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Svētku dalībnieku skaits mai-
 nās kā laikapstākļi: ik dienu 
pie nāk ziņa par kādu, kuŗš 
pārdo mājis doties uz svētkiem, 
bet cits nule pamodies un ir 
gatavs katrā ziņā piedalīties. 
Nez, kā ar šādu situāciju tika 
galā svētku Rīcības komiteja 
1947. gadā, kad šādu infor mā-
ciju nevarēja paziņot  e-pastā?! 
Taču lieta ir pavisam nopietna 
un dara svētku rīkotā jus ba -
žīgus – dalībnieku ir daudz! 
Iespējams pat daudz par 
daudz...

Un to arī apliecina nākamais 
fakts. Vietējie Eslingenas švābi 
nav ar pliku roku ņemami. 
Visas pilsētas viesnīcas un nakts-
mītnes pilnas. Pēdējā brīvā 
istabiņa pie  ejama par astro-
nomisku cenu! Par šādu naudu 
jau praktiskais latvietis varētu 
nopirkt vienu vai pat veselas 
divas tiešām brangi veselas 
raibaļas.  Zelta vērti būs mūsu 

Ziņo Eslingenas svētku rīkotāji
svētki pilsētas uzņēmē jiem! Tā 
kā svētku dalībnieku vietas ir 
tikpat lielā zelta vērtē, svētku 
rīkotāji kož pirkstos, ka nav 
paši iedomājušies par šādu 
stratēģiju.

Viens no projektiem, pie kuŗa 
tiek šobrīd strādāts, ir grāma-
tas “Atmiņas par Eslingenu” 
tulkojums vācu valodā. Jau tas 
vien, ka mokāmies ar garajiem 
teiku miem latviešu valodā vie-
nas rindkopas gaŗumā, tas ir 
izaici nā  jums. Bet tad notiek arī 
kas cits – tulkojuma vidū pie 
86. lappuses “nobrūk” dators. 
Labi, ka tulko tājs Ivars Veits ir 
gaišreģis jeb, kā pats saka, 
strādā pēc vecās drē bes. Ne -
uzticoties technikai, esot jā  iz-
drukā. Kas to zin, varbūt tā  pēc 
arī nobruka, jo juta, ka neuz-
ticas.

Tāpat svētku rīkotāji meklē 
stikla bumbu, kafijas biezumus 
vai kādu citu palīgrīku, kas va -

1. Pēdējās nedēļās Krievija 
ievē  rojami pastiprinājusi mili-
tārā ie  brukuma draudus Uk -
rainā. Tās retorika ir izteikti 
agresīva, bez jeb kāda respekta 
pret citas valsts su  verēnitāti un 
starptautiskajām tie sībām.

2. Jauna dimensija Krievijas 
ag  resīvajā retorikā ir tieši ulti-
matīvi draudi visai NATO alian-
sei un tās dalībvalstīm. Prasības 
ietver gan to, ka NATO spēki un 
bruņojums jāizvāc no tām 14 
NATO dalīb   val stīm, kas tur ie -
stājās pēc 1997. gada, gan garan-
tijas, ka NATO vairs netiks uz -
ņemtas jaunas dalīb  valstis.

3. Krievija ar 2008. gada ie -
brukumu Gruzijā un kopš 
2014.  gada veikto agresiju pret 
Ukrainu de  monstrē nodomu 
atjaunot Pa  dom ju imperiju, kas 
līdz ar ap  spiesto tautu brīvības 
centieniem sabruka 1990. – 
1991.  gadā. Krie vijas polītiskā 
domāšana iestrēgu si 19.  gad-
simta imperiālisma laikmeta 
kategorijās, kad valsts va  re nība 
tika mērīta ar sagrābto territo-
riju lielumu un Eiropa bija sa -
dalīta lielvalstu interešu sfērās.

4. NATO kā pasaulē spēcīgākā 
demokratisko valstu aizsar dzī-
bas organizācija un Eiropas 
Savienība kā pasaules spēcīgākā 

Vienoti Rietumi ir spēcīgāki par Krieviju
Egila Levita paziņojums par Krievijas agresijas draudiem pret Ukrainu un prasībām NATO

ekonomis kā un demokratisko 
vērtību savie nība balstās uz 
savstarpēju solidā ritāti. Gan 
NATO, gan Eiropas Savienība ir 
gatavas savas vērtības aizstāvēt.

5. Lai kā arī Krievija censtos, 
vēstures ratu nav iespējams pa -
griezt atpakaļ. Krievijas domā-
ša nas veids un tajā balstītās 
prasības pret NATO kā orga ni-
zāciju, pret NATO dalībvalstīm 
un pret Ukrai nu nav pieņe ma-
mas. Ietekmes sfērām jeb pri-
vileģēto interešu zo  nām nav vie-
tas mūsdienu Eiropā un pasaulē. 
Tās ir pretrunā ar 1945.  gada 
ANO Statūtos noteikto pasaules 
miera kārtību, ar starp tautis-
kajām tiesībām, tautu pašno-
teikšanās tiesībām, demokrati-
jas pamatprincipiem. Katrai val-
stij ir tiesības pašai izvēlēties 
savu aiz sardzības polītiku, savus 
sabiedrotos un organizācijas, 
kam tā vēlas pievienoties. Valsts, 
kuras rīcība ir agresīva un kas 
vēlas atjaunot zu  dušos laikus, 
nerada uzticību sa  vām kai  miņ-
valstīm.

6. Rietumu sabiedroto dialogs   
ar Krieviju nolūkā mēģināt de -
eskalēt situāciju ir vēlams. Taču 
Krievijas izteiktās prasības ne -
var būt pamatā šim dialogam un 
nav pat apspriežamas. Dialogā 

ir ie  spējas meklēt atsevišķus 
saskares punktus, piemēram, 
bruņojuma kontroles, incidentu 
novēršanas un citos jau tājumos.

7. Latvija augsti novērtē ASV 
atklātību un konsultēšanos ar 
sa  biedrotajiem par savām saru-
nām ar Krieviju. ASV risina šīs 
sarunas pēc principa “neko par 
jums bez jums”. Tas ir ļoti 
svarīgi, lai no  drošinātu Rietumu 
sabiedroto vie notību, un atbilst 
NATO principiem un mērķiem.

8. Jebkura agresija pret citu 
valsti nav maznozīmīga. Pašrei-
zējā si  tuā cijā nepietiek tikai ar 
pareizu retoriku. Lai novērstu 
Krievijas ag  resiju, cenai, kas 
Krievijai par to būtu jāmaksā, ir 
jābūt lielākai par ieguvumiem. 
Tas nozīmē, ka ASV, NATO un 
Eiropas Savienības at  bildei, it 
sevišķi sankciju jomā, ir jābūt 
vienotai un nenovēršamai. Vie -
noti Rietumi visās jomās ir 
spēcīgāki par Krieviju.

9. Krievijas jaunajiem agresi-
jas draudiem pret Ukrainu ir 
jādod spēcīga atbilde. Tā ietver 
gan ie  roču un militārā aprī-
kojuma pie gādi Ukrainai, gan 
ekonomiskas sankcijas pret 
Krieviju, gan NATO militāro 
vienību pārdislokāciju da  līb-
valstu robežās. Apsveicam ASV 

pieņemtos lēmumus par gata-
vību pārvietot bruņotos spēkus, 
stiprinot drošību austrumu flangā.

10. Mēs, latvieši, izprotam 
uk    raiņu tautas izjūtas. Latvija ir 
so  li dāra ar Ukrainu. Jebkādi 
draudi Ukrainas neatkarībai, 
suverēnitā tei un territoriālajai 
vienotībai ir ne pie ņemami. Lat-
vija vienmēr ie  stāsies par Uk -
rainas suverēnajām tiesībām 
pašai noteikt savas valsts attīs-
tības ceļu.

11. Latvija atbalsta stingras un 
efektīvas sankcijas pret Krie -
viju, ja tā iebruks Ukrainā. 
Tāpat kā ASV, Lielbritanija, 
Polija, Lietuva, Igau nija un citas 
NATO dalībvalstis, Latvija sniegs 
Ukrainai arī militāro palīdzību. 
Mēs nosūtīsim Ukrainai pret-
gaisa aizsardzības raķešu sistē-
mas un citu aprīkojumu.

12. Drošības nekad nevar būt 
par daudz. Ņemot vērā starp-
tautisko situāciju, es aicinu val-
dību un Saeimu turpināt dis-
kusijas par aiz  sardzības spēju 
stiprināšanu, īpašu uzmanību 
pievēršot nacio nālās aizsar dzī-
bas rūpniecības veicinā ša nai. 
Tikpat svarīgi ir stiprināt no -
turību pret hibrīduzbrukumiem 
un kiberdrošības jomu, kā arī 
vairot enerģētisko neatkarību.

rētu atbildēt uz visbiežāk uzdo-
to jautājumu – kādi pandēmijas 
ierobežojumi vai nosacījumi 
būs spēkā pēc pieciem neziņas 
un ne  paredzamu notikumu pil-
niem mēnešiem?

Plānojot svētku notikumus, 
nedrīkst aizmirst brīvā laika jeb 
vakara izklaides. Karstās disku-
sijās, vai krodziņam būt, kur, 
kādos darba laikos, vai tas ir 
ne  pieciešams un vai iekšā tiktu 
laisti tikai vakcinēti viesi? Tātad 
rezumē: Latviešu krodziņš dar-
bosies, jo kuŗš gan gribēs laist 
gaŗām latvisku ballīti nefor-
mālā gaisotnē ar Rīgas balzama 
kokteilīti rokā...

Svētku nopietnajām ziņām 
sekojiet līdzi: 

www.latviesi.com/eslingena
www.facebook.com/Eslingena
Svētku aktuālā informācija  

tur  pinājumā jau kādā citā mūsu 
avīzes numurā.

13. Katrs Latvijas pilsonis var 
dot savu pienesumu mūsu 
valsts aiz sardzībai. Īpaši vēlos 
uzsvērt ie  spē ju stāties Zemes-
sardzē. Tur dien cilvēki, kuri 
paralēli savam ikdie nas darbam 
uzskata par savu pa  triotisko pie -
nākumu būt gataviem aizstāvēt 
mūsu tautu un valsti, mūsu 
brīvību un demokratiju. Ai  cinu 
pievienoties Zemessardzei  un 
stiprināt Latvijas, Eiropas un 
NATO kopējo drošību!

14. Latvijā mēs varam justies 
droši. Latvija ir NATO dalīb-
valsts, un to sargā NATO lī  -
guma 5.  pants, kas nosaka, ka 
uzbrukums vienai dalībvalstij 
automatiski nozīmē uzbruku-
mu visām dalībvalstīm. Pie 
mums NATO misijā pastāvīgi 
atrodas kaŗavīri no 10 NATO 
da  līb valstīm. Latvija aizsar dzī-
bai vel ta vairāk nekā 2% sava 
iekšzemes kopprodukta. Nacio-
nālie bruņo tie spēki ir ļoti labi 
sagatavoti un ekipēti. Tie per-
fekti pilda savu uz  devumu Lat-
vijā, piedalās starp tau tiskajās 
misijās un tiek augsti no  vērtēti. 
Mēs esam solidāri un do  dam 
savu daļu NATO kopējai aizsar-
dzībai, un esam droši par  citu 
NATO dalībvalstu solidaritāti 
pret mums.
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Nedēļas gudrība
“Vienmēr ar cieņu esmu izturējies pret visiem, kas pētī un kopj mūsu valodu, kas ir par 

valodas stāju. Radošā mainībā. (..) Cilvēki runā tik sulīgi! Jāieklausās, jāpatur prātā un 
dzirdējumus jālaiž apritē.”

Žurnālists un rakstnieks Ēriks Hānbergs

Nedēļas teikums
“Putinam ir kaut kāda mistiska pieķeršanās pie mīta par Krievijas pirmsākumiem 

mūsdienu Ukrainā. Vai šā mīta uzturēšana ir vērta Krievijas nonākšanai starptautiskā 
izolācijā, un ko Kremļa čekists teiks mātēm savā valstī, kad dēli atgriezies mājās zārkos?”

Žurnālists Kārlis Streips

Viņa Ekselencei Latvijas 
Valsts prezidentam E. Levita 

kungam,
A. god. Tieslietu ministram

J. Bordāna kungam,
A. god. Latvijas Mākslas 

akadēmijas prof. G. Panteļejeva 
kungam

Mēs, Gunāra Astras radinieki 
un tuvinieki, izsakām visdziļāko 
cieņu un atzinību Valsts prezi-
dentam E. Levita kungam par viņa 
dalību un atbalstu G. Astram 
veltītajos piemiņas pasākumos. 
Egila Levita kunga dzīve un darbs 
lielā mērā veltīts latviešu nācijas 
kā valstsnācijas nostiprināšanai, 
latviešu valodas, tiesiskuma un 
kultūrvides saglabāšanai. Tas sa -
saucas arī ar G. Astras centie-
niem un mērķiem, cīnoties par 
Latvijas brīvību okupācijas laikos.

Mēs esam no sirds pateicīgi 
Tieslietu ministram J. Bordāna 

Pārdevējas un rīkotājas Kringle Shoppe. No kreisās: Ingrida 
Rodums, Karina Rilling, Inta Stepanik

Shoppers once again happily 
browsed the Kringle Shoppe lo -
cated in the Community Center 
in Applebachsville, Pennsyl va nia. 
Much to everyone’s disappoint-
ment, this popular annual event 
was cancelled last year due to the 
outbreak of severe Covid infec-
tions. This season it was held on 
December 3, 4, and 5. The shoppe 
is Haycock Historical Society’s 
sponsored Christmas market. 

The main room was beauti-

“Latviešu kiosks” turpina darbu

Pateicības vēstule

delicate red ribbons were tied 
around garlands festooned with 
tiny white lights. 

A photograph of medieval 
Riga served as a background to 
the displays. Sounds of Christ mas 
echoed as shoppers lingered. Lo -
cal artisans participated offering 
paintings, photographs, books, 
pottery, seasonal ornaments, 
books and knitwear to buyers. 

Of particular interest to the 
hundreds of visitors were the 

pottery, and food-piragi, pipar-
kukas, loaves of caraway scented 
rye bread, and braised sauer-
kraut. All available for purchase 
with proceeds donated to chari-
ties in Latvia. The Historical 
Society raises funds for its own 
purposes but continues to invite 
the local Latvian church mem-
bers to participate and feature 
Latvian culture. Our sincerest 
‘thank you’ to this organization.

 This year was unlike others - a 
question arose, will shoppers 
come to support this event? The 
answer was a resounding ‘yes!’ 
The Latvian church choir again 
sang Christmas carols while 
shoppers stopped to enjoy the 
melodious and familiar songs. 

 All participants in the Latvian 
kiosk extend their heartfelt thank 
you to all the donors who made 
our success possible. Generous 
donations were sent to Kristīgā 
Bāreņu Allianse (a Christian orph-
anage) and mission Pakā pieni 
(an impoverished mother and child 
organization) both in Latvia.

Preparations for this beautiful 
community project begin soon 
after the previous Kringle Shoppe 
has closed its doors. The Latvian 
Kiosk continues to solicit donations 
of amber (both in good condi-
tion and in need of repair), textiles, 
and monetary contributions. 

Interested parties can contact:
KARINA RILLING

217 Thousand Acre Road
Sellersville, PA 18960.

kungam – pieminekļa projekta 
iniciatoram, procesa organizē tā-
jam – par atbalstu gan piemi nekļa 
atklāšanas, gan citiem ar G. As  tras 
piemiņu sasistītiem pasāku miem.

Mūsu vislielākā pateicība pie -
minekļa autoram – tēlniekam 
Gļebam Panteļejeva kungam par 
izcilo darbu. Piemineklis greznos 
laukumu Rīgas centrā un ne -
mitīgi atgādinās: "Nebaidies!" – 
tāda ir šī pieminekļa devīze.

Un tomēr... ir jābaidās. Ir jā -
baidās no nevērības un tiesiskā 
nihilisma pret mūsu Latviju, 
mūsu Valsti. Vai demokratija, 
vārda brīvība, cilvēktiesības ir 
savienojamas ar to svilpēju un 
trokšņotāju darbībām, kuŗi cen tās 
izjaukt valstsvīru uzrunas un 
visu pasākumu? Vai šie saor ga-
nizēties "tautas brīvības cīnītāji" 
ir nesodāmi par pasākuma ag  re-
sīvo traucēšanu, necenzēto lek-
siku klaju huligānismu? Ir taču 

Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa pants. Vai Lat-
vijas augstāko amatpersonu vai 
jebkuŗa individa nomelnošanas 
kampaņas visrupjākajās izpaus-
mēs sociālajos tīklos stiprina 
valsti un demokratiju, audzina 
patriotus? Rodas iespaids it kā 
mūsu demokrātiskās tiesības iz -
pausties un izteikties ir atcēlušas 
elementāru pieklājību un cieņu, 
kam taču būtu jābūt sabiedrības 
pamatā.

Mēs ticam, ka sabiedrība ko -
pumā ir spējīga atšķirt kon  struk-
tīvu kritiku no ļaunprā tī giem 
apmelojumiem un orga nizētām 
nomelnošanas kampaņām.

Cieņā un pateicībā –
Ģirts Astra, Alvis Astra, 

Renārs Astra, Baiba Astra, 
Diāna Vagale, Gunārs Repše, 

Ingrīda Titava.
2022. gada 29. janvārī

fully decorated. A portion of the 
main event is the Latvian Kiosk. 
Located in the entry, the Kiosk 
was fragrant with pine boughs; 

uniquely Latvian offerings-hand-
crafted amber jewelry, woolen 
mittens, reworked textiles into 
modern eye catching pillows, 
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Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts
Kontraversālas pārdomas – ne tikai par mūziku vien

Šo notikumu simbolizē skait-
lis 4: četri orķestri, četri diri-
ģenti, kā arī ceturtā vētra jan-
vārī, ceturtais laika tips to -
dien… Ja vien ne sevišķā mū -
zikas mīlestība (lasi – recen-
zenta pie    nākumi) un alkas uz -
zināt jaunumus, kā arī at  miņā 
atsvaidzināt kādreiz zi  nāmo, 
nekādi spēki nevarētu izraut no 
augsto apkures tarifu piesildītā 
dzīvokļa doties vētrā un slapj-
draņķī uz Lielo Ģildi.

Tradicionālais Latviešu simfo-
niskās mūzikas lielkoncerts 
šogad tomēr notika, neraugo-
ties uz pandēmijas ierobežo-
jumiem, ļaujot elitārai publikai 
tieši baudīt skaņu mākslu. 
(Elitāra tāpēc, ka vietu skaits 
zālē ļoti ierobežots.) Jau tra  di -
cionāli programmā tika godi-
nāti klasiķi, bet netrūka arī 
pirmatskaņojumu.

Visneizdevīgākajā situācijā 
(ieskaitot arī tālo atceļu sevišķi 
nelabvēlīgos laika apstākļos) 
šoreiz bija liepājnieki Jāņa 
Liepiņa vadībā. Vēju pilsētas 
mūziķiem atvēlētā programma 
bija neveiksmīga mūzikas 
kvalitātes dēļ. Klasiķa Pētera 
Barisona 30 gadu vecumā ra -
dītās “Trīs prelūdijas” ir kom-
pozīcija ar banāli romantisku 
saturu, izteiksmes līdzekļiem 
un studentiski neveiklu instru-
mentāciju. Tāda mūzika atmiņā 
nepaliek, diez vai to atpazītu, ja 
nu vienīgi pirmo daļu, kuŗai 
gan diriģents izveidoja nesa-
mē rīgi spēcīgu kulmināciju. Šī 
darba vieta ir archīvā – galu 
gala mūsu simfonisma vēsturē 
ir ne mazums darbu, kas nav 
skanējuši gadu desmitiem un 
plašākam klausītāju lokam, arī 
mūziķiem ir nepazīstami.

Viena no latviešu kinomū-
zikas pērlēm ir šā gada jubilāra 
Zigmara Liepiņa mūzika kino-
filmai “Sarkanais mežs”, kas 
izceļas ar spilgtu tēlainību, 
sevišķu atbilstību attēlotajiem 
notikumiem. Diemžēl, atrau-
tībā no attēla un teksta šīs 
kvalitātes gandrīz pilnīgi izzūd 
un rezultātā – banāls popurijs, 
atgādinot nejauši sadiegtu lu -
patu deķīti. Ja nu ir bijusi vēlme 
izveidot kaut ko dramaturģiski 
loģiskāku, varbūt derētu pa -
studēt priekšteču sniegumu 
šajā jomā, veidojot svītas no 
filmu mūzikas, piemēram, D. 
Šostakoviča u.c. Tāda mūzika 
nespēj iedvesmot atskaņotājus, 
un sniegums bija tikai pro -
fesionāli daudzmaz korrekts.

Koncerta otrajā daļā mūzicēja 
divi orķestri. Pirmais artistiski 
daudz spilgtākais bija Sinfo
nietta Riga Normunda Šnē 
vadībā, atskaņojot jaunās kom-
ponistes (1989) Lindas Lei ma-
nes “Raybows”. Ir aizdomas, ka 
Linda ir latviete, ka viņa pazīst 
Pēteri Vasku un viņa mūziku. 
Gadu desmitiem visa pasaulē 
vispirms min skaņdarba nosau-
kumu latviski un tad raksta 
tulkojumu iekavās, piemēram, 
”Tālā gaisma”, “Klātbūtne”u.c. 
Un pasaule tādu kārtību ak -
ceptē. Bet mūsu jaunieši, to 
vidū šīvakara programmā ie -
kļautais Jānis Petraškevičs, 

JURIS 
GRIŅĒVIČS

tagad gan jau piederīgs vidējai 
paaudzei, kautrējas no sava lat-
viskuma, it kā mēģinot ie -
kļauties bezpersoniskajā an -
glis kajā pasaulē.

L. Leimanes darbam tas va -
rētu būt arī pirmatskaņojums, 

rīgu instrumentāciju (P. Plakida 
turpinājums?). Klausoties ne 
mirkli nelikās par gaŗu, ko 
veicināja arī N. Šnē detālizēti 
pārdomātā un izslīpētā inter-
pretācija. Vecam cilvēkam, kāds 
ir recenzents, gan neizprotams 

orķestris Aivja Gretera vadībā. 
Bedres ļaudīm tāda nokļūšana 
klausītāju acīs ir sevišķi no -
zīmīga, izraujoties no rutīnas 
skavām. Kādreiz šis orķestris 
sadarbībā ar kori katru gadu 
sniedza koncertus Baltajā Namā. 

mūzikas kultūrā, bet ne sim-
fonismā. Viņa diplomdarbs, 
ab  solvējot konservatoriju – 
balāde “Tālavas taurētājs” ir 
teicams studenta veikums, bet 
ārpus mācību iestādes ar to 
vien nepietiek. 

Koncertu spoži noslēdza Lat-
vijas Nacionālais simfoniskais 
orķestris Gunta Kuzmas va -
dībā. Snieguma spilgtumu pa -
stiprināja atskaņojamās mūzi-
kas kvalitāte. Protams, uz   ma-
nības centrā bija J. Petraškeviča 
Koncerts klarnetei un orķes-
trim. Tagad atklājās, ka mūsu 
pieredzējušais skaņradis savā 
slēptajā būtībā ir īsts sadists un 
pret ko? Pret simpatisku jaunu 
dāmu Annu Gāgani, kuŗai 
jāspēlē praktiski bez pauzēm. 
Šajā aspektā tiek spīdoši tur-
pinātas P. Vaska “Koncerta 
obojai” un P. Buravicka “Kon-
certa saksofonam” tradicijas. 
Vai tiešām kompozīcijas ka -
tedrā nemāca, ka pūšamin-
strumenti, dziedāšana būtiski 
atšķiras no stīgu instrumentu 
vai klavieru spēles? Šī mūziķu 
katēgorija pat koncertžanra 
dar bos prasa saudzīgu attiek-
smi – nedrīkst viņus nodzīt līdz 
nāvei!

Anna Gāgane izturēja, spoži 
tiekot galā gan ar visaugstāko 
reģistru, gan arī viszemāko. 
Apbrīnojama ir jaunās mūziķes 
meistarība klusajā dinamikā – 
te, liekas, latviešu pūtēju vidū 
viņai līdzvērtīgu mūziķu nav. 
Liekas, orķestŗa kolēģiem A. 
Gāganes panākumi skauda un 
diriģenta vadībā vairākās kul-
minācijas epizodēs izdevās so -
listi nomākt, ko palīdzēja arī 
klarnetistes bijušais speciāli-
tātes pedagogs pie orķestŗa 
stūres.

Visu grandiozo programmu 
spoži noslēdza Pētera Plakida 
“Variācijas orķestrim”- viena 
no latviešu simfoniskās mūzi-
kas visaugstākajām virsotnēm. 
Iztulkojums bija mūzikas kva-
litātei līdzvērtīgs gan atsevišķās 
solo epizodēs, gan kopska nē-
jumā un pārdomātajā drama-
turģijā

Kādi būtu secinājumi?
Vispirms rūpīgāk jāveic pro-

grammas atlase, jo pat J. S. 
Bacham, V. A. Mocartam ir arī 
viduvējas kompozīcijas bez 
kuŗām varam iztikt.

Otrkārt, skaņdarbu sadalē 
orķestriem būtu jāievēro mū  zi-
kas kvalitātes līdzsvars, jo citādi 
mazāk pieredzējušiem klausī-
tājiem var rasties aplams 
priekšstats par mūziķu spēles 
kvalitāti.

Treškārt, trīs stundas un 20 
minūtes, ieskaitot starpbrīžus, 
ir krietni par daudz pat vis -
negausīgākajiem skaņu mākslas 
rijējiem. Ja nu tiešām vien-
laikus vēlas demonstrēt visus 
mūsu orķestrus, var sarīkot, 
piemēram, mini festivālu divu 
koncertu apjomā divos vakaros.

Bet kopumā latviešu mūzikai 
koncertos jāskan daudz biežāk, 
it īpaši ar to grēko LNSO (vai 
aizmirsts par latviskumu un 
nacionālo mērogu?)

jo programmā lasām, ka tā esot 
2021. gada jaundarba jauna 
versija. Šī kompozīcija saista ar 
pārdomātu dramaturģisko lo -
ģiku, sevišķi krāšņu un meista -

bija programmas vadītāja ietei-
kums vidusdaļu uztvert fizio-
loģiski (???).

Beidzot no bedres izrāpies arī 
Nacionālās Operas un baleta 

Diemžēl mūzikas kvalitātes dēļ 
mūziķi savas iespējas nevarēja 
atklāt. Pērnā gada nogalē Mū -
žībā aizsauktais Mārtiņš Brauns 
ierakstījis spožas lappuses mūsu 

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Cena: USD 25,–

Gan lielisks vēsturiskais izziņas 
ma teriāls, gan skaista coffee table stila 
grāmata par mūsu izcilākajiem 
mūziķiem, kuŗu dzīves gaitas
bieži vien aizvijušās trimdā.

ELMĀRS ZEMOVIČS

MŪZIKĀLĀ LATVIJA 
ATTĒLOS

Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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Zvaigžņu ordenis par mākslas mīlēšanu
Juris K. Ubāns

1938 – 2021
LINDA
TREIJA,

ALMA vadītāja

ALMA saiets Katskiļos, 2012. gadā.Vidū sēž (no kreisās): Dace Marga, Juris Ubāns, saieta lek-
tore, mākslas zinātniece Dace Lamberga, Eleonora Šturma, Guna Mundheim. Stāv (no kreisās): 
Andris Ubāns, Voldemārs Avens, Uldis Stepe, Irēne Avena, Aivars Zandbergs, Gints Grinbergs, 
Vija Zuntaka Bērziņa, Madelēna Miniata, Uģis Nīgals, Linda Treija, Sarma Muižniece Liepiņa, Maija 
Neimane, Gunta Eglīte, Indra Avena, Vizbule Shumeister, Pēteris Šnore.Foto: Valda Grinberga 

Juris jaunībā Juris Ubāns ar brāli Andri Katskiļos

Pēteris Daumants Šnore un Juris

Vecais gads aizejot, pēdējā 
brīdī, 30. decembrī paņēma lī -
dzi arī mākslinieku, pedagogu, 
kollekcionāru Juri Ubānu. 

1938. gada 12. jūlijā Ubānu 
ģimenē ieradās jaunākā atvase 
Juris. Kopā visai ģimenei pavadīt 
ilgu laiku nebija lemts, jo liktenis 
viņus izšķīra. 1944. gada rudenī 
padomju armijai strauji tuvojo-
ties Rīgai, mākslinieks Konrāds 
Ubāns smagi saslima ar tīfu. 
Ārsti nedeva viņam cerības iz  -
dzīvot, tāpēc Elīna Gailīte Ubāne 
bija neapskaužamas izvēles 
priekšā – palikt vai bēgt? Viņa 
kopā ar dēliem Māri, Andri un 
Juri izšķīrās doties bēgļu gaitās. 
Savu tēvu, kuŗš brīnumainā 
kārtā izveseļojās, Juris atkal sa -
tika tikai 1973. gadā Latvijā. 

Amerikā Elīna ar dēliem no -
nāca 1950. gadā. Juris sāka stu -
dēt Sirakūzu universitātē inže-
nierijas zinātnes, tad pārgāja uz 
matemātiku, pēc tam uz angļu 
valodas filoloģiju, līdz nonāca 
pie galējās izvēles – glezniecības 
studijām, kuŗās ieguva bakalaura 
grādu 1966. gadā. Divus gadus 
vēlāk viņš saņēma glezniecības 
maģistra grādu, pabeidzot studi-
jas Pensilvānijas štata univer si-
tātē. Pa studēšanas laiku bija gan 
armijā pavadīts laiks (El Paso, 
TX, 1957-59), gan laiks Kali for-
nijā, kuŗā galu galā. kā māk sli-
nieks atminas, saules bijis “par 
daudz”. Tāpēc tad, kad tika 
piedāvāts darbs Dienvidmeinas 
universitātē University of Southern 
Maine viņš izšķirās par labu 
pavalstij, kuŗas klimatā un dabā 
ir kaut kas no Latvijas gaŗās 
ziemas, mitruma un jūras. Šis ir 
arī laiks, kad viņš iepazinās ar 
savu nākamo sievu Māru Izaku. 
Jau studiju laikā Pensilvānijas 
Universitātē viņš mācīja, un pēc 
studijām vairāk kā četrdesmit 
gadus strādāja Dienvidmeinas 
Universitātē (1968-2009) kā māk-
 slas profesors un Mākslas depar-
tamenta vadītājs. Juris Ubāns 
kopā ar kolēģiem izstrādāja stu -
diju programmu, kas apvienoja 
klasisko izglītību, akcentējot māk-
slas vēsturi, ar mūsdienu pieeju 
mākslai. Būdams mākslas galeri-
jas Gorham Art Gallery vadītājs, 
viņš centās paplašināt tās atpa-
zīstamību un ietekmi ārpus uni -
versitātes robežām. Mākslinieks 
aktīvi piedalījās dažādās māk-
slas, filmu, izglītības komisijās, 
padomēs un ar savu daudzpusību 
bagātināja gan Amerikas, gan 
Latvijas kultūras dzīvi. 

Ubāns enerģiski darbojās Ame -
rikas Latviešu mākslinieku apvie-
nībā ALMA, gan kā viceprezi-
dents un, no 2002. līdz 2009. ga -
dam ciešā sadarbībā ar māk sli-
nieci Gunu Mundheimu, kā pre -
zidents. Guna no tā laika atceras: 
“Viņa labsirdība, optimisms, sil-
tums un humora izjūta bija vien-
mēr jūtami mūsu vairāk nekā 
septiņu gadu sadarbībā, vadot 
ALMU. Bet visjautrākie brīži 
bija saietu vēlo stundu izsoles. 
Tad Juris tiešām sirsnīgi smējās.” 
Dzejniece un māksliniece Sarma 
Muižniece Liepiņa par Juri atmi-
nas, ka “viņs bija allaž omulīgs, 
viesmīlīgs un nekad neliedza pa -
līdzību cilvēkiem izveidot kon-

taktus ar sev pazīstamiem māk-
slas pasaules ļaudīm ASV un 
Latvijā”. 

Jau kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas Juris Ubāns aktīvi sa -
darbojās ar Latvijas Mākslas aka-
dēmiju. Viņš nodibināja fondu 
Fiore Verde, kas ir atsauce uz 
tēva, Konrāda Ubāna, jaunības 
dienu gleznotāju pulciņu “Zaļā 
puķe”. Fonda ietvaros tika koor-
dinēta studentu apmaiņas pro-
gramma starp LMA un Dienvid-

viņš saka: “Juris Ubāns izmainīja 
manu dzīvi tā kā neviens. Pa  tei-
coties Jurim, man bija iespēja 
gandrīz gadu mācīties ASV. Juris 
deva man iespēju piekļūt angļu 
valodas informācijas telpai un 
līdz ar to labāk izprast globālos 
procesus, iemācīties paļauties uz 
sevi, uzdrīkstēties, un, pats gal-
venais, paļauties uz citiem cil vē-
kiem. Šodien esmu Nacionālās 
Mākslu vidusskolas direktors 
(atklājot Ārzemju latviešu māk-

Mākslinieks bija arī Latvijas 
Mākslinieku savienības biedrs kopš 
1996. gada. Viņa iniciātīvas rezul-
tātā tika realizēta Latvijas autoru 
darbu ekspozīciju veido šanu ASV. 
Jura vadītajā mākslas galerijā 
Gorham Art Gallery bija pār stā-
vēti Latvijas mākslinieku –  Kon-
rāda Ubāna, Aleksandra Dembo, 
Juŗa Putrāma, Ata Kam para, Ed -
vīna Kalnenieka u.c. autoru darbi.

Juŗa Ubāna māksla bija daudz-
veidīga un radoša. Mākslinieka 

vānijas (UPenn), Dienvidmeinas 
(USM) kā arī citās universitātēs 
un privātkollekcijās.

Juris juta atbildību pret ap -
kārtējiem, pret studentiem, pret 
mākslu. Viņš palīdzēja iznākt 
leģendārā – A. Sildega žurnāla 
“Latvju māksla” pēdējiem numu-
riem, palīdzēja nodibināt kon-
taktus mākslinieku un augstskolu 
starpā, atbalstīja Latvijas Nacio-
nālo bibliotēku, sagādājot augst-
vērtīgas mākslas grāmatas Kon-
rāda Ubāna mākslas lasītavai, 
sadarbojās ar Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju, papildinot tā 
archīvus ar sava tēva gleznām.

Mākslas vēsturniece Dace Lam-
berga atminas, ka: “20. gadsimta 
90. gadu sākumā viņš aizrautīgi 
iesaistījās tēva plašā radošā man-
tojuma apzināšanā, 1993. gadā 
piedalījās piemiņas izstādes at -
klāšanā Valsts mākslas mūzejā, 
bet 1999. gadā ar Juŗa gādību 
tika izdots darbu apkopojums 
„Konrāds Ubāns. Darbu kollek-
ciju katalogs.” ...pateicoties Sar-
mai Muižniecei Liepiņai, 2012. 
gadā man izdevās ieskatīties Juŗa 
Portlendas dzīvē – mājā, darb-
nīcā, pilsētas mūzejā un golfa 
klubā. No Latvijas uz Ameriku 
bija atceļojusi lieliska Konrāda 
ainavu un portretu kollekcija, 
kas Portlendas mājas interjerā 
radīja savdabīgi mūzejisku un 
latvisku noskaņu.

Tomēr jau 2004. gadā Juris 
sāka domāt par tēva gleznu dāvi-
nāšanu Latvijas Nacionālajam 
mākslas mūzejam, kas 2021. gada 
vēlā rudenī ar lielu pateicību 
saņēma divdesmit piecus izcilus 
Konrāda Ubāna darbus, gan 20. 
gadsimta 20. gadu, gan 40.50. 
gadu ainavas ar Parīzes, Pērses 
un Pārdaugavas skatiem.” Viņš 
bija dedzīgs mākslas kollek cio-
nārs. Savu aizraušanos ar māk-
slas kollekcionēšanu mākslinieks 
paskaidroja, ka “Kollekcionēšana 
ir draudzības izpausme.” Tikai 
šajā gadījumā cilvēkus aizvietoja 
mākslas darbi. 

Juris aizrāvās arī ar tenisa 
spēlēšanu, šachu, un – mīlēja 
uzsist zolīti. ALMA saietos Juris 
kopā dažiem kaismīgiem kāršu 
spēlētājiem vēlu vakaros mēdza 
pazust Atpūtas nama virtuvē vai 
bibliotēkā, lai uzspēlētu zolīti. 
Atceroties zolītes spēles svēt die nu 
vakaros pie Juŗa mājās Tomasa 
ielā, Portlandē, Meinā, Jānis Ziņ -
ģītis raksta: “Spēlējām trijatā – 
Juris Ubāns, Ansis Guslēns un 
es. Juris iemācīja mani spēlēt 
zolīti. Katru reizi, kad Juris mūs 
ar Ansi uzvarēja, viņš skaļi 
smējās, un Māra (no otras ista-
bas) Juri angliski apsauca, lai 
mēs netrokšņojam (Boys, will 
you cut it down, please!). Juris 
teica, ka zolīte ir tāda spēle, kur 
jāprot domāt uz priekšu.” 

Juŗa draugs, mākslinieks Pē -
teris Daumants Šnore, kādā 
ALMA saietā, kā jokojoties par 
mūsdienās daudzo dažādo balvu 
un ordeņu piešķiršanas daudzu-
mu, pasniedza Jurim septītās 
šķiras četrzvaigžņu ordeni par 
mākslas mīlēšanu. Nopietni ru -
nā jot, Juris ir godam nopelnījis 
Zvaigžņu ordeni par mākslas, 
līdzcilvēku un dzīves mīlēšanu.

Juŗa darbi ir nonākuši Latvijas 
Nacionālajā mākslas mūzejā, Lat -
vijas Fotogrāfijas mūzejā, Sira-
kūzu (SU), Jeilas (YU), Pensil-

meinas universitātes Mākslas 
fakultātēm. Viens no studentiem 
bija topošais mākslinieks Jānis 
Ziņģītis. Par profesoru Ubānu 

slas centru Cēsīs, Juris reiz teica 
“art superschool”), un zinu, ka 
bez Juŗa Ubāna tas nebūtu bijis 
iespējams.” 

darbu klāstā saskatāmi dažādi 
stili un brīvi interpretējamas 
technikas. Sākot no eļļas dar-
biem līdz digitāli apstrādātiem 
un printētiem darbiem, kā arī 
video un kino darbiem. Māk sli-
nieka mūžā tika sarīkotas vai-
rākas personālizstādes: Meinas 
universitātē 1974., izstāde Ubart 
2009. gadā Gorham mākslas ga -
lerijā, ko palīdzējis izveidot māk -
slinieka draugs un ilggadējs 
kolēģis Deniss Gilberts (Denis 
Gilbert), Ivonnas Veihertes gale-
rijā 1999. Rīgā un citas. Viņš 
piedalījās daudzās grupu izstā-
dēs ASV un Latvijā gan kā 
mākslinieks, gan kā kurātors. 
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LAIKA GRĀMATA JAUNUMS

LAIKA GRĀMATA
PIEDĀVĀ

EDUARDS 
SILKALNS

Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

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

Citāds skats uz Eiropas 
metropoli Briseli – ārpus 
Eiroparlamenta gaiteņiem 
un birokratijas 
apzīmogojuma. 
Aizraujoši, asprātīgi, 
izzinoši stāsti, varētu pat 
teikt – atzīšanās mīlestībā.

Mūsdienīgs, oriģināls 
poligrāfiskais 
izpildījums. Bagāti 
illustrēts ar mākslas foto 
(Edvards Vārdaunis)

Cena 55,– USD

Informātivi bagāta un
ērti lie tojama grāmata – 
ceļvedis par Latvijas 
sakoptākajām pilim un 
muižām, parkiem un 
pasto rā tiem, seniem 
viduslaiku cie tok šņiem, 
barona un klasicisma 
rezidencēm.

Cena: 45,– USD

Teksti ari angļu un vācu valodā.

JĀNIS ZILGALVIS

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA

JĀNIS JAUNSLEINIS

NEPRATĀM CIENIT UN 
SARGĀT DEMOKRATIJU

Sastādijis Pēteris Bolšaitis, 
Valsts prezidenta Egila 
Levita priekšvārds.

Liepājas ostas strādnieka
Jāņa Jaun sleiņa 
dienasgrāmatas laikā no 
1907. lidz 1941. gadam. 
Dokumentāla vēstures
lie  ciba, bagātigi illustrēta.

USD 35,–

Gan mierā, gan nemierā
Linda Nemiera, “Rīgas raganas”, romāns, apgāds “Zvaigzne ABC”,2021.g., 414 lpp.

Rakstnieces Lindas Nemieras 
uzvārds gluži vai uzprasās, lai 
viņas jaunākā romāna recen-
zents pievērstu uzmanību tam, 
ar ko viņš viņas sacerējumā ir 
nemierā.Tas var izklausīties pēc 
lēta un banāla piegājiena, tāpēc 
nemieru atstāsim līdz turp mā-
kajam un sāksim ar to, ar ko 
varam būt mierā.

Jauki iezīmēti ir kontrasti 
starp 20. gadsimta sākuma jeb 
jūgendstila laikmeta Rīgu un 
tagadējo. Priecē reālistiskas ai -
niņas, kas trāpīgi sasaucas ar 
ikviena rīdzinieka vai bieža 
Rīgas apciemotāja paša ieras-
tiem vērojumiem:

“Gaŗām lēnām pačāpoja tro-
lejbuss, ar gaŗajiem, kaulaina-
jiem pirkstiem pieturēdamies 
pie vadiem. Līkumā viens no 
tiem izslīdēja, ašas dzirksteles 
pavadīts, un palika karājamies 
gaisā. No logiem mums pretī 
vērās neapmierinātās pasažieŗu 
sejas – pelēkas un nogurušas kā 
diena tām apkārt. Vadītājs košā 
vestē izlēca no kabīnes un, nikni 
vicinot rokas uz nepacietīgajām 
taurējošajām mašīnām, aizāķēja 
stangu atpakaļ.” (376.lpp.)

Vietām, kā gaŗāmejot, iestrā-
dāti vērojumi par mūsdienu 
cilvēka grimšanu technoloģiju 
pasaulē:

“Cerīgi vēru vaļā Rozītes kun-
dzes e-pastu, ar vienu roku 
turēdama kafijas krūzi, ar otru 
virs datora klaviatūras balan-
sēdama desmaizi. Aivas vīrs no -
ģībtu, ja redzētu, ka es atkal ēdu 
pie datora. Viņam kā jau IT 
speciālistam tā ir lielākā zai -
mošana pasaulē. Tā kā esmu 
augstāko technoloģiju pagāns, 
man tā bija ikdiena.”(136.)

Kāds kontrasts desas ēšanai 
pie datora ar elegances apdvestu 
ainu 1901. gadā nupat par Rīgas 
pilsētas galvu ievēlētā Džordža 
Armitsteda kabinetā!

“Izvilkusi no samta somiņas 
gaŗu, izsmalcināti gravētu mund-
štuku, Eli ievietoja tajā cieši 
uztītu papirosu un vaicājoši 
pacēla tumšo uzacu loku. Bū -
dams pīpes cienītājs, Armitsteds 
vienmēr bikšu kabatā glabāja 

sudraba šķiltavas – dāvanu no 
sievas desmitajā kāzu jubilejā. 
Pasniedzoties uz priekšu, viņš 
vēroja, kā svešādā būtne aiz -
smēķē.” (77.)

Jauki aprakstīti ir Rīgas Lielie 
kapi (no 37.). Rīdziniekiem un 
Rīgass pazinējiem patiks uzmest 
aci pašā grāmatas sākuma galā 
krāsās nobildētajiem jūgenda 
architektūras veidojumiem, daudz-
stāvu namiem. Gan romāna 
varones klejojumi pa Rīgu vie-
nai, gan bomža, bezpajumtnieka, 
bet kādreizējā zinīgā architekta 
Laimoņa pavadībā ir baudāmi.

Bet tagad tomēr no miera uz 
nemieru.

“Rīgas raganām” trūkst mērķ-
tiecības, noteiktas virzības, fo  kusa. 
Liekas, ka autore ir viena no tiem 
daiļražiem, kas sakās iespējam 
savu sacerējumu veidot tikai tad, 
ja paši nezina, kas no tā iznāks 
un kā viss beigsies.Tāpēc tad 
“Rīgas raganu” lasītājs ilgi netiek 
gudrs, vai viņš lasa pamatos 
spoku stāstu vai de  tek tīvu, vai 
ievilinājumu ar spoku stāstu un 
krimiķu paņēmieniem Rīgas 
sapratnē un tuvākā iepa zīšanā.

Mēģināsim uzminēt, kāda va -
rētu būt bijusi grāmatas tap šanas 
gaita. – Linda Nemiera grib uz -
rakstīt romānu visplašā kajām 
lasītāju masām. Viņa iesāk ar 
divu sieviešu nesapro tamu nāvi 
un varoni, kam draugos spoks. 
Nonākusi līdz ap  mēram 360. lap -
pusei (no 414), tā tad jau stip  ri  
tuvu beigām, viņa mana, ka nav 
sanācis ne īsti spoku stāsts, ne 
krimiķis un ka vajadzīgs kāds 
kodols jeb pipars. Un tā autore 
rada jaunu per sonāžu, Laimoni, 
kuŗš tad kā gids vadā romāna es 
personu pa Rīgu. 

Bet vai šī tūre gida pavadībā 
neizskatīsies pēc tāda kā māk-
slīga papildinājuma visam ie -
priekš rakstītajam, pēc tādas kā 
astes? Jūgendstila architektūras 
tematika taču jāievieš jau krietni 
agrāk, lai darbam piemistu kaut 
cik viengabalains raksturs! Tad 
nu katru romāna nodaļu Linda 
Nemiera ievada ar citātu no 
kāda jaunāko laiku architekta 
traktāta, kas ērti lasāms un iz -

protams tikai elitāriem lasītā-
jiem, kamēr pašas Nemieras 
teksts izsekojams un saprotamss 
lasītāju masām. Lūk, citāts no S. 
Grosas pētījuma 6. nodaļas ievadā:

“Rīgas jūgendstila dekora iz -
pēte ļauj izdarīt vairākus seci nā-
jumus. Pirmkārt, aktīvi izvēr stā 
daudzstāvu mūŗa ēku celtniecība 
pilsētas kopējo izuālo tēlu har-
monizēja pakāpeniski, tikai pe -
rioda otrajā pusē, kad jūgendstila 
dekors lietots atturīgāk un 
vērojama pievēršanās ziemeļu 
nacionālajam romantismam vai 
atgriešanās pie klasiskajām 
vērtībām.” (187.)

Līdz kamēr lasītājs nonācis jau 
stipri tuvu grāmatas beigām, 
viņam paliek neskaidrs, kāda 
loma grāmatā ir šiem architek-
toniskajiem gudrajiem citātiem 
nodaļu ievadījumā. Vai tam, kas 
par architektūru pateikts šai 
ievadā, būtu meklējams kas 
līdzīgs cilvēku un sabiedrības 
uzvedībā pašas Nemieras turp-
mākajā tekstā? Varbūt neesmu 
bijis pietiekami vērīgs lasītājs, 
tomēr kopsakarību starp citātu 
un tālāko nodaļu neizdevās 
atrast. Varbūt šie citāti ir rakst-
nieces vēlāk izvēlēti un iekaisīti 
tekstiņos ar uzdevumu pateikt: 
“Gribēju uzrakstīt ko vairāk par 
architektūru un īpaši jūgendstilu, 
bet nesanāca.”– ? 

aklās fantazijas piemēru. Savu 
svarīgumu un īpatnību tādām 
medībām nevar noliegt. 

Nemieru pašā pirmajā romāna 
nodaļā viesa personvārdi Dže -
sika un Darens. Jauni latviešu 
rakstnieki mūsdienās, cerot uz 
viņu darbu tulkošanu un ie -
iešanu pasaules grāmatu tirgū, 
sadod savām personām ang-
liskus vai starptautiskus vārdus 
un dasrbībai liek risināties kādā 
neitrālā, nenosakāmā vidē, lai 
tulkotājiem, konsultējoties ar 
autoru, būtu mazāk ko piestrādāt 
pie vietas adaptācijas, padarot to 
vieglāk saprotamu cittautu lasī-
tājiem. Par laimi no “Rīgas 
raganām” Džesika un Darens 
pazūd tikpat raiti, cik parā dī-
jušies, un arī visa darbības vide ir 
mūsējā, ne kāda sveša.

Paldies un miers!

Otrs paņēmiens, ar kādu 
rakst niece cenšas palielināt jū -
genda laikmeta īpatsvara grā-
matā, ir – atsevišķu šī laikmeta 
personību, smagsvaru kaut īsa 
portretēšana. Bez jau minētā 
Džordža Armitsteda portreta, 
at  sevišķi portretējumi veltīti 
gaiš reģim Eiženam Finkam, 
architektam Eiženam Laubem, 
ķīmiķim Karlam Blacheram.

Smaidiņam kaut kur mieram 
un nevieram pa vidu atzīmēsim 
grāmatas korrektores nepa ma-
nīto divkāršo smaidu teikumā 
“Viņa valšķīgi pasmaidīja, lab-
vēlīgi smaidot” (264.). Pasmai-
dījumu pelnījusi arī izdegusī 
spuldzīte, kas laikam… bija 
devusies uz labākiem medību 
laukiem””. (287.) Spuldzīšu do -
šanos medībās poētikas mācīb-
grāmatās varētu uziet kā t.s. 
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No Ziemas olimpisko spēļu vēstures
Latvijas sportisti 

no Šamonī līdz 
Pekinai

Latvija ir viena no pirmajām 
Ziemas olimpisko spēļu dalīb val-
stīm. 1924. gada Ziemas olim-
piskajās spēlēs Šamonī ātrsli-
dotājs Alberts Rumba 500 metru 
distancē ieguva 7. vietu un 1500 
metru distancē – 10. vietu, bet 
1928. gada Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Sanktmoricā viņš ieguva 
14. vietu 1500 metru distancē. 
1936. gada Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Garmišā-Partenkirchenē 
Latvijas sportisti startēja ātrsli-
došanā, daiļslidošanā, distanču 
un kalnu slēpošanā un hokejā. 
Ātrslidotājs Alfons Bērziņš 500 
m slidojumā ieņēma 14. vietu, 
bet Latvijas hokeja izlase ieguva 
dalītu 13. – 15. vietu.

spēlēs Sarajevā komandā bija 11 
Latvijas sportisti, kas startēja 
kamaniņu sportā un bobslejā. 
Bobsleja divniekos Zintis Ek  ma-
nis ieguva bronzas medaļu, bet 
ceturto vietu – Jānis Ķipurs un 
Aivars Šnepsts. 1988. gada Zie -
mas olimpiskajās spēlēs Kalgari 
piedalījās 11 Latvijas sportisti, 
Jānis Ķipurs ieguva zelta medaļu 
bobsleja divniekos, bet Guntis 
Osis un Juris Tone bronzas 
medaļas bobsleja četriniekos. 
Kopumā Ziemas olimpiskajās 
spēlēs pirms Latvijas neatkarības 
atgūšanas Latvijas sportisti līdz 
1988. gadam ieguvuši trīs zelta 
(Vera Zozuļa, Jānis Ķipurs, 
Vitālijs Samoilovs), vienu sud-
raba (Helmuts Balderis) un 
četras bronzas medaļas (Ingrīda 
Amantova, Zintis Ekmanis, 
Guntis Osis un Juris Tone).

1992. gada Ziemas olim pis-
kajās spēlēs Albērvilā 23 Latvijas 
pārstāvji atkal piedalījās atse-
višķas komandas sastāvā ka  ma-
niņu sportā, bobslejā, biatlonā, 
distanču slēpošanā, daiļslidošanā 
un frīstailā. 

vijas komandā bija 47 sportisti, 
kuŗi startēja 8 sporta veidos. 
Latvijas sportisti trīs reizes 
dažādās sporta diciplīnās iekļuva 
pirmajā desmitniekā (Sandis 
Prūsis/Mārcis Rullis/Jānis Sila-
rājs/Jānis Ozols 7. vietu, Anna 
Orlova 9. vietu, Ivars Deinis/
Sandris Bērziņš 10. vietu). Lat-
vijas hokeja izlase ieguva 9. vie tu. 
2006. gada Ziemas olimpiskajās 
spēlēs Turīnā 58 sportistus lielā 
Latvijas komanda, startējot 8 
sporta veidos, izcīnīja pirmo 
medaļu. Mārtiņš Rubenis ka -
maniņu braukšanā ieguva bron-
zas medaļu, bet citi sportisti 
astoņas reizes dažādās sporta 
diciplīnās iekļuva pirmajā des-
mitniekā (Ilmārs Bricis 4. vietu, 
Jānis Miņins/Daumants Dreiš-
kens 6. vietu, Anna Orlova 7. 
vietu, Martins Dukurs 7. vietu, 
Andris Šics/Juris Šics 7. vietu, 
Madara Līduma 10. vietu, Jānis 
Miņins/Daumants Dreiškens/
Mārcis Rullis/Jānis Ozols 10. 
vietu). Latvijas hokeja izlase 
ieguva 12. vietu.

Arī 2014. gada Ziemas olim-
piskajās spēlēs Sočos Latvijas 
komandā bija iekļauti 58 spor-
tisti, kuŗi startēja 9 sporta vei-
dos. Oficiāli sākumā bobsleja 
četriniekos Oskars Melbārdis/
Daumants Dreiškens/Arvis Vilk  -
aste/Jānis Strenga un skeletonā 
Martins Dukurs ieguva sudraba 
medaļas. Kamaniņu braukšanā 
divniekos Andris Šics/Juris Šics 
ieguva bronzas medaļu, arī ka -
maniņu stafetes sacensībās Lat-
vijas komanda (Elīza Tīruma, 
Mārtiņš Rubenis un Andris Šics/
Juris Šics) izcīnīja bronzas me -
daļu. Skeletonā Tomass Dukurs 
ierindojās 4. vietā. Bobsleja div-
niekos Oskars Melbārdis/Dau -
mants Dreiškens ieguva piekto 
vietu. Gan kamaniņu vien-
iniekos Mārtiņš Rubenis, gan 
divniekos Oskars Gudramovičs/
Pēteris Kalniņš ierindojās 10. 
vietā. Biatlonists Andrejs Ras tor-
gujevs iedzīšanā izcīnīja 9. vietu. 
Latvijas hokeja izlase iekļuva 
ceturtdaļfinālā un ieguva 8. vietu.

Dopinga skandala dēļ notika 
Soču Ziemas olimpisko spēļu 
medaļu pārskatīšana un pārda-
līšana. Pēc krievu sportista 
Aleksandra Zubkova diskvalifi-
kācijas un viņa rezultātu anu lē-
šanas, SOK Izpildkomiteja ofi-
ciāli apstiprināja, ka par olimpis-
kajiem čempioniem bobsleja 
četrinieku sacensībās kļuvuši 
Oskars Melbārdis ar stūmējiem 
Daumantu Dreiškenu, Arvi 
Vilkasti un Jāni Strengu 
(attēlā).

ram Melbārdim šī bija trešā 
olimpiskā medaļa. Olimpisko 
spēļu atklāšanas ceremonijā 
Latvijas karogu nesa bobsleja 
stūmējs Daumants Dreiškens, 
noslēguma ceremonijā – ātr sli-
dotājs Haralds Silovs.

2022. gada Ziemas olimpiskās 
spēles jeb XXIV Ziemas olim-
piskās spēles no 4. līdz 20. feb-
ruārim notiks Ķīnas galvaspil-
sētā Pekinā. Kopumā tiks sa -
dalīti 109 medaļu komplekti 15 
ziemas sporta veidos. Pekina par 
24. Ziemas olimpisko spēļu 
mājvietu tika izvēlēta 2015. gadā 
128. Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas sesijā, apsteidzot Ka -
zachstānas pilsētu Almati. Pe -
kina kļūs par pirmo pilsētu, kas 
rīkojusi gan Vasaras, gan Ziemas 
olimpiskās spēles – 2008. gadā tā 
rīkoja Vasaras olimpiskās spēles.

Pekinas olimpisko 
un paraolimpisko 

spēļu talismani
Pekinā prezentēti 2022. gada 

olimpisko un paraolimpisko 
spēļu talismani panda ”Bing 
Dvens Dvens” un laterna ”Šuī 
Rons Rons”. (attēlā)

Latvijas delegācija 1924. gada 
Ziemas olimpiskajās spēlēs 
Šamonī

Latvijas delegācija Albērvilā 
1992. gadā

Olimpisko talismanu – pan-
das un laternas prezentācija

Pēc Otrā pasaules kaŗa no 
1956. līdz 1988. gadam Latvijā 
dzimušie sportisti startēja citu 
valstu komandu sastāvā. 1960. 
gada Ziemas olimpiskajās spēlēs 
Skvoveli (ASV) ātrslidošanas 
sacensībās startēja Užavā dzi -
mu šais un uz Sibiriju izsūtītais 
Nikolajs Štelbaums. 1968. gada 
Ziemas olimpiskajās spēlēs Gre-
noblē latviešu ātrslidotāja Lāsma 
Kauniste ieņēma 5. vietu 1500 
m distancē, 11. vietu 1000 m 
distancē un 12. vietu 3000 m 
distancē. 1972. gada Ziemas 
olimpiskajās spēlēs Saporo star-
tēja Kanadas trimdas latviešu 
ātrslidotāja Silvija Burka. 

1976. gada Ziemas olim pis-
kajās spēlēs Insbrukā piedalījās 
pieci Latvijas sportisti kamaniņu 
braukšanā, Dainis Bremze/Ai -
gars Kriķis ierindojās 8. vietā 
kamaniņu divniekos, bet Vera 
Zozuļa 9. vietā, savukārt Ka -
nadas izlasē latviešu ātrslidotāja 
Silvija Burka izcīnīja ceturto 
vietu 1000 m distancē.

1980. gada Ziemas olim pis-
kajās spēlēs Leikplesidā Vera 
Zozuļa uzvarēja kamaniņu 
braukšanas sacensībās, kļūstot 
par pirmo Ziemas olimpisko 
spēļu čempioni no Latvijas, bet 
Ingrīda Amantova izcīnīja bron-
zas medaļu. hokeja izlases 
sastāvā sudraba medaļu ieguva 
Helmuts Balderis. Astra Rībena 
ieguva 8. vietu kamaniņu vien-
iniekos, Dainis Bremze/Aigars 
Kriķis ierindojās 10. vietā ka -
maniņu divniekos. Kanadas ko -
mandas sastāvā atkal startēja lat-
 viešu ātrslidotāja Silvija Burka. 
1984. gada ziemas olimpiskās 

Augstākās vietas ieguva ka -
maniņu braucēji Anna Orlova – 
11. vietu un Aivars Polis/Roberts 
Suharevs – 11. vietu. 1994. gada 
Ziemas olimpiskajās spēlēs Lille-
hammerē 28 Latvijas komandas 
pārstāvji startēja bobslejā, daiļ-
slidošanā, kamaniņu sportā, 
biatlonā, ātrslidošanā, distanču 
slēpošanā. Latvijas sportisti trīs 
reizes dažādās sporta diciplīnās 
iekļuva pirmajā desmitniekā 
(Jeļena Berežnaja/Oļegs Šļahovs 
ieguva 8. vietu, Anna Orlova 9. 
vietu, Zintis Ekmanis/Aldis Int-
lers 10. vietu). 1998. gada Na -
gano Ziemas olimpiskajās spēlēs 
31 Latvijas komandas pārstāvis 
startēja bobslejā, daiļslidošanā, 
kamaniņu sportā, biatlonā, ātr-
slidošanā, distanču slēpošanā. 
Bobslejā un biatlonā Latvijas 
sportisti reāli pretendēja uz 
olimpisko medaļu iegūšanu, 
biatlonisti ieguva divas 5. vietas 
(Ilmārs Bricis, Jēkabs Nākums) 
un 6. vietu (Oļegs Maļuhins), bet 
biatlona stafetē Latvijas komanda 
(Oļegs Maļuhins/Ilmārs Bricis/
Jēkabs Nākums/Gundars Upe-
nieks) izcīnīja 6. vietu. Bobslejisti 
ieguva 5. vietu divnieku (Sandis 
Prūsis/Jānis Elsiņš) un 6. vietu 
četrinieku ekipāžā (Sandis 
Prūsis/Jānis Elsiņš/Egils Bojārs/
Jānis Ozols).

2002. gada Ziemas olim pis-
kajās spēlēs Soltleiksitijā Lat-

Mārtiņš Rubenis 2006. gadā 
izcīnīja bronzas medaļu Tu -
rīnas Olimpiadā, kas kļuva par 
pirmo Ziemas olimpisko spēļu 
godalgu neatkarīgās Latvijas 
sporta vēsturē. Pasaules junioru 
čempions. Vēl izcīnījis bronzu 
Latvijas komandas sastāvā 
2014. gada Ziemas olimpiska-
jās spēlēs Sočos komandu sta -
fetē. Šobrīd kamaniņu brauk-
šanas treneris un inženieris-
mechaniķis, alternātīvās mūzi-
kas dīdžejs ar skatuves vārdu 
DJ Betons.

2010. gada Ziemas olim pis-
kajās spēlēs Vankūverā Latvijas 
komandā bija 58 sportisti, kuŗi 
startēja 9 sporta veidos. Andris 
Šics un Juris Šics kamaniņu 
divniekos ieguva sudraba me -
daļu. Tāpat sudraba medaļu ske-
letonā ieguva Martins Dukurs, 
bet Tomass Dukurs 4. vietu. 
Latvijas bobsleja divnieks Edgars 
Maskalāns/Daumants Dreiškens 
ieguva 8. vietu, bet četrinieks – 
11. vietu. Haralds Silovs 1500 m 
šorttrekā bija 10. vietā. Latvijas 
hokeja izlase ieguva 12. vietu. 

Oskara Melbārža bobsleja 
četrinieks priecājas pēc spor-
tiskā taisnīguma atzīšanas. 
Oskara Melbārža ekipāža kļu -
vuši par pirmajiem Ziemas 
olimpisko spēļu čempioniem 
pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas. 

Melbārdis duetā ar Daumantu 
Dreiškenu arī izcīnījuši Soču 
Ziemas olimpisko spēļu bronzas 
medaļas bobsleja divnieku sa -
censībās.

Līdz ar šīm izmaiņām Soču 
olimpisko spēļu bobsleja četri-
nieku sacensībās sudrabs oficiāli 
pienākas pērn pāragri no dzīves 
aizgājušajam amerikāņu pilotam 
Stīvenam Holkombam, bet 
bronza – britu pilotam Džonam 
Džeimsam Džeksonam. Savu-
kārt divniekos par olimpisko 
čempionu pasludināts šveicietis 
Beats Hefti un sudrabs piešķirts 
Holkombam.

Latvija 2018. gada Ziemas 
olimpiskajās spēlēs Phjončanā 
bija pārstāvēta ar 34 sportistiem, 
25 vīrieši un 9 sievietes, 9 ziemas 
olimpiskajos sporta veidos. Tā 
bija mazākā Latvijas olimpiskā 
delegācija Ziemas olimpiskajās 
spēlēs, jo šajās olimpiskajās 
spēlēs nestartēja Latvijas hokeja 
izlase. Latvija izcīnīja vienu me -
daļu. Bronzas medaļu izcīnīja 
bobslejistu divnieks Oskars Mel-
bārdis un Jānis Strenga. Os  ka-

Tēli, kas kalpos par talisma-
niem, ir cieši saistīti ar rīko-
tājvalsts Ķīnas kultūru – panda 
kļuvusi par valsts simbolu, cil-
vēkiem iemīļojot tās prasmes 
izdzīvot jebkādos apstākļos, sa -
vukārt laternas ir prieka un 
veiksmes simboli.

Pekinas olimpisko spēļu iz -
pild direktors Čens Jinings iz -
skaidrojis ideju par talismaniem 
plašāk: ”Šie divi talismani apvie-
no Ķīnas kultūras elementus un 
moderno, internacionālo stilu, 
kā arī izceļ sniega un ledus spor-
tu īpašības. Tie parāda ķīniešu 
tautas prieku par gaidāmajām 
spēlēm un to, ka Ķīna silti 
uzņems draugus no visas pas-
aules.”

Nākamo olimpisko 
spēļu sarīkošana 

rada bažas
Globālās sasilšanas dēļ nā -

kotnē būs grūti atrast vietu 
ziemas olimpisko spēļu rīko-
šanai. Klimata pārmaiņas ap -
draud ziemas olimpisko spēļu 
nākotni, samazinot piemērotu 
vietu skaitu šī grandiozā pasā-
kuma rīkošanai, eksperti brīdina 
ziņojumā, kas publicēts nedēļu 
pirms 2022. gada Ziemas olimp-
isko spēļu sākuma Pekinā.



LAIKS 72022. gada 5. februāris – 11. februāris

(Turpināts no 6. lpp.)

Ļaujiet dziedāt un dejot!
Virsdiriģenti aicina pārskatīt ierobežojumus mēģinājumiem

No Ziemas olimpisko spēļu vēstures
// FOTO: LETA, Zane Bitere

Kopš 1924. gada, kad Francijas 
pilsētā Šamonī notika pirmās 
Ziemas olimpiskās spēles, zie -
mas spēļu sacensības gadsimta 
laikā notikušas 21 norises vietā. 
Pētnieki brīdina, ka 2050. gadā 
tikai 10 no šīm vietām joprojām 
būs piemērotas ziemas spēļu 
rīkošanai. “Risks ir skaidrs: cil-
vēka radītā globālā sasilšana 
apdraud ziemas sporta veidu 
ilgtermiņa nākotni. Tas arī sa -
mazina ziemas olimpiskajām 
spēlēm piemēroto vietu skaitu,” 
apgalvo pētnieki. Pekinas Olim-
piada būs pirmās Ziemas olim-
piskās spēles, kas gandrīz par 
100% paļausies uz mākslīgo 
sniegu, izmantojot vairāk nekā 
100 sniega ražošanas mašīnu un 
300 sniega lielgabalu, kas dar-
bojas ar pilnu jaudu, lai sarūpētu 
sniegu slēpošanas trasēm, ziņo 
CNN.

Pekinā sniega segas vei  do-
šanas nākas izmantot sniega 
lielgabalus // FOTO: Reuters

un klimata aktīvisti “Ja frīstaila 
rampas ir veidotas no mākslīgā 
sniega, tas faktiski ir ciets ledus. 
Tas ir bīstami sportistiem, daži 
šādos apstākļos ir gājuši bojā,” 
vēsta britu frīstaila sportiste 
Laura Donaldsone.

Kanadas frīstailists Filips 
Markīzs raizējas, ka sportisti nav 
pieraduši pie šādiem apstākļiem, 
tādēļ palielinās traumu risks. 
“Sportisti cīnās līdz galam arī 
apstākļos, kas nav optimāli. 
Tagad apstākļi noteikti ir bīs-
tamāki nekā jebkad agrāk.”

Pētījuma autori norāda, ka 
Pekinas spēlēs mākslīgā sniega 
radīšanai tiks izmantoti līdz 185 
miljoni litru ķīmiski apstrādāta 
ūdens. Lai gan Pekina apgalvo, 
ka izmanto tikai dabiskas lie -
tusgāzes un otrreizēji pārstrā-
dātu ūdeni, veidojot mākslīgo 
sniegu, pastāv bažas, ka augstais 
ūdens patēriņš radīs papildu 
spiedienu uz reģionā jau tā 
trūcīgajiem ūdens resursiem.

Brāļu Dukuru 
konkurenti paliek 

ārpus OS
Krievijas Bobsleja federācija 

oficiāli paziņojusi, ka Pekinas 
Olimpiskajās spēlēs nepiedalīsies 
skeletonisti Ņikita Tregubovs un 
Vladislavs Semjonovs, kuŗiem 
pirms nedēļas tika atklātas 
pozitīvas Covid19 analīzes.

“Draugi, man ir sliktas ziņas… 
Esmu spiests izlaist 2022. gada 
olimpiskās spēles. Diemžēl PĶR 
analīzes tā arī neparādīja ne  ga-
tīvu rezultātu. Neskatoties uz to, 
ka jūtos lieliski un ar veselību 
viss ir kārtībā, vakar kļuva 
skaidrs, ka izredžu pagūt atgriez-
ties ierindā vairs nav,” sacīja 
Tregubovs, kuŗš 2014. gada Soču 

“Šis sniega ražošanas veids ir 
ne tikai energoietilpīgs un ūdens 
ietilpīgs, bieži tiek izmantotas 
ķīmiskās vielas, lai aizkavētu 
sniega kušanu. Mākslīgais sniegs 
arī rada virsmu, kas, pēc daudzu 
sportistu domām, ir nepro gno-
zējama un potenciāli bīstama,” 
rakstīts ziņojumā, ko sagata vo-
juši sporta ekoloģijas pētnieki 

Olimpiskajās spēlēs ieņēma sesto 
vietu, bet pirms četriem gadiem 
Phjončhanā izcīnīja sudrabu.

26 gadus vecais Tregubovs un 
24 gadus vecais Semjonovs šo -
sezon Pasaules kausa kopvēr tē-
jumā ieņēma attiecīgi ceturto un 
piekto vietu, atpaliekot no Mar-
tina Dukura un vāciešiem Aksela 
Junga un Kristofera Grotēra un 
nevienā no posmiem nefinišējot 
uz goda pjedestala. Semjonovam 
šīs būtu bijušas pirmās olim pis kās 
spēles. Atgādinām, ka arī Jun-
gam fiksēta inficēšanās ar kovidu, 
taču par vācieša dalību vai ne -
piedalīšanos skaidrības vēl nav.

Tregubovu un Semjonovu aiz-
vietos olimpiskie debitanti Jev -
geņijs Rukosujevs (22) un Daņils 
Romanovs (27). Rukosujevs šo -
sezon triumfēja Starpkon tinen-
tālā kausa kopvērtējumā, uzvarot 
četros posmos un visos astoņos 
tiekot labāko trijniekā, bet Pa -
saules kausā viņš brauca vienīgi 
Siguldā, izcīnot ceturto vietu. 
Romanovs Pasaules kausā ne -
piedalījās, bet Starpkontinentālā 
kausa kopvērtējumā, aizvadot 
sešus no astoņiem posmiem un 
iegūstot vienu trešo vietu, ierin-
dojās sestajā pozicijā. Krievijas 
Olimpiskās komitejas skeletona 
izlasi pārstāvēs arī Soču čem-
pions un Vankūveras bronzas 
ieguvējs Aleksandrs Tretjakovs, 
kuŗam šosezon, izlaižot vienu 
posmu, septītā vieta kopvēr tē-
jumā un divas uzvaras posmos.

Vīriešu skeletona sacensības 
Pekinā paredzētas 10. un 11. 
februārī, bet sieviešu sacensības 
– 11. un 12. februārī.

Šveices 
tramplīnlēkšanas 

leģenda Amans 

gatavs septītajām 
olimpiskajām 

spēlēm
Pekinas Olimpiskās spēles būs 

jau septītās Šveices tramplīn lē-
cējam Simonam Amanam. Tā -
dējādi Amans, kuŗš olim piskajās 
spēlēs izcīnījis četras zelta me -
daļas, kļūs par savas valsts 
pieredzes bagātāko olimpieti.

bet mest mieru šveicietis vēl nav 
gatavs.

Pēdējos gados Šveices tramp-
līn lēkšanas leģendas rezultāti vairs 
nav tik spoži, savā 24. Pasaules 
kausa sezonā Amanam nespējot 
iekļūt labāko desmitniekā (šo -
sezon kopvērtējum 34. pozīcijā), 
tomēr viņš ticis pie iespējas 
startēt savās septītajās olim pis-
kajās spēlēs, kas ir jauns rekords 
starp Šveices olimpiešiem. Amans 
tādējādi kļūs arī par trešo tramp-
līnlēcēju, kuŗš piedalījies vismaz 
septiņās olimpiskajās spēlēs, kamēr 
par vienām vairāk ir Japānas 
tramplīnlēcējam Noriaki Kasai.

“Tajā visā vēl joprojām ir tik 
daudz prieka, neskatoties uz to, 
ka nav nekādu sasniegumu. 
Katrs lēciens ir kā puzle, ko vajag 
atkost. Ir tika daudzas lietas, kas 
jāņem vērā – pareiza pozīcija, 
vējš, lēciens, leņķis, tramplīna 
uzbūve kalnā, trajektorija, slēpju 
pozīcija un tā tālāk. Dažās se -
kundēs, traucoties ar 90 kilomet-
 riem stundā, jāpieņem virkne 
lēmumu. To vien gaidu, kad, 
esot tur augšā, iedegsies zaļā 
gaisma un viss būs atkarīgs no 
manis,” par savu kaislību stāsta 
Amans. Arī savā olimpiskajā 
anketā ambīciju sadaļā šveicietis 
norādījis, ka sezonas mērķis ir: 
“Lēkt tālu ar stilu”, bet karjēras 
mērķi: “Vairs nav”.

Šveicē Amanu sāk salīdzināt 
ar citu valsts un pasaules sporta 
ikonu tenisistu Rodžeru Fede-
reru: “Es arī saredzu līdzības. 
Viņš vēlas būt vesels, kad beigs 
karjēru. Es lēkšu tik ilgi, kamēr 
to izbaudīšu. Daļa no šī sporta 
nav par katru cenu mirdzēt. Es 
nedomāju aiziet no tā, kad esmu 
virsotnē, bet tad, kad būšu no 
sevis izspiedis visu.”

Apskatu sagatavojis
P. KARLSONS

Bažījoties par Dziesmu un 
deju svētku koncertu kvalita-
tīvu norisi nākamgad, 24 virs-
diriģenti aicina polītiķus pār-
skatīt spēkā esošos Covid–19 
ierobežojumus amatieŗmākslas 
kopu mēģinājumiem.

Dziesmu svētku virsdiriģenti 
un Latvijas novadu un pilsētu 
virsdiriģenti nosūtījuši vēstuli 
augstām amatpersonām. Lai 
nodrošinātu nākamo Dziesmu 
un deju svētku kvalitātīvu sa -
gatavošanu, virsdiriģenti vēstulē 
lūdz tuvākajā laikā pārskatīt 
esošos ierobežojumus un iz -
strādāt jaunu, detālizētu dar-
bības plānu pēc ārkārtas situā-
cijas beigām 28. februārī, kas 
ļautu atsākt pilnvērtīgu amatieŗ-
mākslas kopu – koŗu un de -
jotāju – mēģinājumu procesu 
un koncertēšanu.

Tūlītēja rīcība ir izšķiroši 
svarīga ne tikai svētku reper-
tuāra apguvei, bet arī pasā-
kumu organizātoriskā darba 
veikšanai un valsts un paš val-
dību finanšu plānošanai, no -
rādīts vēstulē. 

Lai reizi piecos gados 
Dziesmu un deju svētki iz  ska-
nētu krāšņi un mākslinieciski 

kvalitātīvi, ir nepieciešams pro-
fesionāls un rēgulārs darbs 
mēģinājumos, stabils un pa  stā-
vīgs finansējums, kā arī no  dro-
šināts Dziesmu un deju svētku 
sagatavošanas process ar kop-

telpās un arī ārpus tām nav 
bijusi uz faktu analīzi balstīta 
vai dažādo amatieŗmākslas 
žanru specifikai piemērota.

“Balstoties uz to, ka kop re-
pertuāra sagatavošanas cikls ir 
iekavējies par diviem gadiem, 
Latvijas novadu un pilsētu 
virsdiriģentu sapulcē šā gada 
11. janvārī vienbalsīgi tika iz -
teikts viedoklis, ka māksli nie-
ciski augstvērtīga Dziesmu un 
deju svētku koncertu norise 
2023. gadā ir apdraudēta, ja no 
1. marta netiek atjaunots piln-
vērtīgs amatieŗmākslas kopu 
mēģinājumu process,” teikts 
vēstulē.

Vēstuli parakstījuši diriģenti 
Aira Birziņa, Agita Ikauniece–
Rimšēviča, Aigars Meri, Andis 
Groza, Ārijs Šķepasts, Bruno 
Cabulis, Daiga Galeja, Edgars 
Vītols, Eduards Grāvītis, Ēriks 
Čudars, Gints Ceplenieks, Iveta 
Valce, Ints Teterovskis, Ivars 
Cinkuss, Jānis Baltiņš, Jānis 
Ozols, Jevgeņijs Ustinskovs, 
Jurģis Cābulis, Kaspars Ādam -
sons, Māra Marnauza, Mārtiņš 
Klišāns, Romāns Vanags, Uģis 
Matvejs un Uldis Kokars. 
(LETA)

mēģinājumiem, skatēm, reģio-
nā liem koncertiem un citiem 
pasākumiem gan Latvijā, gan 
citur pasaulē, uzskata vēstules 
autori.

Virsdiriģenti atgādina, ka rit 

jau otrais gads, kad ama tier-
mākslas darbība ir bijusi daļēji 
vai pilnībā paralizēta noteikto 
ierobežojumu dēļ. Viņi uzska-
ta, ka mēģinājumos noteiktais 
dalībnieku skaits, kvadratūra 

Simons Amans savu debiju 
olimpiskajās spēlēs piedzīvoja 
1998. gadā Nagano, kur abās 
individuālajās sacensībās ierin-
dojās 35. un 39. vietā, bet ko -
mandu sacensībās tika pie sestās 
vietas. Amana olimpiskās spēles, 
kas aizsāka viņa ēru tramplīn-
lēkšanā, bija pēc četriem gadiem 
Soltleiksitijā, kur viņš trīs dienu 
laikā tika pie divām zelta 
medaļām.

2006. gadā Turīnā šveicietis 
principā izgāzās, nespējot iekļūt 
pat labāko desmitniekā, bet 
2010. gadā Vankūverā uz  mir-
dzēja no jauna, paņemot vēl 
divas zelta medaļas un ierakstot 
savu vārdu olimpiskajā vēsturē, 
jo vēl vienam nav izdevies izcīnīt 
četrus zeltus tramplīnlēkšanā 
olimpiskajās spēlēs individuā la -
jās sacensībās. Pēc tam jau sākās 
Amana noriets tramplīnlēkšanā, 
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Pils interjers

Juris Petričeks dzimis Pe  de-
dzes pagastā 1936. gada 5. maijā, 
kā rakstīts baznīcas grāmatās, 
bērniņš pasaulē nācis tieši pus-
stundu pēc pusnakts. Skolas gai-
tas sācis 1943. gadā Kūdupes 
pamatskolā, tiekot uzņemts uz -
reiz otrajā klasē. Juris savās 
atmiņās atceras, ka tēvam licies, 
ka tik mazam bērnam katru 
dienu iet uz skolu ir par grūtu, 
tāpēc viņš skolu apmeklējis tikai 
divas reizes nedēļā. 

Kaŗa un bēgļu gaitu dēļ iz -
glītības procesu nācies turpināt 
Rāvensburgā, Vācijā, kur jāap-
gūst bija ne tikai vācu, bet arī 
franču valoda. Vidusskolu 17 
gadu vecumā Juris beidza ASV, 
tad studēja Stenforda univer-
sitātē, kur ieguva bakalaura un 
maģistra gradu elektroinženieŗ-
zinātnēs. Juris bija korporācijas 
Talavija fil!.

Pēcāk strādājis MIT Lincoln 
Laboratory Leksingtonā, Masa-
čū  setsā, un SRI International 
Menloparkā, Kalifornijā. Darbs 
bija saistīts galvenokārt ar ko -
mūnikācijas sistēmu un jono-
sfēras pētniecību, kā arī un 
meteoroloģisko apstākļu mērī-
šanu. Darba gaitās Juris ir bijis 
gandrīz visās piecdesmit ASV 
pavalstīs, Klusā okeanā – Kwa
jalein, Mururoa, Samoa un 
Tahiti salās, Eiropā – Norvēģijā, 
Zviedrijā, Somijā un Portugāles 
Azoru salās, kā arī Grenlandē.

Latvijā iesaistījies Okupācijas 
mūzeja darbā, kļuvis par mū -
zeja padomes locekli, vēlāk dar-

Mūžībā devies Godavīrs Juris Petričeks 

Uz Tukumu pēc gara pacilājuma

pen diāts daudzus gadus vēlāk 
kļuvis par atbalsta devēju, atlī-
dzinot par savā dzīvē saņemto 
daudz lielākā mērā. 

Sadarbībā ar Vītolu fondu 
Juris Petričeks atbalstījis 15 stu-
dentus, kopā samaksājot teju 
100 000 eiro. Juris bieži tikās ar 
saviem stipendiātiem, lai iepa-
zītos labāk. Aiz Juŗa šķietamās 
nopietnības un atturības vien-
mēr slēpās vēlme atbalstīt un 
palīdzēt tiem, kam neklājās 
viegli. 

Uz vaicājumu, kā klājas, Pet-
ričeka kungs nedaudz īpatnā 
humorā mēdza atmest: “Karoti 
vēl neesmu nolicis.” Šo frazi 
bijām pieraduši uztvert kā ap -
zīmējumu, ka Jurim viss ir 
kārtībā. Mēs bijām droši, ka viņš 
ir iemīlējis šo dzīvi ar visām tās 
gaišajām un tumšajām joslām, 
cenšoties darīt labāku ikdienu 
arī citiem. 

Pārņem skumjas, zinot, ka 
vairāk nekā desmit gadus ilgas 
sadarbības loks ir noslēdzies. Lai 
cik daudz labā tiktu atstāts, 
mums visvairāk pietrūks paša 
cilvēka, kuŗa nospiedums un 
paveiktais vienmēr paliks Fonda 
vēsturē un visu to domās un 
sirdīs, kas varējuši paļauties uz 
Jura stingro plecu. Juris reiz 
teica, ka “Pededze ir skaistākā 
vieta Latvijā”, nu viņš atdusēsies 
blakus sievai Pededzes pagasta 
Kūdupes kapos. 

Izsakām visdziļāko līdzjutību 
Jura Petričeka tuviniekiem.

VĪTOLU FONDS

bojies arī valdē. 2012. gadā 
Petričeks izdeva sievas Ritas 
sarakstīto viņas tēva biografiju 
“Bertrams Rozenbergs. Fiat jus
titia.”, bet 2015. gadā klajā nāca 
paša grāmata par savu dzimtu 
“Pededzes pagasta Petričeki”. Ar 
Juŗa atbalstu 2019. gadā Rīgas 
Centrālcietumā tika atklāta 
piemiņas vieta terrora upuriem. 

Ar savu mūža mīlestību Ritu 
Juris apprecējās 1961. gadā 
Bruklinā. Kā viņš pats izteicies, 
“manai sievai bija īpašs smaids, 
ļoti dabisks; es viņu iesaucu par 
Saulīti, un viņa patiešām arī bija 
kā saulīte”. Petričeku ģimenes 
dzīve bija mīlestības un abpu-
sēju rūpju piepildīta. Vašingtonā, 
latviešu ciemā Šeltonā, blakus 
Rietumkrasta Latviešu izglītības 
centram, Petričeki uzcēla guļ-
būves māju, kur allaž sirsnīgi 
tika uzņemti viesi no Latvijas. 

Abi aktīvi iesaistījās latviešu 
sabiedriskajā dzīvē. Tēvzemi Rita 
pirmoreiz atkal apmeklēja 1973. 
gadā, Juris – 1976. gadā, un abi 
saprata, ka īstās mājas ir Latvijā. 
Dzimtenē uz pastāvīgu dzīvi 
Petričeki atgriezās 2008. gadā un 
apmetās Siguldā, bet daudz laika 
pavadīja arī Jura atjaunotajās 
mājās “Sileniekos” un “Liepājā” 
Alūksnes novada Pededzes pa -
gastā. Rita Petričeka aizgāja 
Mūžībā 2010. gada 24. jūlijā. 

Kad Petričeki atgriezās Latvijā, 
no dzimtas mājām Pededzē bija 
palikuši vien pāris baļķi un 
bērzu aleja, bet savās un savas 
tautas sāpēs Juris rada spēku vei-

dot jaunu nākotni visa tā vietā, 
kas ticis pakļauts iznīcībai, pa -
sludinot vislielāko uzvaru, kāda 
vien iespējama. Nesalauztā gara 
uzvaru! Petričeku ģimene dāvi-
nāja Pededzes pamatskolai grā-
matas, žur nā-
lus, darba burt-
nīcas un rak-
stām piede ru-
mus, katru mē -
nesi piešķīra  
noteiktu nau-
das summu 
mācībās čak-
lākajiem un 
sa  biedriski ak -
t ī v ā k a j i e m 
sko lē niem no 
maztur īgām 
ģimenēm.

2 0 0 7 . g a d ā 
Petričeks kopā 
ar sievu Ritu ie -
guva “Lat vi jas 
lepnuma” bal  vu 
par at  balstu 
Alūk snes no -
vada Pe  de dzes 
pa  gasta jau nie-
šu izglī tošanā.

Līdzīgi kā ar 
sāpēm par tēva 
māju likteni, 
pār dzīvojumu 
par Mūžībā aiz   -
gājušo sievu 
Juris ieslēdza 
dziļi sirdī, tajā paša laikā vērs-
dams zaudēto jaunā iesā kumā. 
Tā tika dibināta Ritas Petričekas 
piemiņas stipendija, kam sekoja 

vēl divas (Ritas un paša vecākiem 
veltītas) – Jev ge nija un Olgas 
(dzimusi Rubene) Petričeku pie-
 miņas stipendija un Bertrama 
un Lidijas Ro  zen bergu piemiņas 
stipendija, tā iz  veidojot Juŗa 

Petričeka stipen diju fondu. Stu -
dējot universi tātē, arī Juris pats 
saņēmis stipendiju, līdz ar to 
līdzsvars ticis atgriezts, un sti-

Tuvojoties gada nogalei, gri-
bot negribot pārdomājam, kāds 
ir bijis aizejošais gads. Pirms 
vairākiem gadiem kādreizējais 
Valsts Mākslas mūzejs gada 
nogalē aicināja draugus, lai 
kopā pasērstu, iedzertu glāzi 
vīna un pateiktos kolēģiem un 
sadarbības partneriem. Kad šis 
mūzejs bija atjaunojis savu 
grandiozo ēku K. Valdemāra 
ielā (tagad J. Rozentāla lau-
kumā) un kļuva par Nacionālo 
ar daudzām filiālēm, neesmu 
dzirdējis, ka šādas pēcpusdienas 
joprojām notiek, bet iespējams, 
ka es netieku aicināts.

Toties Tukuma mūizejs gada 
nogalē vienā no savām ēkām – 
Durbes pilī – ielūdza savus 
draugus, labvēļus un atbal stī-
tājus (protams, ievērojot visus 
epidemioloģiskos noteikumus) 
uz gada noslēguma sarīkojumu 
“Zelta svētdiena”. 

Pirms pastāstīt par šo noti-
kumu, gribas piebilst, ka vien-
mēr, kad esmu Durbes pilī, 
cen šos izstaigāt vismaz pirmā 
stāva telpas, kur iekārtota eks-
pozīcija, kas iepazīstina apmek-
lētājus ar vēsturiskajiem inter-
jeriem. Diemžēl pietrūkst do -
ku mentāru liecību par atse viš ķu 
Durbes pils telpu iekārtojumu 
muižas pēdējo īpašnieku laikā, 
taču pils atjaunotāji centušies 
dot priekšstatu par Kurzemes 
muižu telpu ierīkojumu, mēbe-
lējumu, sienu dekorējumu, arī 

MĀRIS 
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par gaumi un sava laika mo -
dernām tendencēm – stilistisko 
izvēli.

Kā zināms, Durbes pils kād -
reiz bija Šlokenbekas muižas 
neatņemama sastāvdaļa jeb Šlo   -
kenbekas pusmuiža. Tā vēs tu-
res annālēs parādās kopš 1446. 

greznā pils līdz ar citām ēkām 
un 60 ha zemes 1923.gadā tika 
piešķirta Rainim. Viņam šis 
dāvinājums bija par lieku nastu, 
tādēļ dzejnieks to novēlēja 
Latvijas skolotāju slimokasei, 
kas ar laiku te ierīkoja sanatori-
ju. Arī pēc pēdējā kaŗa pils kal-

binieku nopelns, lai kļūtu par 
nozīmīgu Latvijas mēroga mū -
zeju. Par to varējām pārlie-
cināties arī svētku pēcdienā, 
kad katrs viesis saņēma at  klāt-
nes, kas vēsta par septiņām 
mūzeja filiālēm. Tas nozīmē 
Tukuma mūzejs nav viena ēka, 
kā parasti iedomājamies.

Lūk, Tukumā pils tornī, kas ir 
vecākā mūra ēka Tukumā un ir 
daļa no vairākkārt postītās 
Livonijas ordeņa pils, iekārtota 
vēstures ekspozīcija un patla-
ban skatāma savdabīga izstāde, 
kuŗā apvienotas šķietami ne  sa-
līdzināmas lietas – bijušā Tu -
kuma rūpnieka Andreja Zē -
berga fabrika (te nav lieki 
atgādināt, ka visiem labi zināmā 
kostīmu māksliniece Marga 
Spertāle nāk no šīs kuplās, 
Latvijas vēsturei nozīmīgās 
dzimtas) un afrikāņu tautas 
koktēlniecība (lasiet: Laiks, 
2021, 21.-27.augusts). Savukārt 
Tukuma mākslas mūzejā gla-
bājas liela jo liela valsts nozīmes 
mākslas kollekcija, bet Mākslas 
galerija “Durvis” iekārtota Kur-
zemes hercoga galma ķirurga 
Johana Gotlaba Groškes būvētā 
aptiekas ēkā, kuŗā nepārtraukti 
mainās izstādes un kuŗā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs var iegā dā-
ties gleznas, grafikas un citus 
mākslas darbus. Pie mūzeja 
darbojas audēju darbnīca, kuŗā 
darina novada tautastērpus. 
Pastariņa mūzejā Zentenes pa -

gastā var atklāt daudz intere-
santa kā par rakstnieku Ernestu 
Birznieku-Upīti, tā par sava 
laika zemnieku sētu Kurzemē, 
bet savuties Džūkstē lielāko 
mūža daļu pavadīja Ansis 
Lerhis-Puškaitis, mūsu pasaku 
vācējs un krājējs, te iekārtots 
Pasaku mūzejs. 

Svētku reizē varējām Durbes 
pils otrajā stāvā stāvā apskatīt 
mūzeja 85 gadu jubilejai veltīto 
izstādi “Artefactum”, kas iepa -
zīstina ar atsevišķiem priekš-
metiem no mūzeja kollekcijas. 
Piemēram, savdabīgs ir 12. gad -
simta bronzas piekariņš jeb 
laika skaitīšanas zīme no Tu -
kuma pilskalna. Pēc architektes 
Ināras Heinrihsones domām tā 
uz saules kalendāra bāzes ir 
veidota kā gada cikls, atainojot 
četrus gadalaikus ar astoņiem 
mēnešiem un 45 dienām, un to 
acīmredzami lietoja mūsu tālie 
senči. 

Vesela zāle izstādē atvēlēta 
Jāņa Krieva keramikas darb-
nīcai, kas vēsta par savdabīgo 
Kurzemes podniecību, ko reti 
piemin.

Mani pārsteidza plašā Tu -
kuma novada tautastērpu kol-
lekcija, kuŗā īpašu uzmanību 
piesaistīja kāds Džūkstes no -
vada tērps, kas lika domāt par 
pilsētas ietekmi uz lauku audēju 
radošo izdomu.

Juris ar Ritu viņas 60 gadu jubilejā Menlo-
parkā, Kalifornijā

gada. Īpašnieki laika gaitā vai-
rākkārt mainījās, līdz muižu 
1848. gadā nopirka Jaunpils 
dzimtkunga Franča Vilhelma 
Kristofera fon der Rekes ve -
cākais dēls Matiass Dītrihs 
Reinholds fon der Reke.

Nodibinoties Latvijas valstij, 

poja par sanatoriju, līdz 1991.
gadā Durbes pils tika nodota 
Tukuma mūzejam un tā ener-
ģiskajai direktorei vēsturniecei 
Agritai Ozolai.

Kāda ir Durbes pils un viss 
Tukuma mūzejs, tas ir vadītājas 
un, protams, viņas čaklo dar- (Turpināts 19. lpp.)
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***
Eiropas latviešu apvienību 

turpmāk vadīs Justīne Krēsliņa 
no Zviedrijas

Eiropas Latviešu apvienība 
(ELA) biedrorganizāciju sapulcē 
izraudzījusi  jaunu vadības ko  man-
du nākamajiem diviem ga   diem. 
Par prezidija priekšsēdi kļu  vusi 
Zviedrijas Latviešu apvienības pār-
 stāve Justīne Krēsliņa. Par viņas 
vietnieci ievēlēta Karolīne Zo -
bens-East, kas pārstāv Daugavas 
Vanagu fondu Lielbritanijā.

Pārējie prezidija locekļi turp-
mākajos divos gados būs Vita 
Kal niņa (Latviešu biedrība Aust ri-
jā), Laura Ritenberga-Kindere 
(Latviešu centrs Minsterē), Lel - 
de Vikmane (Latviešu apvienība 
Fran cijā) un Andris Skrastiņš 
(Latviešu biedrība Beļģijā).

“Man ir prieks iepazīties ar jau-
no komandu un kopā uzsākt tu -
vāko divu gadu darbu. Šajā laikā  
ir paredzami daudzi svarīgi noti-
kumi gan Latvijā, gan diasporā. 
Mērķis – dot tik lielu atbalstu,    
cik iespējams, stiprinot saikni ar 
diasporu un Latviju,” saka jaunā 
priekšsēde. “Vienlaikus mēs vēl 
at  rodamies pandēmijas skavās, 
un mums tikpat svarīgi būs sniegt 
atbalstu un palīdzību saviem 
biedriem atrast līdzsvaru ar eso-
šiem priekšnoteikumiem, lai bū -
vētu noturīgu un ilgtspējīgu dia-
sporu arī nākotnē. Sirsnīgi patei-
cos manai priekštecei Elīnai Pin -
to par ieguldīto darbu, diasporu 
atbalstot un Latvijas vārdu nesot 
pasaulē, kā arī visai komandai, ar 
kuŗu kopā strādāti iepriekšējie 
gadi.” 

Par ELA prioritātes jaunā 
priekš sēde izvirzījusi Latvijas un 
diasporas cilvēku kontaktu stip-
rināšanu, veicinot pasaules latvie-
šu ieguldījumu Latvijas pilso nis-
kajā sabiedrībā, latviešu valodas 
apguves veicināšanu, kultūras no -
zares stiprināšanu, diasporas me -
diju atbalstīšanu, kā arī ELA 
iekšējā darba attīstību.

Savukārt jaunā priekšsēdes 
viet niece K. Zobens-East, kandi-
dējot amatam, norādījusi, ka plā-
no pievērsties diasporas sabiedrī-
bu attīstībai katrā mītnes valstī un 
sakārtot ELA statūtus. Zobens-
East prioritātēs ietilpst arī nomet-
ņu skaita paplašināšana un Eiro-
pas Vasaras skolas stiprināšana 
ELA paspārnē.

ELA revīzijas komisijā ir ievē lē-
ta Valda Liepiņa (asociācija “Luk -
semburga Latvija”), Dace Gaigala 
(Latviešu apvienība Fran cijā) un 
Mārīte Kļaviņa (Frank furtes Lat-
viešu biedrība).

Par ELA pārstāvjiem PBLA iz -
raudzīta jaunā prezidija priekšsē-
de J. Krēsliņa, priekšsēdes viet-
niece K.  Zobens-East un revīzijas 
komisijas locekle Kļaviņa. ELA 
pārstāve Latvijā joprojām būs 
Aira Priedīte, un Latvijas birojā 
viņai šajā gadā pievienosies arī 

divi jauni kollēgas, kas pildīs bi -
roja vadītāja un sabiedrisko at -
tiecību padomnieka pienākumus.  

***
Latvijas Republikas 

starptautiskās (de iure) 
atzīšanas 101. gadadiena

1918. gada 18. novembrī lat vie-
šu tauta īstenoja pašnoteikšanās 
tiesības, tika proklamēta Latvijas 
Republika. Bet bija jāpanāk jau -
nās valsts starptautiskā atzīšana. 
Pēc Ārlietu ministrijas izveido ša-
nas 1919. gada augustā ārlietu 
ministrs Zigfrīds Anna Meiero-
vics un Ārlietu ministrijas dar-
binieki noteica valsts ārpolītikas 
pamatvirzienus un uzdevumus – 
Latvijas atzīšanu starptautiski, 
uzņemšanu Tautu Savienībā un 
Baltijas valstu savienības noslēg-
šanu.

Latvijas de iure Dokuments tika 
pasniegts Latvijas delegācijai, 
kuŗas sastāvā bija Miķelis Val-
ters, Jānis Lazdiņš, Oļģerds 
Gros valds, Georgs Bisenieks, 
Jānis Tepfers, bet tās vadītājs 
bija Latvijas Ārlietu ministrs 
Zigfrīds Anna Meierovics. Pavi-
sam Latviju starpkaru periodā 
de iure atzina 42 valstis.

Pēc Parīzes Miera konferences, 
kas beidza darbu 1920. gada jan-
vārī, svarīgos starpvalstu jautāju   -
mus izlēma Sabiedroto valstu 
Augstākā padome, kuŗas 1921. 
gada 26. janvāŗa sēdē piedalījās 
Beļģijas, Francijas, Italijas un Liel-
 britanijas premjērministri un ār  -
lietu ministri un Japānas pilnva-
rotais pārstāvis. 1921. gada 26. 
janvārī  plkst. 17. Latvijas dele   gā-
tam Parīzē Oļģerdam Grosval-
dam tika paziņots Sabiedroto 
valstu Augstākā padomes sēdes 
lē  mums – Latvijas valsts atzīta de 
iure!

Latvijas de iure atzīšanas dienā

Atzīšana de iure nozīmē, ka 
valsts ir kļuvusi par starptautisko 
tiesību subjektu – Latvija varēja 
pievienoties starptautiskajām kon-
vencijām, slēgt daudzpusējos lī -
gu mus, kā arī pilntiesīgi piedalī -
ties starptautiskās konferencēs, 
organizēt un piedalīties starp-
valstu apspriedēs.

***
Piemin Holokausta upuŗus
Atzīmējot holokausta piemi ņas 

dienu, Biķernieku memoriālā 
Rīgā aizvadīts traģisko notikumu 
upuŗu piemiņas pasākums.

Otrā pasaules kaŗa laikā no 
1941. līdz 1944. gadam nacistiskās 
Vācijas holokaustā tika īstenota 
ebrēju masveida nogalināšana. 
Vie na no vietām, kur ebrēji Lat-
vijā tika nogalināti, bija Biķer nie  -
ku mežs – tur nošauti grāvjos pa    -
lika tūkstošiem cilvēku. 27. jan   vā-
rī, Biķernieku memoriālā ska -
nēja dievvārdi, cilvēki klusumā 
nolieca galvas un guldīja ziedus.

Biķernieku mežā atrodas lielā-
kie nacisma upuŗu masu kapi 
Latvijā. Visā memoriāla territo ri jā 
atrodas betona stabi, uz kuŗiem ir 
atveidotas zīmes, kas simbolizē 
Biķerniekos nogalināto cilvēku 
grupas. Piemēram, Dāvida zvaig-
zne simbolizē ebrējus, ērkšķu kro-
nis – kaŗagūstekņus un krusts – 
nacistiskā režīma pretiniekus. Sa -
vukārt memoriāla centrā atrodas 
melna granīta kubs – simbolisks 
altāris, kuŗa malās izkalti vārdi    
no Ījaba grāmatas: “Zeme, manas 
asi nis neapsedz un manus klie-
dzienus neapslēp!”. Apkārt izvie-
toti granīta akmeņi, pie kuŗiem 
atrodas plāksnes ar Eiropas pilsē-
tu nosaukumiem, no kurām uz 
Rīgu tika deportēti ebrēji. Memo-
riāls tika atklāts 2001. gadā pēc 
architekta Sergeja Riža projekta.

***
“Sabiedrotie mūs nenodos, ja 
rūpēsimies par savu drošību”
Trauslā starptautiskā situācija 

un vēsturiskā pieredze Latvijā 
daudzu prātiem un sirdīm liek 
būt nemierīgiem, pat uzdodot 
jau tājumu par to, vai mūsu lik-
teņus nelems lielvaras. Mūs neno-
dos, ja paši sevi nenodosim un 
parūpēsimies par savu drošību. 
Tā, 27. janvārī, ārpolītikas deba -
tēs uzsvēra ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs (Jaunā Vienotība). 
Uzrunā parlamentā ministrs no -
rādīja, ka starptautiskās drošības 
situācija ir bīstami trausla. “Valstu 
neuzticēšanās un vērtību plaisa     
ir kļuvusi milzīga. Iespaidu uz 
starptautiskās situācijas attīstību 
atstāj ģeopolītiskā sāncensība, de -
mokratijas un autoritārisma pret-
stāve, nevienlīdzības un pola ri-
zācijas palielināšanās un hibrīdā 
apdraudējuma saasināšanās. Šo -
brīd daļā pasaules valda draudi 
un iebiedēšana,” situāciju pasaulē 
raksturoja Rinkēvičs. Viņš norā-
dīja gan uz Baltkrievijas režīma 
hibrīduzbrukumu Eiropas Sa -
vienības (ES) un NATO austru-
mu robežai, gan arī Krievija īste-
noto konfrontējošu un revizio-
nistisku ārpolītiku, kas kopā ar 
kaŗaspēka koncentrāciju Ukrai-
nas pierobežā rada pēdējos gados 
nepieredzētus militārās eskalā ci-
jas draudus visam reģionam.

“Romantiskais periods pēc 
Aukstā kara ir beidzies. Pašlaik 
daudzviet pasaulē vērojama auto-
ritāro režīmu renesanse. Cīņa    
par demokratiskajām vērtībām 
un tiesiskumu ir atsākusies no 
jauna,” sacīja Rinkēvičs.

Lai gan Latvija un pārējās Bal-
tijas valstis ir NATO un Eiropas 
Savienībā, kam drošības ziņā nav 
labākas alternatīvas, drošība ir 
pro cess, nevis galamērķis, kuru 
sasniedzot var atslābt, uzrunā 
par lamentā norādīja ministrs. 
Viņš uzsvēra, ka arī mēs paši ne -
drīkstam pārtraukt rūpēties par 
savu drošību. Tādēļ Latvijai ir jā -
palielina aizsardzības izdevumi 
līdz 2,5 procentiem no iekšzemes 
kopprodukta (IKP). Tāpat tuvāko 
gadu gaitā jāpalielina financē -
jums arī iekšējai drošībai – tie-
sībaizsardzības sistēmai, valsts ro -
bežas apsardzībai un valsts dro -
šības iestādēm –, jo iekšējā un 
ārējā drošība ir nedalāmas.

Rinkēvičs pauda uzticību Lat-
vijas sabiedrotajiem, sakot: “Lat-
vijas un plašāka reģiona vēsturis-
kā pieredze daudziem prātiem un 
sirdīm liek būt nemierīgiem. Ne -
reti dzirdam jautājumus – vai 
mūs nenodos, vai mūsu likteņus 
nelems lielvaras? Esmu pārlie ci-
nāts, ka nebūs jaunas Minchenes 
vai Jaltas. Mūs nenodos. Mūs 
nenodos, ja mēs paši sevi neno-
dosim. (Lasiet arī K. Streipa ko 
men tārā 11. lpp.)

***
Latvijas kaŗavīru nosūtīšana uz 

Ukrainu – ilgstoši plānota misija
Latvija uz Ukrainu plāno no -

sūtīt vairākus bruņoto spēku ka -
ŗavīrus, kuŗi piedalīsies Kanadas 
vadītajā operācijā. Tā būšot ap -
mācības misija, lai palīdzētu stip-
rināt Ukrainas bruņotos spēkus. 
Lai sniegtu praktisku palīdzību 
Ukrainai, Aizsardzības ministrija 
jau paziņojusi par nodomu Uk -
rainas bruņotajiem spēkiem no -
sū tīt pretgaisa aizsardzības raķe -
šu sistēmas “Stinger”, individuālo 
ekipējumu un sausās pārtikas 
devas. Tagad kļuvis zināms, ka 
Latvija iesaistīsies arī Ukrainas 
spēku apmācīšanā, nosūtot vai-
rākus kaŗavīrus.

Kā  skaidroja aizsardzības mi -
nistrs Artis Pabriks (AP), šāda 
misija plānota jau ilgstoši: “Šī ir 
mācību misija, kuŗu pirms diviem 
gadiem jau uzsāka plānot Kana-
das valdība, lai apmācītu un re -
formētu Ukrainas armiju. Mums 
ir ļoti liela pieredze uzkrāta, kā 
vei dot reformu procesu. Mēs 
esam gatavi dalīties ar savu pie-
redzi. Tam nav nekāda sakara ar 
kaŗadarbību. Un tas skaits arī ir 
ļoti minimāls. Mēs rēķinām ma -
zāk par desmit cilvēkiem – ob -
jektīvi kādi pieci seši Latvijas 
kaŗavīri.”

***
Eiropas Komisijas 

priekšsēža izpildvietnieks 
Valdis Dombrovskis

bija devies uz Kijevu, kur tikās ar 
Ukrainas prezidentu Volodimiru 
Zelenski un citām augstām amat-
personām. Vizītes mērķis – de   -
mon strēt Eiropas Savienības at -
balstu Ukrainai polītiski sarežģī-
tajā laikā. Bet vēl pirms vizītes Uk -

rainā Dombrovskis ieradās Rīgā, 
lai tiktos ar Ministru prezidentu 
Krišjāni Kariņu un pār runātu  
gan Latvijai svarīgus ekonomikas 
jautājumus, gan arī dro šības situā-
ciju un palīdzību Uk  rainai.

***
“Lielā kaŗa nebūs, bet 

iespējamas mazas riebeklības 
no Kremļa puses.”

“Ķīna ir viens no izšķirošajiem 
faktoriem pašlaik,” TV24 raidī-
jumā “Ziņu TOP” uzsvēra polī-
tologs Andis Kudors, runājot par 
situāciju Ukrainā. Iespējams, tā -
pēc arī Krievija ar savu spēku iz -
vietošanu Kazachstānā tik ātri 
apstādināja KDLO [Kollektīvās 
drošības līguma organizācija, kuŗā 
ietilpst Krievija, Tadžikistāna, Kir-
gizstāna, Kazachstāna, Balt krie-
vija un Armēnija – red.] operāciju. 
Arī tagad ASV pārstāve Viktorija 
Nolanda uzrunājusi Ķīnu, lai tā 
izdarītu spiedienu, uzrunājot sa -
vus kollēgas Maskavā. “Kopumā 
izskatās, ka tas tiešām ir noticis – 
es nedomāju, ka Ķīna vēlas kaŗu 
savas olimpiadas laikā, un mēs 
puslīdz droši varam teikt, ka, ka -
mēr būs olimpiada, tikmēr kaut 
kāda lielā kaŗa nebūs. Kopumā es 
domāju, ka vispār lielā kaŗa nebūs, 
bet ir iespējamas kaut kādas ma -
zākas riebeklības no Kremļa pu -
ses,” polītologs atzīmē.

***
ASV atbilde Krievijai 

pilnībā atbilst NATO un 
Latvijas interesēm

28. janvārī Valsts prezidents 
Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Saei-
mas priekšsēdi Ināru Mūrnieci, 
Ministru prezidentu Krišjāni Ka -
riņu, ārlietu ministru Edgaru 
Rin kēviču, Saeimas Ārlietu komi-
sijas priekšsēdi Richardu Kolu un 
Aizsardzības ministrijas valsts se -
kretāru Jāni Garisonu, lai pār ru-
nātu aktuālos ārpolītikas un dro-
šības jautājumus. Pēc sarunas Val sts 
prezidents sniedza paziņo jumu:

“Šodien ar ārpolītikas un dro-
šības polītikas atbildīgajām amat-
personām pārrunājām jautājumu 
par drošības situāciju saistībā ar 
Krievijas agresīvo izturēšanos at -
tie cībā pret Ukrainu un prasībām 
pret NATO dalībvalstīm. Es uz -
sveru, ka atbildība par to, kāda 
situācija ir izveidojusies, gulstas 
uz Krieviju. Mēs pārrunājām 
NATO un Amerikas Savienoto 
Valstu (ASV) atbildes Krievijai un 
konstatējām, ka šīs atbildes pil-
nībā atbilst NATO pamatprin ci-
piem un mūsu interesēm. NATO 
atbildes sagatavošanā aktīvi pie-
dalījās arī Latvija. Atbildē tiek 
ievēroti visi pamatprincipi, it se -
višķi “atvērto durvju” polītika at -
tiecībā uz tām valstīm, kas vēlas 
pievienoties NATO, un kollektīvā 
aizsardzība. Tāpat ir piedāvāts 
dialogs par bruņojuma kontroli, 
tiešs NATO–Krievijas dialogs un 
nejaušas sadursmes risku mazi-
nāšanas aktīvitātes.
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dzimtē. Komisija vienprātīgi seci-
nāja, ka sieviešu dzimuma mili-
tār personas apzīmēšanai latviešu 
valodā lietojama vārda “kareivis” 
sieviešu dzimtes forma “kareive”. 
Tamdēļ nav vajadzības veidot 
nosaukumus “karasieva”, “kara-
sieviete” vai “karavīre”.

• Rīgas domes sēdē pieņemts 
pašvaldības šī gada budžets, 
nosakot trīs pašvaldības priori tā-
tes – sociālā palīdzība, darba algas 
un satiksmes infrastruktūra. Gal-
vaspilsētas budžetā plānoti 996 
miljoni eiro lieli ieņēmumi, kas ir 
par 11 miljoniem eiro vairāk nekā 
2021. gadā. Kopējie budžeta izde-
vumi plānoti 1,15 miljardi eiro. 
No tiem visvairāk paredzēts tā -
dām sfērām kā izglītībai – 397 
miljoni eiro, satiksmei – 300 mil-
joni eiro, sociālajai jomai – 121 
miljons eiro, mājokļiem – 56 mil-
joni eiro, kultūrai – 32 miljoni 
eiro un videi – 15 miljoni eiro.

• VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) 
līdz 2040. gadam provizoriski par 
4-4,5 miljardiem eiro plāno elek-
trificēt visu Latvijas dzelzceļu 
tīklu, preses konferencē sacīja 
LDz valdes priekšsēdis Māris 
Kleinbergs. Viņš skaidroja, ka 
patlaban tiek strādāts pie šī pro-
jekta financējuma shēmu un me -
chanismu izstrādes, kā arī tiek 
veiktas projekta izmaksu aplēses. 
Sākotnējās aplēses liecina, ka ne -
pieciešamais financējums būs 
četri līdz 4,5 miljardi eiro.

• Eiropā vairāku valstu valdības 
ir pieņēmušas lēmumus atvieglot 
ar Covid19 saistītos ierobežo ju-
mus, taču zinātnieku aprindās 
bažas rada omikrona apakš pa-
veids. Pētnieki atklājuši, ka omik-
rona varianta apakšpaveids spēj 
izplatīties ātrāk nekā omikrons, 
vēsta ziņu medijs Euronews.

• Izteikti spēcīgu nogurumu no 
Covid19 pandēmijas joprojām 
izjūt 43% aptaujāto Latvijas iedzī-
votāju, desmit baļļu skalā to vēr-
tējot no astoņi līdz desmit, seci-
nāts jaunākajos “BENU Aptiekas” 
Stresa termometŗa rezultātos.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
“Muzikālās bankas 2021” 

finālšovā 
29. janvārī Daugavpils Olimpis-

kajā centrā par aizvadītā gada vēr-
tīgāko popa un roka dziesmu 
Latvijā atzīta “Prāta vētras” un 
“Tautumeitu” dziesma “Tur, 
kur Dieva kamanas slīd”. Otrajā 
vietā ierindojās grupas “Citi zēni” 
dziesma “Limuzīns uz krīta”. Sa -
vukārt trešo vietu ieguva Dons    
ar dziesmu “Tas rakstīts debesīs 
(Piena ceļš)”.

***
Valodnieki lems par 300 jaunu 

vārdu iekļaušanu kalendārā
Devons, Mūza un Inerce – šie ir 

vien daļa no unikālajiem vār -
diem, ko aizvadītajā gadā vecāki 
devuši savām atvasēm. Šogad 
ma r tā Valsts valodas centra 
(VVC) kalendārvārdu ekspertu 
komisijai būs jāizskata iesniegu -
mi par 300 personvārdu iekļau-
šanu kalendārā.

Ādažnieks Kārlis ar sievu vecā-
kajam dēlam vārdu Karo devuši 
pēc viņa iniciātīvas. Kārlis gan 
norādīja, ka bijuši arī latviskāku 
vārdu varianti, piemēram, Valters, 
bet tomēr priekšroka dota vār-
dam, kas Latvijā ir tikai divām 
personām.

“Izrādās, tas ir nācis no kur-
diem, kurdu rajona, un tas nozīmē 
“spēcīgs” un ir diezgan populārs 
pasaulē,” skaidroja Kārlis. Pagā ju-
šajā gadā jaundzimušajiem doti 
arī tādi unikāli vārdi kā Mūza, 
Inerce, Ratka, Kursis un Devons. 
Tieslietu ministrijas Dzimtsa-
rakstu departamenta direktore 
ReTV norādīja, ka ne visos gadī-
jumos ir iespēja reģistrēt vecāku 
izvēlēto bērna vārdu, jo to rēgu-
lējot Valsts valodas likums.

***
Ziņas īsumā

• Valodas eksperti neredz ne -
pieciešamību izveidot vārdus 
“karasieva” vai “karasieviete”, jo 
latviešu valodā lietojama vārda 
“kareivis” sieviešu dzimtes forma 
“kareive”. Valsts valodas centra 
Latviešu valodas ekspertu komi-
sija pērn izskatīja jautājumu par 
lietvārda “kareivis” formu sieviešu 

locekļa amatā ievēlēja Ivaru Ābo-
liņu, Aurēliju Ievu Druvieti, Ilvu 
Milzarāju un Andi Plakanu. Ābo-
liņš bija līdzšinējais NEPLP 
priekš sēdis, Druviete savukārt ie -
ņēma NEPLP priekšsēža vietnie-
ces amatu. Milzarāja ir bijusī Lat-
vijas Radio 5 programmas direk-
tore un Plakans ir SIA “NT Pie-
dzīvojumi” valdes loceklis un bi -
jušais Latvijas Radio skaņu inže-
nieris. 

***
28. janvārī, Francijas pilsētā 

Klermonferānā 
sākās tradicijām bagāts īsfilmu 
festivāls, kuŗa oficiālajā starp tau-
tiskajā konkursā iekļauta režisora 
Edmunda Jansona animācijas īs -
filma “Goda sardze” (attēlā).  

Festivāla īsfilmu tirgū darbosies 
Baltijas stends un tiks organizēta 
paneļdiskusija par īsfilmu kopra-
žojumu iespējām Baltijā, infor-
mēja Nacionālā kino centra pār-
stāvji.

***
Atjaunojot Alsungas ordeņa 

pili, atrasts Latvijā retā technikā 
veidots apdares paraugs

Alsungas ordeņa pils ir šīs vie-
tas lepnums, kas savās sienās sa -
glabājusi arī stāstus no tās uzbū-
vēšanas brīža 14. gadsimtā. Šobrīd 
pils ir valsts aizsargāts architek-
tūras piemineklis. Eiropas reģio-
nālās attīstības fonda projektā 
“Jēkaba ceļa kultūras mantojuma 
un mākslas jaunrades magnēti” 
piesaistītais financējums palīdzē-
jis pamatīgāk pievērsties pils Dien-
vidu korpusa glābšanai. Fasāžu 
architektoniski mākslinieciskajā 
izpētē atrasts arī Latvijā maz kon-
statētais sgrafito apdares paraugs.

Pie kāda no logiem atklāta ar 
16. gadsimta otro pusi un 17. gad-
simta pirmo pusi datējama ma -
nierisma sgrafito apdare. Archi-
tek te, architektoniski māksli nie-
ciskās izpētes vadītāja Līva Gar-
kāje stāsta: “Tas ir rets atradums 
Latvijas architektūrā. Ir skaidrs, 
ka ir bijusi šī apdare noteikti gan 
Rīgā, Vecrīgā, arī citās senās Lat-
vijas pilsētās. Bet tā ļoti maz sa -
glabājusies, ļoti maz konstatēta 
pie mums, līdz ar to katrs šādas 
apdares parauga piemērs ir kaut 
kas īpašs Latvijas kontekstā.”

Universitāte. Programmu admi-
nistrē Riga Business School, kas ir 
Rīgas Techniskās Universitātes 
struktūrvienība.

***
Izdots Gunāra Astras pēdējā 

vārda tulkojums piecās valodās
Izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sa -

darbībā ar Latvijas Okupācijas 
mūzeju izdevuši grāmatu, kas 
veltīta slavenākajai Gunāra Astras 
runai – viņa pēdējam vārdam 
1983. gada 15. decembrī Latvijas 
PSR Augstākajā tiesā. Astras gada 
atzīmēšanu aizsāka viņa 90. dzim-
šanas dienas piemiņas pasākums 
2021. gada 22. oktobrī, bet noslēgs 
91. dzimšanas dienas atcere 2022. 
gada 22. oktobrī. Grāmata tika 
atvērta simboliskā datumā – 
Zvaigznes (latīniski – ‘astra’ ) die-
nā 6. janvārī, norādīja grāmatas 
izdevēji.

Grāmata ir piecās valodās – 
latviešu, angļu, vācu, franču un 
krievu. Tā illustrēta ar Latvijas 
Okupācijas mūzeja un Leona 
Astras arhīvu fotoattēliem ar Gu -
nāru Astru un viņa ģimeni da -
žādos dzīves posmos. Izdevumā 
publicēta īsa Astras biografija, 
vēsturiskais komentārs un Astras 
runa ar paskaidrojumiem, kuŗu 
autors ir Dr. hist. Gints Apals. 
Grāmatas ievadvārdu autors ir 
Latvijas Valsts prezidents Egils 
Levits: “Latvijas brīvības cīnītājs 
Gunārs Astra un viņa domubiedri 
nacionālajā pretošanās kustībā ar 
gara un patiesības spēku cīnījās 
par Latvijas neatkarības atjau no-
šanu.

Gunāra Astras pēdējais vārds 
bija drosmīga un tieša apsūdzība 
PSRS okupācijas režīmam. Vien-
laikus tas bija aicinājums latviešu 
tautai, iedrošinājums pretoties, 
atmaskot okupācijas varas melus, 
nesadarboties ar to.

30 gadus pēc Latvijas neat ka-
rības atjaunošanas Gunāra Astras 
pēdējais vārds ir jāatzīst par vienu 
no nozīmīgākajiem Trešās Atmo-
das notikumiem, kuŗā publiski 
tika atmaskoti okupācijas varas 
noziegumi, aizstāvēta latviešu 
nācijas negrozāmā valstsgriba un 
apliecināta tiesiskā pēctecība vai-
rākus gadus pirms Trešās Atmo-
das.”

Grāmatas tekstu angļu valodā 
tulkojis Kārlis Roberts Freibergs, 
vācu valodā – Mārcis Gobiņš, 
franču valodā – Nicolas Auzan-
neau, krievu valodā – Olga Judina. 
Tās dizainu veidojis Ints Vikma-
nis. Grāmatas idejas autors un 
projekta vadītājs – Arnis Šablovs-
kis. Grāmatas tulkojums dāvā 
iespēju apjaust, kādēļ Astra un 
viņa paveiktais ir tik nozīmīgs 
latviešu tautai un Latvijas valsts 
identitātei arī starptautiskā kon-
tekstā.  

***
Ievēl NEPL padomi

Saeimas deputāti 27. janvārī 
Na  cionālās elektronisko plašsa zi-
ņas līdzekļu padomes (NEPLP) 

Attiecībā uz ASV atbildi tā tika 
sagatavota ciešās konsultācijās ar 
NATO partneriem. Arī es sarunās 
ar ASV prezidentu Džo Baidenu 
“Bukarestes devītnieka” jeb B9 
prezidentu formātā izteicu savus 
priekšlikumus. Man jāsaka, ka 
ASV vienmēr skaidri informē 
savus partnerus par sarunām. Arī 
Latvija uzsver to, ka ASV atbilde 
pilnībā atbilst NATO un Latvijas 
interesēm. NATO un ASV atbil-
des ir stingras un skaidras. Tas 
nozīmē, ka vienlaikus mēs ne  at -
balstām Krievijas prasības, kas 
vis pār nav diskutējamas. Mēs ie -
stājamies par dialogu starp NATO 
un ASV, no vienas puses, un Krie-
viju, no otras puses, balstoties 
NATO pamatprincipos. Mēs ne -
varam šo dialogu uzturēt, ja kādā 
no pusēm būs ultimāti. Krievijai 
ir jāatsakās no jebkādām ultima-
tīvām prasībām. Tāpat mēs ap -
spriedām mūsu palīdzību Ukrai-
nai, tostarp militāro palīdzību. 
Latvija ir pilnībā solidāra ar Uk -
rainu. Latvija turpinās strādāt ar 
mūsu sabiedrotajiem, lai stipri-
nātu drošību Latvijā, mūsu reģio-
nā, Eiropā un visā NATO territo-
rijā. Mēs dodam savu pienesumu 
NATO kopējai solidāritātei, un 
NATO ir solidāra ar mums.”

***
Latviju un Čechiju 

vieno kopīga izpratne par 
Eiropas drošības prioritātēm
24. janvārī, aizsardzības minis-

trs Artis Pabriks tikšanās laikā ar 
Čechijas aizsardzības ministri Ja  nu 
Černohovu pārrunājis NATO un 
Eiropas Savienības kopējo stratē-
ģiju pašreizējo Eiropas drošības 
izaicinājumu risināšanai, kā arī 
vienojies par abu valstu sadarbī-
bas padziļināšanu aizsardzības in -
dustrijas jomā.

“Šis ir brīdis, kad jārīkojas iz -
lēmīgi, jāstiprina gan pašu aizsar-
dzība, gan Ukrainas spējas sevi 
aizsargāt. Latviju un Čechiju vie-
no kopīga izpratne par prioritā-
tēm Eiropas drošībā un nepie cie-
šamībā salāgot Eiropas Savienī -
bas un NATO stratēģiskās priori-
tātes. Mums Rietumos šobrīd 
jāaizstāv savas vērtības, jānodro-
šina, ka esam tālredzīgi un neap-
draudam kopīgo nākotni īster -
mi ņa ieguvumu vārdā,” tikšanās 
laikā pauda A. Pabriks.

***
27. janvārī uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm 

Ņujorkas pavalsts Bufalo Uni -
versitāti, devušis 20 no kopā 22 
Latvijas augstākās izglītības mā -
cīb spēkiem, lai apgūtu jaunākās 
tendences un metodes informā-
ciju technoloģiju kursu satura sa -
gatavošanā un pasniegšanā. 
ERAF projekta ietvaros Latvijas 
mācībspēkiem tiek nodrošināta 
iespēja uzlabot informācijas un 
komūnikācijas tehnoloģiju pa -
sniegšanas kvalitāti Latvijā, no -
drošinot akadēmiskā un zināt nis-
kā personāla apmācības augsta 
līmeņa digitālo prasmju apguvei, 
un veicināt šo iegūto zināšanu 
pārnesi jauno speciālistu apmā-
cībā. Programmu organizē Rīgas 
Techniskā Universitāte, Rīgas 
Stra diņa universitāte un Latvijas 

ITALIJA. 26. janvārī Romā tika rīkots svinīgs pasākums par godu 
Latvijas Republikas de iure atzīšanai. Pasākumā piedalījās Italijas Ārlietu 
un starptautiskās ministrijas, kā arī Francijas, Beļģijas, Ap  vie notās Kara-
listes, Japānas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecību Italijā pārstāvji. Vēstniece 
Solvita Āboltiņa, uzrunājot pasākuma viesus, uz  svēra šīs dienas nozī mī-
gumu Latvijas vēsturē. Antantes valstu – Italijas, Francijas, Beļģijas, Ap -
vienotās Karalistes, Japānas – Augstākā padome Parīzē 1921. gada 26. 
janvārī Latvijas pārstāvniecībai paziņoja, ka Lat vijas Republika atzīta de 
iure. Tolaik līksmoja visa tauta. Rīgas ielās cil vēki dziedāja valsts himnu, 
notika gājiens uz to valstu sūtniecībām, kas bija atzinušas Latviju de iure.

ĪRIJA. 26. janvārī, Latvijas starptautiskās atzīšanas de iure 101.
gada dienā, Latvijas vēstniecības Īrijā komanda, godinot Latvijas di -
plomāta Jāņa Meža piemiņu, sakopa tā atdusas vietu Mountdžeromas 
kapsētā (Mount Jerome Cemetery), Dublinā.

KOREJA. 26. janvārī, atzī-
mējot Latvijas Republikas starp-
tautiskās atzīšanas de iure 101. ga -
dadienu, Latvijas vēstnieks Ko  re-
jas Republikā Āris Vīgants tikās ar 
Korejas Nacionālās Asamblejas 
bibliotēkas direktoru Dr. Lī Mjo -
nu (Lee Myungwoo), lai svinīgi 
nodotu Latvijas Nacio nālās biblio-
tēkas dāvinājumu –  vērtīgus iz -
devumus par Latviju, tās vēsturi 
un kultūru (attēlā).



LAIKS 112022. gada 5. februāris – 11. februāris

KĀRLIS 
STREIPS

JURIS 
LORENCS

Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Vai Eiropā būs jauns kaŗš? Un 
ja būs, tad kur un kad? Šāds jau-
tājums aizvien biežāk dzirdams 
ne tikai Ukrainā un Krievijā, bet 
nu jau arī Latvijā, Lietuvā un 
Polijā, patiesībā visā Centrālajā 
un Austrumeiropā. Bet varbūt 
taisnība ir tiem, kuŗi apgalvo- 
kaŗš, pagaidām gan vēl tikai hi -
brīdkaŗš, patiesībā jau notiek.  
To redzam diplomātijā, kur Krie-
vija izvirza neizpildāmus ulti-
mā tus NATO valstīm. Pie Krie-
vijas un Baltkrievijas robežām ar 
Ukrainu koncentrējas lielas ar -
mijas vienības, bruņotas ar uz -
brukuma ieročiem. Jau labu lai-
ku var novērot hakeru diversijas 
pret Ukrainu un Rietumiem. 
Nemitīgs kaŗš notiek informā-
cijas laukā. Patlaban tiek izpla-
tītas baumas, ka “iebrukums 
sāksies tuvākajās dienās”, “Rietu-
mu pilsoņi pamet Ukrainu”, 
“Krievija pie Ukrainas robežas 
nogādājusi asins krājumus, kuŗu 
derīguma termiņš ir dažas ne -
dēļas”. Šo ziņu mērķis ir iebiedēt 
un demoralizēt Ukrainu, Eiro -
pu un NATO. Viena no hibrīd-
kaŗa sastāvdaļām ir tā saucamā 
“šrēderizācija”, uzpirkti augsta 
ranga Rietumu polītiķi, kuŗi sēž 
amatos Krievijas valsts uzņēmu-
mos. Bijušais Vācijas kanclers 
Gerhards Šrēders patlaban ir 
“Rosņeftj” direktoru padomes 
priekšsēdētājs. Siltās vietās ie -
kār tojušies arī citi “bijušie” – 
Fran cijas premjērministrs Fran-
suā Filons, Austrijas kancleri 
Volfgangs Šissels un Kristiāns 
Kerns, Austrijas ārlietu ministre 
Kārina Kneisla. Vācijas mediji 
ironizē, ka Šrēders, kuŗš bez 
kautrēšanās aizstāv Krievijas po -

Taisnība ir Ukrainas pusē
lītiku, esot kļuvis par Krievijas 
propagandas kanāla “Russia 
Today” pastāvīgo komentētāju. 
Nauda runā!

Varētu jautāt – kā līdz tam va -
rēja nonākt? Vai tiešām neviens 
nespēja paredzēt šo attīstību?   
Tā gluži nav. Polijas prezidents 
Lechs Kačinskis, uzstājoties tau-
tas manifestācijā Gruzijas gal-
vaspilsētā Tbilisi 2008. gada 12. 
augustā (tobrīd Krievijas armija 
atradās pārdesmit kilometrus  
no Tbilisi), brīdināja pasauli: 
“Mēs labi zinām – šodien Gru -
zija, rīt Ukraina, parīt Baltija. Un 
tad varbūt pienāks kārta manai 
valstij Polijai”. Vai viņš tika sa -
dzir dēts? Eiropas Rietumos – 
die  zin vai. Tagad redzam, ka 
īpaša atbildība par pašreizējo 
drošības krizi jāuzņemas tieši 
Vācijai. Uzņēmējs un mecenāts 
Vilis Vītols savā 2010. gadā iz -
dotajā grāmatā “Savējiem” raks-
tīja: “Laiks paiet, nomirs cilvēki, 
kas piedzīvoja Otrā pasaules 
ka  ŗa šausmas. Jaunajām vācu 
pa  audzēm apniks, ka tām at  gā-
dina Vācijas pagātnes pārkāpu-
mus. Viegli varētu atdzimt dažas 
negātīvās īpašības, kā pārākuma 
komplekss, uzkundzēšanās vēl-
me un polītiska tuvredzība, neo-
nacisms. Vācijas vēsturē vairā -
kos gadījumos redzams, ka vācu 
tautas lielās spējas un līdz ar to 
panākumus zinātnē, kultūrā un 
saimniecībā izniekojuši stulbi 
polītiķi. Jau kāds nesen iesācies 
process izraisa bažas. Tā ir Vā -
cijas valdības izrīcība pret Bal-
tijas valstīm – patiesībā pret visu 
pārējo Eiropu, sakarā ar gāzes 
vada projektu Baltijas jūrā. Tā 
uzkrītoši izskatās pēc svarīga 

stratēģiska jautājuma neizprat-
nes un augstprātīgas nerēķinā-
šanās ar citiem”.

2011. gada 8. novembrī Vāci-
jas pilsētiņā Lubminā Baltijas 
jūras krastā Krievijas prezidents 
Dmitrijs Medvedjevs un Vācijas 
kanclere Angele Merkele atgrie-
za ventili, simboliski atklājot gā -
zes vadu Nord Stream. Jau toreiz 
izskanēja brīdinājumi, ka šis 
gāzes vads pasliktinās drošības 
situāciju Centrālajā un Austrum-
eiropā. Eksperti uzskata, ka tieši 
Nord Stream iedrošināja Krie-
viju 2014. gadā iebrukt Ukrainā, 
anektēt Krimu un sarīkot asins-
pirti Donbasā. Neraugoties uz 
to, 2015. gada jūnijā tika pa -
rakstīts līgums par Nord Stream 
2 gāzes vada būvniecību. Tagad 
tas ir pabeigts, un pie Ukrainas 
robežām tiek savilkti Krievijas 
bruņotie spēki. Daudzas NATO 
valstis izteikušas savu atbalstu 
Ukrainai, turklāt ne tikai vārdos, 
bet arī ar bruņojuma piegādēm. 
Daudzas, izņemot Vāciju. Tieši 
otrādi – tā pat cenšas kavēt palī-
dzības piegādi Ukrainai. Kāpēc? 
Vācijas amatpersonas, to skaitā 
ārlietu ministre Annalēna Bēr-
boka, šo rīcību skaidro ar nevēlē-
šanos piegādāt ieročus konflikta 
zonās. Bet tie ir meli, jo Vācija 
pārdod ieročus Ēģiptei un Saū -
da Arabijai. Šīs valstis ir iesai-
stītas militārā konfliktā Jemenā, 
kuŗā iet bojā mierīgie iedzīvotāji. 
Esot vēl viens “attaisnojums”- 
Vāciju joprojām mocot sirdsap-
ziņa par uzbrukumu Padomju 
Savienī bai 1941. gadā. Bet kas 
tad bija lielākie cietēji Otrajā 
pasaules karā? Vēsturnieki jo -
projām strī das un cenšas pre -

cizēt skaitļus. Kauju laukos un 
masu slepkavī bās Vācijā gāja 
bojā ap 9 % ie  dzīvotāju, Lietuvā – 
13 % , Krie vi  jā – 13 %, Latvijā – 14 
%, Polijā – 20 %, Ukrainā - 20 %, 
Baltkrie -vijā – 25 %. Kā labi 
zināms no Latvijas vēstures, pa -
tiesībā zau dējumi ir vēl lielāki, jo 
šajos skaitļos nav ierēķināti no 
bada un slimībām mirušie, uz 
austru miem un rietumiem de -
portētie, vergu darbos aizvestie 
un bēgļi. Neapstrīdams ir fakts, 
ka tieši Ukraina ir nesusi mil zī-
gus, var būt pat pašus lielākos 
upurus Hitlera un Staļina rež ī-
mu izrai sītajā kaŗā. 27. janvārī, 
starp tau tiskajā Holokausta pi e-
miņas die nā, Ukrainas Ebrēju 
draudžu ap  vienība vērsās pie Vā -
cijas kan  c lera Olafa Šolca ar 
aicinājumu apzināties Vācijas 
vēsturisko pie    nākumu pret Uk -
rainu un vis maz nekavēt citu 
NATO valstu atbalstu. Bet vai 
šodienas Vācijas polītiķi izjūt 
vainu par pagāt nes notiku -
miem? 1970. gada 7. decembrī 
Vācijas kanclers Villijs Brants 
nometās ceļos Varšavas geto 
pieminekļa priekšā, lūdzot pie-
došanu Polijai un pasaulei par 
nacistu noziegumiem. Paš rei-
zējam kancleram Šolcam to  brīd 
bija vienpadsmit gadu. Nāks 
laiks, un centīgais jauneklis sāks 
interesēties par polītiku. Viņš 
piedalīsies protesta de mon-
strācijas pret NATO spēku 
klātbūtni Rietumvācijā. Bieži 
viesosies Austrumvācijā, kur 
“tusēsies” ar Brīvas Vācu jaunat-
nes (vietējā komjaunatne) va -
dītājiem. Par šo organizāciju 
vismaz man nav nekādu illū - 
ziju – tā atradās pilnīgā Aust-

rumvācijas drošības dienesta   
jeb “Štazi” kontrolē.

Bet nav ļaunuma bez labuma. 
Polītikas vērotāji uzskata, ka 
pašreizējā Krievijas rīcība esot 
“atmodinājusi” NATO, iedvesusi 
tai jaunu dzīvību. Viena mācība, 
ko šajās dienās esam sapratuši – 
jebkādas runas par Eiropas Sa -
vienības bruņotajiem spēkiem, 
par kopīgo “Eiropas armiju” ir 
tukšas illūzijas. Tad uz ko mēs, 
latvieši, šodien varam paļauties? 
Pirmām kārtām uz NATO, uz 
tādām valstīm kā ASV, Kanada, 
Lielbritanija un Turcija. Uz Cen-
trālās un Austrumeiropas vals-
tīm, kas pašas reiz cietušas no 
Krievijas imperijas un Padomju 
Savienības. Uz Ukrainu. Un, vis-
beidzot, mēs varam paļauties 
paši uz sevi. Tikmēr Ukraina cer 
uz labāko, bet gatavojas sliktā-
kajam. 24. janvārī Ukrainas 
Pa reizticīgās baznīcas vadītājs 
mētropolīts Epifānijs vērsās pie 
savas tautas ar uzrunu. Cita 
starpā viņš teica: “Mēs, ukraiņu 
tauta, nevēlamies neko citu kā 
vien sargāt savu tēvzemi, savas 
mājas, ģimeni un kaimiņus. 
Tāpēc taisnība ir mūsu pusē.    
Un kur taisnība, tur Dieva pa -
līdzība un uzvara”. Paturēsim 
Ukrainu savās domās un lūg-
šanās arī mēs.

26. janvārī Latvijas Republikas 
Saeimā sniedza gadskārtējo ziņo-
jumu  mūsu valsts ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs  “par paveikto 
un iecerēto darbību valsts ārpolī-
tikā un Eiropas Savienības jautā-
jumos 2021. gadā.” Tradicija, ka 
reizi gadā  ministrs atskaitās par-
lamentā par padarīto un iecerē to, 
iedibināta 2011. gadā. Ziņojums 
ik gadu prezentēts 26. janvārī, jo 
1922. gada 26. janvārī Pirmajā 
pasaules kaŗā uzvarējušās Antan-
tes valstis formāli atzina Latvijas 
Republikas neatkarību de iure. 
Pir majā gadā Ārlietu ministrijas 
ziņojumu iesniedza pašreizējais 
Ventspils domes deputāts, bet to -
reizējais ministrs Ģirts Valdis Kri  -
s tovskis. Nākamajā gadā – Edgars 
Rinkēvičs, kuŗš amatu ir saglabājis 
visu šo laiku. Pagājušajā nedēļā 
bija 11. reize, kad viņš stājās de -
putātu priekšā  (gan video varian-
tā no ministrijas). Rinkēviča 
kungs amatā stājās 2011. gada    
25. oktobrī, Valda Dombrovska 
otrajā no trim valdībām. Neviens 
cits valdības ministrs mūsu valsts 
vēsturē nav tik ilgi saglabājis vald-
ības minisrra portfeli.

Ziņojumā ministrs nodefinēja 
sešas prioritātes 2021. gadā. Pir-
mām kārtām kaimiņvalsts Balt-

Si vic pacem, para bellum
krievija. Eiropas Savienības dalīb-
valstu robežu virzienā. Eiropas 
savienības kontekstā Latvijas ār -
lietu ministrs uzsvēra klimata po -
lītiku, kā arī “jaunas ambīcijas Ei -
ropas Savienības drošības un aiz-
sardzības polītikas segmentā, vai-
rojot noturību, attīstot aizsar dzī-
bas rūpniecību un ar to saistīto 
investīciju vidi un veidot part ne-
rības drošības polītikas īsteno ša-
nai.” Trešā prioritāte bija sadarbī-
ba ar NATO, atzīmējot, ka pērn 
decembrī Rīgā notika dalībvalstu 
ārlietu ministru sapulce. šogad 
jūnijā NATO gadskārtējais samits 
būs Madridē, Spānijā (“simbolis-
ki, ka polītiskā diskusija tika uz -
sākta NATO ziemeļaustrumos, 
bet tiks noslēgta NATO dienvid-
rietumos”). Vēl ministrs minēja 
mērķi 2026. un 2027. gadā Latvi-
jai nodrošināt nepastāvīgas da  -
līb valsts vietu ANO Drošības pa -
domē. Viņš atgādināja Latvijas 
at   balstu Eiropas kaimiņu polīti -
kai, kas Latvijas gadījumā nozīmē 
ciešāku sadarbību ar valstīm 
Centrālāzijā.

Ministrs uzsvēra faktu, ka “Krie-
vija turpina īstenot konfrontējošu 
ārpolītiku.” Krievija sākusi pulci-
nāt kaŗaspēku un kaŗa techniku 
pie Ukrainas austrumu robežas. 

Kā skaidroja Kremļa runasvīri, 
tur notikšot militārās mācība ar 
informatīvu atbalstu no jau mi -
nētās Baltkrievijas. Jā, jā, arī Balt-
krievija piedalīsies! Tomēr militā-
ras mācības nemēdz ilgt mēne-
šiem, ar nenoteiktu beigu datu-
mu. Kaŗaspēka klātbūtnei varētu 
būt citi iemesli. Kādi? Kas patla-
ban ir prātā un sirdī cilvēkam, 
kuŗš mūžu ir veltījis savai čekista 
profesijai, kas ir palikusi čekista 
profesija arī tagad, kad viņš jau 
vairāk nekā 20 gadu gaŗumā sa   -
vai valstij ir uzsēdies uz kakla kā 
autoritāras “varas vertikāles” uz -
turētājs? Laika gaitā pasaule ir 
cen tusies šo cilvēku saprast. ASV 
prezidents Džordžs Bušs jaunā-
kais teicās čekista acīs ieraudzījis 
“dvēseli.” ASV ārlietu ministre 
Hilarija Klintone centās nodro  - 
ši nāt attiecību “restartu.” Bet tad 
če  kists un viņa valsts uzspļāva 
starp tautiskajām tiesībām un Ei -
ropas kopš Otrā Pasaules kaŗa ie -
dibi nā tajai kārtībai un vienkārši 
iegāja vienā no kaimiņvalstīm,    
at  ņēma daļu no tās territorijas,   
un iekļāva to savā valstī. Anek -
tēja  un izai cināja pasauli uz to 
reaģēt.

Reakcija bija sankcijas. Plašas 
sankcijas, kuŗu ietekme no Ame-

rikas puses stipri vājinājās 2016. 
gadā, kad Amerikā par valsts pre-
zidentu tika ievēlēts korumpēts 
biznesmenis no Ņujorkas, kuŗam 
bija prātam neaptveramas un līdz 
šim brīdim patiesībā neizskaidro-
tas simpatijas pret veco čekistu 
Kremlī. Piecas reizes abi tikās aiz 
slēgtām durvīm bez neviena cita 
amerikāņa klātbūtnes. Tas bija 
vienkārši šokējošs parastā proto-
kola pārkāpums.

 Čekists Kremlī  turpina darbo-
jies. Pagājušajā nedēļā pasaule uz -
zināja, ka mūsu  kaimiņvalsts ir 
nolēmusi rīkot jūras spēku mā -
cības ar aktīvu apšaudi, turklāt 
ne  vis savos ūdeņos, bet gan pie 
Īrijas krastiem. To uzzinājām, jo 
grupiņa acīmredzot ļoti drosmī -
gu īru zvejnieku ir paziņojuši, ka 
viņiem še ir  zvejniecības teritorija 
un  viņi tur zvejos arī 3. februārī, 
kad paredzēts sākties minētajām 
militārajām mācībām un, ja Krie-
vija gribēs zvejniekus izstumt no 
ierastajiem zvejniecības ūdeņiem, 
tad īru zvejnieki laipni pasūtīs 
Krievijas jūras spēkus trīs mājas 
tālāk. Tāds vismaz bija plāns pāris 
dienas pirms paredzētajām mācī-
bām. Īrija nav NATO dalībvalsts. 
Iespējams, tieši tāpēc  Kremlis ir 
nolēmis pakacināt Rietumeiropas 

valstis tieši Īrijas ekonomiskajā 
jūras zonā. 

Savukārt attiecībā uz Ukrainu 
Rietumvalstis ir likušas saprast – 
ja Krievija nolems iebrukt kai-
miņ valstī, tad reakcija būs tūlītēja 
un skarba, tostarp tajā skaitā ap -
sverot Krievijas izslēgšanu no tā 
dēvētās SWIFT sistēmas, kas 
nozīmētu kaimiņvalsts absolūtu 
izolāciju no starptautiskajiem fi -
nanču un banku tirgiem. 

Ir arī fakts, ka Ukraina nebūt 
nav ar pliku roku ņemama. Jau 
vairāku gadu garu mā Amerika 
un citas valstis ir palīdzējušas 
apbruņot tās aizsar dzības spēkus. 
Tāpēc te jādomā par Kremļa 
čekista aprēķinu. Putinam ir kaut 
kāda mistiska pieķeršanās mītam 
par Krievijas pirmsākumiem 
mūsdienu Ukrai nā. Vai šī mīta 
uzturēšana ir vērta Krievijas 
starptautiskai izolācijai? Un ko 
viņš  teiks mātēm savā valstī, kad 
dēli sāks atgriezties zārkos? 

Atšķirībā no Īrijas, Latvija ir 
NATO dalībvalsts, un paldies 
Die vam par to. Taču gribētos ce -
rēt, ka kaut kad paredzamā nā -
kotnē ārlietu ministrs ikgadējā 
ziņojumā par ārpolītiku varēs ru -
nāt par Krieviju ārpus jēdziena 
“konfrontējoša” ietvariem. 
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29. janvārī Vecauces pilī sa -
vus domubiedrus, radošās ie -
ce  res atbalstītājus un līdzīs te-
no tājus bija aicinājis auce -
nieks, Eiropas Parlamenta Tau-
 tas partijas grupas preses pa -
domnieks Ģirts Salm grie zis, 
lai kopīgi apzīmogotu sa  vu 
grā  matu “Briseles pastkartes”. 

Jau no pirmajām sarīkojuma 
minūtēm kļuva skaidrs, ka viesi 
nonākuši mājīgā un sirsnīgā gai-
sotnē, ko cilvēkiem, kuŗi bi  juši 
iesaistīti kopīgā radošā procesā, 
ar mājastēva gādību nodrošinā -
ja pastkaršu lasījumi Latvijas 
Radio un TV “balss” Aigara Ro -
zenberga sniegumā un augsti 
profesionālu mūziķu, arī auce-
nieku – pianista Raimonda Pe  t-
rau ska un saksofonista Oskara 
Petrauska – filigrānā mūzicē ša-
na. Kopā ar “Briseles pastkaršu” 
tapšanas procesā iesaistīto un 
Ģirta Salmgrieža atbalstītāju sa -
cītajiem atzinīgajiem vārdiem 
un stāstījumu par grāmatas au -
tora radošo izaugsmi pasākums 
izvērtās omulīgā pēcpusdienā.

Apgāda “Laika grāmata” va  dī-
tāja Ligita Kovtuna veltīja patei-
cības vārdus cilvēkiem, kuŗi vis-
tiešāk saistīti ar grāmatas satu -
ru: “Man ir ārkārtīgi žēl, ka ir 
beidzies viens skaists, radoši pa 
cilājošs periods mūsu izdevnie
cības dzīvē. Pateicoties autoram, 
mēs piedzīvojām garīgas dzīres. 
Kad mēs saņēmām grāmatas 
priekšvārda autores Žanetas Veg
neres tekstu, citādi ļoti kritiskā  
kollēga, redaktore Gundega Sau
līte teica: tādas kvalitātes teksti 
pie mums sen nebija redzēti... Pal
 dies fotografam Edvardam Vār 
d au nim, kuŗa fotogrāfijas grā
matā ir vienkārši izcilas: tās dzīvo 
savu dzīvi.”

Savukārt Ģirtam Salmgriezim 
bija jāapsola, ka viņš apgādā 
“Laika grāmata” atgriezīsies ar 
savu nākamo grāmatu. “Manā 
iz  devējas pieredzē nav bijis gadī
juma, ka tik radoši, aktīvi, iein
teresēti un draudzīgi viens autors 
iesaistītos grāmatas tapšanā, tās 
izvešanā cilvēkos,” bilda Ligita 
Kovtuna.

Pastkaršu žanrs Ģirta Salm-
grieža radošajā darbībā parādī-
jies krietni sen – 2005. gada ru -
denī, kad vēstules no Eiro -          
pas tika publicētas “Neatkarīgajā 
Rīta Avīzē”. Šiem radošajiem 
eksperimentiem tolaik piekrita 
avīzes galvenā redaktore Anita 
Daukšte: “Ģirts nāca pie manis 
ar ideju, ka viņš kā Eiropas pa  t

 SARMĪTE RONE (Zemgale) “Briseles pastkartes” devušās pie lasītājiem

riots varētu rakstīt par saviem 
ceļojumiem, piedzīvojumiem, ap 
ceļojot Eiropu. Protams, piekritu, 
jo tajā brīdī tas bija kaut kas 
gluži oriģināls. Lasot šīs vēstules, 
es kā redaktore atļāvos kaut ko 
arī rediģēt, bet par to, ko es redzu 
laikā, kad Ģirts sāka rakstīt Bri
seles pastkartes, jāatzīst, ka viņa 
tekstus raksturo izcila izziņas 
bagātība un ārkārtīgi skaista lat
viešu valoda. Ir liels prieks par šo 
izaugsmi.”

Grāmatas ievada autore, Eiro-
pas Komisijas priekšsēdētājas 

izpildvietnieka Valda Dombrov-
ska kabineta vadītāja vietniece 
Žaneta Vegnere: “Tas bija liels 
pārdzīvojums un piedzīvojums – 
sadarboties ar Ģirtu un viņa va 
dībā. Domāju, ka tā nav grāmata 
par Briseli, bet tā ir grāmata par 
mirkļa burvību, par spēju dzīvot 
šeit un tagad. Ja jūs spējat to 
izdarīt, jums paveras cita pasau
le, mirkļa svētlaime. To arī sauc 
par tām daudzajām mazajām 
laimītēm, kā Ziedonis to dēvēja. 
Manuprāt, šī grāmata pierāda, 
ka šajā “PowerPoint”, prezentā ci
ju un īsformāta laikmetā arvien 
nav nekā labāka par īstu stāstu. 

Es domāju, ka šī ir izcila stāstu 
grāmata.”

Fotografs Edvards Vārdaunis, 
kuŗa uzdevums bija vizualizēt 
autora tekstus: “Izjutu milzīgu 
atbildību, strādājot pie šī darba, 
jo šķita, ka iejaucos personīgā tel
pā, par ko Ģirts raksta. Paldies 
par uzticēšanos man, par pacie
tību brīžos, kad negāja tik viegli!. 
Ceru, ka, lasot šos stāstus un rau
goties bildēs, lasītājs sajutīs klāt
esamības momentu.”

Grāmatas māksliniece Daiga 
Brinkmane: “Paldies, Ģirt, par 
tik brīnišķīgu un radošu darbu! 
Paldies, ka ļāvi man tā izplosīties, 

un paldies izdevējai, kuŗa man 
ļauj pilnu vaļu. Tas ir liels retums. 
Teksti ir brīnišķīgi, un gribas uz 
Briseli aizbraukt, lai uz to TĀ 
paskatītos.”

Ilgāku laiku Ģirta Salmgrieža 
“pastkartes” rēgulāri, katru sest-
dienu tika publicētas vietnē 
Facebook, un lasītāji pie tām jau 
bija pieradināti, atzina grāma -
tas autora kolēģis Eiropas Par - 
la men tā Arnolds Eizenšmits. 
“Kopš pandēmijas sākuma “sejas 
grāmatā” šīs pastkartes tapa, 
laiku pa laikam satikāmies ar 
Ģirtu, un bija brīnišķīgi redzēt, 
kā tas pamazām kļuva arvien 
nopietnāk. Un nu mums ir šī in 
teresantā grāmata, kas, domāju, 
ir vērtīga gan tiem, kuŗi Briseli 
zina pavisam mazliet, gan tiem, 
kuŗi Briselē dzīvo pastāvīgi. Ģirts  
ir Briseles izzinātājs un dara 
nopietnu darbu Eiropas Parla
mentā. Paldies arī par šo skaisto 
pasākumu, kas savedis kopā cil
vēkus gan no Auces, gan Rīgas un 
dažādām Latvijas vietām, gan  
no Briseles.”

Viesu vidū bija arī grāmatas 
literārā redaktore Gundega Sau-
līte, konsultants architektūras 
jomā Mārtiņš Mūrnieks, žur-
nālists Kārlis Streips, Latvijas 
Pašvaldību savienības priekš sē-
dis Gints Kaminskis u. c. Sarīko-
jumu pagodināja Eiropas Ko -
misijas izpildviceprezidents Val-
dis Dombrovskis: “Sadarbība ar 
Ģirtu Salmgriezi man sākās jau 
sen, kad es kā jauns polītiķis snie
dzu interviju jaunam “Radio 
SWH” žurnālistam. Ciešāka sa 
dar bība sākās 2005. gadā, kad 
Ģirts pievienojās Eiropas Tautas 
partijas grupai, lai strādātu ar 
komunikācijas jautājumiem. Sa 
darbība ir turpinājusies visus šos 
gadus, un Ģirts tiešām spēj šos sa 
režģītos, kompleksos, reizēm gar
laicīgos Eiropas jautājumus nest 
plašākai sabiedrībai saprotamā, 
interesantā veidā, – citējot Strei 
pa kungu, tā, lai būtu skaidrs, kas 
tantei Bauskā no tā... Ģirta ta  
lants un darbs ir arī atzīts, 2006. 
gadā piešķirot viņam Eiropas 
gada cilvēka Latvijā vārdu. Šī 
grā mata ir citāda, jo tā nestāsta 
par Briseli kā Eiropas galvas
pilsētu, bet par Briseli kā pilsētu. 
Caur šo grāmatu mēs varam 
iepazīt autoru nevis kā eiropieti, 
bet kā cilvēku.”

“Briseles pastkaršu” pēcvārda 
autore ir Ģirta Salmgrieža lat-
viešu valodas un literātūras sko-
lotāja Auces vidusskolā Anna 
Fleišmane, kuŗa atminējās grā-
matas autora radošās darbības 
pašus pirmsākumus skolā un 
viņa apņēmību labi apgūt lat-
viešu valodu un žurnālistiku. 
“Skaista grāmata. Tā atradīs sa 
vus lasītājus. Ceļavārdiem Ģir
tam neko jaunu nepateikšu, kā 
vien to, ko es jums skandināju 
katru gadu: lai dzīvē kaut ko sa 
sniegtu, ir grūti, smagi, zvērīgi 
jāstrādā. Es tev novēlu strādāt 
melnu muti, tulznainām rokām 
un slapju muguru... Uz priekšu, 
Ģirt!”, bilda skolotāja.

Sarīkojuma izskaņā Ģirts 
Salm griezis “Briseles pastkartes” 
pasniedza arī savai mammai, 
kuŗa to ļoti, ar lielu nepacietību 
bija gaidījusi.

No kreisās: Anna Fleišmane, Anita Daukšte, Māra Libeka, Ligita Kovtuna, Gundega Saulīte, 
Arnolds Eizenšmits, Daiga Brinkmane, Edvards Vārdaunis. Aizmugurē: Oskars un Raimonds 
Petrauski, autors, Valdis Dombrovskis, Aigars Rozenbergs (Fotografēšanās brīdī visi atļāvās 
noņemt sejas maskas) // Foto: Sarmīte Rone

Autora mamma Zigrīda Salmgrieze (pa kreisi) un Žaneta 
Vegnere

Ģirts Salmgriezis

Edvards Vārdaunis

Mūzicē brāļi Petrauski

Valdis Dombrovskis
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Izrāde “Es neesmu klavier  -
nieks” Valmieras teātŗa Apaļajā 
zālē ir iestudējums, kas uzrunā 
ar īpašu gaisotni. Sižets par tau -
tā iemīļoto komponistu Emīlu 
Dārziņu (1875-1910) risinās Apa-
ļās zāles intimitātē, turklāt ar ko -
vida laika prasībām atbilstoši re -
tinātām skatītāju rindām. Šādā 
tuvplānā tiek spēlētas epizodes, 
kas rāda jaunā talantīgā censoņa 
likteni, attiecības ar laikabied-
riem, ar vecākiem, sievu. Lugas 
autora A. Lapiņa panākums ir 
iz  pētītā bagātā faktu materiāla 
pārkausēšana lakoniskos, vien-
kāršos un saprotamos dialogos, 
kas ļauj aktieŗiem izveidot apjo-
mīgus tēlus. Skatītājiem savu-
kārt ir tā laime sekot epizodēm, 
ļaujoties lugas personu iekšējai 
pretrunībai. Un šai atklāsmē ir 
bezgala daudz siltas iejūtības, 
humora, līdzcietības un saprat-
nes, kas raksturīga ne tikai dra-
maturga rokrakstam, bet arī ilg-
ga dīgai sadarbībai ar režisoru 
Va  ri Braslu. Līdz ar to arī izrādē 
valda šī īpašā gaisotne, kas sa -
sniegta, ar mīlestību stāstot par 
Dārziņa likteni un viņa dedzī ga-
jiem centieniem panākt lat viešu 
mūzikas pacelšanos no šauriem 
mietpilsoniskiem apvāršņiem 
līdz pasau les līmenim.

Izrādes neparasto noskaņu uz -
buŗ arī režijas iecere galvenā va -
roņa lomu uzticēt diviem tēlo -
tā jiem: aktierim Mārtiņam Mei-
jeram un teātŗa komponistam 
Emīlam Zilbertam. Pirmais drā-
matiskā tēlojumā iemieso Emīla 
Dārziņa dabu, atklājot varoņa 
skaisto liriķa dvēseli un daudzās 
iekšējās pretrunas, šādam varo-
nim noticam uzreiz – gan viņa 
neparastajai apdāvinātībai, aug-
stajiem estētiskajiem princi-
piem, gan ilgām pēc pavasarīgas 
mīlestības, lasi – jaunas iedves-
mas, gan viņa šaubām un bezce-
rībai, sastopoties ar netaisnību 
un draugu nodevību. Mārtiņa 
Meiera tēlotais Dārziņš ir loma 
ar apjomu un dziļumu. Savukārt 
Emīls Zilberts visu izrādes laiku 
sēd pie klavierēm spēles lauku-
ma centrā, viņš iemieso Dārziņa 
skaņu pasauli, improvizē, ļaujot 
klavieŗspēlē nojaust pa kādam 
labi pazīstamam motīvam, kad 
nepieciešams, illustrē epizodes 
ar komponistu klasiķu taktīm, 
līdz pašās beigās pieliek izrādei 
punktu ar “Melancholiskā valša” 
beigu akordiem. Savstarpējas sa -
spēles iespējas nav meklētas, ir 
tikai viens zīmīgs skatiens, pirms 
sākusies darbība, saskatīšanās, 
kā kopā saslēgšanās. Turpmāk 
viņi, nosacīti būdami viens ve -
sels, darbojas katrs savā sfērā – 
cilvēciskajā un mūzikālajā.

Iestudējuma noskaņas radī ša-
nā sava nozīme arī vizuālajai 
pusei – Valtera Kristberga scē-
no  grāfijai un kostīmu māksli-
nieces Lienes Rolšteinas veiku-
mam, ko lieliski atbalsta gaismu 
mākslinieks Gatis Priednieks-
Melnacis. Tad nu iznāk, ka ainas, 
kuŗās ieraugām notikumus div-
desmitā gadsimta sākuma ga - 
dos, mūsu skatam paveŗas kā 
skati no sena ģimenes albuma. 
Un, tuvojoties finālam, kad ska-

Par mūžīgām vērtībām un mūžīgām kļūdām
Alvja Lapiņa oriģināllugas “Es neesmu klaviernieks” 

iestudējums Valmieras teātrī

tītāju priekšā kā dzīvā bildē iz -
kār tojas visi izrādes dalībnieki 
un koŗa ierakstā skan “Mūžam 
zili”, to uztveram kā apliecinā-
jumu mūžīgajām vērtībām, ko 

mūsu tautai ir atstājis jaunais, 
kaismīgais un ļoti nelaimīgais 
jauneklis. Taču pats kopskats 
nepārprotami atgādina brūnos 
sēpijas toņos iekrāsotās albumu 
fotografijas, no kuŗām uz mums 
skatās tālu senču, bieži vien vairs 
neatpazīstamu radu sejas. Lat-
viskas, saulē un vējos rūdītas, 
pašapzinīgas un skaistas. 

Lugā ir divpadsmit personas, 
un katrai no tām izrādes ritēju -
mā dota iespēja izpaust savas 
vēlmes un būtību. Tā, piemēram, 
Tālivaldim Lasmanim Emīla 
Dārziņa tēva lomā ir tikai viena 
aina, patiesībā tikai viens mo -
nologs. Tajā aktieris rada priekš-
statu par cilvēku, kam daudz 
grēku, taču pašā dvēseles kakti -
ņā mīt vārdos neizteikta mīles-
tība pret dēlu. Ieva Puķe, tēlojot 
Dār ziņa sievasmāti un nemitīgi 
pukstot par nekam nederīgo 
zno  tu, iespēj izpaust apbrīnu   

par viņa skaņu rakstu un, dzirdi 
izdziedot “Nāru dziesmu”, atzīst, 
ka tā ir dievišķīga mūzika.

Emīla draugu un līdzgaitnie -
ku pulkā valda ne tikai zobga-

lības, arī nopietnas sarunas par 
mūziku, un pārliecinoši iezīmē-
jas laikabiedru raksturojums – 
aktieris un joku meistars Pāvils 
Gruzna Ingus Kniploka atvei -
dā, neglābjamais poētiskais mīl-
nieks Kārlis Jēkabsons Kārļa 
Frei maņa tēlojumā, daudzso lo-
šais jaunais diriģents Arturs 
Bobkovics, ko tēlo Richards Ja -
kovels. Kad pēc Emīla Dārziņa 
recenzijas, kuŗā kritizētas Pāvula 
Jurjāna simfoniskā orķestra diri-
ģenta dotības, seko Jurjāna pret
sitiens – Dārziņa apvainojums 
plaģiātismā, kādreizējie draugi 
kļūst pa ienaidniekiem. Ja šīs 
dom starpības Emīlu dara bez ce-
rīgi izmisušu, tad Krišjānis Sal-
miņš Jurjāna lomā uzskatāmi 
nospēlē nodevības dramatismu. 
Kazarova vīna pagrabā, bezgala 
enerģiskā krodzinieka – Janusa 
Johansona mudināts, viņš dzied 
draugu pulka iecienīto dziesmu. 
“Apsedloju melnu kuili” kroga 
velvēs skan izmisīgi, pat traģiski, 
apzinoties, ka palicis viens, bez 
draugiem. Un turpmāko gad-
sim tu vēsture viņam šo atriebī-

bas aktu nekad nepiedos. 
Emīla Dārziņa sievu Mariju 

pirmizrādē atveidoja Elīna Han-
zena, pārliecinoši atklājot ģime-
nes rūpju nomāktu būtni, kas 
cīnās ar materiālo trūkumu, la -
bo vīra rakstu darbus, brīžam 
ap  šau bot viņa kritiķa viedokli. 
Ar neuzticību raugoties uz vīra 
privātskolniecēm, Marija tomēr 
metas uzbrukumā Pāvulam Jur-
jānam, aizstāvot ne tikai dzīves-
biedru, bet taisnīguma un godī-
guma principus. 

Klinta Reinholde ģimnazistes 
Hertas lomā iemieso komponis-
ta ilgas pēc dzīves pavasaŗa, pēc 
iedvesmas, ko vislabāk rada jūtu 
svaigums. Viņa ir gaiša un kustī-
ga, kostīmu mākslinieces uzbur-
tais sniegbaltais tērps tik uzska-
tā mi izceļ šīs jaunās daiļavas 
neikdienišķo parādību.

Arī kalponei Kazarova vīna 
pagrabā, ko tēlo Vizma Kalme, ir 
dota iespēja pavērt ieskatu tēla 
pagātnē. Kādreiz bijusi saistīta 
kādā teātŗa trupa, nu šī Marija 
apkalpo viesus, bet vajadzīgā 
brī dī spēj izlīdzēt arī jaunkun-
giem, kad lomās jālasa kāds 
lugas fragments. 

Izrādes beigu daļai emocionā-
lu izvērsumu sniedz Baibas Va -
lan  tes atveidotais Dārziņa mātes 
tēls. Mātes un dēla mīlestības ap -
liecinājums ir cik gaišs, tik tra-
ģisks.Vienīgā būtne pie kā iz -
misuma brīdī var tverties dzīvē 
un cilvēkos pievīlies dēls. Viņas 
mīlestību rotā lepnums par dēlu, 
un tā dziļā vienkāršība, kādā 
māte pavēsta par Emīlīša tra -
ģisko galu, nevis iežēlina, bet 
drī zāk gan liek apjaust šīs sie -
vietes dvēseles dziļumu.

Režisors Varis Brasla izteiku-
mos pirms izrādes ir uzsvēris, ka 
šis darbs ir par Latviju. Un varētu 
piebilst – arī par latviešiem. 
Katrā ziņā, pievēršoties Emīla 
Dārziņa dzīvesstāstam, iedzī vi-
not lugas varoņu tieksmes, at -
tiecības, ilgas un nodomus, ir 
atklāta arī mūs dienu cilvēka at -
tieksme pret tām vērtībām, kas 
radītas iepriekšejās paaudzēs – 
mūziku, mākslu, dzeju. Bet vai 
tāpat neesam mantojuši arī ne -
prasmi diskutēt, pretinieku ne -
aizvainojot? Vai protam draugu, 
citreiz kolēģi aizstāvēt pret nepa-
tiesu apvainojumu? Galu galā – 
vai šodien protam no sirds prie-
cāties par līdzcilvēka talantu vai 
lielisku radošu panākumu? 

Iestudējums “Es neesmu kla-
viernieks” būtībā ir teatrāla spē-
le, kuŗā liela nozīme nosa cītībai. 
Nu kaut vai divi galvenā varoņa 
atveidotāji – mūzikālais un drā-
ma tiskais. Vērīgāks skatītājs ie -
raudzīs, ka tiek liets no tukšām 
pudelēm un dzerts no tukšām 
glāzēm, tiek smēķēti neīsti pa -
pirosi un klavierstundā skolnie-
ce pie klavierēm tā arī nepiesē -
žas. Bet vai tāpēc mēs nenoticam 
šai spēlei, kuŗā atklājas dalīb nie-
ku jūtu un domu dziļums? Ska-
toties aizrauj visa ansambļa cieša 
vienošanās runāt ne tikai par 
pagātnes varoņiem un to likte-
ņiem, bet ļaut skatītājiem domāt 
arī par to, kādi esam, no kurie-
nes nākam un uz kurieni ejam. 

Emīls Dārziņš Mārtiņa Meiera tēlojumā ir bezgala apdāvināts, 
godīgs un aizrautīgs // Foto: Matīss Markovskis

Bezgalīgās sarunas Kazarova restorānā. Pāvuls Jurjāns – Krišjānis Salmiņš, centrā Emīls 
Dārziņš – Mārtiņš Meiers, Kārlis Jēkabsons – Kārlis Freimanis // Foto: Matīss Markovskis

Māte un dēls. Baiba Valante un Mārtiņš Meiers // Foto: Matīss 
Markovskis
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Gads dienas pagriezis uz gais-
mas pusi. Tomēr ziemas vakari 
pietiekami gaŗi, lai būtu laiks 
pārdomām. Domas lido un ap -
stājas pie senām un ne tik senām 
mājām, pie cilvēkiem, kas tajās 
dzīvojuši un dzīvo. Iztēlē ceļoju 
pa senām mājām Sēlijā. Redzes 
ainās garām slīd viedu neretiešu 
sētas gandrīz divu gadu simtu 
tecējumā – sabrukušas mājas un 
atjaunotas sētas.

Domas aizvijas uz Susējas 
krastu, kur upes ielokā bija šī 
mē  neša gavilnieces Veltas Tomas 
dzimtās mājas. Tagad tur vien 
ēku pamati vīd un sētsvidū “Šau-
s mānu” lielais ozols zaro. Zem 
ozo la Imanta Ziedoņa un Para-
dagu grupas novietotais lauk-
akmens ar uzrakstu “Šausmāns”. 
Mājvārdam ar šausmām neesot 
saistības. To varot atvasināt no 
lietuviešu valodas, kur vārda no -
zīme pavisam cita – saucējs. Vai 
Velta Toma pēc ilgiem gadiem 
nebija sašķeltās tautas kopā sau-
cēja? Tādēļ viņai nācās ciest trim-
das latviešu atstumtību, kam 
dzejniece iekšēji un garā lepni 
stāvēja pretī, lai grūti tas nācās 
un prasīja daudz garīga spēka.

Pētera Ērmaņa kārtotajam un 
1947. gadā izdotajam autobio-
grafiju krājumam “Trimdas 
rakst nieki” Velta Toma Vāczemē 
uzrakstījusi “Piezīmes par sevi 
pašu”. Tas ir skarbs stāsts par lai-
ku ar diviem kaŗiem un pasaules 
ceļos kliedēto tautu. “Piezīmēs” 
lasāms, ka Šausmānu mājas “sēd 
Susējas upes līkumā… un tiek 
daudzinātas par skaistāko vietu 
pagastā. Jaunais saimnieks, liels 
dārznieks, bija sadēstījis divus 
dār zus ābeļu un veselu astoņ-
pad  smit kastaņu ap lieveņa 
priek šu un puķu dārzu uz upes 
pusi”.

Veltas Tomas skolas biedrs no 
1924. gada rudens Riekstiņsko -
lā ir Kārlis Krūmiņš jeb Osānu 
Kārlis – Osānu, kas Pilskalnes 
pagastā. Ne tik sen, vien nieka 
100 gadi aizritējuši, kopš Nere -
tas novadā ļaudīm doti uzvārdi. 
Pa vidu bijusi zemnieku sētu 
izpirkšana no muižām par dzim-
tu, pagastu reforma, 1905. gads 
un aizdunējis Pirmais pasaules 
kaŗš. Tomēr vēl Veltas Tomas un 
Kārļa Krūmiņa bērnībā un ja  u-
nībā pazīstamie joprojām tiek 
dēvēti, t. s., priekšvārdos, skaid-
rī bas labad pievienojot mājvār-
du. Osānu Kārlis piektajā, bet 
Šausmānu Velta ceturtajā klasē 
1924./ 1925. mācību gadā Pēte-
ra-Pāvila pamatskolā (vēlāk 
Rieks tiņskolā) mācās vienā kla s-
es telpā. Katrs savā laikā pēc 
Riekstiņskolas sestās klases ab -
sol vēšanas jaunieši satiekas Jē -
kabpils ģimnazijā, bet 1930. 
gadā viņus kopā ar citiem Nere-
tas jauniešiem mācītājs Dellerts 
iesvēta Neretas luterāņu baznīcā, 
dodot garīgo ceļamaizi pieau gu-
šo dzīvei.

Otrā pasaules kaŗa beigās Osā-
nu Kārlis, tāpat kā Šausmānu 
Velta, devās bēgļu gaitās. Trimdā 
latvieši cieši turējās savās kopie-
nās un centās nepazaudēt saikni 
īpaši ar sava pagasta ļaudīm. 
Osānu Kārli interesēja zirgi – 
šķirnes, braucamie un darba, kā 

Par mājām – savām un svešām
Veltai Tomai 110

arī sacīkšu. Bez šīs intereses viņš 
cītīgi sekoja latviešu kultūras 
norisēm mītnes zemēs. Un īpaši 
Veltas Tomas dzejnieces gaitām. 
Arī viņas braucieniem uz Latvi -
ju 20. gs. 70. gados. Viņš saprata 
Neretas puses dzejnieci, viņas 
ilgas pēc Latvijas. Savās atmiņās 
par bērnību, Latvijas brīvvalsts 
laiku un trimdas gadiem, par 
Veltu Tomu viņš raksta: “Sēr die
nes spēks” “Grāmatu Drauga” ap 
gādā iznāca 1969. gadā. Tad jau 
vairāk nekā divdesmit gadu pa 
gājuši kopš dzimtenes atstāša  
nas, un Velta Toma sāk skatīties 
un pa īstam vērtēt, kas ar mums 
noticis, ko esam darījuši, kam 

vel  tījuši savus spēkus, kādus mēr
ķus sprauduši. Dažiem ir labi 
gājis, tikuši pie turības – tiem 
Lat vijas liktenis rūp vismazāk; 
daži, “trešie, muļķa brāļi”, Antiņi 
joprojām nešaubīgi tic Latvijas 
atdzimšanai, sapņo par to, jo 
“brī vību var nosapņot”; bet lie l
um lielā daļa gan labprāt sevi 
dēvē par “trimdiniekiem”, taču 
visumā ir ar dzīvi un pasauli ap 
mierināti, dzimtenes zaudējuma 
sāpe viņiem notrulusi. Arvienu 
skaudrāk dzejniece izjūt visa tuvā 
tālumu. Lietodama portugāļu 
vārdu “saudande”, kas nozīmējot 
skumjas, ilgošanos un grūtsirdī 
bu, viņa izsaucas: “Saudande  / 

kad māte / Aizsaulē un Tu / tālu 
un nav / māju!”

Dzejolis “Ja es gleznotu” ir kon
densēta Veltas Tomas autobio
grafija dzejā, sākot ar govju gani, 
kas viņa četras vasaras bijusi 
savās mājās. Gleznodama, viņa 
“Uztrieptu smilšainu Jēkabpils 
ielu, / ģimnazijas Balto, Sarkano 
un Žīdu māju, / Internātu, toreiz 
milzu lielu. “Man pašam šīs ai  
nas ir tuvas, jo reizē ar dzejnieci 
mā    cījos Baltajā, Sarkanajā un 
Žīdu mājā – tās bija trīs Jēkabpils 
vidusskolas ēkas, kālab to vienu 
sauca par Žīdu māju, neatceros 
vai nekad neesmu zinājis. Pašpor
treta beigās viņa apliecina, ka 
cīņa vēl nav beigusies: “Aizsaules 
nojautās, drosmē aiz bailēm / kā 
spriksts pelnos viņā neuzdota 
cīņa gail. “

Tajā pašā 1969. gadā, kad 
iznāca “Sērdienes spēks”, Velta 
Toma pirmo reizi pēc 25 gadiem 
apmeklēja Latviju. Pirmajam 
lidojumam sekoja vairāki citi, un 
tie ietekmēja vi  ņas pēdējā dzejo 
ļu krājuma “Pēc uguns” saturu. 
Grāmatu joprojām izdeva “Grā
matu Draugs” 1975. gadā, un tā 
ieguva Zinaīdas Lazdas Fonda 
balvu par labāko dzeju publicētu 
tajā gadā. “Pēc uguns” ir krājuma 
tituldzejolis un attēlo senlaikos 
nereti piedzīvotu klizmu, kad 

“melna cūka plītī ielīdusi” nere
tiešu bieži lietots izteiciens: va 
karā plītī zem pelniem paraustās 
karstās ogles pa nakti izgailējušas, 
un no rīta sievai jāskrien pie 
kaimiņienes “pēc uguns”, vienal
ga, vējš, lietus vai sniegs.

Atgriezušos no Latvijas cie
miem, šejienes tautieši, biedrību 
biedri pret viņu izturas kā pret 
lepras slimnieci, no kā jāvairās. 
Ar dzēlīgu ironiju viņa apstipri
na: “Kur es biju? Nepratiniet! Es 
nāku no vietas, kur slimo ar lepru 
tie, kas tur mirs, jo viņi tur piedzi
ma  Nē, es nebaidījos, / elpoju 
viņu dvašu.. / no lepras es nebēgu.” 
Viņa jūtas vienota ar savu tau 
tu: “... jo mana asins / un viņu 
jaucas, / kas bija svešais  / par 
brāli saucams, / un ļaunā lepra / 
ir kaite mana... // Es klīstu šeitan, 
/ bet lepras slima, / no mīlestības 
/ šī kaite dzima. “

Daudzu latviešu prātus no 

darbina jautājums, kālab Velta 
To  ma 1969. gadā apmeklēja Lat
viju un kālab ar vienu apmeklē
jumu nepietika, bet tam sekoja 
vairāki citi? Vai tad mēs pietie
kami labi nezinājām, kas notiek 
boļševiku apspiestajā tautā? Kas 
tur ko redzēt, ko tur mācīties?  
Vai viņa neatskārta, kā uz viņu 
lūkosies, kā viņu uz  ņems, kā pret 
viņu izturēsies šejienes tautieši, 
biedrības, organizācijas, polītiķi, 
runasvīri? – Nav šaubu, viņa to 
zināja ļoti labi, jo ilgākus gadus 
pati bija darbojusies tanīs pašās 
latviešu biedrībās un organi zā
cijās, ceļojusi pa Kanadu un Sa 
vienotajām Valstīm un personīgi 
pazina daudz izcilu ļaužu.

Pēc šiem nozīmīgajiem apmek
lē jumiem Padomju Latvijas dzej
nieki Imants Ziedonis, Māris 
Čaklais, Jānis Peters un daudzi 
citi dabūja atļaujas doties uz 
Kanadu. Toronto viņus uzņēma 
Velta Toma un gādāja, lai viņi 
redz un dzird visu, kas te notiek 
un kas mēs esam. Atgriezušies 
mājā, viņi varēja apgaismot sim
tu un tūkstošu sirdis un prātus. 
Šķirtā tauta bija savesta kopā.

Velta Toma nav tas cilvēks, kas 
ies aizbildināties un taisnoties Tik 
daudz es viņu pazīstu. 

Veltas Tomas un Nikolaja Skujas kāzu foto. Otrā pusē paraksts 
"Manai mīļai māsīcai Ģertrūdei. Velta. 7.11.1939. gads Rīga"

Veltas Tomas dzimtas mājas “Šausmāni” 1979. gadā

Dzimtenē

Dzimtenē sniegot sniegi
lēni, klusi un liegi
pār mirušiem un pār dzīviem,
pār saistītiem un pār brīviem –
dzimtenē sniegot sniegi.

Puteņi aizvelkot pēdas
vietās, kur gājušas bēdas –
pār klajumiem, tālos ceļos,
kur dvēseles klīstot veļos –
puteņi aizvelkot pēdas.

Vēsma, kas skaras un glāsta,
vēsma no tāluma stāsta –
lēni, klusi un liegi
dzimtenē sniegot sniegi –
vēsma no tāluma stāsta.

1945. g. I.

LIDIJA 
OZOLIŅA

(Turpinājums 15. lpp.)
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Par mājām – 
savām un svešām

Veltai Tomai 110

Atkal brīvu un ziedošu Latviju 
mūsu tās paaudzes trimdinie-
kiem nebija lemts pieredzēt. Vel-
ta Toma savā testamentā raks -
tīja: “Manus pelnus aizvest uz 
Latviju, lai, pārbērtus pelēki zaļ-
ganā lielajā krūzē un ar vasku 
aizvaskotus, guldītu Ķesteŗu ka -
pos manas mātes un brāļa kapā.” 

Mēnesi pēc dzejnieces aizie-
šanas mūžībā – 1999. gada 30. 
oktobrī pelēki zaļganā māla krū-
ze ar dārgo pelnu sauju tika gul-
dīta dzimtās puses kapsētā. Ar 
Neretas ļaužu neatlaidību un 
valsts atbalstu Tomu dzimtas 
kapu vietā uzstādīts Veltas To -
mas piemiņas akmens. Mēļš, 
mī  līgs milzis, apaļš kā maizes 
klaips tas atsauc atmiņā viņas 
dzejas grāmatu “Maize no mā -
jām” un poēmu “Sēļuzemes sest-
diena”, kam pirmo impulsu de -
vusi neaizmirstamā aina – dzej-
nieces mātes rokas, ik maizes 
kukulītim pirms šaušanas krāsnī 
uzvilka krustiņu. Krusta zīme 
iekalta arī akmenī. Un vēl grā-
mata, kuŗas lappusēs ierakstīts 
dzejnieces mūžs. Pieminekļa au -
tors Aivars Kerliņš – akmeņka -
lis, pieredzējis šīs profesijas 
meistars. 

Tajā 2002. gada februāŗa ie -
sākuma ceturtdienā, kad piemi-
nekli iesvētīja Ķesteŗu kapsētā, 
Latvijā sniga un putināja. Balti 
apsnigusi bija arī dzeltenbrūnā 
šatiera sega, kuŗu noņēma pie-

minekļa idejas autors, enerģiski 
pašaizliedzīgais dzimtās puses 
patriots Oļģerts Šabanskis. Vel-
tas Tomas dzimšanas diena zie-
mas spelgoņā, atgriešanās dzim-
tenes zemē – rudens lietavās. Bet 
mācītājs Aldis Pavlovičs savu 
svētrunu pieminekļa iesvētīša-
nas ceremonijā sāka ar Veltas 
Tomas dzejas rindām: “Pirmajā 
ziemas dienā/ saskatījos ar/ 
pumpuru, kas/ pavasarim/ tic”. 

Veltas Tomas piemiņas vietā 
Ķesteŗu kapsētā nāk latviešu va -
lodas un literātūras, vēstures, 
dzim tenes mācības un klases au -
dzināšanas stundās skolotāji 
ko  pā ar skolniekiem, lasa no -
vadnieces dzeju, piemin skaud-
ros 20. gadsimta vēstures notiku-
mus, kas mainīja, salauza ļoti 
daudzu cilvēku likteņus. Nāk 
kultūras cilvēki, Sēļzemes dzej-
nieces Veltas Tomas daiļrades 
cienītāji no Latvijas un visas pa -
saules. Pateicībā par dzejnieces 
mūžu, viņas spēku turēt Latviju 
sirdī. Nācēji ar labām domām 
noliek ziedus uz piemineklī 
iekaltās atvērtās grāmatas vai ak -
mens pakājē, paklanoties savai 
zemei. 

Cilvēks aiziet, dzeja dzīvo ar -
vienu nākamajās paaudzēs. Vel-
tas Tomas dzeja ir reizē sava un 
šī laika teicēja, arī pārlaicīga ar 
tajā ietvertajām mūžīgajām 
garīgajām vērtībām.

Grāmatas autors Dr. med. vet. Jānis Brūtgāns dzimis Sēlijā un 
dzimtā novada vēsturi, kultūru, dižos novadniekus Veltu 
Tomu un Jāni Jaunsudrabiņu godājis visu mūžu. Autors, 
stāstot savas bērnības atmiņas, uzzīmē bagātīgu un auten-
tisku Sēlijas dzīves ainu aizv. gs. 30. – 60. gados

Grāmata ir par dižo Sēlijas dēlu, spožu, bet piemirstu jaun-
latvieti Miku Skruzīti un viņa laikabiedriem. Mikus Skruzīša 
darbs “Sēļi, Kurzemes augšgala senči” ir pirmais un augsti 
novērtētais pētījums par Sēliju un tās ļaudīm. Viņa dzīve un 
sabiedriskā rosība, jau 19.
gs. vidū pieteica sēļu zemi 
kā novadu ar senu un ba  gā-
tīgu kultūru, savām tradi-
cijām un tiesībām uz savu 
identitāti.

Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS – 
NEPIEDODAMI AIZMIRSTAIS

Jānis Brūtgāns. 
MANA SĒLIJA

Pirmo reizi devos prom no 
mājām, tikko biju iemācījusies 
pazīt burtus un izlasījusi  pasaku 
par puisi, kas iet laimi meklēt. 
Paņēmu savu brūno mētelīti un 
vēlā pēcpusdienā izgāju pasaulē: 
gaŗām ķiršu dārzam un kalēja 
smēdei pa lielceļu līdz lielajam 
mežam. Ap to laiku jau sāka 
krēslot, un man  kļuva bēdīgi, ka 
drīz būs nakts un nebūs kur 
gulēt. Devos vien atpakaļ un pus-
 tumsā klusiņām ielīdu gultā. 
Mā  jās bija tik silti un labi! Tajā 
gadā bija laimīgi Ziemassvētki. 
Kāda meitene skolas eglītes va -
karā skaitīja:

Šodien, mīļie radiņi,
Man ir četri gadiņi.
Man tāpat – man gluži tāpat!
Nākošu reizi atstāju mājas lie -

lā sarūgtinājumā par kaut ko, ko 
īsti vairs neatceros. Gribēju no -
kļūt tādā vietā, kur mani vairs 
ne  atrastu, un nonācu Lubes dzir-
navās meža vidū pie Rojas upes. 
Tur reiz auga un veidojās dzej-
niece, ko pazīstam kā  Ainu Zem-
degu. Tagad, mājas pieminot, žēl 
savu, žēl arī viņas māju. Steidzī-
gajās pilsētas vasarās vēl vien -
mēr atceros, cik vēsas bija dzir-
navu grīdas,  pēc karstas dienas 
rudzu druvā un kā mierīgi mi -
dzinot aiz loga šalca slūžas; at -

RITA GĀLE
miņās klausos atbalsis, ko nes 
piejūras meži, kad laivā uz upes 
dziedam. Toreiz diezgan ātri pi e-
nāca vēsts, ka mani ļoti gaida 
atgriežamies, un satraukta brau-
cu mājās. Biju ļoti laimīga, ka 
manis vajaga. 

Trešo reizi bēgu bailēs no nā -
ves. Šķiet, ka tas notika tad, kad 
mājas biju iemīlējusi visvairāk. 
Vasaras burvību pārtrauca liel-
gabalu grāvieni un dūmi līdz 
saulei. It kā savas zīmes aizieša-
nai atstādamas, abas ar māti tajā 
pavasarī bijām puķēm apstādī ju-
šas un apsējušas visas ceļmalas. 
Kad braucām prom, mūsu do - 
bes ziedēja. Ratos kāpdamas,    
vēl sa  lauzām klēpi baltu līliju. 
Iz  brauk tos lielceļos šūpojoties, 
pie nāca pirmās bēgļu dienas va -
kars, puķes bija novītušas un 
mājas jau toreiz likās neaiz -
sniedzami tālu. Bailes pamazām 
pārgāja, un bēgšana pārvērtās 
par skaistu un skumīgu ceļojumu 
pa daudzām vietām, kuŗas sko-
las laikā biju iemācījusies kartē 
uzmeklēt un parādīt. Dienas pa -
vadījām uz mantu vezumiem, 
naktis pārgulējām laipnu cilvēku 
šķūņos, un tajās reizēs, kad kaut 
kur palikām ilgāk, rakstīju iz -
misuma pilnus dzejoļus. Kur ze-
mes kauju kartei strauji maino-

ties, vietu kur piestāt kļuva ar -
vien mazāk. Kādā dienā ar māti 
un brāli nonācām Liepājā, no 
turienes ar kuģi uz Vāciju un 
dažus gadus vēlāk pāri lieliem 
ūdeņiem Amerikā. 

Kādreiz bērnībā pasaulē gājēju 
piekusušu pusmiegā apsedza 
māmiņa pēc gaŗa ceļa atpakaļ uz 
mājām. Vēlāk dumpīgā pus au-
dze gadiem ilgi ar pateicību 

pieminēja tēvu, kas sirsnīgi un 
bez ļauna vārda sagaidīja pār-
braucam no meža dzirnavām. 
Katrā aiz iešanā ir bijusi iespēja 
atgriezties un atzīt, ka mājās 
vienmēr ir vislabāk. Tagad daudz 
gadu paiet, meklējot ceļus 
atpakaļ, un rūgtumā jāredz, ka 
to kļūst arvien mazāk. Pa  ras-
tajam jautāju mam “Kāpēc jūs 
rakstāt?” šodien varētu at  bil dēt: 

(Turpināts no 14. lpp.)

Rita Gāle
Iedomu stacijā
No Džūkstes cikla

Ir tik saldi atgriezties reiz mājās,
Izkāpt negaidot tur mazā stacijā,
Lai var ilgi, ilgi soļot kājām
Kā no skolas brīvā sestdienā.

Izņemt grāmatas no mugurso
mas,
Atstāt dežurantam paglabāt
Un bez vienas bēdu māktas 
domas
Ejot padungot un padziedāt.

Saule pusdienā, spīd maija 
zaļums,
Vecie kapi vienās ievās slīgst.
Tālu paliek svešas dzīves skaļums,
Tikai maigums sirdī ienākt drīkst.

Maigums maija pakalnos un 
dārzos
Kas to zin, cik ilgi ziedēs vēl.
Ir tik labi atkal atnākt mājās,
Un nemaz nav citas dzīves žēl.

No krājuma 
“Pirms saulgriežiem”.

“Tāpēc, ka tas ir vienīgais veids, 
kā atgriezties mājās, kuŗu vairs 
nav, pie draugiem, kas sen vairs 
nedzīvo tur, kur visi reiz 
satikāmies.” 

No "Pašportreti", sast. Teodors 
Zeltiņš. Grāmatu draugs, 1965
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,     
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais 
lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas (Nr. 4) 
atrisinājums

Līmeniski. 7. Surinama. 8. 
Etiopija. 10. Erato. 11. Rases. 12. 
Strutenes.  16. Domnas. 19. Ku -
miss. 20. Salakas. 21. Ranka. 22. 
Neisa. 23. Klade. 24. Store. 25. 
Portu. 28. Parks. 30. Šverīne. 31. 
Veseta. 32. Piesis. 36. Patronese. 
40. Odeta. 41. Boles. 42. Statuete. 
43. Taburete. 

Stateniski. 1. Krēta. 2. Karatē. 
3. Tartu. 4. Berne. 5. Piepes. 6. 
Sijas. 7. Saragosa. 9. Ametists. 
13. Takas. 14. Karakurts. 15. 
Tur nepsis. 17. Kandava. 18. Kar-
tons. 26. Oleandrs. 27. Prado. 29. 
Klintene. 33. Saites. 34. Istaba. 
35. Ātras. 37. Rīmes. 38. Nante. 
39. Botes.

Līmeniski. 4. Promenādes. 7. 
Visspožākā Mazā planēta. 8. Ap -
dzīvota vieta Ventspils novadā. 
9. Zīdkoku dzimtas Gumijkoku 
sugas augi. 10. Audumu krāso -
šanas paņēmiens. 11. Treniņcīņa 
boksā, paukošanā. 13. Latviešu 
rakstnieks (1909-1970). 18. 
Aust rum nieku smēķēšanas ie -
rīce. 21. Uzvarēt. 23. Kaprifoliju 
dzimtas krūms. 24. Skuju koki. 
25. Latviešu aktieris (1895-
1973). 26. Piedalīties vēlēšanās. 

28. Pusapaļa vai daudzstūraina 
uz priekšu izvirzīta ēkas daļa, 
kuŗai pašai ir savs pārsegums. 
29. Salīdzinošais vērtējums. 34. 
No stieplēm vītas virves. 35.       
Jē  dziens ķīniešu filozofijā. 37. 
Dumbrvistiņu dzimtas putns. 
38. Rāpulis. 39. Ostas pilsēta 
Ukrainā. 40. Valsts Rietumāzijā. 
41. J. Sibēliusa balets. 

Stateniski 1. Skatuves dziesma 
senajiem grieķiem. 2. Japāņu 
tērps. 3. Trīsrindes. 4. Folkloras 

sacerējums. 5. Grauzēji. 6. Lat-
viešu aktrise (1893-1970). 12. 
No cietes gatavoti putraimi. 14. 
Medicīnisks instruments. 15. 
Antīkie literātūras un mākslas 
darbi. 16. Aizjūga piederums. 
17. Kapoku dzimtas koks. 19. 
Svēts putns senajiem ēģiptie-
šiem. 20. Elektriskās strāvas 
avota pozitīvais pols. 22. Vīstīt. 
23. Amazones pieteka. 27. Augs-
tākais darbīgais vulkāns Eiropā. 
30. Piespiedu izsūtījums no dzim-
tenes. 31. Baumas. 32. Kāpostu 
dzimtas eļļas un lopbarības augs. 
33. Pilsēta Italijas ziemeļos. 35. 
Senegālas galvaspilsēta. 36. Pil-
sēta Anglijas vidienē.

Pastāvīgā ekspozīcija “Sirds-
ap ziņas ugunskurs”, kas atrodas 
padomju okupācijas laika īslai cī-
gās aizturēšanas izolatora tel pās 
Cēsīs, Pils ielā ir ieguvusi starp-
tautisku atzinību, par to vairāk-
kārt rakstījis arī mūsu laikraksts. 
Ekspozīcijas izveide aizsākās kā 
Latvijas Polītiski represēto Cēsu 
biedrības iniciātīva un kļuva par 
represēto dāvanu Latvijai valsts 
Simtgadē. Tā vēsta par kādreizējā 
Cēsu apriņķa iedzīvotāju pre-
tošanos okupāciju varām no 
1940. līdz 1957. gadam.

Latvijas Polītiski represēto 
Cēsu biedrības valde nolēma iz -
veidot no Cēsu apriņķa deportē-
tajiem piemiņas vietu Amatā, 
stacijā, vietā, kur kādreiz bija 
dzelzceļa līnija, tādēļ 2020. gada 
2. februārī nolēma noslēgt sadar-
bības līgumus ar vairākām paš-
valdībām.

Kā zināms, 1949. gadā no 25. 
līdz 30. martam PSRS veica 
Baltijā otro masu deportāciju 
VDK vadībā “Krasta banga”. 
Latvijā šī deportācija tika veikta 
33 ešelonos, deportējot 42  124 
cilvēkus.

Ešelonā Nr. 97322 ar 65 lopu 
vagoniem no Cēsu apriņķa 
Amatas stacijas deportēja 1318 
cilvēkus – 393 bērnus, 596 sie -
vietes un 329 vīriešus. Depor -
tēto vidū 892 cilvēki bija no 
Cēsu, bet 426 cilvēki – no 
Alūksnes apriņķa. Ešelons devās 
ceļā 27. marta naktī, galapunkts 
bija Tomskas dzelzceļa stacija 
Čeremošņiki, kur ešelons pie-

“Latvija esam mēs paši”SALLIJA
BENFELDE

nāca 8. aprīlī septiņos no rīta. 
Ceļā un nometinājuma vietās 
nomira vairāk nekā simt no 
Cēsu un Alūksnes apriņķa iz -
vesto. Piemēram, no Cēsu apriņ-
ķa Amatas novada tika izvesti 
293 cilvēki, ceļā un izsūtījumā 
gāja bojā 43 novada iedzīvotāji. 
Tā no Skujenes pagasta, kas at -
radās Amatas novadā, izvesti 
bija pat 76 cilvēki, to skaitā arī 19 
bērni. No Pārgaujas novada iz -
veda 254, un nomira 22 izsūtītie. 
No Stalbes pagasta vien izveda 
36, cilvēkus, to skaitā 16 bērnus, 
un bojā gāja 4 no viņiem, bet no 
Lielstraupes pagasta deportēja 
pat 78 cilvēkus (28 bērnus) un 7 
no viņiem nomira izsūtījumā. 

Amatas dzelzceļa vairs nav, to 
slēdza 1999. gadā, sliedes ir 
demontētas, un uzbērums ta-
gad kalpo kā “zaļais dzelzceļš”, 
tas ir veloceliņš Melturi-Gul-
bene. Līdzās piemiņas vietai at -
rodas vecā Amatas stacijas ēka, 
kas tagad ir privātīpašums.

Projektā “Piemiņas vietas iz -
veide pie Amatas stacijas”, Dra-
bešu pagastā territorijā pie Ama-
tas stacijas jau ir iekārtota de -
portēto piemiņas vieta ar infor-
matīvo stendu, kuŗš novietots  
uz sliežu fragmenta, laukums, 
taču galvenais būs 1318 dažāda 
izmēra un nokrāsas metalla sta-
biņi. Katrs no tiem simbolizēs 
kādu 1949. gada. martā no to -
reizējiem Cēsu un Alūksnes ap -
riņķiem aizvestu cilvēku. Uz 
katra stabiņa būs izsūtītā vārds, 
uzvārds, dzimšanas gads, pa - 

gasts – no kuŗas vietas izsūtīts. 
Un katrs stabiņš ar “seju” būs 
pavērsts uz to pusi, kurā atradās 
izsūtītā cilvēka mājas. Atšķirīgs 
ir arī stabiņu augstums – visga-
rākie ir izsūtītajiem vīriešiem, 
īsāki – sievietēm un mazāki 
stabiņi ir simbols izsūtītajiem 
bērniem. Neliela daļa stabiņu,  
21 jau ir uzstādīti, arī piemiņas 
vietas informācijas stends ar 
vēsturnieces Ineses Dreimanes 
sagatavoto tekstu ir gatavs. 

Arī idejas autoram, Polītiski 
represēto Cēsu biedrības valdes 
priekšsēdētājam, Triju Zvaigž -
ņu Ordeņa virsniekam Pēterim 
Ozolam, kuŗu, sešu gadu vecu-
mā, kopā ar ģimeni 1949. gada 
25. martā kā “kulakiem” piede-
rīgu aizveda no Cēsu apriņķa 

Kosas pagasta “Pērkoņiem” būs 
tāda simboliska piemiņa. Vai cāts 
par izsūtījumu, Pēteris Ozols 
saka, ka viņa ģimenei palai mē-
jies, nonākuši salīdzinoši labā 
vietā kilometrus trīsdesmit no 
Tomskas, cilvēki nav bijuši nai-
dīgi. Izdzīvot palīdzējis tas, ka 
puikas mežā lasījuši ciedru 
rieks tus, ķēruši arī Sibirijas vā -
veres – burundukus, pārdevuši 
to ādiņas. Tādas nodarbes gan 
bijušas aizliegtas un sodāmas, 
bet puikas tomēr pamanījušies 
to darit. Pēdējos izsūtījuma ga -
dos ģimene pat tikusi pie govs, 
kuŗas piens bijis trekns un tad 
tas ticis sasaldēts kubiņos un 
māte vedusi to pārdot. Latvijā 
ģimene atgriezās 1957. gadā.

“Tāds bija laiks, pagātnē mēs 
neko nevaram mainīt, bet to 

nedrīkstam aizmirst. Latvija 
esam mēs paši, un mūsu pienā-
kums ir pilnībā pabeigt šo pro-
jektu,” saka Pēteris Ozols.

Projekta pirmās kārtas atklā-
šana notika pagājušā gada 14. 
jūnijā, un P. Ozols ar rūgtuma 
pieskaņu saka, ka uzaicinājumu 
uz projekta atklāšanu saņēmis 
arī katrs Saeimas deputāts, bet 
ieradies gan nav neviens. Atklā-
šanā piedalījušies gan Okupā-
cijas mūzeja, vairāku paš valdību 
pārstāvji, gan represētie, novada 
iedzīvotāji – aptuveni 200 cil-
vēki. 

Ozola kungs arī saka lielu un 
sirsnīgu paldies gan cilvēkiem, 
kuri ziedojuši naudu piemiņas 
vietas izveidei, gan pašvaldībai, 
arī Kultūras ministrijai par at -
balstu, bet šobrīd visa saziedotā 
nauda jau izlietota projektā. 

Pavisam projekta izmaksas 
rēķinātas 210 tūkstoši eiro, tādēļ 
Pēteris Ozols aicina ziedot – gan 
iedzīvotājus Latvijā, gan tautie-
šus ārvalstīs. “Loti ceru, ka PBLA 
un ELA varētu rīkot ziedojumu 
kampaņu, lai mēs varētu īstenot 
projektu:, saka Ozols.

Ziedojumus lūgums pār skai tīt:
Latvijas Polītiski represēto 
Cē su biedrība,
 Reģ. Nr. 40008092338, ziedo-
jumu konts:
Citadeles banka
 LV21PARX0016851920001,
Ziedojuma mērķis: Piemiņas 
vietas izveide pie Amatas sta-
cijas 1949. gada 25. marta de -
portētajiem.

Piemiņa vieta (1. kārta) pie Amatas stacijas 1949. gada 25.
martā uz Sibiriju deportētajiem 1318 Cēsu apriņķa cilvēkiem
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PĒRK DZIVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzivokļu namu vai tā daļu Rigā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

(Turpināts  20. lpp.)

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtijumus iestādēm, kā ari komerciālos un personigo mantu sūtijumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtijumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sikāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

Mūsu olimpiskā delegācija 
lidostā Rīga pirms došanās uz 
Pekinas Olimpiskajām spēlēm

Pekinas Ziemas olimpisko spēļu 
uguns // FOTO: Scanpix/Reuters

Andris un Juris Šici pirms do -
šanās uz Pekinu // FOTO: LETA

Vaļņu iela 3, Riga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

LATVIEŠU FEDERĀLĀ 
KREDITSABIEDRIBA ŅUJORKĀ

paziņo, ka gadskārtējā biedru pilnsapulce notiks 
zoom veidā 2022. gD

10. februāri 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 attiecigo linka adresi.

Lai mūsu 
olimpiešiem 

atmirdz zelts, 
sudrabs, bronza! 

26. janvārī, uz XXIV Ziemas 
olimpiskajām spēlēm Pekinā 
devās Latvijas olimpieši un viņu 
treneri.

 tonā, bobslejā un kamaniņu sportā.
Vislielākās cerības Latvijas de -

legācija saista ar sacensībām Jaņ-
cjinas ledus trasē, kur par god-
algām cīnīsies kamaniņu brau -
cēji, skeletonisti un bobslejisti. 
Maksimālo vietu skaitu – pa trīs 
vieniniekiem un divas divnieku 
ekipāžas – nopelnīja kamaniņu 
braucēji, kuŗi ir starp medaļu 
pretendentiem visās sacensībās. 
Sava vislabākā Pasaules kausa 
sezona karjērā aiz muguras ir 
Jurim un Andrim Šiciem, taču 
arī jaunie talanti Mārtiņš Bots/
Roberts Plūme parādījuši, ka var 
cīnīties par vietām pirmajā trij-
niekā. Šici piedalīsies savās 
piektajās olimpiskajās spēlēs un 
lūkos izcīnīt ceturto medaļu.

Starptautiskā 
Olimpiskā komiteja 

(SOK) 
publicēusi Pekinas olimpiskā 

hokeja turnīra noteikumus. Tas 
paredz iespēju Covid19 plašas 
izplatības gadījumā pasniegt 
zelta medaļas divām valstsvie-
nībām, ja nepilna sastāva dēļ 
nebūs iespējams aizvadīt spēles 
par 1. un 3. vietu. Olimpiskais 
nolikums paredz, ka komandas 
rīcībā katrā spēlē jābūt vismaz 
17 hokejistiem – diviem vārtsar-
giem un 15 laukuma spēlētājiem. 
Ja minimālo sastāvu nokom-
plektēt nav iespējams, katrā 
turnīra fazē paredzēta atšķirīga 
darbība.Piemēram, grupas kārtā 
komandai bez pietiekama hoke-
jistu skaita piešķirtu technisko 
zaudējumu, bet gadījumā, ja 
spēli nevar aizvadīt abas koman-
das, tām ieskaitīs nulli punktu, 
bet spēli uzskatīs par notikušu.

Pekinas olimpiskās 
uguns stafete 

Pekinas Ziemas olimpisko 
spēļu uguns stafete risināsies no 
2. līdz 4. februārim 11 posmos 
trijās sacensību zonās, informēja 

organizātori. Viens atsevišķs sta-
 fetes posms paredzēts arī izolē-
tajā iekšējā zonā, kur uzturas 
olimpisko spēļu dalībnieki un 
personāls, bet 11 posmi būs 
ārpus citiem slēgtās zonas. Izo-
lētajā iekšējā zonā stafetes 
gaŗums būs 5,1 kilometrs, un 
katrs dalībnieks veiks 110 met-
rus. Stafetē četri posmi paredzēti 
Pekinas zonā, divi – Jaņcjinas 
zonā, bet pieci – Džandzjakou 
zonā, paskaidroja Pekinas olim-
piskās stafetes mediju un ko  mū-
nikācijas direktora vietnieks Ļui 
Cjiņs. Stafetē piedalīsies dažāda 
vecuma lāpneši, kas katrs savā 
jomā ir sasniedzis būtiskus pa -
nākumus. Pēc rīkotāju teiktā, 
līdzās ķīniešiem olimpiskās 
uguns stafetē piedalīsies arī 20 
citu valstu un reģionu pārstāvji. 
Lai neradītu papildu epidemio-
loģiskos riskus, Pekinas spēļu 
olimpiskās uguns stafete risi nā-
sies daudz kompaktākā formātā, 
nekā ierasts. Olimpisko uguni 
oktobrī iededza Grieķijā un 
lidmašīnā nogādāja Pekinā.

Daiļslidotājs 
Vasiļjevs: Uz 

Pekinas 
olimpiskajām 

spēlēm došos arī kā 
mākslinieks

Denisa Vasiļjeva bronzas me -
daļa Eiropas čempionātā daiļ-
slidošanā ir īpaša arī kā pirmā 
godalga šajā sporta veidā Latvijas 
vēsturē. Par kontinenta meistar-

sacīkstēs iegūto medaļu Deniss 
ir gandarīts, tomēr uz ledus viņš 
visvairāk vēlas izpaust sevi, nevis 
mechaniski cīnīties par augstā-
kiem novērtējuma punktiem. 
“Es izdarīju par 100% visu, ko 
varēju,” ar gandarījumu sportists 
sacīja intervijā Latvijas Televī-
zijas “Sporta studijai”. 

sniegums, bet tam, ka medaļa 
varētu būt, viņš pats neesot ti -
cējis pat pēc spoži noslidotās 
izvēles programmas – esot pat 
paspējis pārģērbties un tad uz 
apbalvošanas ceremoniju steigā 
vilcis atpakaļ sacensību tērpu. 
Sportista lielākais prieks bijis par 
to, ka uz ledus simtprocentīgi 
izdarījis visu, ko varējis.

“Esmu izdarījis četru apgrie-
zienu lēcienu un esmu izdarījis 
visus pārejos elementus. Esmu 
noslidojis ar prieku, ar emocijām. 
Es pārvarēju pats sevi un devu 
visu to pozitīvo enerģiju ska  tī-
tājiem. Tas bija moments, kādu 
nav tik daudz, “ atceras Vasiļjevs.

Martins Dukurs 
olimpiskajā Pekinā: 

Svarīgākais būs 
uzķert braukšanu

Titulētais skeletonists Martins 
Dukurs pēc ierašanās Pekinas 
ziemas olimpisko spēļu norises 
vietā nepievērš lielu uzmanību 
sadzīviskām lietām, jo apzinās, 
ka ir ieradies nevis uz kūrortu, 
bet uz svarīgākajām sacensībām.

Pekinas Ziemas olimpiskās spēles

Ņemot vērā Covid19 situāciju, 
Latvijas sportisti uz Pekinu 
dosies trīs grupās. Pirmie uz Pe -
kinu izlidoja Latvijas galvenās 
cerības uz medaļām kamaniņu 
braucēji un skeletonisti, kā arī 
distanču slēpotāji un šorttrekists 
Roberts Krūzbergs.

Latvijai prognozē 
trīs bronzas

Sporta statistikas aģentūra 
Gracenote prognozē, ka 2022. gada 
Pekinas Ziemas olim pis kajās 
spēlēs visvairāk medaļu izcīnīs 
Norvēģija (44) un bez sava karo-
ga palikušie Krievijas Olimpiskās 
komitejas komandas pārstāvji 
(38), savukārt Latvijai būs trīs 
bronzas godalgas. Latvijai tagad 
tiek prognozētas trīs bronzas, 
kaut gan 2021. gada februārī 
optimisms bija lielāks – zelts un 
divas bronzas. Pirms iepriekšējo 
gadu ziemas olimpiskajiem star-
tiem prognozēja arī attiecīgos 
sportistus, kuŗi izcīnīs medaļas, 
bet šoreiz tas netiek konkretizēts. 
Domājams, ka 2022. gada spēlēs 
Latvijas reālākās iespējas ir ske  le-

Pirms došanās uz Pekinas 
Olimpiskajām spēlēm Deniss 
vien uz pusotru dienu iegriezās 
Rīgā un sajūsminājās par zie -
mīgajiem laikapstākļiem. Jau 
krietnu laiku Deniss dzīvo un 
trenējas Šveicē – gleznainā kalnu 
kūrorta pilsētiņā Šamperī, kas 
atrodas netālu no Francijas ro -
bežas, taču šogad tur neesot ne 
tik daudz sniega kā Rīgā, ne tik 
auksts. “Man ļoti patīk ziema, 
ziemā ir jābūt auksti un daudz 
sniegam,” atzina Deniss, kuŗš 
ikdienā pieradis pie treniņiem 
ziemīgos apstākļos.

Eiropas čempionāta bronza ir 
Denisa Vasiļjeva augstākais sa -
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Mūžībā aizgājis tēvs, brālis, vēsturnieks

ANDRIEVS EZERGAILIS, PhD
Dzimis 1930. gada 10. decembrī Jēkabpils apriņķa Rites pagastā, Latvijā,

miris 2022. gada 22. janvārī Ithaca, New York, ASV

Piemiņā paturēs
MEITA ANNA, MĀSAS DZIDRA UN VALDA

MĀSASMEITA LĪGA, MĀSASDĒLS JĀNIS UN ĢIMENE
RADI, DRAUGI, KOLĒĢI ASV, KANADĀ, UN LATVIJĀ

Mēs visi mazas Latvijas esam,
Caur nakti savās rokās
Cerību dzirksteles nesam.
(Z. Liepa)

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

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
diev kalpojumu rīkotājiem, pre -
cīzējot, vai paredzētie sarī ko-
jumi 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 pa  vi l
jonā 5220 Brittany Dr. S., St. 
Petersburg, FL 33715.

Sakarā ar šībrīža pandēmijas 
situāciju, un sekojot CDC ietei-
kumiem, 12. februārī tiek atcelta.

Lūdzam sekot mūsu Facebook 
lapai “Latviesu Biedriba St. 
Petersburg FL”. Sīkāku infor-
māciju par pasākumiem var 
uz  zināt Biedrības 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.ter-
vete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un in -
for māc.daļas vadītāja Una Vei -
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-
5994, e-pasts: bostonas-trim-
dasdrau dze@gmail.com, tālr.: 
617-232-5994. Māc. Igors Sa -
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-

dze@gmail.com; www.face-
book.com/ Čikāgas-Ciānas 
draudze 2550-4389-7965-234. 
Dievk. no  tiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; 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.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei-
manis. 1-773-818-6965 st. Pe -
ters.latvian.church@gmail.com 
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekšnieks.

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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561-
447-9050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 6. 
feb. Dievkalpojums (diak.Guna 
Reina) dievkalpojumi notiek 
plkst 11:00. 27. feb. Diev kal po-
jums (diak.Guna Reina) diev-
kalpojumi notiek plkst 11:00.

Džamaikpleinas Trīsvie nī-
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.: 617-
323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 

PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Mac.Gija Galina. 

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 Dievkal-
pojums 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. notiek 2x mēnesī, 2:00 
pm. Par datumiem lūdzu sa -
zināties 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 klātie-
nes dievkalpojumus katru svēt   -
dienu, plkst. 10:00. Parallēli 
pieejami sprediķu ieraksti drau-
dzes YouTube kanālā (meklē-
šanas atslēgas vārds “Latviešu 
Apvienotā draudze Kalamazū”.

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.: 
Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā  cī-
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 
sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Transfi  gur
ation Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062. 

19. februārī 11.00 ar dievgal-
du, 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 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Mi -
nea poles-St. Paulas latviešu 
evaņģeliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas/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.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-4812530 ,e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040).

Dievkalpojumi notiek NJ Lat-
viešu biedrības namā Priedaine, 
1017 State Route 33, Freehold, 
NJ 07728, māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko. E-mail: latvian-
lutheranchurch@gmail.com, 
telefons: 908-638-1101. 6. feb-
ruārī 11:00 Dievkalpojums ar 
dievgaldu Priedainē. 20. feb-
ruārī 11:00 Dievkalpojums Prie-
dainē. Lūdzu, 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 Reyn

olds 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 diev -
kalpojumi: Dievkalpojumi no -

tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!

12. februāris plkst. 12.00 
Diakone Guna Reins; Mīles-
tības Dienas Dievkalpojums ar 
Dievgaldu; pēc Dievkalpojuma 
groziņu 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-
674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Baznīcas mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch. 
org. 6. feb. Dievkalpojums ar 
dievgaldu. 13. feb. Angļu valo-
das dievkalpojums ar dievgal-
du. 20. feb. Dievkalpojums ar 
dievgaldu. 27. feb. Dievkal-
pojums.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. T:515-991-4640 – sazi-
nāties ar Andri Ritumu, 727-
797-1933. 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: 6. februārī, 20. februārī 
13. februārī, 27. februārī

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@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.

Priekšnieks: 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.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas 
diev kalpojumi sāksies plkst. 
11:00. Trešdienās svētbrīžu 
laiks paliek nemainīgs – plkst. 
10:00. Pieslēgšanās norādes ir 
atrodamas draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz e-pastu: 
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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KORPORĀCIJA TALAVIJA

JĀNIS, VALDA, MĀRA, TĀLIS, AINA, LĪVIJA

Dieva dārzos iegājusi mūsu dzejniece – vārdotāja, skolotāja un redaktore

BAIBA BIČOLE
Dzimusi 1931. gada 29. maijā Rīgā,

mirusi 2021. gada 24. decembrī Merilandē, ASV

Dieva mierā aizgājis iedvesmojošs un liels patriots
kristietis

JURIS PĒTERIS
VALAINIS

Dzimis 1923. gada 3. aprīlī Rubenes pagasta Jaunzemos, Latvijā,
miris 2021. gada 13. decembrī Evergreen parkā, Ilinojā, ASV

IRĒNE VANAGS,
dzim. ZEBERGS

Dzimusi 1930. gada 3. martā Rīgā,
mirusi 2022. gada 12. janvārī Rockford, IL

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā radiniece

INĀRA LAIMA McGROARTY,
dzim. LĪVENTĀLS

Dzimusi 1942. gada 4. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 17. janvārī Rockford, IL, USA

Viņu gaišumā paturēs trejkārtīga
BEVERĪNAS, GAŖEZERA VASARU UN

JONKERU ZIEMAS VIDUSSKOLU SAIME

Viņu piemiņā paturēs
DZINTARS – LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN 

AKADĒMIĶU APVIENĪBA
ČIKĀGAS LATVIEŠU KATOĻU KOPA

AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA – ALKA

MEITAS KRISTINE RILLING UN LINDA
DĒLS MARTINS

MAZBĒRNI AR ĢIMENĒM
BRĀLIS JURIS ZĒBERGS

Viņu mīlestībā patur sirdī
MĀSĪCA SILVIJA KIRSTEINS UN ĢIMENE

BRĀLĒNS IVARS SĪPOLS AR SIEVU MUDĪTI UN ĢIMENI

Mūsu mīļais filistrs

JURIS PETRIČEKS
Dzimis 1936. gada 5. maijā Pededzes pag., Latvijā,

miris 2022. gada 26. janvārī Siguldā, Latvijā

Atvadāmies no neaizmirstamā, vienreizējā drauga

JURĪŠA
no Pededzes pagasta Petričekiem kopš 1782. gada.

… tā, lai paliktu
zaļa zāle mīksta tumša nakts
ugunskurs pieguļnieks
jājējs, mājās pārnācējs

– un mājas
lai paliktu mājas
kur pārnākt mājās.

(Baiba Bičole)

Es palikšu
tā Kunga namā
vienumēr.
Ps.23,6

Nekas jau nepaliks –
tikai asara
tais puķēs,
kuŗas iesēt nepaspēji.
Un tavu dziesmu
tālāk dziedās vēji,
to dziesmu,
kuŗu dziedāt nevarēji –
tai dziesmai acīs
bija asara.
Paldies.
(Paulīne Zalāne-Vallēna)

Svētku reizē Tukuma mūzeja 
ļaudis bija parūpējušies par 
vairākiem pārsteigumiem. Jau 
kādu laiku internetā bija la -
sāms, ka Durbes pils lielajā zālē 
restaurē abu podiņu krāšņu 
augšējo stāvu – krāšņu vaina-
gojumu, kas bija laiku, saim-
nieku un varu maiņās bija 
noklīdis, tagad restaurācijas 
rezultātā tas atkal ir atjaunots, 
un svētdienas viesi to varēja 
apskatīt.

Taču runa ir vēl nozīmīgāku 
atjaunojumu. No fotografijām 
bija zināms, ka Jelgavas glez-
notājs Jūliuss Dērings (1818-
1898) vairākkārt brauca uz 
Tukuma pusi un Durbē glez-
noja Matiasa fon der Rekes du -
bultportretu ar mazdēlu Karlu 
fon der Reki. 1939.gadā repat-
riējoties uz Vāciju pēc Hitlera 
uzsaukuma, ģimene šo lielo 
gleznu paņēma līdz. Diemžēl 
kaŗa beigās tā acīmredzot gājusi 
bojā, bet tagad pēc mūzeja 
iniciātīvas restaurātore Olga 
Ceple uzgleznojusi šī 1865. ga  dā 
tapušā darba kopiju, pēc ie -
spējas precīzāk atjaunojot arī 
grezno rāmi. Iepriekšējā dienā 
pirms šī lieliskā sarīkojuma tā 
tika atvesta uz Durbi un tika 
novietota tajā pašā vietā, kur 

glezna atradās pirms pēdējā 
kaŗa. Kā mēs visi pārlieci nā-
jāmies, klasicisma stilā veidotā 
zāle ieguva savu vainagojumu. 
Par šo kopiju izsmeļoši stāstīja 
mākslas vēsturnieks Dainis 
Bruģis, kuŗš bijis palīgos arī 
pārējo Durbes vēsturisko inter-
jeru radīšanā.

Pēcpusdienai lielisku akcentu 
deva arī kamermūzikas kon-
certs “Pērļu zvejnieks. Jānim 
Porukam 150”, ko sniedza 
mecosoprāns Baiba Renerte, 
tenors Juris Jope, flautiste Rūta 
Īzaka-Mača un pianiste Ilze 
Kundziņa. 

Kad kopā ar vārdabrāli Māri 
Binderu (no Zēbergu un Sper-
tālu dzimtas) un viņa kundzi 
Daigu ieradāmies Durbes pilī, 
mūs sagaidīja lieliskie Anglijas 
latvieša slampēnieša Laimoņa 
Mieriņa gleznojumi uz saim-
niecības ēkas sienas, vēstot par 
īpašo gaisotni, kāda šeit valda. 
Kad vakara dziļajā krēslā at -
vadījāmies no viesmīlīgajiem 
tukumniekiem, vēlreiz bija jā  -
piestāj pie viņa darbiem, jo 21. 
decembrī apritēs 10 gadi, kurš 
gleznotājs pārstājis staigāt šīs 
zemes ceļus. 

Tukumam ir sauklis “Uz 
Tukumu pēc smukuma”, taču te 
nu gribas piebilst – arī pēc gara 
pacilājuma.

Uz Tukumu pēc gara 
pacilājuma

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība
un Latvijas Okupācijas mūzeja saime

sēro un izsaka līdzjutību tuviniekiem par
Juŗa Petričeka (05.05.1936.-26.01.2022), 

ilggadējā Latvijas Okupācijas mūzeja 
biedrības biedra, mūzeja drauga un
dāsnā atbalstītāja aiziešanu Mūžībā.
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S P O R T S

Latvijas izlases galvenais tre-
neris Harijs Vītoliņš treniņā

Patricija Eiduka
Baiba Bendika

Sportists piektdien Latvijas 
Televīzijas “Rīta panorāmā” pa -
stāstīja, ka līdz startam būs 
svarīgākais treniņos noķert īstās 
braukšanas sajūtas trasē.

Gudļevskim, Artūram Kuldam, 
Ralfam Freibergam, Indrašim 
un Ronaldam Ķēniņam.

Treniņos piedalās vārtsargi 
Ēriks Vītols un Rūdolfs Gusts 
Lazdiņš, aizsargi Oskars Cibuļ-
skis, Ralfs Freibergs, Kristaps 
Zīle, Kārlis Čukste, Patriks Ozols 
un Jānis Jaks, kā arī uzbrucēji 
Lauris Dārziņš, Nikolajs Jeļise-
jevs, Mārtiņš Karsums, Miks 
Indrašis, Rihards Bukarts, An -
dris Džeriņš, Gints Meija un 
Daniels Bērziņš, ziņo LHF. Pa -
redzēts, ka vēlāk komandai 
pievienosies Oskars Batņa un 
Nauris Sējējs. Savainojuma dēļ 
valstsvienībā nevarēs iekļauties 
Roberts Bukarts. Latvijas Hokeja 
federācija pavēstījusi, ka Latvijas 
olimpiskās hokeja izlases sastāvā 
iekļauts Gints Meija, kuŗš aiz -
vietos savainojumu guvušo Ro -
bertu Bukartu.

Izlase, gatavojoties Pekinas 
spēļu hokejam turnīram, aiz  va-
dīs divas pārbaudes spēles. 5. 
februārī, plkst.13.45 pēc Latvijas 
laika, tiks spēlēts ar olimpiska-
jiem čempioniem – Krievijas olim-
pisko atlētu komandu, bet 7. 
februārī, plkst.11.15 pēc Lat  vijas 
laika – ar Dānijas komandu. 
Latvijas izlase olimpisko spēļu 
turnīru atklās 10. februārī, kad 
tiksies ar Zviedriju, dienu vēlāk 
spēkosies ar Somiju, bet 13. feb -
ruārī aizvadīs cīņu ar Slovakiju. 
Ceļazīmi uz olimpiskajām spē-
lēm Latvija izcīnīja 2021. gada 
augusta beigās, izšķirīgajā duelī 
ar 2:1 pārspējot Francijas kom-
andu.

Galvenā treneŗa Harija Vīto-
liņa asistenti valstsvienībā būs 
Artis Ābols un Viktors Ignatjevs, 
vārtsargu treneris – Juris Klo-
dāns, bet par fizisko sagatavo-
tību atbildēs Ēriks Visockis..
Komandas kapteinis olimpis-
kajās spēlēs būs Lauris Dārziņš.

Ieguvums vai 
zaudējums?

Olimpiskajā hokeja turnīrā 
piedalīties nevarēs Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) spēlētāji. 
Joprojām nav vienas atbildes – 
vai šāds notikumu pavērsiens 
Latvijas izlasei nāk par labu vai 
tieši pretēji? NHL paziņoja, ka 
tās hokejisti uz Pekinas Olim-
piskajām spēlēm drošības apsvē-
rumu dēļ doties nedrīkstēs. Aiz-
liegums ir arī Amerikas hokeja 
līgas (AHL) hokejistiem. Latviju 
pasaules hokeja stiprākajā līgā 
pārstāv Elvis Merzļikins, Teo-
dors Bļugers, Rūdolfs Balcers un 
Zemgus Girgensons. Tikmēr AHL 
cīnās tādi hokejisti kā Haralds 
Egle, Eduards Tralmaks, Kris-
tiāns Rubīns, Artūrs Šilovs un 
arī Mareks Mitens. Tomēr ne -
viens no šiem hokejistiem Lat -
vijas izlasei talkā nevarēs doties. 
Pro tams, Ziemeļamerikā spēlē-
jošie nepalīdzēs arī citām valsts-
vie nībām, tomēr ir pamats uzdot 
jautājumu – vai mūsējiem labāk 
nebūtu bijis spēlēt ar visiem pašu 
“dūžiem” pret visiem pārējo iz  -
lašu “trumpjiem”?

Speciālistu ieskatā, apskatot 
pretinieku spēku un Latvijas iz -
lases sastāvu, uz uzdoto jau tā-
jumu vienas atbildes nav. Tomēr 
jāatzīst, ka Latvijas izlasei ar Elvi 

Merzļikinu vārtos, kā arī Gir gen-
sonu un Balceru sastāvā, visti ca-
māk, pret slovakiem un somiem 
(ar NHL palīgiem) veiktos labāk 
nekā bez viņiem. Savukārt spēlē 
pret zviedriem varam tikai prie-
cāties, ka NHL spēlētāji nav ierin-
dā... Pret kuŗu komandu būs 
jāspēlē izšķirošajā cīņā par vietu 
ceturtdaļfinālā, vēl reāli nav ie  spē-
jams spriest. Bet kopumā jāteic, ka 
Latvijas izlasei lēmums par NHL 
nepie da lī ša nos, tomēr nedaudz 
vairāk ie  griež nekā palīdz, jo 
kopā Lat vijas labākie spēki, do -
mājams, ir spējīgi pacīnīties ar 
gandrīz katru valstsvienību.

Slēpošanas 
federācija:

“Uz olimpiskajām 
spēlēm nevedam 

tūristus”
Latvijas spēcīgākā biatloniste 

Baiba Bendika no Latvijas Slē-
pošanas federācijas (LSF) nesa-
ņēma iespēju startēt Pekinas 
olimpiskajās spēļu distanču slē -
pošanas sacensībās, un organi-
zācija to pamato ar sava sporta 
veida interešu aizstāvēšanu.

plāns olimpiskajās spēlēs startēt 
arī 30 km masu startā distanču 
slēpošanā. Lai tur nokļūtu, iz -
pildīju slēpošanas A kvalifi  kā-
cijas kritērijus, kā arī mūsu pašu 
Latvijas Slēpošanas federācijas 
izstrādātos iekšējās atlases kri -
tērijus, kur ieņēmu stabilu otro 
vietu,” situāciju izklāstīja Baiba 
Bendika. “Tomēr Latvijas Slē po-
šanas federācija izlēma izcīnīto 
kvotu man nepiešķirt. Laikam 
naivi cerēju, ka sporta federācija 
lēmumu pieņems pēc sportiskā 
principa un pašu izstrādātiem 
atlases kritērijiem!” sašutusi bija 
Bendika. Viņa norādīja, ka bija 
gatava startēt ne tikai 30 km 
distancē, bet arī stafetē. “Lai vai 
kā, bet šoreiz tika dota priekšroka 
aizvest jaunās sportistes, kuŗas 
tiešajā cīņā nevar vinnēt Anniju 
[Sabuli], ekskursijā, un mana 
cīnīšanās par augstu vietu 30 km 
masu startā šoreiz Latvijas Slē -
pošanas federācijai nešķita inte-
resanta!” rakstīja Bendika, pie-
bilstot, ka distanču slēpošanā 
būs pārstāvēta kā trenere – olim-
 pisko ceļazīmi ieguvusi viņas 
trenēta Brazīlijas sportiste.

Kristīne Blaževiča 
kļūst par ziemas 

sezonas līderi 
pieccīņā

Olimpiskajā ciematā Martinu 
viss apmierina, jo istabiņā viss ir 
kārtībā – ir gulta, spilvens un 
sega, turklāt gulta ir rēgulējama 
pēc vajadzības. Martins ir iera-
dies uz karjērā piektajām olim-
piskajām spēlēm, un viņa mērķis 
ir sasniegt labāko rezultātu, tādēļ 
sportists lieki nesatraucas par 
tādām neērtībām, kā angļu va -
lodā neko nesaprotoši brīv prā-
tīgie izpalīgi.

“Man liekas – viss ir kārtībā, 
ņemot vērā iepriekšējās spēles, 
ar ko varu salīdzināt. Viņi ir 
centušies, salīdzinoši gatavi, var 
redzēt, ka daudz kas ne pēdējā 
brīdī, bet jau iepriekš ir izdarīts 
un pabeigts,” teica Martins Du -
kurs. “Nebraucu vienkārši [uz 
Pekinu] atpūsties. (..) Katram ir 
savi mērķi, un gribas, protams, 
izdarīt visu tā, lai vēlāk kaut kas 
nebūtu jānožēlo. Tāpēc jau četri 
gadi tika pavadīti, lai būtu mērķa 
piepildījums.”

Martins gan uzsver, ka vis-
pirms ir jātiek līdz braucieniem 
un olimpiskajās sacensībās Jaņ-
cjinas trasē labi jānobrauc, bet 
līdz tam visas runas pagaidām 
vairāk ir tikai pļāpāšana. Pirmais 
treniņš trasē skeletonistiem būs 
2. februārī, bet lielāks treniņ-
braucienu skaits paredzēts no 5. 
vai 6. februāra. Pirmie divi brau-
cieni sacensībās notiks 10. feb-
ruārī. Pats svarīgākais Martinam 
būs uzķert īstās braukšanas 
sajūtas trases pašreizējos ledus 
profilos.

Latvijas hokeja 
izlasē pirmajos 

treniņos piedalās 16 
spēlētāji 

Latvijas hokeja izlases pirma-
jos trīs treniņos piedalījušies 16 
hokejisti, ziņo Latvijas Hokeja 
federācija (LHF).

Kā pirmie kopīgo gatavošanos 
Pekinas Olimpiskajām spēlēm 
uzsākuši 14 laukuma spēlētāji 
un divi vārtsargi. Savās trešajās 
olimpiskajās spēlēs piedalīsies 
Latvijas izlases kapteinis un 
delegācijas karognesējs atklā ša-
nas ceremonijā Lauris Dārziņš, 
kā arī Kaspars Daugaviņš un 
Mārtiņš Karsums. Otrās olim-
piskās spēles būs Kristeram 

Bendika bez sacensībām biat-
lonā cerēja Pekinā startēt arī 30 
kilometru brīvā stila slēpojumā, 
turklāt viņa izpildīja LSF iz  vir-
zītās prasības, kas ļāva viņai pre -
tendēt uz vienu no četrām Lat-
vijai piešķirtajām kvotām. To -
mēr federācija dāmu konkurencē 
tās piešķīrušas Patrīcijai Eidukai, 
Kitijai Auziņai, Samantai Kram-
pei un Esterei Volfai. Savukārt 
starp vīriešu slēpotājiem Latviju 
pārstāvēs Raimo Vīgants un 
Indulis Bikše.

Bendika Facebook portālā 
izcēlusi lēmuma absurdumu. 
“Nav noslēpums, ka man bija 

Diemžēl tā tas nenotiks. Ben-
dika nezināja, ka viņas trenētā 
brazīliešu slēpotāja un biatlo-
niste Bruna Moura cietusi auto-
avārijā un nestartēs Pekinas Olim -
piskajās spēlēs, vēstīts tī  mekļa 
vietnē surtoolimpico.com.br. Bruna 
Moura cietusi auto avārijā Italijas 
pilsētiņā Vintlā. Moura bija ceļā uz 
Vāciju, kur viņai jāveic Covid19 
testi, kas nepieciešami, lai ie  -
brauktu Ķīnā. Mouras automa-
šīnas šoferis veica apdzīšanas 
manevru un sadūrās ar kravas 
automašīnu. Sportiste guvusi 
pēdas, rokas, trīs ribu un kreisā 
pleca lūzu  mus, bet šoferis ne -
gadījumā gāja bojā...

Apkārt olimpiskajai laternai
* Ķīna paziņojusi, ka biļetes uz Pekinas 

Ziemas olimpiskajām spēlēm netiks pār-
dotas, un olimpiskās spēles klātienē 
varēs apmeklēt tikai skatītāji ar īpašiem 
ielūgumiem, ievērojot stingrus epide-
mio loģiskos noteikumus.

* Pēc ierašanās 2022. gada Pekinas 
olimpisko spēļu mājvietā Latvijas delegācijā 
konstatēts viens Covid19 gadījums un vēl 
četri pārstāvji atzīti par kontaktpersonām. Īsi 
pēc ierašanās Džandzjagou olimpiskajā ciematā tika saņemta 
ziņa, ka slēpošanas trenerim Valtam Eidukam ir pozitīvs 
vīrusa tests. Trenerim nav nekādu saslimšanas simptomu, 
taču viņš nekavējoties tika izolēts un pārvietots uz atsevišķu 
viesnīcu ārpus olimpiskā ciemata.

* Latvijas olimpiskajā delegācijā Pekinā iepriekš pozitīvu 
Covid19 testu saņēmušais slēpošanas treneris Valts Eiduks 
pēc diviem negātīviem testiem var atgriezties komandā, 
informēja Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK).

* 24. janvārī uz Pekinu devās Latvijas bobsleja komanda ar 
pieciem sportistiem un pieciem treneriem, kā arī šorttrekists 
Reinis Bērziņš, kalnu slēpotāja Liene Bondare, ziemeļu 
divcīņas sportists Markuss Vinogradovs un ātrslidotājs 
Haralds Silovs kopā ar saviem treneriem.

Latvijas vieglatlēte Kristīne 
Blaževiča ir kļuvusi par ziemas 
sezonas līderi pieccīņā, informē 
Latvijas Vieglatlētikas savienība 
(LVS). Savu pirmo sezonas startu 
pieccīņā telpās Blaževiča aiz va-
dīja “Texas Tech Open” sacen-
sībās Labokā. 60 metru barjer-
skrējienu daudzcīņniece veica 
atkārtota personiskā rekorda 
laikā – 8,54 sekundes, nopelnot 
1008 punktus. Jauns rekords 
viņai tika arī augstlēkšanā – 1,77 
m (941 p.). Arī rezultāts lodes 
grūšanā nebija peļams – 12,47 m 
(692 p.), bet daudz punktu (846 
p.) nāca klāt par 5,99 m lēcienu 
tāllēkšanā. Pieccīņu sportiste 
pabeidza ar teicamu personisko 
rekordu 800 m skrējienā – divas 
minūtes un 13,43 sekundes (915 p.), 
kas bija pat ātrāk nekā pērnvasar 
stadionā. Sasummējot visus pun  -
ktus, Blaževiča sakrāja 4402 
punktus, pērnās ziemas rekordu 
(4213 p.) labojot par gandrīz 200 
punktiem.

Latvijā Blaževiča joprojām ir 
ceturtā visu laiku labākā piec cīņ-
niece telpās – aiz Latvijas re  kor-
distes Lauras Ikaunieces (4701 p. 
– 2019. gadā), Aigas Grabustes 
(4463 p.- 2009.) un Līgas Kļa -
viņas (4452 p. – 2001.). Blaževiča 
laboja arī Teksasas Universitātes 
rekordu. Tāpat ASV studentu 
(NCAA) un pasaules rangā viņa 
sezonas sākumā ir līdere.

NCAA līdere joprojām ir arī 
Rūta Kate Lasmane trīssoļ-
lēkšanā – 13,85 m. 

Rašmanei uzvara 
starptautiskajās 

šaušanas sacensībās 
Igaunijā

Dobeles sportiste un olimpiete 
Agate Rašmane izcīnījusi pirmo 
vietu starptautiskajās sa  censībās 
“Elva Open Air 2022” šaušanā ar 
pneimatisko pistoli. Starptau tis-
kajās šaušanas sacen sībās Igau-
nijā “Elva Open Air “2022” pie-
dalījās vairāk nekā 100 dalībnieki 
no septiņām valstīm. Bez māji-
niekiem igauņiem sa  centās arī 
šāvēji no Latvijas, Lie  tuvas, So -
mijas, Zviedrijas, Balt krievijas 
un Irānas. Igaunijā pie  dalījās 
vairāki Latvijas pārstāvji, no ku -
ŗiem labākos rezultātus sasnie-
dza Agate Rašmane un Emīls 
Vasermanis. Izšķirošajā kārtā la -
bāko rezultātu uzrādīja Raš ma ne, 
tādējādi izcīnot uzvaru. Aiz sevis 
otrajā vietā viņa atstāja Somijas 
sportistu Joonasu Kallio un mā -
jinieku Pēteri Olesku. Vaser-
manis izcīnīja dalītu 5. – 6. vietu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


