Artava. 2. Tālava.
3. Avenes. 4. Brigas. 5. Kārsava.
6. Aptieka. 7. Kapelāns. 8. Zilo
nis. 9. Sandals. 15. Ragaciems.
17. Intelekts. 20. Reāli. 21. Nieki.
23. Troja. 24. Rūnas. 27. Ragastes.
28. Stagars. 29. Skatuve. 30. Ka
ralis. 31. Saturns. 34. Alauns. 35.
Aborts. 36. Asnate. 37. Operas.

Tās dalībnieki daļēji bija sav
starpēji pazīstami kopš miera
gadiem. Jānis Cielavs, Jēkabs Ka
zaks, Eduards Lindbergs, Ro
mans Suta, Valdemārs Tone un
Konrāds Ubāns bija mācījušies
Rīgas pilsētas mākslas skolā,
1915. gada februārī vairāki no
viņiem sastapās Grosvaldu dzī
voklī Rīgā, kad tur Jāzepa Gros
valda vadībā radās pulciņš “Zaļā
puķe”. Kaŗa dēļ daļa no viņiem
turpināja studijas Penzas skolā
Krievijā. Tūlīt pēc kaŗa, pievie
nojoties brāļiem Skulmēm, Ģe
dertam Eliasam, Aleksandrai
Beļcovai, Martai Liepiņai-Skul
mei, Jānim Liepiņam, Emīlam
Melderim, Leo Svempam, Nik
lāvam Strunkem un Erastam
Šveicam, nodibinājās Ekspresio
nistu grupu. Tās nosaukumu no
Parīzes nokritizēja Jāzeps Gros
valds, tādēļ tā ieguva mums zi
nāmo nosaukumu Rīgas Māksli
nieku grupa.
Viņi visi bija jauni cilvēki,
kuŗu radošo attīstību spēcīgi
kavēja ieroču uzurpēšanās pār
garīgo pasauli un kuŗi tuvojās
30 gadu robežlīnijai vai tikko
pārkāpa šo laika slieksni. Viņus
bija pārbaudījis nāves tuvums,
bet kara rūdījums iedeva domas
tvirtumu. Viņi vairs nespēja iet
agrāko paaudžu iestaigātos gludos lielceļus, viņi nebaidījās brist
purvu neceļus un kāroja iet citā
virzienā.
Kaut arī kaŗa dēļ šie jaunie
cilvēki nevarēja iepazīties ar jau
nākajām tendencēm Rietumei
ropas mākslā uz vietas, taču
bēgļu gaitās Krievijā viņi ieguva
priekšstatu par franču un vietējo
krievu modernismu, kas likās
piemērotāks jaunā laika gara
izteicējs nekā akadēmisms un
pat impresionisms.
Pirmā viņu uzstāšanās 1920.
gada sākumā tika pieteikta ar
plašu izstādi (11 autori, 366 eks
ponāti), kas izraisīja plašas dis
kusijas, pat sabiedrības sadalī
šanos divās pretējās nometnēs
un tā saucamo “bumbisma iz
stādi”.
Kaut ko līdzīgu Rīgas publika
nebija redzējusi, kad iepriekš
daudz redzētā un pierastā reālis
ma vietā savos darbos daudzi no
jaunajiem atkāpās no ierastā reā
lisma un rādīja ģeometrizētus
priekšmetus un lietas, tostarp
arī cilvēkus. Skatītāji nesaprata,
ka šai paaudzei būtiskākas likās
krāsu attiecības, kas patiesībā ir
glezniecības svarīgākā problē
ma, bet ne sižets. Kaislības pa
mazām norima, arī paši māksli
nieki ilgi neturējās pie jaunat
klātās formas, atkal pievērs
damies reālistiskām formām,
modernajam virzienam “jaunā
lietišķība” un pat art deco.

Izstādē varēja lieliski iepazīties
ar Rīgas Mākslinieku grupas de
vumu. Mēs to visu jau labi zi
nām, taču lieku reizi to atkal
ieraudzīt nebija par skādi, varbūt
pat ļāva iepazīt kādu jaunu,
agrāk nepamanītu niansi.
Kā liekas, visprecīzāk Rīgas
Mākslinieku grupas vietu latvie
šu mākslā 1933. gadā noformu
lējis mākslas zinātnieks Boriss
Vipers:
“Rīgas Mākslinieku grupas iz
stādes pieder visspilgtākajām
parādībām mākslas dzīvē. Gru
pas māksliniekus vieno stilistisko interešu nenoliedzama kopī
ba, un tomēr katrs no viņiem
tai pašā laikā ir saglabājis neat
karīgu individuālu koncepciju.
No visiem darbiem dvesmo no
pietna, dziļa attieksme pret
māks
lu. Grupas locekļi nemīl
kompromisus, nejūsmo par pa
viršu modi, nefabricē gleznas
vidusmēra pilsoniskai gaumei,
bet tiešām strādā, meklē, daudzreiz šaubās un maldās, bet arī
bieži vien iznāk no cīņas kā uz
varētāji. Nepārspīlējot varam
teikt, ka modernās latvju mākslas pēdējais vārds vispārliecino
šāk un vispilnīgāk skan Rīgas
grupas izstādēs.”
Jubilejas izstādes ieguvums
bija iespēja arī aplūkot, kāda
virzījusies katra mākslinieka
daiļrade pēc Otrā pasaules kaŗa.
Kā zināms, 1941.gadā Romans
Suta saņēma pavēli evakuēties
uz Padomju Savienību, vēlāk
viņš bija spiests vairākkārt pār
celties no vienas vietas uz citu,
līdz viņu aizsūtīja uz Tbilisi,
Gruzijā, kur viņu nepatiesi ap
sūdzēja maizes talonu viltošanā,
kā rezultātā 1943. gada 14. jūlijā
nošāva. Savukārt Valdemāra To
nes, Niklāva Strunkes un Erasta
Šveica pēdējie dzīves gadu desmiti pagāja svešumā – Anglijā,
Zviedrijā un ASV. Pārējie palika
Latvijā, kur viņu dzīves pagāja
visai sarežģīti, pat dramatiski.
Uga Skulme un Ģederts Eliass
pirmie tika pasludināti par for
mālistiem. Konrāda Ubāna un
Jāņa Liepiņa radošā darbība
20.gs. 40. – 50. gadu mijā partijas
funkcionāriem likās komūnis
ma cēlājiem nepieņemama, tā
dēļ uz laiku apturēta viņu pe
dagoģiskā darbība. Vienīgi Oto
Skulme, būdams Latvijas PSR
Mākslas akadēmija rektors, bija
slavas augstumos, palīdzēja arī
lielās padomju okupācijas dzīves
slavinošās figurālās kompozī
cijas.
Laiks ir nesaudzīgs, tas pagriež
katra cilvēka dzīves ceļu likte
nim vēlamā virzienā. Jaunības
spožais laiks ne vienmēr turpinās
visu mūžu. To redzam arī šajā
gadījumā.
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SPORTS
gadā Vankūverā, kad Lat
Karoga nesēji 2010.
vijas karogu olimpiskajā sta
olimpiadā – dionā ienesa skeletonists Mar
Lauris Dārziņš un tins Dukurs.
Elīza Tīruma Latvijas olimpiskajā
delegācijā – 57
sportisti

// FOTO: Latvijas Televīzij
Latvijas karognesēji Pekinas
Ziemas olimpiskajās spēlēs būs
kamaniņu braucēja Elīza Tīruma
un hokejists Lauris Dārziņš.
Pirms Tokijas Olimpiskajām spē
lēm Starptautiskā Olimpiskā ko
miteja (SOK), sekojot dzimumu
līdztiesības principam, nolēma,
ka katrai delegācijai būs divi
karognesēji – viens vīrietis un
viena sieviete.
Tīruma ir pirmā sieviete, kas
ziemas olimpisko spēļu atklā
šanas ceremonijā nesīs Latvijas
karogu. Elīza ir arī pirmā sieviete, kas pēc valsts neatkarības
atgūšanas izcīnījusi medaļu zie
mas olimpiskajās spēlēs – 2014.
gadā Sočos viņa to paveica ko
mandu stafetē kopā ar Mārtiņu
Rubeni un divnieka ekipāžu
Andri un Juri Šiciem, nopelnot
bronzas godalgu. Pekinā Elīzai
būs karjērā trešās olimpiskās
spēles – debitēja viņa 2014. gadā
Sočos, kā arī startēja 2018. gadā
Phjončhanā. Tīruma iepriekš
atzina, ka Pekinas Olimpiskajās
spēlēs noslēgs sportistes gaitas.
Savukārt Lauris Dārziņš olim
piskajā turnīrā Pekinā būs hokeja
valstsvienības kapteinis. Piere
dzē
jušajam uzbrucējam Ķīnā
būs trešās olimpiskās spēles pēc
dalības izlasē 2010. gadā Vankū
verā un 2014. gadā Sočos. Dār
ziņš ir piektais hokejists, kam
uzticēts nest valsts karogu olim
pisko spēļu atklāšanā. Pirms viņa
to paveica arī Leonīds Vedējs,
pašreizējais Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš,
Artūrs Irbe un Sandis Ozoliņš.
Interesants fakts: Latvijas ho
keja izlasei piedaloties olimpis
kajās spēlēs pēc valsts neatka
rības atjaunošanas, līdz šim tikai
vienu reizi sarkanbaltsarkanā
karoga ienešana stadionā atklā
šanas ceremonijā nav tikusi uz
ticēta kādam šīs komandas pār
stāvim. Latvijas hokejisti pēc
valsts neatkarības atjaunošanas
olimpiskajās spēlēs piedalījušies
piecas reizes (Soltleiksitija, Tu
rīna, Vankūvera, Soči, Pekina).
Vienīgais izņēmums notika
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Pekinas Ziemas olimpisko
spēļu lāpa // FOTO: Scanpix/
Chine Nouvelle/Sipa
Latvijas Olimpiskā komiteja
(LOK) 19. janvārī delegācijas
sastāvā startam Pekinas Ziemas
olimpiskajās spēlēs apstiprināja
57 sportistus 11 sporta veidos.
Komandā iekļāva 32 individuālo
sporta veidu sportistus, bet ho
keja valstsvienībā būs 25 spēlē
tāji. Latvijas sportisti Pekinā
pārstāvēs sešas ziemas sporta
veidu federācijas biatlonā, bob
slejā, kamaniņu sportā, skele
tonā, šorttrekā, daiļslidošanā,
ātrslidošanā, ziemeļu divcīņā,
kalnu slēpošanā, distanču slē
pošanā un hokejā.
Latvijas sportistu rezultāti
olimpiskajā sezonā sniedz pār
liecību, ka uz Pekinu dodas
spēcīga komanda, uzsvēra LOK
prezidents Žoržs Tikmers. Savu
kārt Latvijas olimpiskās delegā
cijas vadītājs Kārlis Lejnieks atzī
mēja, ka uz Pekinu dosies gados
jauna Latvijas komanda, kuŗā
vidējais sportistu vecums ir
samazinājies līdz 25,5 gadiem.
Tas ir mazāks nekā vairākās
iepriekšējās olimpiskajās spēlēs.
Turklāt 25 atlētus gaida debija
olimpiskajās spēlēs.
“Tajā paša laikā komandas
sastāvs apliecina paaudžu maiņu
ziemas sporta veidos – uz Pekinu
ar piecu olimpisko spēļu pieredzi
dodas brāļi Tomass un Martins
Dukuri, Andris un Juris Šici.
Savukārt Elīzai Tīrumai un
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Māju vai lauku viensētu.
Pērku meža, lauksaimniecības
zemi. Tālr. 29386009.
Oskaram Ķibermanim šīs būs Tālr. +371 27603515.
trešās olimpiskās spēles,” Lej
nieku citēja LOK. “Pieredze un
jaunība ir tas salikums, kas šajās
spēlēs noteikti veidos komandas
garu un spēku, turklāt to stimu
lēs ģimeņu un dzimtu spēks –
Dukuri, Šici, Aparjodi, Eiduki,
Bondari, Krūzbergi, Bukarti.”
Līdz ar 57 sportistiem LOK
izpildkomitejā apstiprinātajā de
legācijas sarakstā iekļauti arī 43
treneri, četri sporta ārsti un četri
fizioterapeiti, kā arī deviņas personas būs komandas vadībā un
Otavas latviešu ev. lut. Miera draudze
atbalsta personālā.
aicina darbā
Pekinas spēlēs sportisti būs
izvietoti trijos olimpiskajos cie
MĀCĪTĀJU
matos. Hokeja valstsvienības sa
draudzes garīgai aprūpei un celsmei
stāvu vēl precizēja 24. janvārī.
Tāpat līdz 24. janvārim Latvijas
Slēpošanas federācija nosauca
Miera draudzē ir 65 locekļi, kuru vidū valda
sportistu, kam ir piešķirta pie
laba sadarbība un draudzība.
ejamā kvota distanču slēpošanā
vīriešiem. Savukārt Baiba Ben
Draudzei ir savs dievnams un sabiedriskās
dika startēs divos sporta veidos
telpas. Draudze dod iespēju piedalīties
– biatlonā un distanču slēpošanā.
dievkalpojumos un kalpošanā latviešu valodā
Par kovida protokola ievēro
šanu atbildīgais Latvijas ko
un, kā centrālā latviešu organizācija Otavā,
mandā ir Latvijas Olimpiskās
palīdz uzturēt latviešu valodu un tradicijas.
vienības (LOV) ārsts Jānis Kaupe.
Latvijas olimpiskā delegācija ir
pilnībā vakcinēta.
Prasības kandidātiem/–ēm: vēlams maģistra

Latvijas komanda
Pekinas Ziemas
olimpiskajās spēlēs

Ātrslidošana: Haralds Silovs.
Biatlons: Baiba Bendika. Bob
slejs: Oskars Ķibermanis, Emīls
Cipulis, Matīss Miknis, Edgars
Nemme, Dāvis Spriņģis. Daiļsli
došana: Deniss Vasiļjevs. Dis
tanču slēpošana: Kitija Auziņa,
Baiba Bendika, Patrīcija Eiduka,
Samanta Krampe, Raimo Vī
gants, Estere Volfa
(vēl vienu dalībnieku vīriešu
konkurencē nosauks Latvijas
Slēpošanas federācija) Hokeja
valstsvienība: 25 spēlētāji. Kalnu
slēpošana: Liene Bondare, Miks
Zvejnieks. Kamaniņu sports:
Kendija Aparjode, Kristers
Aparjods, Gints Bērziņš.

grads teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,
teicama latviešu un angļu valodas prasme.
Draudze vēlas noturēt dievkalpojumus
divas reizes mēnesī.
Miera draudze pieder LELBA un
Evangelical Lutheran Church in Canada
(ELCIC )

Interesentus/-es lūdzam pieteikties un nosūtīt
savu CV LELBA Kanadas apgabala garīgajam
vadītājam prāvestam Dāvim Kaņepam uz
e-pasta adresi: daviskaneps@gmail.com
līdz 2022. gada 30. aprīlim.

(Turpināts 20. lpp.)

LATVIEŠU FEDERĀLĀ
KREDITSABIEDRĪBA ŅUJORKĀ
paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks
zoom veidā 2022. gD
10. februārī plkst. 7:00 p.m.
Pieteikties, pa e-pastu
pie Ģirta Kundziņa uz e-pasta adresi
GKUNDZINS@AOL.COM vai tel.#631-267-8418.
Viņš paziņos jums attiecīgo linka adresi.

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!

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa

zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī
zējot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.

Biedrības biedru pilnsapulce
Sestdien, 26. februārī, plkst.
11.00 Point Brittany āra pavil
jonā 5220 Brittany Dr. S., St.
Petersburg, FL 33715
Sakarā ar šībrīža pandēmijas
situāciju, un sekojot CDC ieteikumiem, 12. februārī tiek atcelta.
Lūdzam sekot mūsu Facebook
lapai “Latviesu Biedriba St. Peters
burg FL”. Sīkāku informāciju par
pasākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei. Tel: 917-755-1391.
VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un in
formāc.daļas vadītāja Una Vei
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr.: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igors
safins@gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau

// FOTO: pixabay.com

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā draudzene no senajām,
dziesmotajām dienām

OMULA PENCIS,
dzimusi KARNĪTIS

Dzimusi 1924. gada 30. maijā Valkā, Latvijā,
mirusi 2022.gada 18. janvārī Sangabrielā, Kalifornijā, ASV
Vediet mani smiltainē,
Nevediet raudādami.
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Viņu mīlestībā piemin
BIRUTA ŠULCS AR ĢIMENI
STELLA KUŠKEVICS AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ANDRS ZIEDIŅŠ k!
Patria filistrs
MS Naval Arhitekts

Dzimis 1935. gada 5. augustā Daugavpilī, Latvijā,
miris 2022. gada 23. janvārī Danville, Kalifornijā
Viņu mīļā piemiņā paturēs:
DĒLS ROBERTS, MEITA ANNA AR VĪRU RYAN ARTZ
BRĀLIS GUNĀRS AR SIEVU MĀRU UN ĢIMENI
Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums; MĀSA IEVIŅA PRIEDE AR VĪRU ANDRI UN ĢIMENI
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
Kaut arī sirds tava klusē,

Mums paliek šis mantojums.

dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis
(ivspalis@gmail.com),
priekš
nieks.
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 svētdienās
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.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). 30.
janvārī Dievkalpojums (diak.
Guna Reina) Visi dievkalpojumi
notiek plkst 11:00. 6. feb.Dievkalpojums (diak.Guna Reina)
dievkalpojumi notiek plkst
11:00. 27. feb. Dievkalpojums
(diak.Guna Reina) dievkalpojumi notiek plkst 11:00
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. 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. 16. janvāris Dievkal
pojums plkst. 11:00. 23. janvāris
Dievkalpojums plkst. 11:00. 30.
janvāris Dievkalpojums plkst.
11:00.
Seko māc. Gijas garīgo pār
domu cikls 6. februāris Diev
kalpojums plkst.11:00. 13. feb
ruāris Dievkalpojums plkst.
11:00. 20. februāris Dievkal
pojums ar dievgaldu plkst.11:00.
27. februāris Dievkalpojums
plkst. 11:00.
Seko draudzes gada sapulce. 6.
marts Plkv. Oskara Kalpaka
piemiņas dievkalpojums plkst.
11:00. 13. marts Dievkalpojums
ar dievgaldu plkst. 11:00. 20.
marts Dievkalpojums plkst.
11:00. 27. marts Dievkalpojums
plkst. 11:00. 3. aprīlis Dievkal
pojums plkst. 11:00. 10. aprīlis

Dievkalpojums – Pūpolu svēt
diena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums
paziņosim e-pastā vai pa tāl
runi tiem, kam nav datora.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. (2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505.)
Tālr: 616-361-6003.) Māc. Aija
Graham. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 2x mēnesī, 2:00 pm. Par
datumiem lūdzu sazināties ar dr.
pr. Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Latviešu ev. lut. ap
vienotā draudze notur klatienes
dievkalpojumus katru svētdienu,
plkst. 10:00. Parallēli pieejami
sprediķu ieraksti draudzes
YouTube kanālā (meklēšanas
atslēgas vārds “Latviešu Apvie
notā draudze Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107) Draudzes
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 mācī
tājiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem sa
zināties ar draudzes pr. Kārli
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen
sionāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
19. februārī 11.00 ar diev
galdu, māc. Igors Safins
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Māc. Jānis Ginters tālr:
2607975695 Draudzes priekš
nieks: Andrejs Junge tālr: 414416-6157 Dievk. notiek svēt
dienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Mi
neapoles-St. Paulas latviešu
evaņģeliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek
katru nedēļu, tos var skatīties
mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC H4A
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org. pr. Jānis Mateus tālr.: 5144812530, e-pasts: prez@draudze.
org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian
Lutheran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040).
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Priedaine,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. E-mail: latvianlutheranchurch@gmail.com, telefons:
908-638-1101. 6. februārī 11:00
Dievkalpojums ar dievgaldu
Priedainē. 20. februārī 11:00
Dievkalpojums Priedainē. Lū
dzu, sekot draudzes informācijai
par iespējamām izmaiņām.
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.
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.
San Diego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
12. februāris plkst. 12.00
Diakone Guna Reins; Mīlestības
Dienas Dievkalpojums ar Diev
galdu; pēc Dievkalpojuma gro
ziņu kafijas galds
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
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.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 30. janv.
Dievkalpojums. 6. feb. Dievkal
pojums ar dievgaldu. 13. feb.
Angļu valodas dievkalpojums ar
dievgaldu. 20. feb. Dievkalpo
jums ar dievgaldu. 27. feb.
Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds.T:515-991-4640 – sazinā
ties ar Andri Ritumu, 727-7971933. Dievkalpojumi un bibeles
stundas notiek Faith Lutheran
baznīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL
Dievkalpojumi svētdienās 2
pm: Bībeles stundas svētdienās 2
pm: 23. janvārī, 30. janvārī 6.
februārī, 20. februārī 13. feb
ruārī, 27. februārī
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Prieksnieks: Kārlis Vasarājs,
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. Svētdienas
dievkalpojumi sāksies plkst.
11:00. Trešdienās svētbrīžu laiks
paliek nemainīgs – plkst. 10:00.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājaslapā.

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība
un Latvijas Okupācijas mūzeja saime
sēro un izsaka līdzjutību tuviniekiem par

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

Dieva mierā aizgājis

JURIS J. PRUŽINSKIS

Dzimis 1956. gada 24. oktobrī Sanfrancisko, Kalifornijā,
miris 2022. gada 12. janvārī Mičigānā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA ILGA
ĪNA UN KYLE, ĒVIJA, NĪLS
KARMENE
MĀTE DZINTRA
SILVIJA UN ARTURS
ANDRIS UN LISA AR ĢIMENI

Labo cīņu es esmu
izcīnījis, skrējienu
esmu pabeidzis,
ticību esmu turējis…

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J. Silazars)

Mūžībā aizgājis

JURIS PRUŽINSKIS

Dzimis 1956. gada 24. oktobrī Sanfransisko, Kalifornijā,
miris 2022. gada 12. janvārī Mičigānā
Sērās viņu piemin
ILGAS MĀTE BENITA, TĒVS GUNĀRS (VICKIE), MĀSA SANDRA (LARRY)
BRĀĻI MODRIS (BAIBA), RAIMONDS (LAILA) UN IMANTS (LĪGA) AR ĢIMENĒM

Mums trūks tava smaida un smieklu.

Mūžība aizgājis

GUNTIS AIVARS ORE
Dzimis 1932. gada 30. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2022. gada 3. janvārī La Grange Park, Illinois

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ZAIGA UN EDVĪNS TUMS, LAURA UN PĒTERIS BLUMBERGS AR ĢIMENI
ARNOLDS UN DAINA TUMS AR ĢIMENI

…tur aiziet mūsu draugi uz tālo mūžības salu

(10.12.1930. – 22.01.2022.),
ilggadējā mūzeja drauga un atbalstītāja,
aiziešanu Mūžībā.
Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

Mūsu mīļais filistrs

Fil! MĀRIS NORA
59 II

Dzimis 1938. gada 30. jūnijā Viļņā, Lietuvā,
miris 2021. gada 27. novembrī St. Charles, Ilinojā, ASV
Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

OMULA PENCIS
Dzimusi 1924. gada 30. maijā Valkā,
mirusi 2022. gada 18. janvārī Losandželosā

Kā saule Tu spīdēji,
Kā mūzika skanēji,
Kā sarauta stīga apklusi,
Bet mūžam atmiņā paliksi.

Mīlestībā piemin
KRUSTMEITA ZANE AR ĢIMENI
MEITAS IEVA UN LĀRA
UN RADI NEBRASKĀ UN LATVIJĀ
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SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)
Un Artūrs Dārznieks, Roberts
Plūme/Mārtiņš Bots, Juris Šics/
Andris Šics, Elīza Tīruma, Elīna
Ieva Vītola. Skeletons: Martins
Dukurs, Tomass Dukurs, Endija
Tērauda. Šorttreks: Reinis Bēr
ziņš, Roberts Krūzbergs. Zie
meļu divcīņa: Markuss Vino
gradovs.

Nosauc hokeja
izlases olimpisko
sastāvu

Latvijas valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš
nosaucis 25 hokejistus, kuŗus
izvēlējās Pekinas Olimpisko
spēļu turnīram.

Pekinas olimpisko turnīru
Latvijas izlase atklās 10. februārī
ar spēli pret Zviedriju, dienu
vēlāk spēkosies ar Somiju, bet
13. februārī pēdējā spēlē grupā
tiksies ar Slovakiju. Grupas visas
komandas turpinās turnīru iz
slēgšanas spēlēs.

Pirmais kopš 1936.
gada. Lidojošais
slēpotājs – Markuss
Vinogradovs
Ziemeļu divcīņa ziemas olim
pisko spēļu programmā ir kopš
1924. gada. Līdz šim vienīgo
reizi Latvijas pārstāvis šajā sporta veidā Olimpiadā piedalījies
1936. gadā, kad Edgars Gruzītis
ieguva 42. vietu. Šogad februārī
Pekinas Olimpiadā pēc ilgāka
pārtraukuma Latvijai atkal būs
savs lidojošais slēpotājs 19 gadus
vecais Markuss Vinogradovs
(attēlā).

HarijsVītoliņš
Vītoliņš sarunā ar žurnālistiem
atzina, ka lielu jēgu nosaukt
sastāvu pašlaik nesaskata, jo, lai
gan turnīra nolikums to paredz,
iespējas veikt izmaiņas pietei
kumā saglabāsies līdz pat turnīra
sākumam. Turklāt daļa hokejistu
ir izvērtēti tikai pēc statistikas
rādītājiem, neredzot viņu dar
bību klātienē.
Treniņus turpinās arī hokejisti,
kas bija paplašinātajā kandidātu
sastāvā, bet nav iekļauti 25 spē
lētāju sarakstā. Pirms izlidošanas
uz Pekinu sportistiem jānodod
divi kovida testi, un Vītoliņš cer,
ka visiem rezultāti būs negātīvi.
Ja tomēr būs arī pozitīvi analīžu
rezultāti, izmaiņas sastāvā varēs
veikt vēl Latvijā. Vītoliņš rēķinās,
ka izmaiņas sastāvā varēs veikt
līdz pat 8. februārim. Pēc viņa
teiktā, turpinās sarunas, lai ko
mandas varētu ņemt līdzi uz
Ķīnu rezervistus, kas izolēti
dzīvotu uz vietas un būtu gatavi
vajadzības gadījumā aizstāt kādu
inficēto.
Latvijas izlases sastāvā iekļauti
trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un
14 uzbrucēji. Astoņi sastāvā ie
kļautie hokejisti jau ir piedalī
jušies olimpiskajās spēlēs, bet 17
spēlētājiem tā būtu debija. Iz
vērtējot sastāvu, Vītoliņš atzina,
ka situācija ar vārtsargiem nav
vienkārša. Kad šķita iespējama
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
spēlētāju dalība, šķitis, ka vārt
sargu netrūks, bet vēlāk situācija
mainījās. 24. janvāŗa vakarā iz
lasē zinās vairākvai vārtsargam
Ivaram Punnenovam ir tikai
rokas sasitums, vai kāda lielāka
vaina. Plīsuma vai lūzuma gadī
jumā būs jāizskata citi kandidāti,
atzina Vītoliņš. Treneris arī atzina,
ka vēl nav zināms, kad no
Zviedrijas ieradīsies vārtsargi
Jānis Kalniņš un Kristers Gud
ļevskis, kuŗiem klubos patlaban
nav liels spēles laiks. Tādēļ
Vītoliņs cer, ka ar Punnenovu
viss būs kārtībā. Izlases kapteinis būs Lauris Dārziņš, kuŗš to ir
nopelnījis ar pieredzi un parā
dīto attieksmi.

Markusa Vinogradova ceļš uz
lielo sportu sākās strauji un
veiksmīgi – mazais Markuss
medaļas krāja ne tikai konku
rencē ar ziemeļu kaimiņiem
igauņiem, bet arī sacensībās
Polijā, Vācijā un citur. Jau deviņu
gadu vecumā puika lēca no 90
metru jaudas tramplīna.
“Katrā lēcienā ir adrenalīns,
ātrums, lidojums. Tā ir tā labākā
sajūta. Pie tās nevar pierast, tā
būs uz katru lēcienu. Galvenais,
lai uzkāpjot uz tramplīna, ne
būtu nervozs un netrīci. Viss
sākas galvā. Ja uzkāp uz esta
kādes, tur augšā ir baigais vējš
un sāc domāt, kas var notikt, tad
nekas labs arī nenotiks. Pie tā ir
jāpierod, tad būs viss kārtībā,”
Markuss stāsta par to izjūtu, kas
likusi šim sporta veidam pakār
tot pašreizējo dzīves ritējumu.
Neviens tramplīnlēcējs nav
izticis bez kritieniem. “Tie mēdz
būt dažādi. Viena lieta, ja nokrīti
jau pēc piezemēšanās, tad to īsti
par kritienu nevar skaitīt. Cita
lieta, ja kaut kas samisējas jau
lidojuma laikā. Tie ir tādi kritieni, pēc kuŗiem ir bailes un tie
paliek galvā. Zinu cilvēkus, kuŗi
pēc tam tā arī vairs nevar
sadūšoties. Paldies Dievam,
pēdējo divu gadu laikā nav
sanācis krist. Taču pēc kritiena
15 gadu vecumā salauzu atslēgas
kaulu un kādu laiku pagāju
malā. Šķiet, ka tagad tas jau ir
izdzēsts no atmiņas”, stāsta
Markuss.
Tobrīd bija ilgs pārdomu
brīdis, kuŗā Markuss bija izlēmis,
ka tramplīnlēkšanai ir pielikts
punkts. “Markuss ilgi nevarēja
sadūšoties, arī apkārtējā situācija
neradīja papildus motīvāciju.
Financiālais stāvoklis bija tāds,
kāds bija – tad un arī tagad viss
notiek faktiski tikai par ģimenes
līdzekļiem. Kad uzbūvēju Si

guldā mazo tramplīnu bērniem,
aicināju Markusu uz atklāšanu.
Varbūt uzlēksi? Viņš piekrita un
kaut kas atleca vaļā,” jaunā sportista paiešanu malā no sporta un
atgriešanos atceras vectēvs, tre
neris un menedžeris vienā per
sonā. Tad arī ģimenes lokā pie
ņemts prāgmatisks lēmums par
pievēršanos ziemeļu divcīņai,
kuŗā ir mazāka konkurence nekā
klasiskajā tramplīnlēkšanā.
Tālākā izaugsme bija strauja.
Jau 16 gadu vecumā Vinogradovs
kļuva par pirmo Latvijas sportistu, kas piedalījies pasaules
čempionātā ziemeļu divcīņā un
debijas reizes izcīnīja 56. vietu,
apsteidzot divus kazachu kon
kurentus. Jāpiebilst, ka visi sān
cenši bija krietni vecāki.

Tad arī pašam Markusam bija
skaidrs, ka sports tuvākajā nā
kotnē būs dzīves prioritāte un
pēc vairākiem ieteikumiem tika
meklētas iespējas nokļūt Nor
vēģijā. Izdevās. Pateicoties skolu
apmaiņas programmai “Explo
rius”, siguldietis tika Tronheimas
Heidālas vidusskolā, kas ir ar
sporta ievirzi un deva iespēju
trenēties vienā no vadošajiem
norvēģu ziemeļu divcīņas klubiem “Granasen Ski team”.

Sudrabs un bronza
Eiropas čempionātā

Latvijas kamaniņu braucējs
Kristers Aparjods (attēlā) Sankt
moricas trasē, Šveicē, izcīnīja
otro vietu sezonā pēdējā Pasaules
kausa posmā un nopelnīja
sudraba medaļu Eiropas čem
pionāta ieskaitē. Aparjods sezonas kopvērtējumā dalīja 3. vietu
ar vācieti Fēliksu Lochu. Gintam
Bērziņam neveiksmīgs otrais
brauciens liedza pakāpties aug
stāk par 12. vietu, savukārt
Artūrs Dārznieks sacensības
noslēdza 15. pozicijā. Pasaules
kausu jau pirms pēdējā posma
bija nodrošinājis vācietis Joha
ness Ludvigs.
Divnieku ekipāžu sacensībās
Mārtiņš Bots un Roberts Plūme
nodrošināja bronzas god
algu.
Aparjods pēc pirmā brauciena
bija ceturtais, bet labs otrais
brauciens un konkurentu kļūdas
palīdzēja pakāpties divas pozicijas augstāk. Uzvarēja austrietis
Volfgangs Kindls ar rezultātu
divu braucienu summā divas
minūtes un 10,246 sekundes.
Aparjods viņam zaudēja 0,021
sekundi. Otrs Latvijas divnieks
Andris un Juris Šici posmā

finišēja piektais un sezonas kop
vērtējumā nenoturējās līderpo
zicijā, atkāpjoties uz otro vietu.
Arī Eiropas čempionāta ieskaitē
brāļiem Šiciem piektā vieta.
Gintam Bērziņam neveiksmīgs
otrais brauciens liedza pakāpties
augstāk par 12.vietu, savukārt
Artūrs Dārznieks sacensības
noslēdza 15. pozicijā. Pasaules
kausu jau pirms pēdējā posma
bija nodrošinājis vācietis Joha
ness Ludvigs, kuŗš pēc neveik
smīga otrā brauciena palika
uzreiz aiz top10.
Latvijas kamaniņu braucēji
Elīna Ieva Vītola, Kristers
Aparjods un Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme Sanktmoricas
trasē Šveicē izcīnīja zelta medaļu
Pasaules kausa sezonas pēdējā
posmā, kas vienlaikus bija arī
Eiropas čempionāts. Latvijas ko
manda startēja ar astoto numuru
desmit valstu konkurencē un
visas trīs latviešu kamanas savu
posmu veica visātrāk, tā brīža
līderi Krieviju pārspējot pa 0,675
sekundēm. Vēlāk trasē devās
austrieši, taču Madeleine Egle,
kuŗa trasē bija lēnāka par Vītolu,
netrāpīja pa stafetes dēlīti,
tādējādi nedodot iespēju komandas biedriem apsteigt Latviju.
Visbeidzot startēja Vācija – Na
tālija Geizenbergere zaudēja
Vītolai 0,083 sekundes, bet Jo
hanness Ludvigs savu posmu
noslēdza ar 0,234 sekunžu deficitu aiz Latvijas. Tonijs Egerts/
Saša Benekens savā posmā neat
spēlēja Latvijas izlases pārsvaru,
vāciešiem zaudējot 0,127 sekun
des un izcīnot sudraba medaļas.

Kaufmaņa
četriniekam
junioru zelts

Insbrukā notiekošajā Pasaules
čempionātā bobslejā junioriem
Dāvja Kaufmaņa bobsleja čet
rinieks izcīnīja zelta medaļu.
Pirmajā braucienā Kaufmanis ar
stūmējiem Lauri Kaufmani, Ivo
Danu Kleinbergu, un Arni Beb
rišu finišēja kā otrie, bet otrajā
braucienā bija ātrākie, divu brau
cienu summā izcīnot uzvaru.
Tikai 0,02 sekundes divu brau
cienu summā no Kaufmaņa čet
rinieka atpalika Vācijas pilota
Maksimiliana Ilmana pilotētā
ekipāža, bet trešajā vietā ierin
dojās vācieša Jonasa Januša
četrinieks, kas no Kaufmaņa
ekipāžas atpalika 0,12 sekundes.

Bendika finišē
uzreiz aiz top20

Latvijas biatloniste Baiba Ben
dika Pasaules kausa izcīņas posmā
Antholcā, Italijā, sasniedza 21.
vietu 15 m individuālajā dis
tancē. Cerības tikt tuvāk medaļ
niecēm dzēsa trīs kļūdas pēdējās
divās šautuvēs. Uzvarēja francū
ziete Žistīne Brezā-Bušē ar finišu
pēc 42 minūtēm un 20,6 se

kundēm. Bendika perfekti sa
šāva pirmajās divās ugunslīnijās,
savukārt trešajā šautuvē viens
mērķis palika neskarts. Izredzes
uz sezonā labāko rezultātu Bai
bai piezemēja pēdējā ugunslīnijā
nopelnītās divas soda minūtes.
No uzvarētājas Baibu finišā šķīra
četras minūtes un 8,1 sekunde.
Sezonā labākais rezultāts Ben
dikai ir posmā Hochfilcenē sa
sniegtā 9. vieta sprintā. Otra
Latvijas dalībniece Annija Keita
Sabule ar četrām kļūdām šau
šanā ieguva 91. vietu 96 dalīb
nieču konkurencē.

Zvejnieks uzvar
sacensībās Austrijā

Viens no Latvijas labākajiem
kalnu slēpotājiem Miks Zvej
nieks (attēlā)Austrijas ciematiņā
Hohkrimlā aizvadītajās FIS ka
tēgorijas sacensībās slaloma
disciplīnā izcīnīja otro uzvaru
divu dienu laikā. Jau pirmdien,
aizvadot pirmo sacensību dienu
Hochkrimlā, Zvejniekam izde
vās izcīnīt pirmo uzvaru šajā
sezonā, savukārt otrdien latvietis
uz slaloma sacensību starta
stājās vēlreiz.
Pirmajā braucienā Zvejnieks
uzrādīja laiku 51,48 sekundes,
kas bija pārliecinoši labākais
laiks braucienā. Savukārt otrajā
braucienā latvieša rezultāts bija
54,43 sekundes, kas turklāt bija
identisks ar sacensībās otro vietu
ieguvušo šveicieša Luka Hermana
laiku. Divu braucienu summā
Miks Zvejnieks savu tuvāko se
kotāju Hermanu apsteidza par
0,66 sekundēm, savukārt trešais
palika andorietis Havjērs Kornela
Gitārs. Zvejniekam arī iz
devās
vēl mazliet uzlabot iepriekš sa
sniegto sezonas FIS ranga punktu rekordu – 32,03 FIS punkti.
“Līdz šim divas uzvaras pēc
kārtas nebija izdevies izcīnīt –
sajūtas lieliskas,” atzīst Zvejnieks
“Pats galvenais, ka esmu ieguvis
pārliecību katrās sacensībās cīnī
ties par uzvaru, uz to arī jāturpina
tiekties sezonas turpinājumā!”
***
Žaks Gedra un Liene Bondare
Baltijas kausa ietvaros kalnu
slēpošanā Italijā ir kronēti par
Latvijas čempioniem milzu sla
lomā. Zem Starptautiskās Slēpo
šanas federācijas (FIS) zīmes no
tiekošajās sacensībās, kuŗu ietva
ros LSF rīkoja Baltijas kausa otro
posmu, par Latvijas čempioniem
milzu slalomā kļuva Gedra un
Bondare, kuri kopējā ieskaitē
ierindojās attiecīgi 36. un 47. vietā.
Gedra, kuŗš pirmajā braucienā
nefinišēja, pēc pirmā brauciena
bija 0,11 sekundes priekšā Mi
kam Zvejniekam un otrajā brau
cienā savu pārsvaru palielināja,
esot labākajam latviešu vidū, bet
kopējā ieskaitē iegūstot 36. vietu,
uzvarētājam lietuvietim Andre
jam Drukarovam zaudējot 3,72
sekundes.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

