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Laika grāmata sēļu zemē
Ziema šogad Latvijā untumaina. Decembris mūs pārsteidza
ar šim mēnesim netipisku aukstu
mu. Janvāris, savukārt, ar strauji
mainīgiem laikapstākļiem – ne
dēļas sākumā salst, nedēļas no
galēs atkusnis, vai otrādi. Te sau
le, te puteņi. Februāris gan ie
sācies šim mēnesim diezgan at
bilstoši – puteņiem seko atkušņi
un atkal putina. Viss plūstošs un
mainīgs – gluži kā dzīvē.
Ierasti februāŗa puteņu laikā,
februāŗa sākumā, Neretā atzīmē
etnografa, publicista un sabied
riskā darbinieka Mikus Skruzīša dzīves gājumu. Dzimis 1861.
gada 7. februārī Neretas Stanānu mājās saimnieka ģimenē,
aizgājis pasaulē un atgriezies

tēva mājās, Mūžībā aiziet 1905.
gada 10. februārī. Viņa mūža
devums pamazām paaudžu no
maiņas gaitā, pasaules un Eiro
pas lielo vēsturisko notikumu
nesto pārmaiņu rezultātā gan
drīz jau izdzisis no ļaužu atmi
ņas. Tādēļ šis laiks, kad Latvijas
kartē atgriežas vēsturiskā zeme
Sēlija, ir īstais brīdis Mikus
Skruzīša piemiņas atsvaidzinā
šanai. Sēlijas vārds un Neretas
cilvēku un dabas daudzinājums
skan arī jaunāku laiku neretieša
Jāņa Brūtgāna bērnības un jau
nības atmiņu grāmatā “Mana
Sēlija” Ligitas Kovtunas sakār
tojumā.
(Turpinājums 14. lpp.)
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Vēstules
redakcijai
2. lpp.

Latvieši
Kanadā
6. lpp.

Jānis Bolis
jaunā ampluā
7. lpp.

Kāpēc bēgļi mūk
no Eiropas?
8. lpp.

Lielzalves muižas saimniece Ilma Svilāne un novadpētniece
Ilga Cera

Pēteris Karlsons
un
Kārlis Streips
par Ziemas
olimpiadu
12. – 13.lpp.

Apgāda vadītāja ar jaunajām grāmatām Lielzalves muižas Rožu zālē

Gunaru Janovski
atminoties
15.lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20. lpp.
Neretas tautas namā dzied ansamblis Kadence

Lielzalves muiža ziemas mierā
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Latvian newspaper

L A S I TĀ J U BA L S I S
Čikāgā gan kādi latvji un biedrības
tomēr vēl dzīvi iraid...

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rigā, Ģertrūdes ielā 27, Riga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

www.laiks.us!

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

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

2022. gada 12. februāris – 18. februāris

Ar pārsteigumu laikraksta
Laiks (11.12. – 17.12. numurā)
rakstā par pagājušā gada valsts
svētku norisēm Priedainē (rak
stā “Ar tālskatu un tuvplānā”)
lasīju svētku runas teicēja Laŗa
Krēsliņa teiktā atreferējumu:
“Vai šie būs pēdējie Latvijas
valsts svētki Priedainē? Bostonā
vairs nav biedrības, Čikāgā –
nav, utt... Bet, diemžēl, katru
dienu kaut kas mirst. – Kas ir
tas, kas mirst. Aizmirst ir kaut
kas līdzīgs nāvei. Mirst un
Aizmirst.”
Droši vien runa ir bijusi
iecerēta kā mākslinieciska pro
vokācija, vēstot par šī brīža ne

apšaubāmi sāpīgajām tenden
cēm un noteikti tā savu mērķi
arī ir sasniegusi gan tās teikša
nas brīdī, gan arī atreferējumā.
Taču – es tikai mazliet gribēju
precizēt par situāciju Čikāgā,
kuŗā patlaban viesojos pie mūsu
tautiešiem. Nav gan arī īsti sa
protams, par kādu biedrību
L.Krēsliņš runā, jo Čikāgā to
latviešiem jau allaž ir bijis gana
daudz un ir pat, kā zināms, arī
vesela latviešu organizāciju
(biedrību) apvienība, kas tās
apvieno. Ja runa ir par Čikāgas
Latviešu biedrību – tad tā no
teikti ir dzīva, ja jau pavisam
tuvā nākotnē plāno savu piln-

sapulci un kopā drīz sanāks arī
Čikāgas pensionāri, arī Dauga
vas Vanagi... Kovidam nedaudz
atkāpjoties, mūsu tautiešu vēl
me biedroties, stiprinot citam
citu, atkal kļūst dzīva. Nu, jā, –
koptendence (paaudzēm diezgan dinamiski nomainot vienai
otru) nav ļoti iepriecinoša –
tomēr latvieši trimdā joprojām
biedrojas, ciktāl apstākļi to ļauj,
un turpina stiprināt cits citu un
tādējādi arī savu valsts ideju.
Vismaz šeit to ievēroju.
ARNIS ŠABLOVSKIS,
tā Kunga 2022. gada
3.februārī

Virtuāla, bet vērtīga velte
Nu jau turpat divus gadus
skaudrais vīruss ir ieslēdzis mūs
kā mūris vienpatībā. “Viena no
cilvēka lielākām baudām ir
divsaruna,” tā saka latviešu
daudzcienītā rakstniece Zenta
Mauriņa, bet vienpatība var būt
nežēlīga. Pateicoties zinātnes
attīstībai, savstarpējas sarunas
ir iespējamas, un datorā varam
piedalīties dažādos pasākumos.
Klīvlandes latviešu draudzes
mācītāja, LELBA Vidienes ap
gabala prāveste Dr. Sarma Eg
līte ir ierunājusi vairums svēt
brīžu, kas tuvina ne vien diev
vārdu izpratnei, bet rada arī
kopības izjūtu. Kādā no saviem
dievkalpojumiem viņa sakās
jūtamies kā balss tuksnesī,
nezinot vai viņā kāds klausās.
Man jāatzīstas, ka es viņas
teiktajā varu iedziļināties vairāk
ne kā baznīcā, it īpaši Dr.
Eglītes svēto rakstu izskaidrojumos, jo – varu apstādināt
datoru, lai pārdomātu! Un pē
dējo divu gadu gaŗumā jauki ir
bijis virtuāli noklausīties arī
citu latviešu draudžu dievkal
pojumus. Ļoti patika mācītāja
Ivara Gaides 2020. gada decem
brī rīkotais mūzikāli saistošais
Ziemassvētku dievkalpojums
Sv. Barnabas baznīcā.
Bet kā tad ar tikko pagājušiem
Ziemassvētkiem?
Mazā, sirmā kumeliņā... ak,
nē, jau, bet manā datorā atvērās
Latviešu evaņģeliski luteriskās
baznīcas Amerikā (LELBA) dā
vātā Ziemassvētku vēsts, kas

pauda it īpašu siltumu un
mīlestību. Ievadā vairāk nekā
30 balsis neklātienē, katra no
savām mājām, nodziedāja Ma
zais bundzinieks pārsteidzoši
vienotā dziesmā, un LELBA
Pārvaldes priekšniece, prāveste
Anita Vārsberga pateicās drau
dzēm par piedalīšanos šai ko
pīgajā Ziemassvētku svinēšanā.
Bostonas trimdas draudzes
nodziedātai Jūs, ticīgie, nāciet
sekoja Vašingtonas draudzes Es
skaistu rozīt` zinu. Skaista iz
skatījās ar latviskiem darināju
miem daiļotā Klīvlandes drau
dzes eglīte Māras Kauguras
dievvārdu lasījuma laikā. Bos
tonas draudzes dziedātā Kas ir
šis bērns Krisītes Skares vadībā,
ekrānā rādot Jēzus bērniņa
dzimšanas vietas attēlojumus
(creche) eglītes svecīšu gaismi
ņās pauda mieru un cerību.
Sveces gaismiņā Dr. Eglīte
savā uzrunā atgādināja, kā sen,
kā pasakā, Jēzus piedzimšanas
prieka vēsti sludināja eņģeļi,
bet tagad daudz kas svētkos ir
pārspīlēts. Viņa aicināja ļauties
brīnumam. Dievs ir ar mums,
viņš mūs redz un pazīst. No
Bostonas draudzes atska
ņotā
Andras Dix (altvijole) Ak, svētā
nakts Matt Dix pavadījumā aizveda domas tur tālā pagātnē.
No Vašingtonas draudzes
Ivara Kuškēvica Nikaja ticības
apliecinājumam sekoja Drau
dzes lūgšana Gijas Galiņas (lūg
šanas autore), Baibas Kļaviņas,
Zentas Apīnes un Jāņa Šulca

balsis, kas lūdza Jēzu Kristu
kliedēt dzīves tumsību. No
Vašingtonas draudzes Elises
Ģērmanes, Roberta Jansona un
Kārļa Kuškēvica jaunās balsis
dziedāja Jūs, bērniņi, aicinot
atgriezties tālā bērnībā, kad
ģimenes lokā pie eglītes dzie
dājām iemīļotās Ziemassvētku
dziesmas.
Lauma Zušēvica, LELBP ar
chibīskape, svētījumā vēlēja
Svētā Gara sadraudzību, un
Klusa nakts, datora lodziņā
rādot dziedātājus no ASV, Ka
nadas, Latvijas un Zviedrijas
(salicējs Emilio Jarufe ar palī
giem) kā skaista, vērtīga velte
mierināja un deva cerību un
gaismu. Viss atkārtojas, arī
miers virs zemes.
Dievkalpojumu izveidoja Dr.
Sarma Eglīte, LELBA BLUM
nozares vadītāja, ar prāvestes
Anitas Vārsbergas-Pāžas atbalstu un palīdzību. Video mon
tāžu un māksliniecisko ietērpu
izveidoja Silvija Kļaviņa-Barsh
ney, un draudzes iesūtīja mate
riālus. Nora un Pēteris Renerti
filmēja Klīvlandes svecīšu svēt
brīdi. Liels paldies visiem! Un
vēlam mazajam zīdainītim, Ma
tīsam Kocham, Jēzus bērniņa
tēlotājam, izaugt par ticības
takas staigātāju!
Cerību, mieru, mīlestību
Jaunajā gadā, un drīzu tikšanos
baznīcas dievkalpojumā
ANDA SŪNA COOK

Nedēļas gudrība

“Šodien prātam paliek aizvien mazāk vietas, ja runājam par reālo attieksmi pret dzīvi. Bet
emocijas var salīdzināt ar neiejātu ērzeli – ja uz tā uzsēdies un neesi iemācījies zvēru savaldīt,
tas tevi var sadragāt.”
Archibīskaps metropolits Zbigņevs Stankevičs

Nedēļas teikums

“Runā, ka brīdī, kad stadionā (Pekinā, XXIV ziemas olimpisko spēļu atklāšanā. – Red.)
iesoļoja Ukrainas sportisti, Putins esot nejauši “iesnaudies”.”
Žurnālists Juris Lorencs
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Latvijas Republikas vēstniecība
Amerikas Savienotajās Valstīs
izziņo pārvietojamās pasu
stacijas izbraukumu 2022. gada
8. un 9. martā, Ņujorkā.
Lūdzam ņemt vērā, ja būs no
vērojama koronavīrusa izplatība
un palielināsies inficēšanās ga
dījumu skaits, pārvietojamās
pasu stacijas izbraukums var tikt
atcelts.
Lai ievērotu visus epidemio
loģiskās drošības pasākumus
(telpu vēdināšana, virsmu dezin
ficēšana), sasniedzot maksimālo
apmeklētāju skaitu, reģistrēšanās
dokumentu noformēšanai tiks
pārtraukta arī pirms noteiktā
termiņa, 27. februāris.
Dokumentu noformēšanas
vieta:
Latvijas pastāvīgā pārstāv
niecība ANO Ņujorkā (333
East 50th Street, New York, NY
10022).
Ierodoties uz dokumentu no
formēšanu, mutes un deguna
aizsega lietošana ir obligāta!!!
Pakalpojums ir pieejams per
sonām, kuras Latvijas Fizisko
personu reģistrā ir norādījušas
savu dzīvesvietu ASV un snie
gušas informāciju par izmai
ņām, kas veiktas ASV insti
tūcijās (laulības reģistrācija,
uzvārda maiņa u.c.).
Kādi dokumenti jāiesniedz
vēstniecībai?
Lai pieteiktos pases un/vai
personas apliecības (eID kartes)

LINDA
TREIJA,
ALMA vadītāja
„Ar raitu soli, skaņu balsi –
maz’ bišķiņ skaļāk!“ – ar šādu
saukli XV Vispārējie ASV
Dziesmu un deju svētki ieskandina vienu no nozīmīgākajiem
šīs vasaras pasākumiem Ame
rikas latviešu sabiedrībā, kas
pirmo reizi notiks St. Paulā,
Minesota, no 29. jūnija līdz 4.
jūlijam.
Būtiska dziesmu svētku sa
stāvdaļa blakus koŗu koncertiem
un deju uzvedumiem, latviešu
komponistu jaundarbu, sim
fo
niskās, folkloras, populārās mū
zikas koncertiem, teātra izrā
dēm, rakstnieku lasījumiem, pa
sākumiem bērniem un jaunie
šiem ir vizuālās mākslas izstāde.
Šoreiz izstāde notiks, nedaudz
pārfrazējot dziesmu svētku saukli,
„– maz‘ bišķiņ savādāk!“. Tā tiks
izstādīta nevis centrālās vies
nīcas zālē, bet St. Paulas nozīmīgā vēstures pieminekļa Land
mark Center (https://www.landmarkcenter.org/) telpās, kur
notiks arī vairāki citi svētku
pasākumi. Pēc Ziemeļu galerijas
North Gallery (vadītāja Judy
Brooks) iniciātīvas to vesela
mēneša gaŗumā no 2022. gada
2. jūnija līdz 3. jūlijam varēs
apskatīt ne tikai latviešu publika,
bet arī plašāka sabiedrības daļa
– „dvīņu“ pilsētu iedzīvotāji un
to ciemiņi. Izstādi plašākai publikai atklās 2. jūnijā, bet Dziesmu

pieprasīšanai, izmantojot pār
vietojamo pasu staciju, līdz 27.
februārim uz Latvijas vēstnie
cību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas:
1) aizpildīts IESNIEGUMS
(pieejams vēstniecības mājas
lapā: https://www2.mfa.gov.lv/
usa/konsulara-informacija/
informacija-par-parvietojamopasu-darbstaciju );
2) Latvijas pases un personas
apliecības kopiju (ja tādas ir
pieejamas);
3) ja pasi pieprasa pirmo reizi,
tad jānosūta dzimšanas ap
lie
cības kopija;
4) dokumenta, kas apliecina
pastāvīgu uzturēšanos ASV, ko
pija (ASV pase, ASV vīza vai
uzturēšanās atļauja, darba at
ļauja, I-94 vai I-20 formas, vai
cita dokumenta kopija);
5) bērnam līdz 15 gadu vecu
mam pasi vai personas apliecību
var pieprasīt tas bērna vecāks,
kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī
vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli
apliecinātu (un arī ar Apostille
apliecinātu) piekrišanu bērna
dokumentu iesniegšanai un sa
ņemšanai; no 15 gadu vecuma
persona pati var pieteikties pases
saņemšanai.
Iepriekšminētie dokumenti jā
sūta uz e-pastu consulate.usa@
mfa.gov.lv, obligāti norādot savu

kontaktinformāciju (telefonu,
e-pastu).
Minēto dokumentu oriģināli
OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties
pārvietojamā pasu darbstacijā,
kā arī jāsamaksā valsts un kon
sulārā nodeva.
Samaksa veicama tikai ar
bankas karti (debetkarti vai
kredītkarti).
Cenrādis (dokumenta nofor
mēšana un pasta izdevumi uz
personas norādīto dzīvesvietu):
– Pase – 135 EUR
– Pase un personas apliecība
(ar aktivizētu parakstu eID
kartē) – 165 EUR
– Personas apliecība (ar aktivi
zētu parakstu eID kartē) –145 EUR
– Pase personām, kuras nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2022. gadā no
64 gadiem un 3 mēnešiem),
kurām piešķirta vecuma pensija
un kura uzrāda pensionāra ap
liecību, kā arī personām, kurām
ir I vai II invaliditātes grupa un
kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 120 EUR
– Pase un personas apliecība
(ar aktivizētu parakstu eID
kartē*) personām, kuras nav
sasniegušas 20 gadu vecumu, ir
pensijas vecumā (2021. gadā no
64 gadiem un 3 mēnešiem),
kurām piešķirta vecuma pensija
un kura uzrāda pensionāra ap
liecību, kā arī personām, kurām

ir I vai II invaliditātes grupa un
kura uzrāda attiecīgu dokumentu – 150 EUR
– Personas apliecība (ar akti
vizētu parakstu eID kartē), kuras
nav sasniegušas 20 gadu vecumu, ir pensijas vecumā (2022.
gadā no 64 gadiem un 3 mēne
šiem), kurām piešķirta vecuma
pensija un kura uzrāda pensio
nāra apliecību, kā arī personām,
kurām ir I vai II invaliditātes
grupa un kura uzrāda attiecīgu
dokumentu – 135 EUR
– Personas apliecība (eID karte)
personām, kuras nav sasniegušas
14 gadu vecumu,– 110 EUR.
Vēršam uzmanību, ka kopš
2021. gada 1. janvāra perso
nām, kuras sasniegušas 15
gadu vecumu, saņemot pasi, ir
pienākums saņemt arī personas apliecību (eID karti)!
Aicinām Jūs noformēt eID
karti arī tad, ja Jūsu rīcībā ir
derīga Latvijas pase.
eID karte valstspiederīgajiem
sniedz uzticamu, valsts garantētu
un drošu personas identifikāciju
arī elektroniskajā vidē.
eID kartēs ir ieviesti bezmaksas parakstīšanas un autenti
fi
kācijas sertifikāti ar neierobežotu
parakstīšanās reižu skaitu. eID
karte šobrīd tiek izsniegta ar
derīguma termiņu 10 gadi ag
rāko 5 gadu vietā.
Ieguvumi un ērtības, ko no

drošina eID kartes lietošana
ārvalstīs:
– ar personas apliecību, kurā
iekļauts un aktivizēts auten
ti
fikācijas sertifikāts, var apliecināt
savu identitāti attālināti –
elektroniskā vidē.
Šis aspekts ir svarīgs, lai varētu
pieteikt un saņemt pakalpoju
mus portālā www.latvija.lv, (pie
mēram, atkārtotas dzimšanas
vai laulības apliecības izpra
sī
šana, izziņu pieprasīšana, veikt
notariālas darbības attālināti);
– ar personas apliecību, kurā
iekļauts un aktivizēts elektroniskā
paraksta sertifikāts, var elektro
niskiem dokumentiem pievienot
savu elektronisko parakstu, kas
ir ekvivalents tradicionālajam ar
roku parakstītam dokumentam.
Papildus informācija pieejama
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes mājas lapā – https://
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/
pakalpojumi/personu-apliecinosi-dokumenti/pases/#1
Pēc 27. februāra ar katru in
teresentu, kurš būs pieteicies
pases un/vai personas apliecības
noformēšanai, sazināsimies telefoniski, lai noteiktu konkrētu
ierašanās laiku uz dokumentu
noformēšanu.
Papildu informācija Latvijas
vēstniecības ASV mājaslapā:
https://www2.mfa.gov.lv/usa/
konsulara-informacija

XV Vispārējo ASV dziesmu un deju svētku
Rīcības komiteja aicina latviešu māksliniekus
piedalīties mākslas izstādē
un deju svētku apmeklētājiem
un dalībniekiem – ceturtdien,
30. jūnijā, 11:45-12:30 Landmark
Center|North Gallery.
Landmark center celtni sāka
būvēt 1892. gadā. Greznā ēka
tika pabeigta 1902. gadā, un tur
iemitinājās tādas valsts iestādes
kā Federālā tiesa, pasts un citas.
Laika gaitā celtne cieta no
apsaimniekotāju bezatbildības
un nolaidīgās attieksmes. 1972.
gadā apņēmīgi pilsoņi izglāba
ēku no sabrukšanas un atjaunoja
to sākotnējā skatā. Landmark
Center ēka tika iekļauta Nacio
nālajā vēsturisko vietu reģistrā
un tika atvērta „dvīņu“ pilsētu
publikai 1978. gadā. Centrs
kalpo kā mūzikas, dejas, teātra,
izstāžu, sabiedrisko forumu kultūras centrs, un tur notiek ne
skaitāmi kultūras pasākumi. Ēkā
atrodas vairākas galerijas, no
kuŗām viena ir North Gallery. Šīs
galerijas telpas jau piedzīvoja
Amerikas latviešu mākslinieku
darbu klātbūtni 2018. gadā, kad
Landmark Center tika organizēti
pasākumi, veltīti Latvijas Simt
gadei, tai skaitā mākslas izstāde.
St. Paula un Mineapole ir arī
izcilā latviešu mākslinieka Jāņa
Kalmītes dzīves vieta, kurā viņš
pavadīja lielu daļu sava mūža.
Mākslinieks ir „ikoniski“ atpa
zīstams ar gleznotajām rijām,
kuŗas viņa gleznās ieguva sim-

mākslas, tēlainos vārdos – “no
Aicinām visus ieinteresētos
vāk
tās ražas“ vietu un nozīmi māksliniekus iesūtīt darbu
gan mūsu ikdienas, gan kultūras attēlus pavisam drīz – līdz 1.
dzīvē.
martam! Mākslinieki ir sirsnīgi
aicināti piedalīties ar saviem
pēdējā laikā tapušajiem darbiem. Izstādē tiks pieņemti
oriģināli mākslas darbi, ieskaitot: gleznas, akvareļi, zīmējumi,
grafika, fotografijas un citi darbi
uz papīra, kā arī dažādu ma
teriālu skulptūras un jaukto
techniku darbi. Darba lielums
nav noteikts, bet žūrijai ir tie
sības nolemt, cik lieli/smagi
darbi būs piemēroti galerijas
sienām un telpai. Tiks ievēroti
Skats no Ziemeļu galerijas / North Gallery, Landmark Center Landmark centra galerijas noteikumi.
Izstādei pieteiktie darbi tiks
žūrēti. Žūrija sastāv no profe
sionāliem māksliniekiem, vai
tādiem, kuŗi strādā mākslas jomā
un kuŗiem ir mākslas izglītība.
Izstādes kuratores – Māra
Pelēce un Linda Treija. Pieteik
šanās veidlapu un sīkāku informāciju var iegūt Dziesmu svētku
mājaslapā https://www.latviansongfest2022.org/dalibnieki-izstades vai rakstot uz maksla2022@gmail.com
Ar savu dalību būsim kā
labības grauds šajā „mākslas
rijā“, lai svētku laikā gūtie ie
spaidi, pozitīvā enerģija un emo
cionālais pārdzīvojums mūs vēl
ilgi sildītu!
Landmark Center, St.Paul
bolisku nozīmi. Arī šajā izstādē
mēs mēģināsim panākt nojaus
mu par Amerikas latviešu mākslinieku pēdējo gadu laikā tapušās
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Koncerts – pārsteigums jeb
Jāzeps Vītols arī būtu priecīgs un lepns!

Ir trešdiena – 2022. gadā 2.
februāris. Latvijā un Rīgā īsta
ziema. Covid pandēmijas nospie
došā miegainība iespaido visus.
Bet Merķela ielā 13, Rīgas Lat
viešu biedrībā kustība – nāk mū
ziķi, lai vēl izmēģinātu kādu
mūzikālu niansi, sakārtotu koncerta vietu, precīzētu lieliskā
koncertflīģela Stenwey & Sons
labāko atrašanās vietu, izkārtotu
apgaismojumu, proti, sagatavotos īpašam koncertam – Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadē
mijas Stīgu instrumentu kated
ras mācībspēku koncertam. Šī ir
jau 24. koncertsezona ciklam
“Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas mācībspēku, maģis
trantu un studentu koncerti”, kas
daudzus gadus notiek saskaņā
uz RLB un Mūzikas akadēmijas
noslēgto sadarbības līgumu un sen
iedibinātām draudzības saitēm.
Tuvojas 18.00, un maskotie

Koncertu atklāj profesors
emeritus, vecmeistars, vijolnieks
Juris Švolkovskis, un pie klavie
rēm – Natālija Zandmane. Ar
diviem franču klasiķu darbiem –
Morisa Ravēla “Skaņdarbs habaneras formā” un Kloda Debesī
“Valsis – La plus que lente – Re
mažorā”, kas skatītājus pārlieci
noši aizveda pilnīgi citā emociju
un tēlu pasaulē, prom no ikdienas.
Pirmajam jau arvien ir grūtāks un
atbildīgāks uzdevums – “uzdot
toni” visam koncertam, un no tā
lielā mērā atkarīgs viss koncerts
kopumā. Juris Švolkovskis un
Natālija Zandmane ar savu lielo
pieredzi un personības starojumu to lieliski veica. Ists paraugs
jaunajiem studentiem, jo uztraukums īstam māksliniekam jau ir
vienmēr – pirms katras iziešanas
publikas priekšā. Publika sirsnīgi
un atzinīgi to novērtēja ar aplausiem.
Franču impresionistus nomaina

visiem atcerēties kollēgu – komponistu, pianistu, un pasniedzēju
– Pēteri Plakidi. Spāņu mūzikas
pasaulē klausītājus ievadīja ne
parasts duets – Ēriks Kiršfelds
– čells, Kaspars Zemītis – ģitara.
Viņu izpildījumā Manuela de
Faljas “Nana” no 1914. gadā rak
stītā cikla “Septiņas spāņu tautasdziesmas” aiz liriski jūtīgās
noskaņas abu mākslinieku izpil
dījumā ļāva saklausīt drāmatiskā
Pirmā pasaules kaŗa elpa. To abi
mākslinieki lieliski, bet neuzkrī
toši izspēlēja, aizvedot mūs tā
laika Spānijā.
Spāņu noskaņu pārņēma ame
rikāņa Čarlza Aivza Otrās so
nātes vijolei un klavierēm Otrā
daļa “Šķūnī” vijoļspēles viesprofesora Gunara Larsena (mūsu
tautieša no Šveices) un Natālijas
Zandmanes kopējais sniegums.
Abu meistarība un saspēles ju
tība apbrīnojama, izpildot tieši

varētu raksturot I daļas izskaņu,
kas ne tikai ar valša ritmu un
vieglumu pavadīja skatītājus
starpbrīdī, bet radīja arī interesi
– kāds būs II daļas sniegums ?
Starpbrīža sarunas bija tik
emocionāli pozitīvas, ka tas
pagāja nemanot, kad jau bija
jāieņem vietas koncerta II daļai.
II daļai kvalitātes latiņa tika
pacelta ļoti augstu jau pirmajā
skaņdarbā – Ludviga van Bētho
vena “Variācijās par Volfganga
Amadeja Mocarta operas “Burvju
flauta” tēmu” docētājas Gunas
Šnē – čells un Agneses Egliņas –
klavieres – interpretācijā. Spī
došs mākslas, meista
rības un
interpretācijas savijums!
Kaspara Zemīša divi orģināl
darbi, kā komponistam un iz
pildītājam ““Vasaras noktirne” un
“Kā putni debesīs” – dziļi personiski un intīmi. Par to rašanos
sākumā izstāstīja pats autors, kas

Slavenā “Čechu kvarteta” otrā
vijolnieka, Dvoržaka skolnieka,
jaunās mūzikas līdeŗa Jozefa
Suka Appassionato deva liriski
emocionālu atslodzi, lai sagatavotu klausītāju mūsu, 2020.
gadā Viņsaulē aizgājuša komponista Juŗa Ābola miniatūro
mūzikas asprātību “Zilonis un
pelīte” , kas bija, gan skaidra gan
virtuoza, gan asprātīga Sanda
Šteinberga un Ilzes Dzērves
perfektajā izpildījumā.
Noslēguma akordu koncertam
sniedza docētājs, pašreiz Latvijā
vadošais vijolnieks solists Georgs
Sarkisjans kopā ar Gunas Šnē
čella spēli, atskaņojot populārā
norvēģu klasiķa Johana Halvor
sena “Pasakalju par Georga Frīd
richa Hendeļa tēmu”. Emocio
nālais, techniski virtozais snie
gums sniedza absolūtu māksli
niecisku baudījumu, ko apliecināja
bagāti aplausi noslēdzot koncertu.

Juris Švolkovskis

Pēteris Trasuns

Sanita Glazenburga

Kaspars Zemītis

Jekaterina Suvorova

Natālija Zandmane

Sanita Zariņa

Ēriks Kiršfelds

Gunars Larsens

Terēze Zīberte Ījaba

Guna Šnē
skatītāji, jau laikus ieradušies,
uzrāda Covid sertifikātus un ieņem
zālē savas vietas. Īpaša noskaņa –
satraukuma pilna, jo uzstāsies
mūziķi – pedagogi! Un tas nepa
visam nav tas pats, kas vadīt
stundas mācību procesā klasē.
Laiks sākt, un cikla vadītājs pia
nists profesors Normunds Vīksna
īsā uzrunā apsveic skatītājus un
stāsta par tiem, kuŗi mūzicēs un
kas tiks atskaņots. Jāsaka, ka kon
certa programmu veidoja paši
mūziķi – pedagogi, izvēloties skaņ
darbus pēc savas izvēles, un tas jau
bija kaut kas īpašs! Stīgu instrumentiem ir sevišķa nozīme, va
rētu teikt – vadošā loma plašajā
orķestra instrumentu klāstā.

Agnese Egliņa
mūsu pašu komponista Tālivalža
Ķeņiņa 1979. gadā rakstītā “Elē
ģija un Rondo” jaunā docētāja
Pētera Trasuna interpretācijā.
Un tā jau ir cita mūzika – mo
derna, asu kontrastu pilna. Ko
pējo noskaņu noteica Pētera
Trasuna bagātais alta skanējums
un interpretācija, kopā ar Natā
lijas Zandmanes meistarīgo un
pārliecinošo klavieŗpavadījumu.
Pasniedzēja vijolniece Sanita
Zariņa kopā ar pianisti Sanitu
Glazenburgu bija izraudzījušās
Pēteŗa Plakiža asprātīgo, īsi pirms
aiziešanas Mūžibā 2017. gadā rak
stīto “Mālers apmeklē kabarē”.
Smalks, jutīgs, bet nedaudz attu
rīgs atskaņojums, liekot mums

Anda Eglīte
šo neparasto un sarežģīto autoru.
Bet arfas un akordeona salikums – tas jau pavisam neparasti! To dzirdējām Džordža Mei
jera skaņdarbā For Heavens Sake,
ko nospēlēja pašreiz vadošā arfas
spēles māksliniece docente Jeka
terina Suvorova kopā ar savu
dēlu Alekseju.
Pirmo koncerta daļu noslēdza
klasiskais, bet ne vieglais Dmit
rija Šostakoviča darbs divām
vijolēm “Trīs dueti” opuss 97d –
Prelūdija, Gavote, Valsis. Asociē
tās profesores Terēzes Zībertes
Ījabas, Gunara Larsena un Na
tālijas Zandmanes izpildījumā.
Saspēle, ansambļa līdzsvars,
stabilitāte un meistarība – tā

Ilze Dzērve
lika pilnībā saprasts skaņdarbu
idejas un to izpildījumu.
Vilhelms Stenhammars, ma
zāk zināmais komponists bija kā
jaunatklājums Allegro con anima
no Sonātes vijolei un klavierēm
la minorā ar izcilo un saskanīgo
Terēzes Zībertes – Ījabas un
Toma Ostrovska izpildījumu.
Bet pārsteigumi seko! Divas
kokles – “kokļu duetam” rakstī
tais Edgara Cīruļa skaņdarbs
likās tik mūsdienīgs, ka, klauso
ties to dzīvajā izpildījumā, grūti
bija noticēt, ka tas ir klasiskās
kokles skanējums, kur lektore
Anda Eglīte un kopā ar kollēgu
Daci Priedīti radīja neparastu
skaņu pasaules noskaņu.

Georgs Sarkisjans
(Žēl tikai, ka nedzirdējām ne
vienu kontrabasu ?!)
Šis koncerts, varētu teikt, bija
īsti olimpiska azarta garā, kas
deva ne tikai ieskatu mūsu stīgu
instrumentu skolas panorāmā,
bet arī gandarījumu par mūsu
stīgu instrumentu skolas augsto
un stabilo kvalitāti. To noslēguma
vārdos apstiprināja arī profesors
Normunds Vīksna, izsakot patei
cību visiem pasniedzējiem, kā arī
sniedza informāciju par nākamo
koncertu, kuŗā mūzicēs sniegs
ārvalstu studenti, kas mācās
mūsu mūzikas Alma Mater.
Paldies par šo patiesas mūzikas
brīnuma pilno vakaru!
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Laba manta prasās kopsaucēja

EDUARDS
“Jaunā Gaita”, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, 307. N-rs, 2021. g., ziema, 76 lpp.
SILKALNS
Kas gan būtu žurnāls bez
Laikā reiz bija sleja Pašu pirtī dēļ Latvijā izraisīja, maigi iz diem “trimdas sektoriem” pār ir informāciju un pārspriedumu
nodevas aktuālitātēm! Jaunās un pasaulē. Tas atgādina, ka sakoties, pārrunas. Gan Latvi stāt kasīties?
dažādība un daudzveidība, tad
Gaitas 2021. gada ziemas lai jaunu notikumu nav vien t. s. jas, gan latviešu aktuālitātes
Ja par aktuālitāšu trūkumu citos periodiskos izdevumos
dienā tādas uzvirmo vairāk lielajā pasaulē, bet ka tādi ir arī parādās žurnāla mākslas sa žurnālā nevaram sūdzēties, tad lasītājam tomēr patīk uziet
kārt. Ziemai ir sasaiste ar Zie mūsu pašu mājās. Pašu pirti daļās, grāmatu recenzijās, nek- par kaut kāda tematiska kop kādu caurviju momentu, kādu
massvētkiem, bet tiem nodevu
rologos.
saucēja trūkumu gan. Visos kopsaucēju, kas radītu iespainodod vācu rakstnieka Arnolda
Jaunajai Gaitai vispār rak četros Rīgā izdotos žurnālos, du, ka nodrukātajam tekstam
Cveiga jau 1961. gadā pub
sturīgā dzejas pārbagātība 307. kādus abonēju – Ir, Sestdiena, nav tikai gadījuma raksturs, bet
licētas noveles “Notikuma vieta
numurā sit sevišķi augstu vilni. Svētdienas Rīts un Katoļu Baz ka ietverts ir arī kāds vadmotīvs,
– Betlēme” tulkojums. Ingas
Septiņu autoru dzejoļi aizņem nīcas Vēstnesis – sākumā ir kāds kopsaucējs.
Pizānes stāstiņā “Divas trauku
22 no izdevuma 76 lappusēm, redaktora sleja, un galvenais
Andŗa Zeibota stāstā “Fejka”
švammes” atspoguļojas kovida
piecas lappuses aizņem trīs redaktors vai tā aizstājējs pie pamanām vārdu pāri cilvēkslaikmets, kur meitene “pandē
dzejnieku krājumu recenzijas, vērš lasītāju uzmanību plašā izgāztuve. Jebkuŗš cilvēka veimijas sakarā” cer un sapņo:
bet divās lappusēs cildināta kiem, spilgtākiem, uzmanību dojums var pārtapt par izgāz
“Tūlīt beigsies ierobežojumi vai
dzejniece Velta Toma, kopā pelnošākiem rakstiem, ar kā tuvi, ja tajā satilpina nevienam
tūlīt tie mīkstināsies, vai atgrie
dzejai un rakstiem par dzej diem lasīšanas gaitā iznāks sa vairs nevajadzīgas, sabojājušās,
zīsies vecajās sliedēs.” Ka žur
niekiem sanāk 29 lappuses, kas stapties. Bieži piedāvātais kop nekvalitātīvas vai savā starpā
nāla iznākšanas laikā milst kon
jau dūšīgi pārsniedz trešo daļu saucējs ir drusku tā kā aiz nesaderīgas mantas. Uz Jauno
flikts starp Ukrainu un Krie
no lappušu kopskaita. Par Veltu matiem pievilkts, tomēr pat tad Gaitu var attiecināt tikai pēdējo
viju, atgādina Silvijas Ģibietes
Tomu un viņas padomju laika tas rada labvēlīgu iespaidu, ka no šiem četriem vārdiem. Taču
apcere par kādu somu romānu:
deviņiem “svētceļojumiem” uz izdevuma veidotāji ir centušies nesaderība var būt arī tikai
“Kāpēc grāmatas recenzijā tik
Latviju runājot, vai nebija laiks strādāt mērķtiecīgi un domāt šķietama, un to var novērst ar
sīki iztirzāju … ceļojumu pa
izbeigt “cita trimdas sek
tora” par sava devuma kopiespaidu. kādu ievadu, kādu saistvielu.
Ukrainu? Laikam jau tāpēc, ka
kacināšanu par to, ka tajā pa Katoļu Baznīcas Vēstnesī pat Jaunajai Gaitai uzrādīts vesels
tā krieviem vienmēr ir šķitusi vistiešāk parāda Lindas Treijas rādījusies pret dzejnieci vērstā kāda ceturtā daļa vai vairāk no ducis redaktoru. Vai viņi savā
pārāk pievilcīga, lai no tās tā raksts “Strīdus siena Akas ielā” “ažiotāža”. Vai vairāk nekā trīs visa teksta atvēlēta vienam starpā vai caur galveno redakvienkārši atteiktos.” Lūk, vēstu par mākslinieka Kristiāna Brek desmit gadus pēc kultūrsakaru noteiktam, vairāku autoru sa toru arī sazinās? Vai agrīnākie
res un mūsu pašu laikmeta dik tes veidoto plikņu gleznojumu aktuālitātes zaudēšanas nebūtu rūpētu rakstu tematam, kas tad materiālu ievācēji painformē
tētas aktuālitātes piešķiŗ šai Jau uz kādas sākumskolas sienas, pienācis laiks par reiz daudz arī nosaukts uz vāka.
vēlīnākos, kādus materiālus
najai Gaitai savu kopsaucēju.
kas bērnu samaitāšanas draudu diskutēto tematu starp dažā
Ja laikraksta sekmju pamatā viņiem jau izdevies sadabūt?

Vai uzražots dižpārdoklis?

Arno Jundze, “Vienīgais liecinieks”, romāns, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2021.g. 192 lpp.
Kad biju nonācis līdz Arno
Jundzes jaunā romāna “Vie
nīgais liecinieks” aizmugurējam
vākam, izlasīju autora piezīmē,
ka viņa sacerējuma fiktīvā
stāstītāja jeb es-personas vārds
esot Džo. Vēlāk, grāmatu
vēlreiz pāršķirstot, piecās vietās
Džo vārdu patiesi uzgāju, bet
kas tas ir, salīdzinot ar simtām
reižu, kad cilvēks, runājot pir
majā personā, sevi sauc par
Esu! Par romāna varoni kā par
Esu domāt mani vedina arī tas,
ka dažā ziņā saplūst it kā vienā
personā ar faktisko Esu, kam
vārds, kā zinām, ir Arno. Ess ir
rakstnieks un televīzijas raidī
jumu veidotājs, gluži kā rakstnieks Arno Jundze. Pārdomājot,
kādā situācijā viņš dzīvē no
nācis, faktiskais rakstnieks
vienā mutē ar fiktīvo saka:
“Varbūt vajadzētu uzrakstīt
vēl kādu duižpārdokli. Roka
iesista, zināju arī, ko publika no
manis vēlas. Es tiešām slaidi
nospļāvos par to, ko profesionāli
rakstnieki par manu grāmatu
aizgūtnēm gānījās un sauca to
par sūdu. Lai nu paši uzraksta
kaut ko, kas cilvēkus patiesi
interesē un ko viņi grib lasīt,
balsojot par grāmatu ar savu
maciņu un atstājot naudiņu
grāmatnīcās.” (146.lpp.)
Lai tuvinātu savu garabērnu
dižpārdokļa statusam (starp
citu, kad “Grāmatu Draugs”
reiz izdeva bestsellerus, vārds
dižpārdoklis vēl nebija izgud
rots!), rakstnieks liek savam
Esam, kuŗš no Rīgas aizbraucis
uz Viļņu, lai mierīgākā vidē
nodotos radošam darbam,
piedzīvot vienas slepkavības,
nezinot kļūt par narkotisku
vielu pārvadātāju, kļūt par
aizdomās turētō noziegumā,
vārdu sakot – notikt visam kam

trakam, lai lasītāju maciņi jo
dūšīgi vērtos vaļā. Dzimumaktu
aprakstu grāmatā ir ka biezs,
pirmais no tiem jau teksta
pirmajā lappusē. Smalkiem sa
loniem nepiemērota leksika,
cik uziet. Salīdzinājumi un

Pasaule ir pilna šāda veida
romānu. Anglosakšu zemēs
tāds kā “Vienīgais liecinieks”,
visticamāk, parādītos brošēts
un netiktu pagodināts ar cietajiem vākiem. Arī “Vienīgajam
lieciniekam” izdevējs ārzemēs,
uz galvošanu, atrastu, ja tam
piedāvātu, gana veiklu tulkojumu. Tā sauktā latviskā momen
ta ir pietiekami maz, lai tas
ārzemju lasītājus, mūsu ģeogra
fijas nepazinējus, neietekmētu.
Cits jautājums ir, vai ārzemēm
tiešām vērts piedāvāt gan kompetentu mantu, tomēr ne spilgtu un no līdzīgām atšķirīgu.

Par darbības vidi runājot,
tekstā ir pieminēta un par sa
viem piedāvājumiem pacildi
nāta vārdā nosaukta kafejnīca
un restorāns Tērbatas ielā Rīgā
un cits restorāns augšstāvā virs
Galerijas Rīga. Gribu apmieri
nāt ziņkāri: vai par šādu iz
tapību autoram arī kas atlec?
Vai iespējams tikt pie brīvām
pusdienām? Ja atbilde izrādī
tos pozitīva, arī es varētu pa
pildināt savus avīžrakstus par
gara mantām ar norādēm, kur
var labi paēst un padzerties.
Vecās skolas cilvēki ar skolmeistarisku pieeju varētu gribēt

pakratīt rādītājpirkstu Arno
Jundzes virzienā un retoriski
vaicāt: vai tad no paša Latvijas
Rakstnieku savienības valdes
priekšsēža nevarējām sagaidīt
ko dziļāku un mākslinieciski
augstvērtīgāku? Liberālāk domā
jošo atbilde uz tādu jautājumu
varētu būt: lai jau katrs raksta,
kā viņš grib un prot un kas
viņam sagādā prieku! Lai vien
lasītāja maciņš plok, bet izde
vēja un rakstnieka maks pildās!
Tas taču ir visas Arno Jundzes
vadītās Rasktnieku savienības
interesēs. Par miljonāriem ne
viens nekļūs tik un tā.

LAIKA GRĀMATA JAUNUMS
metaforas liecina par autora
kompetenci vārdu vīšanā, pat ja
šos tas drusku smaržo. Mazāk
spējīgs narkotiku izplatītājs
tiek nosaukts par “siezgan sīku
suņa sūdiņu pie sandales zoles.”
(136.) Ābols no zirga nemēdzot
tālu krist. (163.) Raupjie dar
boņi un viņu vide jūtīgākiem
lasītājiem varētu nebūt pa
prātam, bet fabula turas kopā,
pakļaujas rakstnieka stūrēšanai.
Noslēpumu un neskaidrību no
skaidrojumu romāna pēdējā
nodaļā, kur par nogalinātu uz
skatīta persona izrādās esam
dzīva un kā Esam, tā lasītājiem
visas mīklas atklāj un atrisina,
dažām rutinētam krimiķu lasī
tājam var šķist par vieglu un
vienkāršu.

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
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Pretstati. Piepildījums

MĀRIS
BRANCIS
Tā radošā mantojuma pār
zinātājs Viesturs Amats nosaucis sava krusttēva gleznotāja
Valerijana Dadžāna (19322012) 90 gadu piemiņas izstādi
Jelgavas Sv. Trīsvienības baz
nīcas torņa izstāžu zālē, kas tur
apmeklējama līdz 31.martam.
Uzreiz jāpie
bilst, ka šis māk
slinieks nav plaši
pazīstams, lai
gan liela viņa
gleznu kollek
cija glabājas kā
Ģ. Eliasa Jel
ga
vas vēstures un
mākslas mūzejā,
tā Daugavpils
Marka
Rotko
mākslas centrā,
kur 2015. gadā
tika sarīkota lie
la jubilāra darbu
izstāde un kam
tika uzdāvinātas
15 gleznas (Jel
gavā atrodas 17). Vērsis.1980
Valerijans Da
džāns ir autodidakts, kuŗš glez
niecību apguva no mākslinie
kiem, ar kuŗiem ik dienas
saskārās darbā toreizējā Revo
lūcijas (tagad Latvijas Kaŗa)
mūzejā, ar Imantu Blanken
burgu, Kurtu Fridrihsonu, Jāni
Pauļuku un no grāmatām. Pār
lūkojot atstāto mantojumu,
pamanāms, cik neatlaidīgi un
mērķtiecīgi jubilārs gāja pa
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mākslas ceļu, un tas nebija
viegls – nācās sākt no paša sā
kuma, izbrist purvu purvus,
grimt dūksnājā un atkal sa
sprin
dzināt visus spēkus, lai
izkārpītos tīrelī un ieraudzītu
sauli un lai iegūtu savu balsi

par vēsturi. Tas noveda pie tā,
ka viņš studēja vēsturi Latvijas
Valsts universitātes Vēstures un
filoloģijas fakultātē. Studiju
biedrs topošo vēsturnieku iepa
zīstināja ar Medicīnas institūta
audzēkni Intu Čaksti, Latvijas

kaut arī Valerijans nedrīkstēja
strādāt par vēstures skolotāju –
vēl mācīs skolu jaunatnei pa
tiesību, bet būvēja ap sevi savu
pasauli, garīgi spēcīgu un neat
karīgu, kuŗā darbojas citi likumi.
Valerijans Dadžāns atrada vēl

Valerijana Dadžāna pašportrets un krustdēls Vieturs Amats
citu mākslinieku kopkorī, citiem
vārdiem, atrastu savu neatkār
tojamu pasaules skatījumu un
rokrakstu.
Jubilārs nāca no Latgales.
Viņš piedzima apriņķī, kuŗa
vairs nav – Abrenes apriņķa
Viļakas pagasta Jauju ciemā.
Agrīnā bērnībā zēnam patika
gan zīmēt, gan griezt kokā
figūriņas, gan arī lasīt grāmatas

pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
dēla dakteŗa Ringolda Čakstes
meitu. Pazīšanas pārauga mūža
mīlestībā, kas palīdzēja pastāvēt
un saglabāt sevi, deva spēku
katrā dzīves solī. Viņi abi “iz
baudīja” dzīvi valstī, kuŗā pa
gātne bija noliedzama. Inta
Čakste sevi un dzimtu neno
liedza, pat negrasījās mainīt
cēlo uzvārdu. Viņi nepadevās,

vienu spēka avotu – glezniecību.
Kad tika apgūti pamati, lai
varētu mākslas pasaulē justies
brīvi un neierobežoti, Mazu
lītis, kā jubilāru mīļi dēvēja paši
tuvākie cilvēki, sāka gleznām,
tēliem, idejām pieiet pēc savas
gribas. Pirmajā laikā, kad vairs
nebija jādomā par mākslas ābeci,
viņš gleznoja klusās dabas un
ainavas, taču ne tāpēc, lai atai-

notu īstenību, cik būtību. Sva
rīgāks bija krāsu iedarbīgums,
kompozīcijas ritmika.
Vēlākā laikā Valerijans Da
džāns lielu vērību pievērsa glez
nas virsmas apdarei – viņā pa
modās eksperimentētāja gars.
Blakus biezām krāsām māksli
nieks sadomāja uz virsmas likt
dažāda veida audumus, auklas,
pat apģērbu gabalus, pēc tam
iet tam pāri ar krāsām. Taču
gleznu fiziskā sākotne nebija tas,
kurp tiecās viņa mākslas mērķis.
Valerijans Dadžāns studēja
pasaules modernās mākslas pie
dāvātās varbūtības. Gleznotāja
darbos var atrast pat, teiksim,
Pikaso citātus, turpretim lat
vieša ideja bija gluži cita, savrupa.
Viņš nekopēja, gleznotājs tiecās
izteikt savas pārdomas par
dzīvi, meklēja tēlus un iespējas
vizuāli atainot savus secinā
jumus. Ar gadiem mākslinieks
kļuva personiskāks, tādēļ atrast
autora domu ne allaž ir ātri un
viegli. Visbiežāk mēs varam
tikai noģist attēlotā precīzu
simboliku, jo katram pārdzī
vojums un sajūtas ir atšķirīgas.
Jubilāra darbi ir izteikti mo
numentāli, tie ir atbrīvoti no
sīkumiem, liekvārdības. Iespē
jams, ka tas rodas no tā, ka
mākslinieks darbojās ar metāl
kalšanu. Joprojām uz Jelgavas
mūzikas skolas skatuves atrodams Valerijana Dadžāna kaltais
mūzikai veltītais sienas dekors.

L AT V I E Š I K A NA DĀ

Latvieši piedalās Ņufaundlandes vēstures veidošanā
VITA GAIĶE
Pagājušā rudenī Breakwater
Books izdevniecībā iznākusi
grāmata “Daudzu krastu zeme:
stāsti no daudzveidīgās Ņu
faund
landes un Labradoras”
(“Land of Many Shores: Stories
from a Diverse Newfoundland
and Labrador”). To sakārtojusi
Ainsley Hawthorn, norādot, ka
“skatoties ar citu acīm, paveŗas
jauns skatījums uz vietu, ko
saucam par mājām”.
Šajā krājumā rakstnieki
publicējuši stāstus par dzīvi
Ņufoundlandē un Labradorā.
Uzsvars likts uz pamatiedzīvo
tājiem, kultūras minoritātēm,
LGBTQ+, cilvēkiem ar garī
giem vai fiziskiem traucēju
miem un citām līdz šim maz
dzirdētām balsīm ar perso
nī
gām, skaudrām, atzinīgām un
kritiskām vīzijām par zemi,
kuŗā dzīvojam.
Krājumā ir izcelta pieredzes
daudzveidība, kas gūta dzīvojot
Ņufaundlandē un Labradorā,
no seksa industrijas strādnie
kiem līdz ticīgajiem, kas nav
kristieši, no citu zemju kolonistu pēctečiem līdz šīs zemes
pamatiedzīvotājiem, un tā sniedz
vielu pārdomām un iemeslu

Ilgas Lejas stāsts iekļauts grāmatā
“Land of Many Shores: Stories from a Diverse Newfoundland and Labrador”

svinēt šīs zemes daudzveidību.
Rakstniece Kathryn Taylor
savā youtube kanālā “Let’s Get
Writing” uz sarunu aicinājusi
grāmatas idejas autori un
sakārtotāju Ainsley Hawthorn
un divas no stāstu autorēm
Michelle Butler Hallett un latvieti Ilgu Leju.

to ignorējot tās dzīves un
stāstus, kas jau šeit ir.
Krājumā iekļauti 25 autoru
darbi, un viņu vidū ir gan jau
vairāku grāmatu autori, gan arī
tādi, kas iepriekš nebija neko
publicējuši. Grāmatas tapšana
aizņēma divarpus gadus.
Ilga Leja ir uzaugusi Ņufaund

Ilgas Lejas adījumi
Ainsley Hawthorn norāda, ka
grāmatas ideja radās, domājot
par to, kā mēs par provinces
daudzveidību runājam šobrīd
– it kā tas būtu kas jauns, līdz ar

landē, bet tagad dzīvo Hali
faksā, Jaunskotijā. Viņas dzīve
saistīta ar grāmatām, strādājot
par bibliotēkāri. Krājuma sa
kārtotājas uzmanību Ilgas vārds

bija pievērsis, lasot par viņas
darbu kopā ar baltvācieti Su
sanne Hynes (dzim. Rodzēvicu),
vācot mutvārdu vēsturi, inter
vējot cilvēkus, kas ieradās Ņu
foundlandē pagājušā gadsimta
50. gados no Latvijas. Savu
stāstu Ilga Leja iesāk ar vār
diem: “Mēs nekad nebijām
domājuši palikt Ņufaundlandē”,
tomēr viņa tur uzauga un sauc
šo provinci par savām mājām.
Intevijā Ilga Leja izskaidro
apstākļus un iemeslu, kādēļ
viņas vecāki kopā ar daudziem
citiem latviešiem bija spiesti
atstāt savu dzimto zemi. Viņi
ieradās Ņufaundlandē īsu brīdi
pēc tam, kad Ņufaundlande
pievienojās Kanadai un bija
nepieciešams darbaspēks pro
vinces industriālai attīstībai.
Ilgas tēvs bija inženieris Latvijā,
strādājis ģipša rūpniecībā, un
viņa zināšanas un pieredze lieti
noderēja cementa rūpnīcas
celšanā Corner Brook pilsētā.
Viņš tika nozīmēts par galveno
inženieri un viņa atbildībā bija
sagādāt darbiniekus rūpnīcas
celšanai. Protams, tie bija tie
cilvēki, ko viņš jau pazina
Latvijā, kopā ap 70 cilvēku –

gan inženieŗi, gan darbu vadī
tāji, gan techniskie darbinieki,
gan strādnieki, kas visi apmetās
Corner Brook ar savām ģime
nēm.
Runājot par to, kā baltieši
ietekmējuši Ņufaundlandi, Ilga
stāsta, ka latvieši, ierodoties ar
pilnīgi izpostītām dzīvēm, sāka
veidot savu kopienu cieši kopā
ar vietējiem iedzīvotājiem, īpaši
kultūrālā jomā spēlējot teātri,
gan pašiem dziedot un rīkojot
koncertus, gan aicinot uzstāties
profesionālus mūziķus. Tomēr
kā ievērojamāko panākumu
Ilga atzīmē slēpošanu. Tajā
laikā pilsētas apkārtnē nebija
slēpošanas klubu, bet latvieši
kopā ar vietējiem iedzīvotājiem,
citiem baltiešiem un ziemeļu
valstu tautiešiem tādu nodibi
nāja, vēlāk izveidojot iecienītu
slēpotāju vietu, kas pastāv vēl
tagad Marble Mountain Resort.
Ilga Leja ir arī lieliska rok
darbniece, un viņas darbus
apskatīties un iegādāties var
mājslapā: ilgaleja.com.
Ir labi apzināties, ka latviešu
ieguldījums Kanadas kopīgā
vēsturē tiek saglabāts arī nā
kamām paaudzēm.
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Stāstiņš no mežmalas:
Jauna karjera un pienākumi

JĀNIS
BOLIS
Nu jau ir pagājis vesels gads,
kopš dzīvojam mūsu omulīgajā
mājiņā pašā mežmalā. Te aiz
rautīgi barojam apkārtnes putnus, kuŗiem palaikam veikli
uzbrūk vesela vāveŗu armija un
zaķene vārdā Tusnelda. Labi
gan, ka neaizgājām uz kādu
pensionāru paradīzi lai gan
tādās tiek piedāvātas visādas iz
priecas un nodarbības. Es tagad
diemžēl netikšu uz elegantiem
danču vakariem dejot salsu, ko
iemācījos Kubā; uz pinēju kur
siem, lai mācītos grozus pīt;
nevarēšu kļūt par olimpisku
čempionu kokos kāpšanā vai
šufelbordā vai par kriptozoologu
ar vilkaču speciālitāti.
Šeit mums tomēr ir dažādība
un visādā ziņā pievilcīga gaisotne. Mūsu mazā miestiņā dzīvo
veci un jauni, slimi un veseli
dažādu izcelsmju ļaudis Arī
bērnu un pusaudžu te netrūkst.
Ar prieku katru rītu es skatos, kā
gaŗām.nobrauc dzeltenais skolas
bušiņš. Drīzi pēc tam parādās
staigātāji, kas apbrīnojami pacie
tīgi streipuļo līdzi dažādu lie
lumu enerģiskiem suņiem, kuŗi
viņus rauj uz visām pusēm.
Tā kā kovids un vecums ir
ievērojami ierobežojuši man
pabeigt iecerētos pasaules apce
ļošanas plānus, es sāku skatīties,
kā citādi izmantot brīvo laiku.
Mūsu mazā meža mājiņa ir daļa
no Stonegate ciemata kopīpa
šuma, ko pārrauga piecu personu valde. Decembrī notika
valdes vēlēšanas, un pirmo reizi
mūžā es kļuvu par kandidātu un
līdz ar to par vietējo polītisko
aspirantu. Mana kandidatūra
ļoti sajūsmināja mazmeitas Ainu
un Līviju. Abas uz vietas bija
gatavas ar kūciņām apciemot
visu ciematu, lai pārliecinātu
balsotājus, ka es esmu labākais
iespējamais kandidāts. Es, pro
tams, viņas brīdināju, ka kuku
ļošana nav legāla.
Šoreiz vēlēšanās bija tikai
viena valdes vakance, un man
radās konkurente, dedzīga kād
reizējā Irānas šacha Muchameda
Rezā Pehlevi perioda aristo
krāte, kuru 1979. gada musul
maņu revolūcijas laikā Ajatola
Homeinī izmeta no valsts.
Debates bija gaŗas un saistošas.
Irāniete lielījās ar savu doktora
gradu un pieredzi kopīpašumu
vadīšanā. Vēlēšanas kampaņā
viņa uzstājās ar tik plašu un
dārgu uzlabojumu programmu,
ka, ja visu to mēs mēģinātu
īstenot, viņa būtu piedzīvojusī
vēl vienu, šoreiz saimniecisku,
revolūciju. Viņa arī bija neap
mierināta un agresīvi nopēla
pašreizējo valdi. Tā esot stulba,
slinka un nelaipna. Jāsaka, kaut
gan ar tādiem kolēģiem es pats
labprāt un ar prieku sastrādātos,
tomēr dāmas agresīvā personība
nedeva ticamību viņas argumentiem. Kā gan ar tādu uzbrukumu konkurēt? Es viņai braši
oponēju, sakot, ka viņas plašā
programma mūsu omulīgo cie
matiņu novedīs bankrotā. Ap
solīju strādāt teicami un pēc
iespējas laipni. Mātes un korpo
rācijas izskolots, es jau vienmēr
tāds esmu bijis, sevišķi pret

LAIKS

dāmām. Es arī uzsvēru savu
dzīves pieredzi. Lai gan man
nebija sevišķas pieredzes darbā
ar kopīpašumiem, bet bija taču
liela pieredze kopdzīvē. Virc
burgas bēgļu nometnē pēc Otrā
pasaules kaŗa vienā lielā istabā
mūsu ģimene dzīvoja kopā ar
trim citām. Viena ģimene no
otras tikām atdalīti tikai ar
nometnes plānām segām. Tur
iemācījos, ka cilvēkiem grūtos
apstākļos tomēr ir iespējams labi
sadzīvot. Tad es runāju par
savām līdera spējām, kas iz
paudās esot par ganiņu vectēva
lauku saimniecībā, kur es vasarās
ar rīta gaismu atbildīgi uzsāku

mu angļu valodā. Ne vienā, ne
otrā īstu skaidrību neguvu.
Aizliegtas it kā bija tādas lietas
kā laulības pārkāpšana un aug
ļošana, bet par svētku gaismi
ņām ničevo. Tā kā Ķīnā reliģiju ir
daudz, visgrūtāk klājās novērtēt
mūsu ķīniešu kaimiņu nostāju
šinī jautājumā. Vai viņi vispār ir
reliģiozi? Ja simpatizē komunismam, ko tad? Vai var būt re
liģiozs komunists? Varētu par šo
jautājumu ar Putinu aprunāties,
bet viņš tagad ir aizņemts ar
Ukrainu.
Ko nu? Cita kolēģe ieteica
kaimiņu aptauju. Bet, tā kā
aptaujas šeit esot neparastas un

trālieti, dzīvojot Melburnā, un
otra izšķīrusies tagad dzīvojot
kopā ar bagātu draugu uz jachtas, kas dodas kruīzos pa visu
pasauli. Tātad, sunītim jāceļo vai
nu uz Austrāliju vai jānoķeŗ
jachta kādā pasaules ostā. Katrā
valstī sunīšu ieceļošas noteikumi
ir atšķirīgi, milzīgi sarežģīti, un
ārpus mūsu kompetences. Tāpēc
ieteicām dāmai pāris firmas, kas
tādas lietas kārto. Paziņojām
uztrauktiem kaimiņiem, ka lieta
tiek kārtota. Taču, cik zinu,
sunīši patlaban vēl arvien ir uz
vietas un, kad iznāk, priecīgi
kakā uz kaimiņu apsnigušajiem
mauriņiem. Redzēs, kā šis stāsts

tūdaļ noņem kameru no koka
stumbra, to iekārto uz savas
mašīnas jumta, un pašu mašīnu
novieto uz ielas savas mājas
priekšā, kā viņai ir atļauts. Tas it
kā būtu legāli, bet kaimiņi nav ar
mieru padoties. Viņi konsultējas
ar advokātu, kas dāmai draud
skarbā vēstulē. Dāma protams
nepadodas un liek savam advo
kātam tikpat skarbi atbildēt.
Tagad abi advokāti, kas būs
vienīgie financiālie uzvarētāji,
vareni kaujās un droši vien
kausies tāpat kā prāvā Jarndyce v.
Jarndyce, Dikensa romānā Bleak
House (1853), līdz viena vai otra
no pusēm tiks novesta bankrotā.

Pasaules ceļotājs
stingri valdīt savu septiņu govju
ganāmpulku. Atbilstoša arī likās
sadzīve un praktiskā pieredze
skautos ar audēja arodzīmi. Savā
laikā saaudu tik daudz prievīšu,
ka būtu varējis atklāt pats savu
izstādi.
Man tomēr likās, ka ar to ne
pietiks, ka varonīgā un agresīvā
irāniete mani piekaus. Bet brī
numi arī kādreiz atgadās, un es
tomēr uzvarēju. Iespējams, šis
bija viens no retajiem dzīves
brīžiem, kad kādreizējais latviešu
ganiņš bez ieročiem sakauj
agresīvu Irānas aristokrāti. Par
manu uzvaru īpaši priecājās
mazmeitas, un visi kopā to
svinējām, ka jau īsti latvieši.
Jaunievēlētā valde pirmo reizi
tikās īsi pirms Ziemassvētkiem,
un pirmais jautājums bija, vai
derētu iekārtot svētku gaismiņas
pie kopīpašuma vārtiem. Es
brīnījos, kas tur ko debatēt?
Svētku gaismiņas taču patīk
visiem! Es esmu apbraukājis
lielu daļu pasaules, ieskaitot
arābu valstis, Izraēlu un Ķīnu,
un pretestību pret tādām gais
miņām nekur neesmu redzējis.
Tomēr viena kolēģe jautāja, vai
gaismiņas patikšot mūsu ebrēju
un arābu kaimiņiem, kuri
Ziemassvētkus nesvinot? Kon
sta
tējām, ka kopmītnē dzīvo
vismaz viena arābiete (varenā
irāniete) un nezināms skaits
ebrēju. Drošs paliek drošs, bū
dams čakls un intelektuāli
motīvēts, sāku pētīt ebrēju un
arābu tekstus. Tā pirmo reizi
mūžā sāku lasīt Imanta Kalniņa
un Ulža Bērziņa tulkotos Korāna
fragmentus. Ar Toru man gāja
grūtāk. Latviski tā nebija pie
rokas. Tādēļ ņēmos ar tulkoju-

Uzvara!
runa ir par svētku gaismiņām,
tas likās pārspīlēti un, lai gan
demokratiski, nejēdzīgi birokra
tiski. Beidzot nodomājām, ja
nav aizliegts, tad jau varam klusi
mūsu mazo pasauli apgaismot.
Bet, lai samazinātu iespējamo
kritiku, izvēlējāmies baltas, neit
rālas spuldzītes. Tagad, kad pa
gājis vairāk nekā mēnesis, protesti nav radušies, un nākamgad
ceram ar drošu sirdi šo tradiciju
turpināt.
Īsi pēc svētkiem sākas pirmā
suņu krize. Mūsu komunālās
kopmītnes noteikumi paredz, ka
ikkatra ģimene drīkst uzturēt ne
vairāk kā divus mājdzīvniekus.
Taču viena dāma jau labi gados
priecīgi sadzīvo ar trim suņiem.
Kaimiņi sāka protestēt. Dāmas
suņi pa laikam apkakājot arī
viņu pagalmus. Lai dāma stei
dzīgi atvadoties no vismaz viena
suņa, kā noteikumi paredz. Tā
teorija laikam ir, ka divi suņi
kakās mazāk ne kā trīs. Valdei
tagad jārīkojas. Ejam pie dāmas
un atklājam problēmu. Dāma
raud. Visi trīs sunīši viņai esot
mīļi un viņas vienīgā kompānija.
Un tiešām, tie sunīši nudien nav
nekādi bīstami rotveileri. Visi
tādi mīlīgi un smaidīgi. Mēs raudam līdzi, bet noteikums paliek
noteikums, un tas ir jāciena.
Izraudājusies, dāma ķeŗas pie
lietas. Neko nevar darīt! Viens
sunītis jādod projām. Bet kam?
Par to dāma padomāšot. Lai
atnākot pēc nedēļas. Tā nu pēc
nedēļas atkal tiekamies. Dāmai
tagad ir plāns. Abas viņas meitas
esot ar mieru sunīti adoptēt.
Super, mēs sakām, lieta kārtosies
vienkārši, kur tad viņas dzīvo?
Nu jā, viena, apprecējusi aus

beigsies. Varbūt radīsies sižets
romānam “Kā Reksis apkakā un
apbraukā pasauli”.
Tad atnāca pirmais sniegputenis, un līdz ar to otrā suņu krize.
Sniegu mūsu ieliņā un ietvēs
cītīgi un rūpīgi aptīra un pēc
tam virsū zber tādu ķīmiski
apstrādātu sāli, kas sunīšiem
milzīgi nepatīk. Savu nepatiku
un radušos nelaimi sunīši tūdaļ
darīja zināmu saimniekiem, un
saimnieki nāca sūdzēties pie valdes. Sunīši brēc, ka negudri. Ne
gribot atstāt mājas un visas savas
dabiskās vajadzības kārtojot
iekšpusē, rejot kā traki un līdz
beidzamam bojājot saimnieku
nervus. Rezultātā ne tikai sunīši
paliek traki, vēl trakāki paliek
viņu saimnieki. Tā mūsu ciema
tiņš var pārvēsties par lielu trako
māju. Labi gan, ka mums pašiem
ir tikai viena miermīlīga kaķe
nīte, kas ārā neiet. Kaut kas taču
bija jādara! Sameklējām citu
preparātu. Cerams, ka tas strādās
maigāk, lai sunīšu un saimnieku
nervus stabilizētu.
Vēl vienai vieniniecei cita
prob
lēma. Suņa viņai nav, bet
viņa domā, ka kaimiņi pret viņu
organizējas ļaunprātīgi un nepa
matoti mēģina sagandēt viņas
reputāciju. Lai nopietno situāciju
izpētītu, dāma savas mājas
priekšā uz ielas pie koka stumbra ir uzstādījusī kameru. Kai
miņi sūdzas, ka kamera traucē
privātumam. Tā kā iela pieder
pilsētai, kamera ir novietota
publiskā vietā, kur tādas kame
ras ir aizliegtas. Darām to dāmai
zināmu un noradām, ka kamera
ir jānoņem. Kaut arī dāmai
galviņa no raizēm apmulsusi, tā
tomēr vēl asprātīgi strādā. Viņa

Arī šī epizode ir romānam
noderīga kā “Kautiņš par neko”,
Tā kā stāstiņa varones līdz šim
ir bijušas sievietes, domāju,
kādas vīrieša dēkas arī derētu.
Nekas īpaši nenāca prātā, un tad
vienu dienu zvana telefons.
Jaunietis baigā panikā. Nozagta
viņa mašīna! Ārprāts! Kā gan
kaut kas tāds varētu notikt mūsu
klusajā, apzinīgajā un draudzī
gajā ciematā? Zvani policijai, es
saku. Jā, to jau esot izdarījis, bet
no policijas palīdzību nevarot
sagaidīt. Es taču esot valdē, un
man vajadzētu tādas lietas kār
tot. Tad viņš man sāk stāstīt, kā
viss noticis. Esot ar savu Merc
edes-AMG GT atbraucis mājā
pievakarē. Domājis ātri ieskriet
un atstājis motoru darbojoties.
Tad piesēdies pie telefona un ar
draudzeni kādu stundu runājis,
kamēr mašīna uz ielas turpina
dūkt. Gājis atkal ārā, lai brauktu
draudzeni apciemot. Bet mašīna
pazudusi, un viss. Es viņam
paziņoju, ka nevaru palīdzēt, bet
ceru, ka policija mašīnu atradīs.
Puisis sašutis, ka es tik vienal
dzīgs. Nākošreiz par mani droši
nebalsos. Ar puisi runāt pabei
dzis, es aizeju atpakaļ uz putnu
vērošanu, manu otro jauno
nodarbību, no kuŗas viņš mani
iztraucēja.
Policija mašīnu atrada netālu
– pamestu un nebojātu, ar tukšu
benzīna bāku un ar visām atslē
gām. Kas bija vainīgie? Laikam
pusaudži priecājušies, saka po
licija. Bet īpašnieks tomēr vēl
arvien paliek sašutis, ka no
manis nav sagaidījis palīdzību.
Tā nu pie mums iet. Var tikai
gaidīt, kas notiks rīt.
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Migranti bēg no ES!

ILZE
KALVE
Apvienotās Karalistes (AK)
valdība kārtējo reizi paziņojusi,
ka ar Karaliskās flotes palīdzību
tiks sākta nopietna cīņa ar
nelegālajiem imigrantiem, kas
ierodas gumijas laivās no Fran
cijas. Taču briti to uztveŗ kā uz
manības novēršanu, jo pēdējās
nedēļās dēļ ballītēm lokdauna
laikā pamatīgi sašūpojies premjerministra Borisa Džonsona
krēsls. Tikmēr, par spīti ziemai,
arvien jaunas gumijas laivas turpina piestāt Doveras krastā,
šāgada migrantu skaitam jau
sasniedzot 1000.
Kāpēc migranti gatavi riskēt ar
dzīvību, ja varētu palikt Eiropas
Savienībā (ES)?
Francija iebraucējus negrib
Nav noslēpums, ka iebraucējus
Francijā nemīl un cīņa par pre
zidenta amatu situāciju ir sa
asinājusi. “Ir bijuši brīži, kad
Francija bija viens no galvenajiem imigrācijas galamērķiem
Eiropā, bet tas tā nav kopš 2000.
gadu sākuma,” apgalvo Barbara
Džoanna, no faktu pārbaudes
asociācijas “Désinfox-Migrations”.
Piemēram, 2016. gadā Vācijā re
ģistrēja 722 000 patvēruma mek
lētāju, bet Francijā desmitreiz
mazāk – tikai 75 990.
“Mēs neesam valsts, kur cilvēki
ierodas no trešajām valstīm, tā
dām kā Italija, Grieķija vai Spā
nija, bet mēs esam tranzītzeme,
tādēļ daži dodas uz Franciju,
cerot, ka izdosies nokļūt AK,
taču citi pēc 2015. gada un Sīrijas
krizes ieradās Francijā, jo neie
guva patvērumu Vācijā,” pa
skaidro Virdžīnija Girado, Eiro
pas migrācijas pētniece Eiropas
studiju un salīdzinošās polītikas
centrā “Sciences Po”.
Franči uzskata, ka migranti ir
vainojami lielākajā daļā nozie
gumu. Statistiski 15% no nozie
gumiem izdara iebraucēji, kas ir
7,5% no populācijas, taču mig
rācijas pētnieki teic, ka lielākā
daļa noziegumu ir maznozīmīgi
vai noziegumi, kas attiecas uz
imigrācijas noteikumu pārkāp
šanu, piemēram, strādāšana bez
atļaujas. Tāpat ārzemniekus bie
žāk apturot policija un tiesās viņi
saņemot bargākus sodus.
Francija apstrādā apmēram
vienu piekto daļu no visiem ES
patvēruma prasītāju iesniegu
miem. Laikposmā no 2020. gada
jūnija līdz 2021. gada jūnijam
122 015 pieprasīja patvērumu
Vācijā, 93 475 – Francijā, 88 541
– Spānijā. Grieķija bija ceturtā ar
37 900, kas joprojām ir vairāk
par Apvienoto Karalisti – 36 041.
Briti gatavojas uzņemt div
reiz vairāk
Eksperti brīdina, ka AK šogad
gumijas laivās varētu ierasties ap
65 000 nelegālo imigrantu, kas
būs divreiz vairāk nekā pagā
jušajā gadā, kad ieradās 28 400.
Lai arī plānots, ka Karaliskā flote
pārņems kontroli Lamanša jūras
šaurumā, tomēr flote negrasās
aizšķērsot ceļu gumijas laivām.
Naidžels Farāžs, bijušais UKIP
līderis, brīdinājis, ka flote kļūs
par jaunu “taksametru servisu
nelegālajiem imigrantiem”.
Britu medijos pagājušajā ne
dēļā izcēlās pamatīgs tracis,
atklājot, ka Dunkirkā, Francijā,
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izlīmēti plakāti ar detālizētu ap
rakstu, kā droši šķērsot Lamanša
jūras šaurumu. Vairākās valodās
ieteikts ņemt līdzi segas, pārtiku
un ūdeni vienai dienai, uzrādīts
Francijas telefona numurs ārkār
tas gadījumos – 112, pamācība,
kā sūtīt GPS signālu un saites
laika prognozēm. Ir ieteikumi,
kā restartēt laivas motoru, brī
dinājums nenovilkt glābšanas
vesti, ceļojuma laikā palikt sēžot
un saglabāt mieru. Ja kāds iekrīt
ūdenī, tad pārējiem jārāda ie
kritušā virzienā, lai viļņos to
nepazaudētu.
Britu Iekšlietu ministrija plāno
celt jaunas hosteļu tipa nometnes
30 000 migrantiem, izmaksas
tiek lēstas desmitos miljonu

mārciņu. Valdība uzstāj, ka tas ir
lētāk nekā izmitināt patvēruma
meklētājus četrzvaigžņu viesnī
cās. Tāpat plānots beigt publicēt
ikdienas statistiku par atpeldē
jušo imigrantu skaitu. Turpmāk
to publiskojot reizi trijos mē
nešos. Lieki teikt, ka britu sa
biedrība ir sašutusi, valdība tiek
vainota vēlmē slēpt patiesību.
Kāpēc uz Apvienoto Kara
listi?
AK nebūt nav pati dāsnākā
valsts, ja salīdzina migrantu pa
balstus ar citām ES valstīm. Ir
atšķirības izmitināšanā, papildu
maksājumos utt., taču, piemē
ram, Francijā pieaugušais iztikai
saņem 6,80 EUR dienā, taču AK
5,64 sterliņu mārciņas dienā,
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kas, pārrēķinot eiro, ir 6,74, tātad
tikai sešu eirocentu atšķirība, un
par labu Francijai.
Labdarības organizācija “Refugee
Action” apgalvo, ka apmēram
50% patvēruma prasītājiem ie
mesls kāpt gumijas laivās ir
ģimenes saites AK, tāpat AK ir
“otrā iespēja” pēc patvēruma pie
prasījuma noraidīšanas ES.
Daudzi uzskata, ka AK ir demo
kratiskāka, tiesiskāka un brīvāka
valsts par ES, tāpat ir iespēja ātri
sameklēt nelegālu darbu bez per
sonu apliecinošiem dokumen
tiem, un pietiek ar angļu valodas
zināšanām pāris vārdu līmenī.
Apmēram trīsreiz vairāk imigrantu paliek Francijā nekā dodas
uz AK. Migranti apgalvo, ka

Ziemeļfrancijā saskārušies ar
sliktu attieksmi no amatperso
nām, kas rēgulāri nojauc viņu
nometnes un sabojā teltis, per
sonīgās mantas tiek iznīcinātas
vai atņemtas. “Situācija Kalē ir
prātam neaptverama,” “Euro
JĀNIS JAUNSLEINIS news” skaidro “Care4Calais” ak
tīviste Moseleja, “joprojām ir
spēkā aizliegums dalīt pārtiku
vairākās Kalē vietās, un policijas
rīcība pret migrantiem ir bries
mīga. Daudzās Kalē neapdzī
votajās daļās ir izcirsti koki un
krūmāji, lai cilvēki nevarētu celt
teltis, kur gulēt. (..) Galu galā
cilvēki guļ tieši uz asfalta,
Sastādijis Pēteris Bolšaitis,
pamestās degvielas stacijās, aiz
Valsts prezidenta Egila
veciem veikaliem. Viņi nepār
Levita priekšvārds.
traukti tiek pārvietoti, bieži vien
vardarbīgi pamodināti agros
rītos, iztraucējot viņu miegu,
Liepājas ostas strādnieka
nogurums ir ļoti izplatīts. Sa
Jāņa Jaunsleiņa
protams, ka viņi ir gatavi riskēt,
dienasgrāmatas laikā no
lai varētu izbēgt!”
1907. lidz 1941. gadam.
“Viltus bērni”
Dokumentāla vēstures
Identitātes dokumenti bieži
tiek iznīcināti, taču Migration
lieciba, bagātigi illustrēta.
watchuk.org raksta, ka gada laikā
līdz 2021. gada septembrim teju
USD 35,–
2000 gadījumos, kad identitātes
dokumenti tomēr tikuši uzrādīti,
tie bijuši viltoti. Tāpat 1118
pieaugušo, kas ieradās AK,
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
centās izlikties par bērniem, kas
(t.sk. pasta izdevumi).
ir lielākais “viltus bērnu” skaits
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
kopš 2006. gada, kad sāka publiskot statistiku.
St. Petersburg, Florida 33715
Lai arī Iekšlietu ministrija tais-

NEPRATĀM CIENIT UN
SARGĀT DEMOKRATIJU

nojas, ka vecums tiek rūpīgi
pārbaudīts, tomēr atzīst, ka
sākotnēji visi, kas apgalvo, ka ir
jaunāki par 18 gadiem, tiek ie
vietoti pie bērniem. Cilvēku
kontrabandisti visiem, kuŗi iz
skatās gana jauni, iesaka iznī
cināt identitāti apliecinošus do
kumentus un izlikties jaunā
kiem, jo bērni bez pieaugušo
pavadības, visticamāk, saņems
uzturēšanās atļauju bez liekiem
jautājumiem, bet noraidīšanas
gadījumā netiks aizturēti.
Tā 2020. gadā izcēlās pamatīgs
skandals, skolas klasē kopā ar 15
gadus veciem pusaudžiem ievie
tojot patvēruma meklētāju no
Ziemeļafrikas bez dokumentiem,
pēc izskata vismaz 40 gadu vecu.
Viņa foto ar izkrītošajiem ma
tiem sāka klejot sociālajos tīklos,
taču sākotnēji pusaudžu vecāku
sūdzības tika noraidītas, skolai
apgalvojot, ka ir nepiedienīgi
apšaubīt tīņa vecumu. Galu galā
Iekšlietu ministrijai nācās uzsākt
izmeklēšanu, un pēc rudens
skolēnu brīvdienām “tīnis” skolā
vairs nav manīts. Nav zināms,
dēļ vai tas noticis izmeklēšanas
un mediju pastiprinātās intereses vai tādēļ, ka skolas vadība
sapratusi, ka plikpaurainais kungs
ir krietni par vecu vidusskolai,
taču klases bērnu vecāki nobrī
dināti, ka svešu bērnu fotogra
fiju publicēšana sociālajos tīklos
ir nelikumīga.
2021. gada jūlijā Augstākā
tiesa nosprieda, ka veids, kā
nosaka to, vai patvēruma mek
lētājs ir pieaugušais, diviem
Iekšlietu ministrijas pārstāvjiem
amatpersonām pieņemot, ka
persona izskatās krietni vecāka
par 18 gadiem, ir likumīgs.
Uzziņai
Sākusi strādāt ES patvēruma
aģentūra
– 19. janvārī sāka darboties
Eiropas Savienības Patvēruma
aģentūra (EUAA), kas pārņē
musi iepriekšējā Eiropas Patvē
ruma atbalsta biroja (EASO)
funkcijas.
– Tās 2022. gada budžets ir
172 miljoni EUR.
– Darbība sākta Beļģijā, Kiprā,
Grieķijā, Italijā, Latvijā, Lietuvā,
Maltā un Spānijā, atbalstot jau
esošās dalībvalstu institūcijas,
kas nodarbojas ar patvēruma
meklētāju lietām.
– Aģentūra uzlabos operātīvās
un techniskās palīdzības snieg
šanu dalībvalstīm, nodrošinās
lielāku konsekvenci starptau
tiskās aizsardzības pieteikumu
izvērtēšanā.
– Aģentūra atbalstīs dalībval
stu sadarbību ar trešajām val
stīm, tāpat izveidos pastāvīgu
patvēruma prasītāju izvietošanas
sistēmu visā ES.
– Aģentūra palīdzēs ātrāk un
solidārāk risināt krizes situācijas.
– Esošās pirkstu nospiedumu
datubāzei “Eurodac” (izveidota
2000. gadā, lai atturētu migrantus pēc patvēruma prasības norai
dīšanas citur prasīt patvērumu
atkārtoti) pievienos vairāk datu,
pievienos personas fotografijas.
Avots: ES Padome
Pirmpublicējums Latvijas
Avīzē pielikumā Tepat, Eiropā
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***
NBS komandieris neatbalsta
obligātā militārā dienesta
atjaunošanu Latvijā
Ja mēs gribam Latvijas aiz
sardzības sistēmā augsti profe
sionālas spējas, kas var īsā laikā
nodrošināt Latvijas aizsardzību,
tad tikai profesionāla sistēma
kopā ar Zemessardzi ir derīga
Latvijai. Tā intervijā Latvijas Te
levīzijas raidījumā “Viens pret
vienu” sacīja Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) komandieris ģene
rālleitnants Leonīds Kalniņš (at
tēlā). Viņš piebilda, ka esam de
mokratiskā valstī, tāpēc diskutēt
un runāt par to nav aizliegts,
taču uz jautājumu, vai viņš at
balsta obligāto militāro dienestu
Latvijā, Kalniņš atbildēja norai
doši.

Vienlaikus viņš vērsa uzmanī
bu, ka tikai sešās NATO dalīb
valstīs ir obligātais dienests, bet
pārējās valstīs – augstu attīstīts
profesionālais dienests, kā arī
mūsu Zemessardzei ekvivalentas struktūras. Kalniņš arī uzsvē
ra, ka saskaņā ar aptaujām Lat
vijas iedzīvotāju vidū atbalsts
obligātajam dienestam ir zems,
bet 17–24 gadu vecuma grupā
tas ir vien 10%. “Ja brīvprātīgi
esam izveidojuši Latvijas valsti,
tad tā jāsargā uz brīvprātības
principa,” viņš norādīja un uz
svēra, ka piespiedu likšana sargāt
valsti varētu izsaukt negātīvu
reakciju.
***
Zemessardze ir simbols
Latvijas tautas gatavībai
aizstāvēt savu zemi
4. februārī Valsts prezidents
Egils Levits Nacionālo bruņoto
spēku Aviācijas bazē Lielvārdē
piedalījās kārtējā Militārās pa
domes sēdē.
Pēc sēdes Valsts prezidents
sniedza paziņojumu: “Šodien es
Lielvārdē vadīju kārtējo Militā
rās padomes sēdi, kuŗā ar Nacio
nālo bruņoto spēku komandieri,
Aizsardzības ministrijas un Na
cionālo bruņoto spēku vadību
pārrunāju Latvijas drošības un
aizsardzības jautājumus. 26. jan
vārī, paziņojumā par Krievijas
agresijas draudiem pret Ukrainu
un prasībām NATO es formulēju
Latvijas valsts poziciju šajā jau
tājumā. Šajā Krievijas izraisītajā
krizē Latvija un visas NATO
alianses dalībvalstis atbalsta Uk
rainu. Mēs visi esam par brīvu
un drošu Eiropu visām Eiropas
valstīm. Mēs noraidām jebkā
du domu par Eiropas sadalīšanu
interešu sfērās. (..)
NATO alianses 3. pants nosaka, ka ikviena dalībvalsts uzturēs
un attīstīs savas individuālās
spē
jas pretoties bruņotam uz
brukumam. Tādēļ mēs esam at
tīstījuši savas pašaizsardzības
spējas, atvēlot tām budžetā 2,3 %
no IKP. Esam stiprinājuši Na

cionālos bruņotos spēkus, īpaši
Zemessardzi, atbalstījuši Jaun
sardzi un jau veidojam Valsts
aizsardzības mācību sistēmu
skolās.
Ikviens Latvijas pilsonis var
dot savu pienesumu valsts aiz
sardzībā. Īpaši vēlos uzsvērt ie
spēju stāties Zemessardzē. Ne
viens nav lieks, neviens nav par
vāju, katram cilvēkam ir sava
vieta un uzdevums, lai mēs kopā
spētu aizstāvēt savu ģimeni, savu
tautu un savu valsti. Jo plašākas
būs mūsu rindas Zemessardzē,
jo drošāk mēs varēsim justies. Jo
gatavāka visa tauta būs sargāt
savu brīvību, jo cietāks rieksts tā
būs jebkuram pretiniekam.

jas mazāk neērtību pārvietoties.
Lietuvas valdība lēmusi, ka no
5. februāŗa iedzīvotājiem vairs
nevajadzēs uzrādīt vīrusa serti
fikātu, lai varētu apmeklēt liel
veikalus, restorānus, sporta un
izklaides pasākumus, kā arī sa
ņemtu pakalpojumus klātienē.
Savukārt Igaunijas valdošā
koa
licija vienojusies par pakā
penisku vīrusa ierobežojumu sa
mazināšanas plānu, kas paredz
pēc pāris nedēļām atteikties no
vīrusa sertifikātu izmantošanas,
ja vairākas dienas līdz tam slim
nīcās katru dienu nonāks ne
vairāk kā 25 vīrusa pacientiem.
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“Viņiem nevajadzēja daudz”
Krievijas Latviešu kongresa priekšsēde Lauma Vlasova inter
vijā žurnālam “Ievas Stāsti” raksta par lielo vilšanos, kas piemek
lējusi Krievijas latviešus, kuŗi gribēja ar Latviju sadarboties aiz. gs.
deviņdesmitajos gados un cerēja, ka valsts dos viņiem iespēju re
patriēties. Mūsu lasītāju ieskatam fragments no L. Vlasovas sacītā.

Krievijas latviešu vēlme sadarboties
ar Latviju deviņdesmitajos gados
bija milzīga. Es viņus satiku –
kas tie bija par vīriem! Viņi ce
rēja, ka cilvēki no Latvijas par
viņiem interesēsies, brauks.
Daudzi cerēja, ka Latvija dos
viņiem iespēju repatriēties.
Man ļoti žēl, ka cilvēki, kas
***
gribēja dzīvot Latvijā, šo savu
Pagarina ārkārtējo situāciju
sapni nepiepildīja. Tas radīja
***
Latvijas-Baltkrievijas
neuzticību valstij, no kuŗas nāku
Nav būtiskas intereses
pierobežā
ši. Diemžēl šī doma ir nodota pēc
par došanos kaŗot
2022. gada 1. februārī Ministru
nācējiem, līdz ar to jaunos piesaistīt lat
Austrumukrainā
kabinets apstiprināja grozīju
- viskumam kļūst arvien grūtāk. Viņi saka: Latvijai par mums ir
Valsts drošības dienesta (VDD) mus rīkojumā Nr. 518 “Par ār vienalga, mēs Latvijai neesam vajadzīgi, un tā diemžēl ir taisnība.
rīcībā esošā informācija patla- kārtējās situācijas izsludināšanu”,
Tiem latviešu bērniem, kas deviņdesmitajos gados ieguva arī
ban neliecina, ka Latvijas iedzī kas paredz pagarināt ārkārtējo Latvijas pilsonību, tagad Latvija no tās liek atteikties vai vienkārši
votāju vidū būtu vērojama bū- situāciju Ludzas novadā, Krāsla atņem. Šo situāciju rada Pilsonības likuma nepilnības, bet – ja
tis
ka interese par došanos uz vas novadā, Augšdaugavas no likums ir nepilnīgs – tas jāmaina. Neviens Saeimā un valdībā ne
Ukrainu, lai piedalītos militārās vadā un Daugavpils pilsētā uz grib uzņemties atbildību par likuma atvēršanu un izvērtēšanu šajā
aktīvitātēs Ukrainas vai separā vēl trīs mēnešiem, proti, līdz 10. konkrētajā jautājumā. Esmu izstaigājusi visus iespējamos dom
tisko spēku pusē, bet vienlaikus maijam. Jāņem vērā nemainīgā nieku, Saeimas deputātu, ministru, ministru prezidentu un prezi
VDD redzeslokā ir atsevišķas situācija uz Latvijas – Baltkrie dentu kabinetus. Neviens man nav pateicis nē, bet nav pateicis arī
personas, kuŗas izrāda pastipri vijas valsts robežas.
jā tam, ka Krievijā latviešiem jāļauj saglabāt arī Latvijas pilsonātu interesi par pašreizējām
nību. Lai Krievijas latvieši varētu atgriezties Latvijā, viņiem ne
norisēm Ukrainas austrumos.
***
vajadzēja daudz – tikai kādu dzīvesvietu un darbu, bet pretī viņi
Tāpat dienestā aģentūrai LETA Koalīcija atbalsta koncertzāles
saņēma prasību par bankas kontu, kuŗā jābūt tādai naudas sum
apliecināja, ka VDD lietvedībā
izveidi Kongresu namā
mai, kādu pat sapņos nav redzējuši! Repatriācija attiecās uz tiem,
patlaban ir viens kriminālpro
Koalicija 7. februārī atbalstīja kas, labu dzīvi meklēdami, aizmuka uz Eiropu un tālāk, bet ne uz
cess par iespējamu prettiesisku Nacionālās akustiskās koncert Krievijas latviešiem. Viņi to ļoti ātri saprata, un tas bija briesmīgi.
piedalīšanos bruņotā konfliktā zāles attīstīšanu Rīgas Kongresu Tādu latviešu, kas no Krievijas gribētu atgriezties Latvijā, vairs
Ukrainas austrumos. Šis krimi namā, pēc valdību veidojošo nav. (..)
nālprocess sākts pērnajā gadā, partiju sanāksmes žurnālistiem
Es Krievijas latviešus iekustināju darboties. Atmodināju latvieša
pamatojoties uz dienesta rīcībā sacīja Ministru prezidents Kriš sajūtu, lepnumu par savu tautu un tās tradicijām. Pirms tam viņi
esošu informāciju. Plašākus ko jānis Kariņš (JV).
tikai sēdēja savā sētā, bet tad cēlās, sanāca kopā un dara to arī ta
mentārus par lietas apstākļiem
Šāda polītiskā izšķiršanās koa gad. Latvieši savos tautastērpos piedalās Krievijas pilsētu svētkos,
dienestā nesniedz.
licijas sanāksmē panākta pēc ada savus cimdus, darina suvenīrus un joprojām lepojas, ka ir
VDD brīdina, ka saistībā ar kultūras ministra Naura Puntuļa latvieši. (..)
pašlaik saspringto situāciju Uk (NA) sniegtās informācijas uz
Omskas latviešu folkloras ansamblis joprojām ir labā līmenī.
rainas austrumos došanās uz šo klausīšanas un plānots, ka valdī Augšbebru ciemā savukārt nodega klubs. Vietējā vara uzlika jaunu
reģionu var būt saistīta ar ris ba par šo jautājumu lems tuvā jumtu, paši latvieši visu tīrīja un kārtoja, lai varētu atjaunot iekštelpas.
kiem drošībai un dzīvībai.
kajā laikā, norādīja premjērs.
Augšbebros joprojām ir latviešu tautas tradiciju tūrisma maršruts.
Veselības ministrs Daniels
Uz latviskajiem Jāņiem Baškīrijā sabrauc cilvēku tūkstoši, lai
***
Pavļuts (AP) pozitīvi novērtēja, gan latvieši tur ir tikai kādi simt.
Baltijas valstu
ka ir viesta skaidrība, kur varētu
premjērministri vienojas
tapt jaunā koncertzāle. Polītiķis
koordinēt pieeju Covid-19 pan norādīja uz savu ilgo profesio
reorganizāciju Daugavpilī. Valsts
dēmijas apkaŗošanā. Baltijas val- nālo sasaisti ar šo jautājumu
prezidents uzsvēra, ka Daugav
stu premjēri ir uzdevuši veselī- kopš 2004. un 2005. gada, kad
pilī ir jāstiprina latviska vide, un
bas ekspertiem un Veselības mi jautājumu par koncertzāles iz
latviskas skolas un bērnudārzi
nistriju pārstāvjiem sazināties veidi skatīja Kultūras ministrija
to var sekmēt. Izglītības un zisavā starpā, lai līdz martam Lat (KM), kur viņš tolaik bija valsts
n
āt
nes ministre sarunā atzina:
vijas, Lietuvas un Igaunijas terri sekretārs. “Attīstības/Par!» polī
“Daugavpilī vairāk nekā jebkurā
torijā izveidotu līdzīgu pieeju tiķis norādīja, ka projekts izska skolēni var kvalitātīvi – tas citā Latvijas pilsētā ir jādomā
vīrusa apkaŗošanā, pēc tikšanās tās “potenciāli dzīvotspējīgs”, kā nozīmē klātienē – mācīties.” nevis par to, kā stiprināt mazā
ar Igaunijas premjērministri arī atzīmēja Rīgas domes atbals- A. Muižniece norādīja, ka jautā kumtautību skolas, bet gan kā
Kaju Kallasu un Lietuvas prem- tu izvēlētajai vietai.
jums ir cieši saistīts ar kontakt- tās integrēt latviskajā vidē. Sa
jerministri Ingrīdu Šimonīti žur
personas statusa definīciju, ko gaidu, ka Daugavpils tuvākajās
nālistiem sacīja Ministru pre
***
valdība ir uzdevusi atrisināt nedēļās sagatavos plānu ne tikai
zidents Krišjānis Kariņš (JV).
Valsts prezidents: otrai
Operatīvās vadības grupai, kā arī par izglītības iestāžu reorga
ni
Arī Igaunijas premjērministre svešvalodai skolās jābūt kādai situāciju ar testu pieejamību.
zāciju, bet gan latviskās vides
Kallasa norādīja, ka Ministru
no ES oficiālajām valodām
Valsts prezidents un izglītības nostiprināšanu.”
prezidenti sprieduši par to, kā
3. februārī Valsts prezidents un zinātnes ministre pārrunāja
koordinēt ierobežojumu atvie- Egils Levits Rīgas pilī tikās ar iz arī E. Levita virzīto priekšlikumu,
***
glojumus savā starpā, lai Baltijas glītības un zinātnes ministri ka otrajai svešvalodai, ko bērni
10 gadi kopš
valstīs būtu vienoti noteikumi Anitu Muižnieci, lai apspriestu apgūst skolās, ir jābūt kādai no
valodas referenduma
un izpratne, kā ar pandēmiju tikt skolu tīkla reorganizāciju Dau ES oficiālajām valodām. “Latvija
11. februārī Rīgā notika disku
galā, jo Covid-19 nepazīst robe gavpilī, plašāku Eiropas Savie atrodas Eiropas Savienībā, mēs sija, kas veltīta vēsturiskajam re
žas un visās vietās tas darbojas nības (ES) valodu apgūšanu Lat piederam Eiropas kultūrtelpai, ferendumam pirms 10 gadiem,
vienādi. Lietuvas premjēr
mi vijas skolās, kā arī aktuālo situā un ES vērtības ir mūsu vērtības. kas neatgriezeniski apstiprināja
nistre Šimonīte atzina, ka Covid- ciju ar Covid-19 saslimstību Tam jāatspoguļojas mācību pro latviešu valodu kā vienīgo valsts
19 pandēmija savā veidā ir kļu skolās.
grammā,” skaidroja E. Levits. valodu Latvijā. Klātienes un tieš
vusi par ikdienu, tomēr situācija
Pārrunājot aktuālos jautāju A. Muižniece ir atbalstījusi saistes diskusijā “Pavērsiens: 10
strauji mainās, rodas jauni pa mus saistībā Covid-19 testēšanu Valsts prezidenta iniciātīvu, pie- gadi kopš valodas referenduma”
veidi, kas rada citus izaicinā izglītības iestādēs un kvalitatīva bilstot, ka šī mērķa īstenošana ir interesentus uzrunāja Valsts prejumus. Viņas ieskatā, tuvojoties izglītības procesa nodrošināšanu cieši saistīta ar kvalificētu mā zidents Egils Levits, kā arī tiesību
vasarai, ir svarīgi starp Baltijas klātienē, Valsts prezidents uzsvē cībspēku sagatavošanu.
eksperti un polītiķi.
valstīm koordinēt risinājumus, ra: “Pēc iespējas ātrāk jāuzlabo
E. Levits un A. Muižniece ap
lai iedzīvotājiem būtu pēc iespē testēšanas process skolās, lai sprieda arī aizsākto skolu tīkla
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
2012. gada 18. februārī Latvijas
pilsoņu konstitūcionālais vairā
kums referendumā nobalsoja
PRET grozījumiem Satversmē,
kas piedāvāja noteikt krievu va
lodu kā otru valsts valodu. Tas
reizē bija simbolisks balsojums
PAR Latviju kā nacionālu valsti
un iezīmēja pavērsienu polītis
kajā un tiesiskajā apziņā, liekot
atbildēt uz jautājumu, kas ir Lat
vijas kā nacionālas valsts iden
titāte.
Diskusijas “Pavērsiens: 10 gadi
kopš valodas referenduma” laikā divās paneļdiskusijās par lat
viešu valodas lomu nacionālas
valsts identitātes stiprināšanā
runāja Eiropas Savienības Tiesas
tiesnese Ineta Ziemele, Satver
smes tiesas priekšsēde Sanita
Osipova, Augstākās tiesas Admi
nistrātīvo lietu departamenta
priekšsēde Veronika Krūmiņa,
Saeimas deputāti Janīna KursītePakule un Kārlis Šadurskis un
Eiropas Parlamenta deputāts
Ivars Ijabs.
***
Latvija ziedos Covid-19
vakcīnas
Bangladešai, Moldovai, Tuni
sijai un Ukrainai desmitiem
tūkstošu Astra Zeneca un Janssen
ražoto vakcīnu pret Covid-19
informēja Ārlietu ministrijā. Par
to 1. februārī lēma Ministru ka
binets.14 400 Astra Zeneca vak
cīnu ziedos Tunisijai un 150 000
Janssen vakcīnu Bangladešai
(50 000), Moldovai (80 000) un
Ukrainai (20 000). Vakcīnu sa
ņēmēji izraudzīti, ņemot vērā
Latvijas ārpolītiskās prioritātes –
stabilitātes veicināšanu kaimi
ņu reģiona valstīs, Latvijas dro
šības interešu nodrošināšanu un
sadarbības sekmēšanu ar dažā
diem reģioniem pasaulē. Eiropas Savienība (ES) un tās dalīb
valstis ir ziedojušas 383 miljonus
vakcīnu pret Covid-19 devu
(piegādāti 274 miljoni devu).
81% ziedojumu veikti ar Covax
mechanisma starpniecību, bet
19% – divpusēji.
***
2021. gada vārdi un nevārdi
Aptaujas žūrijā darbojās literā
tūrfilosofe un tulkotāja Ieva
Kolmane, kultūras žurnāliste
Linda Kusiņa-Šulce, terminologs Aldis Lauzis, tulkotājs un
Latviešu valodas attīstības kopas
vadītājs Uģis Nastevičs, socio
lingviste Vineta Poriņa, rakstnieks Pēteris Pūrītis, literātūr
zinātniece, latviešu valodas un
literātūras skolotāja Lita Silova,
akadēmiķis Andrejs Veisbergs,
žurnālists un publicists Egils
Zirnis. Par 2021. gada vārdu
kļuvis “kvadrātkods”, bet par
nevārdu atzīts “sadarbspējīgs
(pārslimošanas
sertifikāts)”.
Ga
da spārnotā teiciena tituls
ticis Valsts prezidenta Egila Le
vita paustajam pēc vakcīnas
saņemšanas – “Ļoti labi jūtos –
es neko nejūtu!”, paziņoja Rīgas
Latviešu biedrības Latviešu va
lodas attīstības kopas un Latvijas Rakstnieku savienības ikga
dējās akcijas “Gada vārds, ne
vārds un spārnotais teiciens” rī
kotāji. Starp gada nevārda finā

listiem bija “iekļaujoša valoda”,
“lokalizē (ugunsgrēku)” ierobe
žo
šanas vai apdzēšanas vietā,
“murālis” sienas gleznojuma vie
tā, “posts” ieraksta vietā – pirmo
vietu pārliecinoši ieguva pēc
daudzu iesūtītāju domām nevār
da godu pelnījušais “sadarbspē
jīgs” – digitālā Covid-19 (tostarp
pārslimošanas) sertifikāta vietā,
norādīja akcijas rīkotāji. Savu
kārt par gada vārdu pēdējā kārtā
cīnījās “balstpote”, “līdzestība”,
“ribjosla”, “staķīši” un “tīkšķis”,
taču par uzvarētāju tika apstip
rināts “kvadrātkods”, proti, ātrās
atbildes kods, ko veido kvadrāt
veida laukumā izkārtoti mazāki
kvadrāti.
***
Vai Latvija laimes indeksā reiz
varētu pietuvoties Somijai?
Latvija 2021. gadā pasaules lai
mes indeksā atradās 51.vietā,
pakāpjoties tur no 57. vietas.
Varbūtību, ka Latvija reiz varētu
pietuvoties Somijai, kas indeksā
ieņem pirmo vietu, sociologs
Arnis Kaktiņš Latvijas Radio
raidījumā “Brīvības bulvāris”
vērtēja pesimistiski. “Šaubos vai
mana mūža laikā mēs sasniegsim Somiju. Varbūt vienīgi lega
lizēs kaut kādu sēņu ēšanu un
marihuānu. Kaut kādiem tā
diem ķīmiskiem līdzekļiem mēs
varētu tos somus sasniegt, bet
savādāk šaubos,” viņš norādīja.
Pētnieks uzsvēra, ka šādos sa
rakstos, svarīga ir vieta, kur at
rodies, bet tas, kā tieši valstis
pakāpjas uz augšu, bieži netiek
analizēts. “Teorētiski var to labo
vietu sasniegt divos veidos, viens,
ja tu uzlabo savus rādītājus, otrs,
ja citi riktīgi aiziet uz leju,” viņš
skaidroja.
***
Piedāvās Rīgas akustisko
koncertzāli veidot
Kongresu namā

Nacionālās akustiskās kon
certzāles projekta Attīstības ko
miteja vienojusies par atbalstu
Rīgas Kongresu namam kā kon
certzāles novietnei. Kultūras mi
nistrija komitejas lēmumu un
ziņojumu par Nacionālās akus
tiskās koncertzāles novietņu iz
vērtējumu Rīgā virzīs izskatīša
nai un lēmuma pieņemšanai
Ministru kabinetā, informēja
KM pārstāvji. “Architektu savie
nība nonāca pie trijnieka, no
kuŗa automātiski atkrita noviet
ne [rūpniecības preču] tirgus
territorijā, jo Rīgas domei tur ir
citi plāni. Izšķiršanās bija starp
Andrejsalu un Kongresu namu.
Attīstības komiteja, 2. februārī
uzklausot ministrijas viedokli,
pievienojās Kultūras ministrijas
viedoklim, ka ideāls risinājums
būtu Kongresu nams,” sacīja kul
tūras ministrs Nauris Puntulis
(Nacionālā apvienība).

2022. gada 12. februāris – 18. februāris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums
piedalījās Eiropas Savienības vēstnieku sanāksmē ar Kanadas ārlietu
ministri Melāniju Žolī (Mélanie Joly).
• Latvijas vēstnieks Kanadā
Kārlis Ecihenbaums ar Atzinī
bas raks
tu apbalvoja Kanadas
latviešu sabiedrisko darbinieku
Normundu Gobu. Vēstnieks
apbalvojot uzsvēra, ka “ar gan
darījumu ar Latvijas vēstnieka
Atzinības rakstu apbalvoju Nor
mundu Gobu, ilggadēju aktīvu
Kanadas latviešu sabiedrisko
darbinieku, kas stiprinājis Latvi
jas un Kanadas attiecības, kā arī
sniedzis atbalstu Latvijas vēstniecības darbā”.
• Attālināti tiekoties ar ES vēstniekiem, Kanadas ārlietu ministre
iepazīstināja ar Kanadas ārpolītisko redzējumu un uzsvēra Kanadas
stingro nostāju jautājumā par Krievijas militāro spēku bezprecedenta koncentrāciju pie Ukrainas robežām un iespējamajiem iebrukuma draudiem. Atbildot uz vēstnieka Kārļa Eichenbauma jautājumu,
ministre izteica gandarījumu par Kanadas veiksmīgo vadību pa
plašinātajā kaujas grupā, kas izvietota Latvijā.

“Emīlija. Latvijas preses
karaliene”
visvairāk apmeklēta filma par
Džeimsu Bondu “Nav laiks
mirt”, savukārt no Latvijas fil
mām desmitniekā iekļuvusi
daudzseriju filma “Emīlija. Lat
vijas preses karaliene” un pusau
džu komēdija “Tizlenes”. 2021.
gada filmu izrādīšanas dati liecina – lai gan kopējo situāciju un
absolūtos apmeklējuma skait
ļus radikāli ietekmējusi pandē
mija, tomēr skatītāju interese par
Latvijas filmām nav būtiski ma
zinājusies, informēja Nacionālā
FRANCIJA. 1. februārī Latvijas vēstnieks Francijā Eduards
kino centra (NKC) pārstāvji.
Stiprais kopā ar Igaunijas un Lietuvas vēstniekiem atklāja Baltijas
valstu mākslinieku izstādi Saint-Cyr-sur-Loire (Sensīrsirluāras) pil
***
sētā iepretim Tūras pilsētai. Vēstnieki ieradās uz atklāšanu pēc St
Andrés el Letón – 80. Ģitārists Cyr sur Loire pilsētas ielūguma, kuŗā asociācija Touraine Baltique
Andris Kārkliņš un flamenko (Baltijas Turēna) jau 30 gadus rūpējas par sakariem ar Baltijas
valstīm, kultūras saišu veicināšanu un nostiprināšanu. Pirms izstā
des atklāšanas asociācijas Touraine Baltique prezidents Pols Olivjē
aicināja vēstniekus piedalīties apaļā galda diskusijā un dalīties gan ar
savu personīgo pieredzi, gan iepriekšējo paaudžu pieredzi dažādu
vēstures līkloču notikumos, kas skāruši Latviju, Igauniju un Lietuvu
no to dibināšanas līdz pat neatkarības atjaunošanai. Vēstnieki
pārrunāja dažādus vēstures jautājumus: padomju represiju polītiku,
kultūras dzīves telpas uzraudzīšanu, atmodas procesu un citus ar
mūsdienu aktuālitātēm saistītus jautājumus.
Leģendārais flamenko ģitārists
Andris Kārkliņš (1942-2011),
kuram 28. janvārī būtu 80, bija
personība, kādas latviešiem,
šķiet, nav bijis un, visticamāk,
arī nebūs. Zenta Mauriņa ir teikusi, ka ģēnijs ir tas, kas caur
savu tautu pieder cilvēcei. Tad
nu par Andri Kārkliņu var sacīt,
ka viņš ir leģenda, kas caur pasauli pieder savai tautai. Tikai tā,
kā to mācēja un gribēja viņš –
latvietis un pasaules pilsonis
reizē. “Ja ceļoja, tad uz pasaules
malu, ja skrēja, tad maratonu, ja
dziedāja – tad līdz asarām,” zina
stāstīt tie, kuŗi pazina Andri
Kārkliņu. Pēc izceļošanas no
Latvijas divu gadu vecumā kopā
ar mammu un brāli, Andris
Kārkliņš savā tēvzemē atgriezās
stagnējošajos Brežņeva laikos –
20. gadsimta septiņdesmitajos,
jau būdams pazīstams kā vienī
gais latviešu izcelsmes ģitarists
pasaulē, kas spēlē flamenko.
Glu
ži kā leģenda pasaules lat
viešu sabiedrību bija aplidojusi

***
Pērn kinoteātros visvairāk
apmeklētās Latvijas filmas
Aizvadītajā gadā kinoteātros Pirmajā koncertā Latvijā

ziņa par to, ka trīs gadus Andris
spodrinājis sava ģitardieva Djēgo
del Gastora kurpes tikai tāpēc,
lai varētu izprast viņa filozofiju
un ģitaras noslēpumus. Un arī
par to, ka, dzīvojot starp Spānijas
čigāniem, viņš bijis gatavs pārdot
dvēseli velnam, lai tikai apgūtu
viņu ģitartechniku un kļūtu par
šī spēles stila Meistaru, kas to
brīd viņam šķita vispilnīgākais
galamērķis. Ka Spānijas čigāni
1967. gadā viņu kristījuši čigānu
vārdā – Andrés el Letón – Andris
Latvietis, kas nozīmējis viņa ta
lanta augstāko novērtējumu.
Jaunībā Andris Kārkliņš strā
dājis par fotografu un žurnālistu
laikrakstā The New York Times,
kad vajadzējis naudu, lai dotos
uz Spāniju mācīties flamenko,
sapelnījis to, pa vasarām strādā
jot ceļu būvē, studējis antropo
loģiju Granādas universitātē,
aizrāvies ar boksu un skriešanu,

dievinājis ceļošanu, sarakstījis
tūkstošiem haiku, bijis lielisks
gīds un aizrautīgs stāstnieks.
Tikko pavērās iespēja, viņš at
brauca uz Latviju, kur 1978.
gadā notika viņa pirmais koncerts.
***
Valentīna Lukaševiča
pirmais eseju krājums
“Casnāgu maizeitis”
Latgaliešu literātūras plauktā
iegūlis vēl viens zīmīgs izdevums –
rakstnieka un literātūrzinātnie
ka Valentīna Lukaševiča pirmais
eseju krājums “Casnāgu maizeitis”. Kā norāda grāmatas izde
vējs SIA “Cymuss”, tā ir nozīmīgs
pienesums latgaliešu rakstu va
lodas lietojuma bagātināšanai.
Atzinīgus vārdus Lukaševiča
ja
unākajam darbam velta arī
pazīstamas latgaliešu literātes.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Jezga ap nosaukumu

JURIS
LORENCS
Šajās dienās sporta draugu
uz
manība pievērsta Ķīnas gal
vaspilsētai Pekinai, kur sākušās
XXIV ziemas olimpiskās spēles.
Latviju tajās pārstāv 57 sportisti,
kas startē vienpadsmit sporta
veidos. Lielais dalībnieku skaits
tik mazai valstij kā Latvija skaid
rojams ar to, ka spēlēs piedalās
arī mūsu hokeja izlase. Tās būs
neparastas spēles – gan Covid 19
pandēmijas, gan starptautiskās
polītikas dēļ. Jo dažas valstis,
Latviju ieskaitot, Pekinas spēlēm
pieteikušas diplomātisko boikotu. Iemesls – cilvēka un mino
ritāšu tiesību pārkāpumi Ķīnā.
Mūsu prezidents Egils Levits ne
apmeklēja spēļu atklāšanas ce
remoniju. Toties to vēroja Krie
vijas prezidents Vladimirs Pu
tins. Runā, ka brīdī, kad stadionā iesoļoja Ukrainas sportisti,
Putins esot nejauši “iesnaudies”.
Ķīnas vārdu šodien bieži pie
sauc mūsu kaimiņvalstī Lietu
vā. Te gan vietā būtu jautājums –
kuŗas Ķīnas? Jo pasaulē ir divas
territorijas, divas polītiskās sistē
mas, divas administrācijas, kas
pretendē uz vārdu “Ķīna”. Viena
no tām ir Ķīnas Tautas republika
ar galvaspilsētu Pekinu, otrā –
Ķīnas republika jeb Taivāna ar
galvaspilsētu Taipeju. Ķīna uz
skata Taivānu par savu territo
riju un sāpīgi uztver katru tās
mēģinājumu panākt starptautisku atzīšanu. Tā katēgoriski

iestājas pret vārda “Taivāna” lie
tošanu. Tomēr pagājušā gada ru
denī Viļņā ar Lietuvas Ārlietu
ministrijas svētību tika atvērts
Taivānas pārstāvniecības birojs.
Sekoja atbildes reakcija – Ķīna
atsauca savu vēstnieku no Viļņas
un pieprasīja atsaukt Lietuvas
vēstnieku Pekinā. Sākās birokra
tiskas neskaidrības ar Lietuvas
preču eksportu uz Ķīnu. Dien
vidķīnas jūrā patlaban klīst konteineri ar Lietuvas precēm. Ķīna
atsakās tās pieņemt, šo mantību
ir dārgi vest atpakaļ uz Lietuvu,
arī iznīcināšana maksā naudu.
Taivāna gan ir apžēlojusies un
nopirkusi konteineru ar 20 000
pudelēm Lietuvas ruma. Bet tas
ir piliens jūrā. Tāpat kā Taivānas solījumi investēt Lietuvā ap
200 miljonus ASV dolaru. Tā ir
smieklīgi maza samaksa par Lie
tuvas polītisko uzdrošināšanos
lietot “aizliegto” Taivānas nosaukumu. Bijušais Lietuvas prezidents Valdas Adamkus intervijā
Lietuvas televīzijai izteicies visai
asi: “Zaudējumi ir milzīgi. Šo
lēmumu vajadzēja savlaicīgi ap
spriest, saskaņot ar parlamentu,
valdību un prezidentu. Un tad
lemt, vai Lietuvas interesēs ir
atzīt vai neatzīt Taivānu”. Arī
pašreizējais Lietuvas prezidents
Gitans Nausēda kritizējis Taivā
nas vārda izmantošanu: “Ne jau
Taivānas pārstāvniecības atvēr
šana bija kļūda, bet gan tās no

ņaņmeņa laukumā Pekinā, bru
tālā studentu protestu apspieša
na. Iespējams, pie vainas bija po
lītiskās pieredzes trūkums. Uz
technoloģiski attīstītās Taivanas
fona Ķīna tobrīd izskatījās kā at
palikusi “trešās pasaules” valsts.
Latvija, kas pēc PSRS sabrukumu piedzīvoja milzīgas saimnie
ciskas problēmas, cerēja uz Tai
vānas ekonomisko palīdzību. Šī
rīcība izraisīja krizi Latvijas un
Ķīnas Tautas Republikas attiecī
bās. 1992. gada 24. februārī Ķīna
pieņēma lēmumu atsaukt no
Lat
vijas savu vēstniecību. For
mā
li abu valstu diplomātiskās
attiecības gan netika pārtrauktas.
Viss beidzās ar to, ka Latvija
bija spiesta piekāpties. 1994.
gada vasarā neliela Latvijas dele
gācija, kuŗu vadīja premjermi
nistra vietnieks un reformu mi
nistrs Māris Gailis, brauca uz
Pekinu atvainoties. 1994. gada
28. jūlijā tika parakstīts Latvijas
Republikas un Ķīnas Tautas Re
publikas kopīgais komunikē par
abu valstu attiecību normali
zēšanu. Tajā cita starpā teikts:
“Sarunu gaitā abas puses vie
nojās par sekojošo: Latvijas Re
publikas valdība atkārtoti aplie
cina, ka tā atzīst Ķīnas Tautas
republikas valdību par vienīgo
likumīgo valdību Ķīnā un Tai
vānu kā neatņemamā Ķīnas terri
torijas sastāvdaļā. Tā apņemas
neiesaistīties oficiālās attiecībās

un oficiālos sakaros ar Taivānu.
Ķīnas Tautas Republikas valdība atkārtoti apliecina savu atbalstu Latvijas Republikas valdības
cen
tieniem nosargāt nacionālo
neatkarību un attīstīt ekonomiku”. Pavisam drīz, jau 1994. gada
augustā Rīgā atsāka darbu Ķīnas
vēstniecība, bet decembrī Valsts
prezidents Guntis Ulmanis ie
radās oficiālā vizīte Ķīnā. Viss
nokārtojās. Kopš tā laika Latvijas
un Ķīnas attiecības var raksturot
kā draudzīgas, uz savstarpēju
cieņu un izdevīgumu balstītas.
Un tomēr Latvijai izdevās no
sēdēt uz diviem krēsliem! Taivā
nas misija Rīgā turpina darbo
ties. Tiesa, tās oficiālais nosaukums tagad ir “Taipejas misija
Latvijas republikā”. Pagaidām
Ķīnai nav iebildumu, ka dumpī
gās provinces galvaspilsēta di
bina “neoficiālus” starptautiskus
kontaktus. Vilks ir paēdis, kaza
dzīva! Redzēsim, vai tikpat
veiks
mīgi pratīs izlocīties arī
Lietuva.

Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Bīstamās neprecīzitātes

SALLIJA
BENFELDE
Ne pirmo gadu iedzīvotāji tiek
brīdināti par viltus ziņām un
meliem, kas plaši izplatīti ne tikai
Latvijā. Tomēr neprecīzitātes vai
aptuvenība bieži vien arī pavisam
patiesu ziņu padara savā ziņā
bīstamu un spriedzi tikai vairo.
Un šoreiz ne par to, ko publicē
sociālo tīklu lietotāji kā savus at
klājumus vai viedokļus, bet par
informāciju, ko “tautās palaiž”
oficiāli reģistrēti mediji, sākot ar
laikrakstiem un beidzot ar te
levīzijām.
No tiem, kuŗi ziņas lasa, diezgan daudzi mēdz izlasīt tikai
virsrakstus, kas nereti tiek veidoti,
domājot par to, kā piesaistīt lasī
tājus, nevis kā atspoguļot notikuma vai procesa būtību. Gan in
formācijas veidotāju neprecīzitā
tes, gan tās lietotāju paviršība tikai
pastiprina aplamas informācijas
izplatīšanos un spriedzes pieaugumu sabiedrībā.
Saistībā ar covid informācijas ir
daudz, bet neprecīzitāšu un ziņu
nesakārtotības dēļ brīžam neap
mierinātību un dusmas tas tikai
vairo. Piemēram, LTV ļoti bieži,
stāstot par to, cik cilvēku iepriek
šējā dienā testētajiem inficējušies
ar covid, lieto vārdu “saslimuši”.
To, ka inficēties vēl nenozīmē sa
slimt, droši vien zina gandrīz visi
iedzīvotāji, tādēļ ziņas uzticamību tas nevairo. Katru dienu arī
tiek pateikts, cik no inficētajiem ir
vakcinētie, cik nevakcinētie, un

saukums, kas netika saskaņots
ar mani”.
Kā izkļūt no šīs krizes? Ie
spējams, visa jezga beigsies ar
ārlietu ministra Gabriēļa Lands
berģa demisiju, atvainošanos
Ķīnai un Taivānas misijas nosaukuma maiņu. Žēl, ka lepnā Lie
tuva nemācās no Latvijas un
trīsdesmit gadus veciem notiku
miem. Tāpēc nedaudz ieskatīsi
mies Latvijas attiecību vēsturē ar
Ķīnu un Taivānu. Ķīnas Tautas
republika bija viena no pirma
jām valstīm pasaulē, kas jau
1991. gada 7. septembrī atzina
Latvijas neatkarības atjaunoša
nu. Dažas dienas vēlāk, 12. sep
tembrī, tika nodibinātas abpusē
jās diplomātiskās attiecības. Kas
ir īpaši svarīgi – Latvijas okupā
cijas gados Ķīna neatzina Lat
vijas inkorporāciju PSRS. 1992.
gada 10. janvārī Latvijā darbību
uzsāka Ķīnas Tautas republikas
pagaidu pilnvarotais lietvedis.
Vienlaikus tā paša gada janvārī
Latvija parakstīja vienošanās par
Ķīnas republikas jeb Taivānas
ģenerālkonsulāta atvēršanu Lat
vijā. Mēs bijām vienīgā no biju
šajā PSRS iekļautajām zemēm,
kas pie sevis atvēra Taivānas
diplomātisko pārstāvniecību.
Kāpēc tas tika darīts? Savu
lomu spēlēja pretkomūnistis
kais noskaņojums, kāds tobrīd
valdīja Latvijā. Svaigā atmiņā
bija 1989. gada notikumi Tia

ļoti daudzi visam atmet ar roku –
sak, ja jau inficēšos vai saslimšu
tik un tā, tad nav taču vērts kaut
ko ievērot. Manuprāt vienmēr pēc
informācijas par inficēto, slimnī
cās nonākušo, mirušo utt. skaitu
vienmēr būtu jāatgādina, ka vak
cinētie tomēr inficējas retāk un
citus inficē mazāk. Pašlaik gan
vakcinētie un nevakcinētie Lat
vijā inficējas vienādi, vakcinētie
pat vairāk, jo pēc pirmajām divām
vakcīnas devām pagājuši jau
vairāk nekā seši mēneši, bet trešo
jeb balstvakcīnas devu Latvijā
saņēmusi aptuveni tikai ceturtā
daļa iedzīvotāju. Protams, skaitļi
visu laiku mainās, turklāt inficēti
noteikti ir vairāk, nekā parādās
ikdienas informācijā, jo ne visi
testējas. Tāpat katru reizi būtu
vietā atgādināt, ka vakcinētie re
tāk saslimst smagi un slimībai ir
letālas beigas. Un galu galā – ja
vakcīnas nebūtu, inficētos nesalī
dzināmi vairāk cilvēku un tātad
arī smagi slimo un mirušo būtu
vairāk. Tādi dati ir pieejami, tos
rēķina, izmantojot matēmatiskas
formulas, nevis apgalvojumus par
to, kas patīk vai nepatīk un kam
kuŗš tic. Turklāt medicīnā abso
lūtu garantiju nav nevienā jau
tājumā, tāpat kā visām zālēm ir
blaknes, tikai vieni tās jūt, citi –
ne. Ja zālēm ir blaknes, tad gandrīz
vienmēr var lietot citas, līdzīgas
zāles, bet vakcīnām aizstājēju nav.
Tikpat “graujoša” var izrādīties

informācija par ierobežojumu
samazināšanu citās valstīs. Ne
vienmēr tiek atgādināts, kādi – un
bieži vien daudz stingrāki – no
teikumi ir bijuši valstīs, kur tos
atceļ daļēji vai pilnībā. Piemēram,
tiek ziņots, ka Austrijā ierobežo
jumi mīkstināti, nepaskaidrojot,
ka tagad nevakcinētie drīkst iziet
no mājām, bet sods par noteikumu neievērošanu var sasniegt pat
3600 eiro. Tāpat arī tiek atgādināts par Dāniju, kur ierobežojumi atcelti, “aizmirstot” piebilst, ka
vecuma grupā virs 60 gadiem
(un tā ir riska grupa), vakcinēju
šies ir 99,6 procenti iedzīvotāju.
Tāpat nereti, ziņojot par to, ka
samazināti ierobežojumi restorā
niem, bāriem un kafejnīcām, ne
tiek uzsvērts, ka darba laiks ir bijis
daudz īsāks, bet tagad tas atkal ir
kā parastos apstākļos. Līdzīgu it
kā sīkumu ir daudz, bet tie visi
kopā veido nostāju, ka visu laiku
tiek melots un patiesība tiek
slēpta.
Šo noskaņojumu veikli izmanto gan tie uzņēmēji, kuŗi nesaprot
vai negrib saprast, ka vīrusam ir
vienalga, ko katrs grib vai negrib,
tas darbojas pēc sava algoritma
un ar to vismaz kaut kā var tikt
galā tikai tad, ja ar šo algoritmu
rēķinās. Kamēr ārsti un eksperti
brīdina, ka ar ierobežojumu at
celšanu vēl jāpagaida, to, kā rīko
jas daļa polītiķu, varētu nosaukt
par triecienuzbrukumu. Var jau

saprast, ka cilvēki ir noguruši,
neapmierināti un ierobežojumi
apnikuši , un tie, kuŗi visu laiku
aicina atcelt, samazināt un izdomā dažādus “īpašos gadījumus”,
labi paliek atmiņā vēlētājiem.
Saeimas vēlēšanas ir jau pēc 10
mēnešiem, un tad nu polītiķi
cenšas, cik spēj vākt sev balsis, jo
ir skaidrs, ka nokaitinātie cilvēki
šos “labdaŗus” neaizmirsīs. Skum
ji un arī ironiski ir tas, ka galu galā
publiskos pārmetumus saņem
tikai premjers, bet aktīvie “cīnītāji
par brīvību” tiek celti saulītē un ir
visai droši, ka tie, kuŗi visu laiku
prasa kaut ko atcelt, vēlēšanās
dabūs daudz balsu – mirušie jau
nevarēs balsot “pret”.
Pandēmija un tās noliegšana
sabiedrībā rada arī apātiju un
vienaldzību, attieksmi – man vie
nalga, nekas nekad tāpat nemai
nīsies! Un tā notiek ne tikai Lat
vijā. Jau vairākkārt komentāros
esmu minējusi, ka daļai Latvijas
un Krievijas sabiedrības ir līdzīga uztvere. Izrādās, arī attieksmē
pret to, vai kaut kas ir maināms uz
labu, attieksme daudz neatšķiras,
tā teikt, ir slikti, neko darīt nevar.
Tas savukārt nozīmē, ka rudenī
vēlēšanās var gaidīt ļoti zemu pie
dalīšanos vai arī balsošanu par
galējiem populistiem, kuŗi solīs
visu mainīt jau nākamajā dienā.
Levadas centra mājaslapā jan
vārī publicētajā intervijā ar filo
zofijas zinātņu doktoru, sociologu

Ļevu Gudkovu, viņš skaidro, ka
aptaujas liecina – vairākums ie
dzīvotāju uzskata: “Dzīvot ir grūti,
bet to vajag paciest.” Par iekšpo
lītiku iedzīvotāji interesējas maz,
vien kāda trešdaļa vai pat tikai
ceturtdaļa seko lēmumiem, kas
patiesībā ietekmē viņu ikdienas
dzīvi, un tie lielākoties ir gados
jaunāki cilvēki, kuŗi informāciju
iegūst ar interneta starpniecību.
Protams, Latvijā neapmierinātie
var klaigāt, rīkot akcijas un drau
dēt polītiķiem un amatpersonām,
bet Krievijā tas nav iespējams.
Kopīgs, manuprāt, ir tas, ka ne
vieni, ne otri negrasās jebkādā
veidā piedalīties polītikas veido
šanā, vēlēšanās. Atšķirīgais ir tas,
ka Krievijā daudzi vienkārši ne
saprot un neredz, kā, piemēram,
Putina varas izpratne un stils
ietekmē viņu dzīvi. Savukārt Lat
vijā redz to, kas nepatīk, un skaļi
bļaustās vai svilpj arī tad, ja ne
patīkamie lēmumi ir neizbēgami.
Diemžēl vienīgie priekšlikumi ir
visu atļaut un visu tikai dot un
dot...
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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O L I M P I S K I E S TĀ S T I
No Ķipura līdz
Dārziņam un Tīrumai –
olimpiskie karognesēji
kopš Latvijas atgriešanās
Ziemas spēlēs

Pekinas Ziemas olimpiskajās
spēlēs Latvijas delegācija 4. feb
ruāŗī atklāšanas ceremonijā so
ļoja aiz diviem karognesējiem –
hokeja izlases kapteiņa Laura
Dārziņa un kamaniņu sportis
tes Elīzas Tīrumas. Kopš Latvija
pirms 30 gadiem olimpiskajā ap
ritē atgriezās kā neatkarīga valsts,
ziemas spēlēs valsts karogs atklā
šanas parādē visbiežāk bijis ho
kejistu un bobslejistu rokās.

Kopš pērn notikušajām Toki
jas Vasaras olimpiskajām spēlēm
spēkā ir Starptautiskās Olimpis
kās komitejas nosacījums dzi
mu
mu līdztiesības garā katras
delegācijas karogu atklāšanā
nest gan vīrietim, gan sievietei.
Ziemas spēlēs divi karognesēji
bija pirmo reizi, par Latvijas iz
vēli kļūstot Dārziņam un Tīru
mai. Elīza jau pērnajā rudenī pa
teica, ka aizvadīs pēdējo sezonu
un startēs sportistes karjērā no
slēdzošajās olimpiskajās spēlēs.
Pirms četriem gadiem Phjon
čhanā karogu ienesa bobslejists
Daumants Dreiškens – Soču
Olimpisko spēļu čempions. Vi
ņam Korejā gan izvērtās sāpīgas
spēles, jo divnieku sacensībās
treneri tomēr nolēma, ka Oskara Melbārža stūmējs būs Jānis
Strenga, un duets izcīnīja bronzas godalgas.
Vēl pirms tam 2014. gadā So
čos Latvijas komandas priekš
galā soļoja hokeja izlases kapteinis Sandis Ozoliņš. Latvijas
valstsvienība Sočos pirmoreiz
iekļuva olimpiskajā ceturtdaļfi
nālā, kur līdzīgā spēlē zaudēja
hokeja lielvalstij Kanadai.
Savukārt 2010. gadā karogne
sējs Martins Dukurs uz olim
piadu Vankūverā devās kā favo
rīts. Sacensībās pēdējā braucienā
viņš gan zaudēja Džonam Mont
gomerijam, iegūstot ne tās labā
kās atmiņas, bet izcīnīja savu
pirmo olimpisko medaļu.
Latvijas hokeja valstsvienības
vārtsargs un mūris Artūrs Irbe
nesa karogu 2006. gadā Turīnā,
kur kamaniņbraucēja Mārtiņa
Rubeņa nopelnītā bronzas me
daļa kļuva par Latvijai pirmo
godalgu Ziemas spēlēs pēc valsts
neatkarības atgūšanas.
Soltleiksitijā 2002. gadā pirmoreiz kopš Latvijas neatkarī
bas atjaunošanas piedalījās ho
keja izlase – atklāšanas parādē
kolonnas galvgalī soļoja pašrei

zējais hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
1998. gadā Nagano trešo reizi
olimpiskajās spēlēs startēja San
dis Prūsis, pirmo reizi tiekot ka
rognesēja godā. Nagano spēles
Prūsim bija karjerā labākās –
piektā vieta divniekos, sestā –
četriniekos. Jau trešajās ziemas
spēlēs pēc kārtas valsts karogs
tika uzticēts bobslejistam.
Lillehammerē 1994. gadā Zin
tis Ekmanis savās ceturtajās
spēlēs ienesa karogu, un pēc šīs
olimpiadas 1984. gada Sarajevas
spēļu bronzas medaļnieks lika
punktu sportista karjērai.
Turpretim pirms 30 gadiem
Albērvilā karognesējs Latvijai

īpašajās atgriešanās spēlēs bija
Jānis Ķipurs, arīdzan bobslejists,
olimpiskais čempions un bronzas medaļnieks vēl Padomju Sa
vienības sastāvā. Aiz Ķipura mu
guras toreiz iesoļoja vēl 22 ne
atkarīgās Latvijas sportisti, kas
bija Latvijas sporta vēsturē īpašs
mirklis.
Par notikumiem 1992. gadā
un vēl pirms tiem plašāks ieskats
bija Dāvida Ernštreita un Ineses
Kļavas filmā “Atgriešanās olim
piāde”, kuŗā atainota Latvijas
sporta atgriešanās olimpiskajā
saimē pēc valsts neatkarības
atgūšanas. Dokumentālās filmas
“Atgriešanās olimpiāde” pirmiz
rāde LTV1 bija Pekinas Ziemas
olimpisko spēļu atklāšanas dienā
4. februārī.

Dainis Dukurs atnesa
pasaules elpu uz Siguldu
Latvija skeletona tēvam – 65!

Dainis Dukurs
Dukuru vārds pasaulē ir iko
na, atpazīstams zīmols, ne velti
viņus dēvē par skeletona kara
ļiem. Un kā gan ne? Martins Du
kurs šī gada janvārī 60. reizi ie
guva zeltu pasaules kausā, ir
daudzkārtējs pasaules un Eiro
pas čempions. Tikai viena zelta

viņam trūkst – olimpiskā, un,
neskatoties uz ilglaicību sportā,
šogad viņi kopā ar brāli Tomasu
gatavojas sasniegt mērķi – ie
karot arī Olimpa virsotni.
Taču visa aizsācējs un zīmola
izveidotājs ir Dainis Dukurs –
Tomasa un Martina tēvs, treneris,
kamanu būvētājs, menedžeris,
skeletona kā sporta veida un tā
infrastruktūras attīstītājs Latvijā.
Latvijas skeletona tēvam Dai
nim Dukuram apritējuši 65. Iz
cilais sporta dzīves vadītājs un
līderis Dukurs dzimis Alūksnē,
izglītību ieguvis Valkas vidus
skolā, mācījies Murjāņu sporta
ģimnazijā, studējis Rīgas Poli
techniskajā institūtā. Sākotnēji
aizrāvies ar bobsleju, 1985. gadā
kopā ar Jāni Skrastiņu kļuvis par
Latvijas čempionu. 1994. gadā
kļuvis par Siguldas bobsleja un
kamaniņu trases direktoru, va
dījis to 26 gadus, 2020. gadā no
vadītāja amata aizgājis, lai vairāk
koncentrētos treneŗa darbam.
Vēl pats būdams aktīvs bobslejists, 1984. gadā sācis strādāt arī
pie bobsleja un vēlāk skeletona
kamanu un technikas izgatavo
šanas. Vairākkārt ticis atzīts par
gada labāko treneri Latvijā. Viņa
ieguldījums Latvijas sporta attīs
tībā, kā arī Latvijas kā valsts po
pulārizēšanā pasaules mērogā
nav pārvērtējams.
19. janvārī Valsts prezidents
Egils Levits Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasē pasniedza Valsts
prezidenta medaļu Dainim Du
kuram, ilggadējam trases vadī
tājam, bijušajam bobslejistam,
skeletona trenerim un šī sporta
veida aizsācējam Latvijā, ziņo
Valsts prezidenta kanceleja.
“Dukura kungs atnesa pasau
les elpu uz Siguldu, un nu Sigul
das gars iet tālāk pasaulē. No
vērtēju viņa mūža darbu Latvijas
ziemas sporta labā. Dainis Du
kurs, nepagurstoši strādājot, ir
iedibinājis augstus standartus
sportā, vienlaikus izaudzinot arī
divus dēlus – izcilus sportistus.
Vēlu Jums visu to labāko!” pa
sniedzot Valsts prezidenta me
daļu, sacīja E. Levits.
Dainis Dukurs, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieris (2012), 2021.
gadā izlolojis jaunāko Siguldas
Sporta skolas interešu izglītības
programmu “Skeletona akadē
mija”. Skeletona akadēmija ir
jaunākā Siguldas Sporta skolas
interešu izglītības programma,
kas ļaus jauniešiem ar talantu
skeletona sportā pārstāvēt Latvi
ju starptautiskās sacensībās visā
pasaulē. Labākie skeletonisti no
Siguldas Sporta skolas varēs pie
dalīties 2024. gada Jaunatnes
ziemas olimpiskajās spēlēs Dien
vidkorejā un turpināt ceļu uz
2026. gada Ziemas olimpiskajām
spēlēm Italijā, nodrošinot ske
letona pēctecību Siguldas sporta
karaļiem.
Pārrunājot Siguldas bobsleja
un kamaniņu trases attīstību,
Valsts prezidents arī vēroja ske
letonistu treniņu procesu māks
līgajā starta estakādē, tikās ar
Martinu un Tomasu Dukuriem
un Markusu Vinogradovu, lai
pārrunātu gatavošanos olimpiskajam startam Pekinas ziemas
olimpiskajās spēlēs, kā arī ar
“Ske
letona akadēmija” audzēk
ņiem.

“Man ir liels gods šodien būt
pie jums Siguldas bobsleja un
kamaniņu trasē īsi pirms Pekinas
Ziemas olimpiskajām spēlēm.
Latvija sekos līdzi jūsu startiem!
Mēs zinām, ka jums ir lielas iz
redzes un ka jūs cīnīsieties līdz
galam,” teica Valsts prezidents.

Latvieši uzbūvējuši
iespaidīgu
sniega trasi Pekinā

naktsmītnēm,” skaidroja Jansons.
Pozitīvi tiek vērtēti arī olim
piadas organizātoru veiktie
priekš
darbi vēl pirms sniega
ekspertu ierašanās. Tika saga
tavots vajadzīgais sniega dau
dzums un izvietots plānotajās
vietās. Komanda tika nodroši
nāta ar industrijas jaunākajām
darba technikām. “Darbam iz
mantotie traktori ir aprīkoti ar
datorprogrammām, kas norāda,
kuŗā vietā, kādā leņķī un cik
centimetru biezumā ir vajadzīgs
papildus sniegs un citas nozīmī
gas nianses, kas paātrināja un
atviegloja darba procesu,” kā
pie
mēru attīstītajām technolo
ģijām minēja Jānis.

Sniega elementu dizainos tiku
ši integrēti nozīmīgi Ķīnas kul
tūras objekti, piemēram, slope
style trases malās vijās trīs met
rus augstas sniega ķieģeļu sienas,
kas vizuāli imitē Lielo Ķīnas
mūri. Tas ne tikai vizuāli piesaisVai Ziemas olimpiskās
ta pasaules uzmanību, bet arī
spēles ir baltas?
darbojas kā vēja drošības siena
braucējiem treniņu un sacensību
Par baltajām spēlēm norises
dienās. Trases vidū atrodas vai Pekinā var dēvēt tikai poētiski,
rāki unikāli sniega elementi, kas jo sausais kontinentālais klimats

dos plašas iespējas radoši iz
pausties olimpiadas sportistiem.
Projektu īstenoja piecu latviešu
komanda – Jānis Jansons, Jānis
Daļeckis, Matiass Abzalons, Jānis
Martinsons un Armands Zariņš
– kopā ar vēl septiņiem puišiem
no vācu partnera Schneestern.
Salīdzinoši ar 2018. gada olimpi
sko spēļu pieredzi, kur darbam
tika piesaistīti aptuveni 24 palīg
strādnieki, šogad darbi tika veikti
bez vietējiem papildspēkiem. Ko
manda būvniecības periodā katru dienu sekoja noteiktajam gra
fikam un nesatika nevienu ārpus
savas darba grupas. “Ik rītu sep
tiņos no rīta kāpām privātajā au
tobusā, kuŗš mūs aizveda uz
kūrortu. Piecos vakarā beidzām
darbu uz kalna, un sešos vakarā
mūs aizveda atpakaļ tieši pie

sniega bārstīšanā ir tik neno
vīdīgi skops, ka tikai pa kādai
kalna pašai virsotnītei ir izro
tājusies ar mazu baltu cepurīti.
Ainavā pilnīgi dominē pelēk
brūnie toņi, un sniega sporta
veidos jāpaļaujas uz mākslīgi
sasaldētajām un gaisā izpūstajām
ūdens tonnām.
Ķīnā cer, ka Pekinas spēles
palīdzēs iekustināt ziemas sporta un izklaides industriju, un
valsts televīzijā rāda jaunas ģi
menes, kas devušās sniega pie
dzīvojumos kopā ar mazuļiem.
Bet pagaidām aktīva atpūta uz
slēpēm vai sniega dēļa vietējiem
gluži likumsakarīgi nav ierasta
nodarbe, jo sniega sports bez da
biska sniega ir gluži kā burāšana
bez ūdens.

(Turpinājums 13. lpp.)
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KĀRLIS
STREIPS
4. februāri sākās 24. Ziemas
Olimpiskās spēles Pekinā. Latvijas valstsvienībā ir 57 sportisti
11 sporta veidos. 25 no tiem ir ho
keja spēlētāji. Vienpadsmit valsts
vienības dalībnieces ir sievietes.
Esmu dzirdējis no draugiem,
ka pirmoreiz kopš seniem laikiem
telekanals, kas par spēlēm reportē
Amerikā, brīdī, kad Latvijas sportisti iesoļoja stadionā, neiekrita
reklāmas pauzē! Mūsu valsts ka
rognesēji, kā zinām, bija hokejists
Lauris Dārziņš, kurš 37 gadu ve
cumā ir vecākais spēlētājs hokeja
komandā, kā arī kamaniņu sportiste Elīza Tīruma.
Facebook rakstniece Gundega
Repše rakstīja, ka viņai komandas izskats gan esot atgādinājis
ārstu brigādi. Savukārt portāls
slate.com tieši uzslavēja mūsu
sportistu ceremonijas uniformas,
rakstot, ka “divu krāsu cepurītes
radīja maigu holografijas efektu,
un delegācijas vienkāršās baltās
jakas rotāja kapuces ar sudraba
oderi.” Portāls piebilda, ka līdzīgas kapuces bija Serbijas un Lie
tuvas sportistiem un piebilda –
“laikam tas saistāms ar siltumu.”
Mazs humora moments – at
klāšanas ceremonijas reportāžā
sabiedrisko mediju portāls LSM
paziņoja, ka “režisors šīm spēlēm
ir tas pats, kas bija pirms 14 ga
diem.” Un pēc īsas pauzes: “Ļoti
slavens ķīnietis!” Ļoti slavens, bet
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Vērojumi un atceres Pekinas Olimpiadas laikā
vārdā nenosaukts. Lasītājiem at
gādināšu, ka 2008. gadā vasaras
Olimpiskās spēles arī bija Pekinā,
un režisors ir vārdā Zhang Yimou.
Pieļausim, ka Latvijas komentētāji
vienkārši nezināja, kā to izrunāt.
Pieļauju, sporta fani paši ir se
kojuši līdzi savu favorītu panāku
miem, un par tiem tāpēc neko
daudz neizteikšos. Esmu lasījis,
ka bukmeikeri prognozējuši, ka
skeletonists Martins Dukurs va
rētu beidzot tikt pie zelta medaļas,
kamēr brāļi Šici kamaniņu div
nieku sportā varētu pretendēt uz
sudraba medaļām. Martins 2010.
gada spēlēs Vankūverā un 2014.
gada spēlēs Sočos izcīnīja sudraba medaļu. Astoņas reizes viņš ir
bijis pasaules, 12 reizes Eiropas
čempions. Andrim un Jurim Ši
ciem panākumi pieticīgāki. Trīs
reizes brāļi piedalījušies Olim
piskajās spēlēs un izcīnījuši vienu
sudraba un divas bronzas meda
ļas. Pasaules kausā labākais sa
sniegums bija 2015. gadā un –
trešā vieta. Pasaules čempionātā
viena sudraba un četras bronzas,
bet Eiropas čempionātā – divas
zelta, viena sudraba un viena
bronzas medaļa.
Īpaša piezīme par hokeju. De
cembrī Nacionālā Hokeja līga
Amerikā paziņoja, ka neviens
NHL spēlētājs nedrīkstēs pieda
līties Olimpiskajās spēlēs, jo Co
vid-19 pandēmija ir krietni pa

pluinījusi līgas sezonu. Tā būs
smagāka problēma hokeja smag
svariem, un tas varbūt nozīmē,
ka mūsu valstsvienībai izdosies
sasniegt labākus rezultātus nekā
citkārt. Latvijas hokejisti piedalījās
1936. gada Olimpiskajās spēlēs.
Pēc neatkarības atjaunošanas
1994., 1998. un 2018. gadā
nekvalificējās, savukārt ārpus tā
labākais rezultāts bija 2014. gadā
Sočos – astotā vieta.
Tāpat kā Vasaras olimpiskajās
spēlēs Tokijā pagājušā gada va
sarā, arī Ziemas spēles Pekinā no
tiek zem globālās pandēmijas zī
mes. Sportisti un viņus pavadošie
ārsti, masieri u.c. dzīvo noslēgtos
burbuļos. Tam ir iemesls: ierodoties Ķīnā, septiņiem no mūsu
hokejistiembija pozitīvs vīrusa
tests, lai gan drīz vien pieciem no
viņiem tests drīz atkal bija negā
tīvs un tāpēc tie varēja doties uz
ledu. Sportisti sacenšas gandrīz
tukšos stadionos.
Vairākas pasaules valstis nolē
ma spēles boikotēt diplomātis
kajā līmenī, lai iebilstu pret ko
mūnistu lielvalsts cilvēktiesību
pārkāpumiem. Sevišķi brutāla
bijusi izturēšanās pret uiguru
tautu, lai gan atklāšanas ceremo
nijā viens no diviem cilvēkiem,
kuŗi aizdedzināja Olimpisko spē
ļu lāpu, bija tieši uiguru pārstāvis.
Eiropas Savienība nespēja nonākt
pie kopsaucēja par šāda veida

boikotu. Latvijas augstākās amatpersonas turp nedevās, un mūsu
valsti Olimpiskajās spēlēs pārstāv
Latvijas vēstniece Ķīnā Maija
Manika.
Fonā spēlēm šogad ir Krievijas
agresīvā attieksme pret Ukrainu.
Aizvadītajās brīvdienās Krievijas
cars Vladimirs ieradās Pekinā,
kur viņš un Ķīnas diktators Sji
skarbi nosodīja rietumvalstis. Ķī
nas līderis cita starpā paziņoja, ka
viņa valsts iebilst pret NATO
aliances tālāku izplešanos austru
mu virzienā, it kā ļoti attālajai
Ķīnai tas būtu aktuāls jautājums.
Un vēl – Krievija uzsāka kaŗu
pret Gruziju 2008. gada vasaras
Olimpisko spēļu laikā. Spēles no
tika Pekinā, un toreizējais Valsts
prezidents Valdis Zatlers paziņoja, ka viņš nedosies mājās uz
Latviju, jo vēl gribēja noskatīties
basketbola spēles. Citu valstu
līderi pēc Krievijas invāzijas 7. au
gustā stei
dzās uz Gruzijas gal
vaspilsētu Tbi
lisi. Atceros fotografiju, kuŗā redzams Lietuvas
prezidents, Igau
nijas prezidents,
Polijas prezidents, Gruzijas prezidents un Latvijas premjērminis
trs. No mūsu prezidenta puses,
manā izpratnē, tas nebija pie
klājīgi.
Savukārt Krievijas invāzija
Ukrainā sākās 2014. gada Ziemas
Olimpisko spēļu laikā Sočos. Tas,
protams, rada jautājumu, vai

Kremļa saimniekam, kad viņš būs
atgriezies no ciemošanās pie Ķī
nas līdera, nesāks niezēt nagi?
Kamēr pasaules uzmanība no
vērsta, varbūt kaut ko varētu uz
sākt? Asiņainais uzbrukums Viļ
ņā 1990. gada janvārī bija divas
dienas pirms, savukārt asins iz
liešana pie Latvijas Iekšlietu mi
nistrijas – piecas dienas pēc tam,
kad Amerika uzsāka pirmo kaŗu
Persijas jūras līča territorijā, lai
padzītu Irāku no nesen okupētās
Kuveitas. Droši nevaram zināt,
bet iespējams, ka sirmie vīri PSRS
Polītbirojā cerēja, ka pasaule ne
pamanīs asiņainos notikumus
Latvijā un Lietuvā. Pamanīja gan!
Pirmās brīvvalsts laikā latviešu
sportisti no vasaras spēlēm Los
an
dželosā un Berlīnē pārveda
divas sudraba un vienu bronzas
medaļu. Astoņās spēlēs kopš ne
atkarības atjaunošanas izcīnītas
četras zelta, 11 sudraba un sešas
bronzas medaļas. Ziemas spēlēs
pirmās brīvvalsts laikā medaļu
nebija, atjaunotās republikas laikā
kopumā viena zelta medaļa (un
tikai tāpēc, ka izrādījās, ka krievu
sportisti četru vīru bobslejā bija
krāpušies ar dopingu un pēc spē
lēm tika diskvalificēti, tā zeltu do
dot Daumanta Dreikšena četri
niekam), kā arī trīs sudraba un
piecas bronzas medaļas. Laiks
rādīs, vai šogad izdosies medaļu
skaitu palielināt.

nav līdzvērtīga. TV ekrānos un
klātienē redzamais priekšnesu
ma kodols, lai arī šķietami katru
reizi citāds, patiesībā ir stingra
protokola ieturēts. Pjērs de Ku
bertēns, kas ir spēļu idejiskais
radītājs un vizionārs, par olim
piādas atklāšanas un noslēguma
ceremoniju nozīmīgumu jau
saka runāt 19./20. gadsimtu
mijā, lai arī, vēlāk pētot, senajiem grieķiem tieši tādu ceremoniju nav bijis, bet gan vairāki
reliģiski rituāli ar ziedošanu
dieviem.
Barons Kubertēns bija daudz

pusīgi orientēts un izglītots sava
laikmeta pārstāvis, kurš uzska
tīja, ka garīgām vērtībām jāsa
vienojas ar fiziskām un tāpēc,
daudziem šī raksta lasītājiem
par pārsteigumu, būs, ka pēc
viņa iniciātīvas sākotnēji pa
rallēli sporta spēlēm visā atbils
to
šajā nopietnībā notika arī
Mākslas olimpiskās spēles. Pēc
vairāku gadu organizatoriskas
gatavošanās pirmās no tām no
tika 1912. gadā Stokholmas
Olimpiskajās spēlēs, un tām bija
piecas pamatdisciplīnas – tēlnie
cība, glezniecība, mūzika, literā

tūra un architektūra. Līdz spēļu
sākumam autoriem bija jāie
sniedz iepriekš nepublicēti, neat
skaņoti, neizstādīti oriģināldarbi
par sporta temu. Uzvarē
tājiem
tika sadalīti medaļu komplekti.
Diemžēl ātri vien kļuva skaidrs,
ka radošu mākslas sasniegumu
vērtēšana ir daudz sa
režģītāka
par chronometra apstādināšanu
īstajā brīdī un, lai arī sākotnēji
olimpiskās izstādes bija plaši ap
meklētas, interese pamazām no
plaka.
Apskatu sagatavoja
P. Karlsons

O L I M P I S K I E S TĀ S T I
(Turpināts no 12. lpp.)

Olimpiskie riņķi

Olimpiskie riņķi – vai kādreiz
esam aizdomājušies, kāpēc olim
piskie riņķi ir tieši pieci un tieši
šādās krāsās?
Izrādās, ka šie pieci zīmīgie
vienādas formas apļi, kuŗi ir sa Pjērs de Kubertēns
vijušies kopā viens ar otru, apzī
mē vienotību, olimpisko kustību
un piecus kontinentus (Afrika,
Āzija, Eiropa, Okeanija un Ame
rika, kuŗā ietverta gan Ziemeļ
amerika, gan Dienvidamerika),
kuŗi satiekas kopā katrās Olim
piskajās spēlēs. Logo, kurš radās
1913.gadā, autors Pjērs De Ku
bertēns olimpiskos riņķus iekrā
soja zilā, melnā, sarkanā, dzel
tenā un zaļā krāsā, tos uzliekot
uz balta fona ar domu, ka visu
valstu karogos ir vismaz kāda no
šīm krāsām.
centrālajā stadionā spēļu atklā
šanas ceremonijas dienā. Olim
piskās uguns aizdegšana ir viens
Uguns un lāpas stafete
no olimpisko spēļu atklāšanas
Olimpiskās uguns ieviešanu ceremonijas centrālajiem notiolimpiskajās spēlēs ieviesa Pjērs kumiem.
de Kubertēns 1912. gadā. Pirms
katrām olimpiskajām spēlēm vai
Olimpiada mākslai?
rākus mēnešus iepriekš Olim
pijā, Grieķijā, tiek aizdegta lāpa,
Olimpisko spēļu atklāšanas
kas ar stafetes palīdzību nokļūst ceremoniju varam vērtēt kā vi
olimpisko spēļu norises vietas zuālu fenomenu, kuram šobrīd

LAIKS

14

Laika grāmata sēļu zemē

(Turpināts no 1. lpp.)
Šogad zīmīgā laikā, kas tuvs
Mikus Skruzīša atceres dienām,
2022. gada 5. februārī, rīta pusē
Neretas kultūras namā, bet pēc
pusdienā Zalves pagasta Lielzalves muižā, kur saimnieko biedrība Sēļu klubs, notika novadpēt
nieces Lidijas Ozoliņas grāmatas
“Mikus Skruzītis – nepiedodami
aizmirstais’’ un Jāņa Brūtgāna
atmiņu grāmatas “Mana Sēlija’’
prezentācija.
Neretā sarīkojumā piedalījās
arī īpašie viesi – profesore un Sa
eimas deputāte Janīna Kursīte,
literatūrzinātniece, valodniece,
publiciste, rakstniece. No Kultūras
ministrijas bija ieradusies Gunta
Robežniece – Sabiedrības integrā
cijas departamenta eksperte,
Māra Libeka - laikraksta “Latvijas
Avīze” žurnāliste, labi zināma arī
mūsu laikrakstu lasītājiem, Imants
Parādnieks – uzņēmējs un polīti
ķis, Sēlijas atbalsta grupas inicia-

2022. gada 12. februāris – 18. februāris

kālu noskaņu radīja Neretas kul
tūras nama sieviešu vokālais an
samblis “Kadence’’, vadītāja Sandra
Spruča.
Lidija Ozoliņa dalījās atmiņās
par pirmo neklātienes iepazīša
nos ar aizmirstībā grimušo pir
mās latviešu atmodas laika no
vadnieku. Par grāmatu “Mikus
Skruzītis – nepelnīti aizmirstais”
var teikt, ka tā ir grāmata “divi
vienā”, jo Lidija Ozoliņa tajā ie
tvērusi Mikus Skruzīša 1889.gadā
publicēto darbu “Sēļi, Kurzemes
augšgala senči”. To autore “pārli
kusi” no vecās ortografijas uz t. s.
jauno ortografiju, atstājot vien
rakstnieka valodas stilu. Agrāk
pieejamie pārlikumi viņu nav ap Profesore Janīna Kursīte
mierinājuši, jo bijuši neprecīzi.
Kāda pasākuma apmeklētāja jau
bija paspējusi izlasīt grāmatu un
teikusi autorei sirsnīgus vārdus
par interesanto un izziņas bagāto
darbu.

Neretas vidusskolas bij. sko
lotāja Ērika Zvejniece

Novadniece Gunta Robežniece, Ligita Kovtuna un Lidija
Ozoliņa
brošūriņu iespiestā veidā pirmo
reizi ieraudzījusi 80. gados, ciemo
joties pie kāda tautieša Amerikā.
Neretas puses ļaudīs lielu inte
resi izraisīja apgāda Laika grāma
ta vadītājas Ligitas Kovtunas sa
kārtotā Jāņa Brūtgāna atmiņu

grāmata “Mana Sēlija.” Šī grāmata
lasītāju aizved atmiņu rakstītāja
laikā, kas stāsta par 20. gadsimta
40. – 50. gadu beigām, 60. gadu
pirmo pusi Neretā un apkārtnē.
Tie ir atmiņu autora bērnības un
skolas gadi. Būtiski, ka tas ir arī

laiks, kuŗā dzīvoja daļa pasākuma
apmeklētāju vai viņu vecāki un
vecvecāki. Atmiņu grāmatā mi
nēti daudzi satiktie kaimiņi, draugi, aprakstītas neretiešiem pazīs
tamas vietas, zināmi notikumi.
Jāatzīmē, ka Jāņa Brūtgāna
atmiņu grāmata rakstīta par ne
lielu Sēlijas zemes stūrīti, tomēr
būtu tikpat labi lasāma jebkurā
Latvijas novadā, jo tā atklāj mi
nētā laika būtisko. Tā ir kā tilts no
atsevišķā uz vispārīgo. Nav svarīgi,
kā sauc vienu vai citu atmiņās
minēto cilvēku vai vietu. Paliek
laikmetam raksturīgās iezīmes,
paliek 20. gadsimta 40. – 60. gadu
laikam raksturīgās iezīmes, būtis
kie notikumi. Otrā pasaules kaŗa
pēdējais pavasaris, bezvaras laiks,
padomju varas atgriešanās, kolchozu veidošanās, deportācijas
un 60. gadu sākums ar saviem
notikumiem.
Pēcpusdienā tikšanās Lielzalves
muižā noritēja mazākā ap
mek
lētāju lokā, taču ne mazāk sirsnīgā, omulīgā gaisotnē kā Neretā.
Grāmatu autorēm muižā pievie
nojās pagasta vadītāja Dzintra
Noreika un vietējo ļaužu pulciņš.
Viesus muižā laipni uzņēma bied
rības Sēļu klubs vadītāja Ilma Svi
lāne un no
vadpētniece, pensio
nētā skolotāja Ilga Cera, kā arī
kultūras dzīves vadītāja Gunita
Gorbačova. Pēc sarunas par grā
matām muižas saimnieces interesentus aicināja ekskursijā pa mui
žu, kā arī baudīt sarūpēto nelielo
cienastu – kafiju, siera plati un sal
dos pīrādziņus. Sarunas ar auto
rēm par grāmatām vēl krietnu
brī
di tur
pinājās neformālā gai
sotnē.
Lidija Ozoliņa

LAIKA GRĀMATA
PIEDĀVĀ
Lidija Ozoliņa un polītiķis, Sēlijas atbalsta grupas iniciators
Imants Parādnieks
tors (tāda izveidota 13. Saeimā,
un šajā grupā darbojas arī prof.
Janīna Kursīte), Guntis Libeks –
ārsts, Aizkraukles novada domes
deputāts, Leons Līdums – Aiz
kraukles novada domes priekšsē
dētājs. Piedalījās arī Neretas ap
vienības pārvaldes vadītājs Juris
Gorbačovs, bijušais Neretas no
vada domes priekšsēdētājs Arvīds
Kviesis, bijusī Neretas Jāņa Jaun
sudrabiņa vidusskolas direktore,
pensionēta skolotāja, neretiete
Laima Grebska, skolotāji, Neretas
un apkārtnes iedzīvotāji.
Pasākumu atklāja Neretas Kul
tūras centra vadītāja Inita Kalni
ņa. Skolotāja, režisore, pasākuma
vadītāja Aija Kalnāre sanākušos
uzrunāja, iepazīstinot ar viesiem,
tikšanās gaitu savijot ar Viļņa
Vietnieka dzejas rindām: “Man
nevajag plašāku pasaules telpu,/
kad pa Sēlijas lielceļiem iets./ Gribu
redzēt Leišzemes pamali zilu/ un
Neretas saulainās debesis.’’ Mūzi

Lidijas Ozoliņas sarakstītā grā
matas ir daļēji literārs, daļēji uz
faktiem balstīts laikmeta atspogu
ļojums 19. gadsimta otrajā pusē –
laiks pēc dzimtbūšanas atcelša
nas Neretas un apkārtējo muižu
apgabalos, jaunās likumdošanas
un pārvaldes veidošanās: pagastu
veidošana, likumu tapšana, so
ciālās attiecības starp zemnieku
un muižu, zemnieku un baznīcu,
izglītības jaunās norises pagastu
skolās utt. Pārmaiņām bija jā
nāk. To nesēji bija jaunlatvieši. Ne
velti Mikus Skruzītis saprata iz
glītības lielo nozīmi dzīves plūdu
mā. Tapa Neretas Labdarības bied
rība, Stanānu privātskola, viņa
daudzpusīgie raksti tā laika presē.
Tas viss ar grāmatas palīdzību tiek
mēģināts skaidrot 21. gadsimta
jaunajai un vidējai paaudzei.
Interesants tikšanās stāsts ar
Mikus Skruzīša darbu bija literā
tūrzinātniecei, valodniecei Janī
nai Kursītei. Viņa Mikus Skruzīša

Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS –
NEPIEDODAMI AIZMIRSTAIS
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 bagā
tīgu kultūru, savām tradi
cijām un tiesībām uz savu
identitāti.

Jānis Brūtgāns.
MANA SĒLIJA
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 autentisku Sēlijas dzīves ainu aizv. gs. 30. – 60. gados

www.laikagramata.lv
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T R I M DA S P E R S O N Ī B U PA Š P O R T R E T I

GUNARS JANOVSKIS

Mans poliskais uzvārds

Dažu labu reizi mani draugi ir
izteikuši izbrīnu par manu nelatvisko uzvārdu.
Savā laikā, kad uzvārdu mainī
šana nāca modē, es savējo neiz
mainīju, pa daļai aiz spīts, pa
daļai tāpēc, ka nevarēju izšķir
ties, kādu īsti uzvārdu izvēlēties,
un šodien esmu priecīgs, ka to
neizdarīju. Lai to izskaidrotu,
mazliet pastāstīšu par manas
dzimtas likteņiem.
Mana māte ir dzimusi un uz
augusi Aizputes apriņķī. Viņas
māte nāca no Kūlmaņiem, bet
mans vecaistēvs, kaut arī dzimis
Kalnējais, saucās Bergman. Tur
vainojams viņa brālis, kas, mui
žas kučieris būdams, aizbrauca
līdzi jaunajam Štakeldangas mui
žas baronam uz Vāczemi. Jau
nais barons, lustīgi študierē
dams, bet garagaismu cienīdams,
sūtīja savu kučieri skolotāju in
stitūtā. Kad nu abi pēc vairākiem
gadiem izskolojušies atgriezās
Kurzemē un Kalnējais uzsāka
tautskolotāja gaitas, barons tam –
kā jau izglītotam cilvēkam – un
tāpat viņa brāļiem uzspieda tā
vācisko vārdu – Bergman. Nees
mu viņu redzējis, tikai māte man
mēdza stāstīt, kā viņš, pa mājām
braukādams un bērnus pārklau
šinādams, visur mēdzis atkārtot:
dodiet bērniem to mantu, ko
kodes un rūsa neēd.

Starp citu viņam ir sava vieta
latviešu literatūras vēsturē, jo
viņš ir zināms kā viens no pir
majiem mūsu tautasdziesmu
krājējiem. Jo tad nu man, pēc il
gām un grūtām pūlēm, kāds
labvēlīgs kritiķis kādreiz pieš
ķirtu mazu vietiņu mūsu literā
tūrā, tad es tur būšu ieaudzis kā
maza atvase no dziļas un varenas
saknes.
Manai mātei bija sešas māsas.
Tās visas izklīda Krievijas pla
šumos un pazuda. Vienu appre
cēja kāds barons Čerkasovs, kas
ir mans krusttēvs un kuŗa krie
visko vārdu – Anatolijs – es šo
dien nesu kā nejauku trumu
savā miesā un no kuŗa man ne
kādi nav iespējams tikt vaļā. Šis
Čerkasovs ilgus gadus ir bijis
krievu emigrantu garīgais vado
nis Parīzē un izdevis trimdas
avīzi. Neesmu nekad mēģinājis
ar viņu uzņemt sakarus. Krievu
imperiālisms ir derdzīgs, vienalga – čekista, cara ierēdņa vai par
Lielo Krieviju sapņojoša emigranta ieskatā. Mani Parīzē uz
augušie brālēnu un māsīcas diez
vai vairs runā krieviski, un neticu, vai viņiem kādreiz ir stāstīts,
ka viņu māte ir latviešu zemniece.
Par savu tēva māti zinu tikai
tik daudz, ka tās dzimtais vārds
ir Ziemelis un ka tā runājusi

Gunars Janovskis ar sievu Sarmīti. Rīga, 1994. gads // Fotogrāfs
Gunārs Janaitis
tāmnieku izloksnē. Vecais tēvs
bija vārdā Krūziņš, kas ir plaši
izplatīts Ventspils apkārtnē. Kaut
kādu iemeslu dēļ, kuŗus es nezi
nu un par kuŗiem vecaistēvs nav
mīlējis runāt, viņš kāda Janovska
vietā – jādomā, par naudu – aiz
gājis turku kaŗā. Man ir dibinātas
aizdomas, ka viņu uz to spieda
nabadzība un nespēja apgādāt
palielo ģimeni.
Pēc septiņu gadu kalpošanas
krievu caram, viņš pārnāca mā
jās un par atlīdzību saņēma
Ventspils tuvumā desetiņu tā
sauktās zaldātu zemes uz Krū
ziņa-Janovska vārda. Abus vār

dus negribēdams, viņš aizsūtīja
lūgumu Rīgas ģenerālgubernā
toram, lai tas tam atļautu lietot
tikai vienu. Krievu cariskā ērgļa
kalps saprotamā kārtā nosvītroja latvisko Krūziņu. Un tā nu
mana latviskā dzimta no Kūlma
nes, Kalnējā, Ziemeles un Krū
ziņa pārvērtās par Janovskiem.
Lauku sēta Ventas krastā tē
vam un viņa pieciem brāļiem
kļuva par šauru, un viņus aizvi
lināja jūras plašumi. Tie izklīda
pasaulē. Viens ir manīts Ame
rikā, un no tā es vēl vienmēr cī
tīgi gaidu lielo mantojumu. Otrs
ir manīts Holandē, kur viņš ir
uzstrādājies par lielu vīru kādā
Amsterdamas kuģubūvētavā.
Viņa bērni – mana māsīca un
mans brālēns – ir holandieši un
viņš pats vairs nav latvietis. Par
pārējiem tēva brāļiem ziņu nav.
Mans tēvs Mangaļu Jūrskolā
ieguva tālbraucēja kapteiņa gra
du, šķērsoja visas septiņas pa
saules jūras, bet laiku pa laikam
atgriezās savā Kurzemē. Vienā
no braucieniem viņa kuģim iz
nāca steigties palīgā degošam
pasažieŗu tvaikonim “Volturne”,
kuŗa glābšanu darīja tikpat kā
neiespējamu drausmīgā vētra.

Šo notikumu toreiz plaši aprak
stīja pasaules prese. Esmu Britu
Mūzejā sameklējis vecos laik
rakstus un lasījis lappusēm gaŗus
ziņojumus par šo katastrofu,
kuŗā bojā aizgāja pāri par simts
cilvēku. Kādus sešus simtus iz
devās izglābt. Manu tēvu apbalvoja ar ordeņiem un medaļām,
un vienu no tām, ko viņam pie
šķīra angļu valdība, es iešuvu
sava mundieŗa azotē un piemi
ņai paņēmu līdz, kad nācās bēgt
no mūsu zemes. Man nelaimējās;
Vācijā es dabūju palikt pie krie
viem. Pagāja vairāk nekā pusgads, kamēr man izdevās aiz
slapstīties uz Berlīni. Šo Berlīnes
glābšanas ceļu ir gājuši daudzi,
bet man izgadījās tur nonākt
tieši tajā laikā, kad varenie Rie
tumu sabiedrotie, izdabādami
krieviem, baltiešus nelaida pāri
robežai. Milzīga auguma ameri
kāņu virsnieks, kājas izstiepis uz
rakstāmgalda, mani ilgi prati
nāja, bet atteicās palīdzēt. Tad
man ienāca prātā mana tēva me
daļa. Es to izplēsu no svārku
paduses un noliku uz galda pie
viņa spožajiem zābakiem. Viņš
medaļu pazina. Pēc divdes
mit
četrām stundām es biju Rietum
vācijā.
Reizēm man patīk paturēt
rokās šo piemiņu no mana tēva.
Uz tās malas ir iegravēts:
Andrei Jakobwelev Janowsky
“Volturno” 9th October 1913
For Gallantry and Humanity
from the Britisch Government.
Man labais vecais tēvs! Viņš ta
gad dus savā mierā blakām mā
tei Raiņa kapos Rīgā. Viņš man
ir devis dzīvību. Un toreiz –
Berlīnes drupās, viņš man to
iedeva no jauna. Viss, ko es pa
teikdamies tagad varu darīt, ir –
nest tālāk viņa kaut arī gadījuma
pēc dabūto Janovska vārdu.
No "Pašportreti", sast. Teodors
Zeltiņš. Grāmatu draugs, 1965

VĒL VARAT
IEGĀDĀTIES...
2012. gadā Laika
grāmatas apgādā nāca
klajā Gunara Janovska
romāna “Purvā” abas
daļas vienā izdevumā ar
komentāriem, rakstnieka
Zigmunda Skujiņa un
režisora Vara Braslas
priekšvārdiem.
Cena: 45,– USD

No Helmara Rudzīša vēstulēm Gunaram Janovskim
Ņujorkā, 1983. gada 15. decembrī

Grāmatas Jums piesūtis pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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Harija Blezūra Ziņas no Vītolu fonda
fonds saņēmis Oskara un Irenes
radošā mantojuma liktenis VītoluDumpju
testamentāro novēlējumu

Noslēdzies Anglijas latviešu fotografa Harija Blezūra vairāk nekā pusmiljona Kanadas dolaru
fotonegātīvu digitalizēšanas pirmais posms
apmērā
Gada izskaņā pēc vairāk nekā
sešu mēnešu intensīva un pro
duktīva darba ir ieskenēti apm.
26 000 fotonegātīvi. Tā ir Anitas
Zakatistovas (dz. Blezūrs) LaPa
mūzejam dāvinātā Anitas tēva
un Latvijas patriota, amatieŗ
fo
tografa Harija Blezūra (1926 –
2000) kollekcija, kuŗā redzamas
gan ģimeniskas ainas, gan kadri,
kas uzņemti dažādos Lielbritanijas latviešu sarīkojumos laikā no
1964. līdz 1986. gadam. Tematiski
negātīvi spilgti illustrē latviešu sa
biedrisko darbošanos Anglijas
muižās – Almēlijā, Straumēnos,
Rovfantā, Mūsmājās, kas savu
- Harijs Blezūrs ar ierakstu aparātiem

Anita Blezūra Jāņos, 1975. gadā

laik tika iegādātas vietējo kopienu vajadzībām. Kollekciju caurvij
arī gadskārtu ieražu sarīkojumi –
Ziemassvētki, Lieldienas, Jāņi;
bērnu nometnes un bērnu svētki;
Dziesmu dienas un dziesmu svēt
ki Eiropā; dažādu latviešu ansam
bļu koncerti un viesošanās Liel
britanijā, kā arī latviešu kopienas
kāzas, bēres un citi nozīmīgi lat
viešu dzīves notikumi.
Kaut arī negātīvi ir ieskenēti,
turklāt augstā izšķirtspējā, noslē
dzies ir tikai pirmais šī materiāla
digitālizācijas posms, kam sekos
detalizēta attēlu vizuālā, tematiskā
un techniskā apsekošana, kā arī tā
vēsturiskā izpēte, aprakstīšana un
ievietošana Mūzeja krājumā.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

LaPa plāno šo ietilpīgo projektu
šogad turpināt, uzrunājot Lielbri
tanijas latviešus un to organizāci
jas ar lūgumu atbalstīt mūsu dar
bu pie šī unikālā materiāla. Lū
gums būs gan pēc financiāla at
balsta, gan arī informātīva, aicinot
atpazīt fotoattēlos redzamos Liel
britānijas latviešus, draugus, ra
dus un paziņas.
Mūzejs saka lielu paldies Harija
Blezūra mazdēliem, Matīsam un
Krišjānim Zakatistoviem, par ne
atlaidīgo darbu brīvprātīgi un ne
atlaidīgi digitalizējot šo mūsu diasporas vēsturei nozīmīgo fotokollekciju!
Latvieši pasaulē –
Mūzejs un pētniecības centrs

jauniešus. Oskars Mūžībā devās
2017. gadā, bet Irene – 2021.
gadā.
O. Dumpe reiz ir teicis: “Mūsu
jaunatne ir mūsu cerība. Ir jā
dara viss iespējamais, lai katrs
tiešām centīgs un apdāvināts
latviešu jaunietis saņemtu augs
tāko izglītību.” Pateicībā pieminam Oskaru un Ireni, krietnos
latviešus, kuŗi savu dzīvē uzkrāto bagātību ziedojuši jauniešu
izglītībai!

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
atzinība. 4. Mazā planēta (atklāta
1949. gadā). 5. Ungāru rakstnieks (1893-1970). 6. Sala Vidus
jūrā. 10. Dokumentu kopums
par kādu juridisku jautājumu.
11. Indīgs zirneklis. 14. Nama
tēvs. 15. Labības kulšanas palie
kas. 16. Grīšļu dzimtas augi. 18.
Dzīvesbiedre. 19. Suņu šķirne.
20. Žurnāls Latvijā. 22. Pierā
dījums, kas izslēdz apsūdzētā
vainu. 27. Balto mālu šķirne. 30.
Amūras pieteka. 32. Deklasēti
elementi Francijā. 33. Peldoša
ierīce derīgo izrakteņu ieguvei.
35. Pilsēta Francijas rietumos.
36. Plaša mēroga gadatirgus.
37. Pilsēta Somijas dienvidrietumos.

Līmeniski. 2. Priekštelpa sa
biedriskās ēkās. 7. Latviešu foto
mākslinieks (1933). 8. Jūrmalas
pilsētas daļa. 9. Gaujas pieteka.
11. Pērkona dievs skandinavu
mītoloģijā. 12. Plekstu dzimtas
zivis. 13. Indīgas čūskas. 17.
Sprai
gums. 19. Ungāru komponists, pianists (1811-1886).
21. Zodiaka zvaigznājs. 23. Pos
mi kādā procesā. 24. Truli. 25.
Apdzīvota vieta Ventspils nova
dā. 26. Tirgus laukums un tautas

Oskars Dumpe dzimis 1923. gada 27.
jūnijā Alūksnes rajona Trapenes pagasta
“Lipšos”,
mācījies
Gaujienas valsts vi
dusskolā. 1944. gadā
Oskara tēvs, māte un
brālis izbrauca no Lat
vijas, bet Oskars pali
ka kopā ar vecve
cā
kiem Latvijā.
Oskars un Irene sa
laulājās 1950. gadā.
1972. gadā Dumpju
ģimene saņēma atļau
ju izceļot no Latvijas,
pievienojoties Oskara
aizbraukušajiem tuvi
niekiem Kanadā. No
nācis trimdā, sākot
nēji Oskars darbojās
Volkswagen auto pār
stāvniecībā, bet pēc
došanās pensijā Dumpes kopīgi
svešumā radīja savu Tēvzemes
stūrīti – fermu ar 5000 ābeļu
stādiem. Saimniecība bija īsts
“pa
radīzes stūrītis”, kas vietējā
sabiedrībā raisīja patiesas sim
patijas pret šo strādīgo, godīgo
un krietno latviešu ģimeni.
Vītolu fondā Irenes un Oskara
Dumpju stipendija pirmo reizi
piešķirta 2005. gadā, kad abi labdari vēlējās palīdzēt Latvijas
jaunatnei un iedegās par nepie
ciešamību izglītot talantīgus

sapulču vieta Senās Grieķijas
pilsētās. 28. Izmeklēta sabied
rība. 29. Latviešu gleznotājs
(1896-1944). 31. Panātru dzimtas augs. 34. Silts un sauss vējš
kalnu zemēs. 38. Saullēkts. 39.
Latviešu rakstnieks (1895-1941).
40. Svinīgs sarīkojums ar lūg
tiem viesiem. 41. Cauruļveida
organi.
Stateniski. 1. Pilsēta Japānā,
Honsju salā. 2. Spožākā zvaigzne Liras zvaigznājā. 3. Gods un

Krustvārdu mīklas (Nr. 5)
atrisinājums.
Līmeniski. 4. Pastaigas. 7.
Vesta. 8. Ugāle. 9. Sikomores. 10.
Batika. 11. Aso. 13. Grants. 18.
Nargile. 21. Sakaut. 23. Irbene.
24. Īves. 25. Osis. 26. Balsot. 28.
Apsīda. 29. Kritika. 34. Troses.
35. Dao. 37. Laucis. 38. Kroko
dils. 39. Odesa. 40. Irāna. 41.
“Skaramušs’’.
Stateniski. 1. Strofa. 2. Kimo
no. 3. Tercas. 4. Pasaka. 5. Susuri.
6. Klints. 12. Sāgo. 14. Katetrs.
15. Klasika. 16. Sakas. 17. Balsa.
19. Ibiss. 20. Anods. 22. Tīt. 23.
Isa. 27. Etna. 30. Trimda. 31.
Tenkas. 32. Rapsis. 33. Milāna.
35. Dakara. 36. Oldema.

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, LV-1011, 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
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SPORTS

Līdz pēdējai virāžai
cīnījās par bronzu...

Olimpiskajā desmitniekā ie
kļuva Kristers Aparjods...
Pēc pirmās sacensību dienas
Kristers Aparjods un Gints
Bērziņš daudz neatpalika no
cīņas par vietu uz goda pjedestala. Noslēdzošajā braucienā
Aparjods līdz trases pēdējai
virāžai bija vadībā, tomēr kļūda
noslēdzošajā kontrolpunktā, ne
savaldot kamanas, kas saslīdēja,
viņam maksāja daudz laika.
Kristers Aparjods izcīnīja piekto
vietu, līdz pat trases pēdējiem
metriem cīnoties par vietu uz
goda pjedestala. Gints Bērziņš
ierindojās septītajā pozicijā.

LAIKS

Pekinas Ziemas olimpiskās spēles
Par olimpisko čempionu kļuva
vācietis Johanness Ludvigs, kas
četru braucienu summā sasnie
dza rezultātu 3:48,735 minūtes,
par 0,160 sekundēm apsteidzot
austrieti Volfgangu Kindlu. Bron
zas medaļas poziciju nosargāja
Fišnallers. Aparjods summā olim
piskajam čempionam piekāpās
1,318 sekundes, bet Bērziņš –
1,438 sekundes. Artūrs Dārz
nieks summā bija teju piecas
sekundes lēnāks (+4,974).
“Cerams, ka spēle vēl nav galā,”
Latvijas Televīzijai noteica Kris
ters Aparjods. “Būs pārdomu brī
dis vakaram. Tādas baigās do
mas šaudās pa galvu. Pašiem
jātiek ar sevi galā.” Kamaniņu
sportists atzina, ka technika bi
jusi ļoti labā līmenī, un pie laba
rezultāta svētdien varēs tikt, ja
pats nobrauks labā līmenī.
“Pirms sava brauciena tieši
ieraudzīju austrieša Volfganga

Kindla rezultātu. Sapratu, ka ga
tavosimies diezgan ātriem laikiem, jo tādi šajā trasē vēl nav
bijuši. Man trases lejasdaļā bija
diezgan liela kļūda. Gribēju to
izlabot otrajā braucienā, bet vēl
vairāk “sačakarējos”,” analizēja
Kristers, piebilstot, ka uz meda
ļām pretendējuši seši sportisti.
Ļoti neveiksmīgs olimpiskais
starts izvērtās Artūram Dārz
niekam, kuŗš pēc diviem brau
cieniem ieņem 22. vietu. Sportists
uz sarunu ar Latvijas Televīziju
ieradās ar lielu zilumu uz pieres.
“Nezinu, ko tur domāt. Nav īsti,
par ko domāt. Nav man ko teikt,”
teju bez vārdiem sākotnēji bija
Dārznieks, kuŗš pirms četriem
gadiem Phjončhanā palika 24.
pozicijā. “Jūsu internacionālais
kollēga savas profesionalitātes
dēļ ar lielo kameru man pa pieri
iesita. Tas bija diezgan nepatī
kami. Nedaudz izsita mani no

KOPŠ 2005. GADA VAIRĀK KĀ 4 000 ZIEDOTĀJU
UZTICĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM
Atbalstīti vairāk kā 2 000 čakli un mērķtiecīgi studenti,
realizēti 70 pētniecības un rekonstrukcijas –
būvniecības projekti
IKVIENS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS UN NOZĪMĪGS!
PALDIES PAR ATBALSTU!

... un Gints Bērziņš
Artūrs Dārznieks trešajā
brau
cienā aizvadīja līdz šim
labāko braucienu šajās sacensī
bās, ierindojoties 18. vietā, kuŗu
tomēr nenosargāja, nobeigumā
paliekot 22. vietā.
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“LU fonda stipendija dod būtisku atbalstu, lai izdotos
satraukumu par ienākumiem novirzīt otrajā plānā, par
būtiskāko mērķi studiju procesa laikā izvirzot zinātni,
pētniecību. Saņemt stipendiju ir liels gods un izaugsmi
veicinošs izaicinājums vienlaikus.”
Trīne Žagare, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Gustava
Zemgala piemiņas stipendiāte

līdzsvara. Pēc tam pieļautas
kļūdas apļa izejā. Nezinu, kāpēc
mani izgrieza 13. virāžas izejā,”
stāstīja Dārznieks.

Rūgtums ar
pozitīvu noti...

Tiešām malacis! Izturēja sprie
dzi. Pirmajās olimpiskajās spēlēs
grozīties ap labāko sešinieku,
atskatoties uz to, kā viņam gāja
treniņos, kur viņš sasita elkoni.
Superīgs panākums Gintam,”
sacīja Mauriņš.
“Teikšu godīgi, ka bija bailīgi,”
atzina Bērziņš. “Šis nav, kā braukt
parastās sacensībās. Ļoti lielu
psīcholoģisko spēku prasa. Teiktu,
ka pusi sezonu psīcholoģiskā
ziņā ar šiem diviem braucieniem
var salīdzināt.” Bērziņš otro brau
cienu veica teju par trim simt
daļām lēnāk. Pats sportists gan
secina, ka vienam no četriem
braucieniem vienmēr lemts ne
sanākt. “Varbūt pirmajā brau
cienā biju vairāk koncentrējies.
Uz abiem braucieniem fokuss ir
liels, bet otro kaut kā centos
izbaudīt, braucu mazliet brīvāk.
Tur laikam arī bija tā kļūda. Šī
nav tā trase, kur var gulēt un
neko nedarīt,” saka jaunais
sportists.

„Latvijas kamaniņu izlasē šo
brīd ir rūgtuma sajūta par to, ka
Kristeram Aparjodam neizdevās
izcīnīt medaļu Pekinas Olim
piskajās spēlēs, taču jāatceras, ka
šis ir otrs labākais sasniegums
vīriešiem pēc Latvijas neatka
rības atjaunošanas”, sacīja izlases
treneris Kristaps Mauriņš. „Žēl,
ka neizdevās tie trīs no četriem
braucieniem tik labi, kā viņš
varēja. Skaidrs, ka olimpiskajās
spēlēs ar kļūdām līdz medaļām
ir grūti aizsniegties. Mums katrā
ziņā mērķis bija augstāks. Līdz
galam neizdevās mērķi izpildīt.
Ja mērķis būtu top6, tad mēs
būtu priecīgi, bet ir skaidrs, ka
Kristers varēja izcīnīt medaļu. Ir
(Turpināts 20. lpp.)
tā, kā ir.”
“Milzīgs prieks un lepnums ir
par Gintu Bērziņu. 19 gadu
vecumā veikt četrus labus brau PĒRK
cienus ar nelielām kļūdām un
izcīnīt septīto vietu. Super! Pērku meža, lauksaimniecības
zemi. Tālr. 29386009.

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

Lai pārrunātu ziedojuma mērķus, lūdzam sazināties:
“Friends of the University of Latvia” valdes priekšsēdētājs
Mārtiņš Andersons
+1 415.617.9959 | tikunta@yahoo.com | www.friendslu.com
Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore Laila Kundziņa
+371 29212426 | laila@fonds.lu.lv | www.ziedot.lu.lv
Čeki izrakstāmi uz “Friends of the University of Latvia”
un sūtīt Mr. Peter. A. Ragauss, 2120 Troon Road, Huston,
Texas 77019, USA.
Fondam ir (501©(3) charity) statuss kopš 2012. gada.

Artūrs Dārznieks

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

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

LAIKS
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KĀRLIS ĶEZBERS
Čikāgas ziemas nav no maigām.
Dažu labu reizi sniegputeņi sa
rūgtina dzīvi, it sevišķi, ja esi ceļā
uz mājām un auto rindas kustas
gliemeža lēnumā. Abpus ceļiem
redz tos, kas palikuši uz vietas
pārkarsušu motoru vai degvielas
trūkuma dēļ. Logu tīrītāji kust
vienmuļā ritmā šurpu, turpu, kā
mūžīgi darbīga mašīna. Sarkanie
auto uguņi kā jāņtārpiņi mirdz
sniegotajā sajukumā. Noskaņo
jums kļūst nelāgs, un labi, ka
nevar sadzirdēt klusos lāstus, kas
vērsti pret Laika veci un tiem
braucējiem, kas kaut kādā veidā
aizkavē ātrāk nokļūt mājās siltā
istabā, atlaisties mīkstā atzveltnī
un vērot televīzijas ainas, dažkārt
vienu muļķīgāku par otru. Ātrāk
pavasari, ātrāk vasaru – cilvēks
vēlas. Bet vasara tālu, ziema vēl
tikai tā pa īstam iesākusies.
Varbūt ir labi tādās reizēs ie
domāties ziemas skaistumu, ja
arī tas šais mirkļos nav pieejams
un saskatāms. Dzirkstošs sniega
lauks, cik tālu acs sniedz. Koki
apsniguši, kā baltām, mīkstām
villainēm apklājušies, apaļi, bez
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Ziemas sniegos jeb “Vairāk saules arī mūsos”!
šķautnaini kā Reiņa Birzgaļa
zīmētās illustrācijas grāmatās.
Sētas vidū stāv sniegavīrs, apaļš
un kupls, ar melnām ogļu acīm
un burkāna degunu, vecu slotu
padusē iespraudis. Puikas sviež
sniega pikas, šunelis mēģina tās
saķert, lēc, rej, skrien. Uz telefona
vada, augstu virs viņiem tup pe
lēks putns, traci uzmanīgi vēro
dams. Mincis, pamanījis darbību
sētā, lēnām un piesardzīgi ie
brien pāris soļus sniegā, atrauj
ķepiņas un iemūk atpakaļ istabā.
Viņš, ērtību un miera mīļotājs,
tālu aizgājis no laikiem, kad kaķi
nebija izlutināti mīluļi, bet tos
turēja, lai ķertu peles. Tagad viņi
pārtiek no barības, kas iepirkta
lielos veikalos un iesaiņota kas
tītēs ar viņu cilts skaistuma kara
lieņu un karaļu attēliem, kārbās,
uz kuŗām sīki aprādīts, cik saturā
gaļas, miltu, garcvielu.
Ziemai ir savs īpatns skaistums,
ko mēs pa laikam sākam aiz
mirst. Ļaudis, ieejot divdesmit
pirmajā gadsimtā, ir pārvērtu
šies. Tie sāk kļūt par ritenīšiem
kādā lielā skaitļotājā vai ražo

šanas ierīcē, kur nekam liekam
vairs nav vietas. Dažkārt par
lieku sāk uzskatīt visu, kas nenes
tiešu, materiālu labumu, tos ie
vērojamos lielumus, ko apzīmē
ar vārdiem – skaistums, miers,
mīlestība, draudzība, līdzjutība,
īsts prieks. “Cik maksā skais
tums?” jautā šāds cilvēks un lāga
nemaz nezina, ka īstu skaistumu,
īstu prieku nevar materiālās
vērtībās aplēst. Prieks var maksāt
ļoti maz vai ļoti daudz. Cilvēks
var aizbraukt uz dārgāko slēpo
tāju kūrvietu, bet, ja viņš nav
spējīgs saskatīt kalnu un leju
vizošo baltumu, sniega vakara
zvaigžņu skaisto, rāmo mieru,
viņš ir velti pūlējies.
Skaistumu ziemā var saskatīt kā
nabaga zēns, kas vecās ragaviņās
slīd pa kalnu, kā arī jauneklis,
kas motorkamanās drāžas pa snie
gotiem laukiem. Viss, kas vaja
dzīgs, – acis, kas vēro, un sirds,
kas izjūt skaistumu visapkārt.
Dažreiz esam patmīļi. Vēl vienu
māju, vēl vienu tūkstoti bankā!
Gadu nasta jau sen uzmetusies
kamiešiem kā maiss, pildīts ak

meņiem, un liektin liec augumu,
bet mums tomēr sirds pieķēru
sies visam tam. Mieram, prie
kam, atpūtai – īstai, patīkamai –
mums vēl nav vaļas. Līdz nāk
Lielais Pļāvējs un nopļauj. Tad
savāktais sačervelējas citu rokās
kā rudens lapu sauja, ko pēc brī
tiņa aizpūš un izputina pirmais
ziemelis. Ne, ka materiālām vēr
tībām mūsu dzīvē trūktu nozī
mes. Vēl vairāk – tās ir vajadzības,
nepieciešamas. Tas var darīt pa
tīkamu dzīvi ne tikai pašam, bet
arī daudziem citiem, ja šīm vēr
tībām nepieķeramies ar mant
rauša sīkstumu, un arī laikam –
šai Amerikas tik augstai vērtībai
– lietojam saprātīgu sadalījumu
– tik un tik darbam un ērtībām,
tik un tik paša priekam un citu
iepriecināšanai.
Ziemas laiks nav cilvēka lāsts.
Nedomāsim par ziemu kā periodu,
kuŗā mums pēc darba stundām
jākuļas pa mašīnām pieblīvētiem
auto ceļiem. Vai par gada laiku,
kad rītos ir grūtības iedarbināt
auto, kad pie autobusu piestāt
nēm cilvēks gaidot pamatīgi salst.

Domāsim par ziemu kā par
laiku, kad vairāk vaļas pārdomām
par visu, kas mūs kā latviešus
lielajā pasaulē var interesēt.
Atra
dīsim brīdi palasīt mūsu
ievērojamāko rakstnieku darbus
– Anšlava Eglīša, Alfrēda Dzi
ļuma, Artūra Voitkus, mēģināsim
izjust Andreja Eglīša patriotiskās
dzejas spēku! Varbūt šī ir reize,
kad rēgulāri varam atrast brīžus
noklausīties iemīļotu mūzikas
gabalu vai pastrādāt rokdarbu,
kam citā gada laikā neiznāk tik
daudz vaļas. Varbūt ir kādreiz
labāk paskaitīt zvaigznes pie
tumši zilajām debesīm aukstā,
dzidrā ziemas naktī un vērot
mēness sirpja greizo smaidu.
Varbūt ir labāk būt priecīgam
par vienkāršu, īstu skaistumu, ne
mantiņu, ko nopērk par bargu
naudu un kas tik ātri sadrūp un
salūst. Vairāk saules arī mūsos, ne
tikai uz sniega kupenu apaļīgām
mugurām! Tad ziema būs ne
tikai panesama, tā mums būs
jauks, labs gada laiks.
“Čikāgas Ziņas”,
1977. gada februāŗa, numurs

Mūžībā aizsaukts Juris Pēteris Valainis
Pirms 98 gadiem viņš piedzima
Augšzemgalē, Rubenes pagasta
“Jaunzemos”. Valaiņu ģimene
bija svētīta ar deviņiem bērniem,
kuŗi visi nu ir aizgājuši Mūžībā.
Jau jaunībā Juris bija aktīvs
sabiedriskais darbinieks. Pamat
skolas gados darbojās mazpul
kos. Savus rakstnieciskos talantus
izkopa, dienot Latviešu Leģionā
par rakstvedi. Cīņās ievainots,
tika aizsūtīts uz Vāciju, kur atve
seļojās, raka grāvjus, līdz krita
amerikāņu gūstā. Gūstekņu no
metnē diriģents Roberts Zuika
bija noorganizējis kori, lai jaunie
cilvēki nekristu bezcerībā. Juris
arī iemīļoja dziesmu un varēja
savu tenoru vingrināt. Pabeidza
Andreja Pumpura ģimnaziju
Emdenē, kur satika Olitu Pārupi,
apprecējās un nodibināja ģimeni,
kas bija svētīta ar divām meitām,
Vēsmu un Noru. Savukārt mei
tas svētīja Juri un Olitu ar
pieciem mazbērniem, un divas
mazmeitiņas viņus svētījušas ar
trim mazmazmeitiņām. Juris arī
iestājās Baltijas Universitātē Pine
bergā pie Hamburgas, kur drīz
vien viņu ievēlēja Baltijas Uni
versitātes studentu padomē. Stu

iju laikā Juri uzņēma LKSA
d
Dzintars, un, būdams ļoti aktīvs
sabiedriskos darbos, tika ievēlēts
LKSA valdē, iemīlēja šo organi
zāciju un kļuva par aktīvu biedru
līdz dzīves beigām. Studijas bija
jābeidz, kad Universitāti slēdza
bija jāizceļo uz tālu, svešu zemi.

Čikāgas latviešu skolā, bija pa
domes loceklis, kā arī darbojās
gaidu/skautu organizācijā. Bija
Latvijas mazpulku organizācijas
pārstāvis pie Amerikas mazpul
kiem (4 H Club) Čikāgas centrā.
Dziedāja Ciānas jauktajā korī un
vīru korī “Kalējs”. Darbojās pirmo

Dzīves ceļš Juri ar ģimeni aizveda Amerikā, vispirms Indianā,
tad Čikāgā. Juris un Olita cītīgi
strādāja, turpināja mācības pa
vakariem, un Juris sāka ziedot
brīvo laiku latviešu sabiedrībai.
Mācīja bērnus Krišjāņa Barona

Latviešu Dziesmu svētku Rīcības
komitejā Čikāgā 1953. gadā, bet
1963. gadā bija Latviešu jaunat
nes svētku atbildīgais adminis
trātors. Nodibināja LKSA “Dzin
tars” vienību Amerikā un bija tās
pirmais seniors. Tuvu viņa sirdij

bija Čikāgas Latviešu radio rai
dījumu komiteja, kuŗā darbojās
kopš 1969. gada, un līdz 1999.
gadam bija tās vadītājs.
Atbalstot latviešu sabiedrību,
Juris kļuva par Mūža biedru
PBLA, ALA, Latviešu Fondā, Gaŗ
ezerā, Daugavas Vanagos, Čikā
gas Latviešu biedrībā u.c. Dau
dzus Juŗa rakstus var atrast un
izlasīt Čikāgas Ziņu numuros.
Sabiedrībai Juris ir veltījis daudz
laika, un savus talantus tai zie
dojis. Par to viņš vairākkārt apbal
vots ar goda rakstiem. Lielākais
gandarījums viņam bija Latvijā,
2004. gadā, kad Valsts prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga apbalvoja
Juri ar Triju Zvaigžņu ordeņa
Zelta goda zīmi. Pasniedzot to,
prezidente teica: “Juris Valainis
ir viens no tiem sabiedriskajiem
un kultūras darbiniekiem, ar ko
latviešu tauta var būt lepna, jo
viņš ir pavadījis visu savu mūžu,
veltot sevi kādai sabiedriskai
aktīvitātei, nedomājot par to,
kāds būs atalgojums.”
Līdz pat 95. dzimšanai dienai
Juris vēl dziedāja Čikāgas vīru
korī, bija aktīvs biedrs LKSA
Dzintars, Pensionāru biedrībā,

bija Katoļu kopas priekšnieks.
Apmeklēja latviešu sarīkojumus,
cik vien veselība atļāva, cītīgi
klausījās Latviešu radio raidīju
mus, lasīja latviešu laikrakstus
un grāmatas.
Pēc sievas Olitas nāves Juris
pārcēlās uz Čikāgu no Wonder
Lake, kur Valaiņi mīlēja dzīvi pie
ezera un kur pavadīja daudz
skaistu brīžu kopā ar meitām un
mazbērniem. Čikāgā Juris turpi
nāja sabiedrisko dzīvi, dziedot
koŗos, piedalījās pensionāru sa
ietos, Čikāgas Latviešu biedrībā
un apmeklēja sarīkojumus. Šai
laikā iepazinās ar Skaidrīti Cu
kurs, un abi 2012. gadā noslēdza
laulības saites. Kad Juris veselības
dēļ nespēja vairs daudz kur
piedalīties, Skaidrīte gādāja par
viņa labklājību viņu mājā Ever
green Park, un Juris ar sajūsmu
sekoja visam, kas notiek Čikāgas
latviešu sabiedrībā, kā arī viņu
meitu ģimenēs.
Mēs, ģimene un daudzu draugi
viņa labestību, smaidu un skaisto
tenora balsi nekad neaizmirsīsim.
Vieglas smiltis mūsu mīļajam Jurītim!
Vēsma Baltmane un Nora
Lebedeva, Juŗa meitas

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994,
e-pasts: bostonas-trimdasdrau
dze@gmail.com, tālr.: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssa
fins@gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.:
(6551 W Montrose Ave, Chicago
IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
e-pasts: cianasdraudze@gmail.com;
www.facebook.com/ Čikāgas-Ciā
nas draudze 2550-4389-7965234. Dievk. notiek svētdienās 10:00.

Pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis
(ivspalis@gmail.com), priekšnieks.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi
nāties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precīzē
jot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Biedrības biedru pilnsapulce
Sestdien, 26. februārī, plkst. 11.00
Point Brittany āra paviljonā 5220
Brittany Dr. S., St. Petersburg, FL
33715
Sakarā ar šībrīža pandēmijas
situāciju, un sekojot CDC ieteikumiem, 12. februārī tiek atcelta.
Lūdzam sekot mūsu Facebook
lapai “Latviesu Biedriba St. Peters
burg FL”. Sīkāku informāciju par

pasākumiem var uzzināt Biedrī
bas Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei. Tel: 917-755-1391.
VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info:
514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com.

(Turpināts 19. lpp.)
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial Blvd,
Ft. Lauderdale FL 33308). Info:
Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info: An
drejs 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). 27.
feb. Dievkalpojums (diak.Guna
Reina) dievkalpojumi notiek
plkst 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational Parish of Norton (2
W Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
draudzes sekretāre Zigrida Kruč
kova, tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 610-353-2227. Mac. Gija
Galina.
13. februāris Dievkalpojums
plkst. 11:00. 20. februāris Diev
kalpojums ar dievgaldu plkst.
11:00. 27. februāris Dievkalpo
jums plkst. 11:00.
Seko draudzes gada sapulce. 6.
marts Plkv. Oskara Kalpaka pie
miņas dievkalpojums plkst. 11:00.
13. marts Dievkalpojums ar diev
galdu plkst. 11:00. 20. marts Diev
kalpojums plkst. 11:00. 27. marts
Dievkalpojums plkst. 11:00. 3. ap
rīlis Dievkalpojums plkst. 11:00.
10. aprīlis Dievkalpojums –
Pūpolu svētdiena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums pa
ziņosim e-pastā vai pa tālruni
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 Petrov
skis, tālr: 616-975-2705. Dievk.
notiek 2x mēnesī, 2:00 pm. Par
datumiem lūdzu sazināties ar dr.
pr. Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.:
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo

MI 49006). Māc. Aija Graham.
Latviešu ev. lut. apvienotā drau
dze notur klatienes dievkalpojumus katru svētdienu, plkst. 10:00.
Parallēli pieejami sprediķu ierak
sti draudzes YouTube kanālā (mek
lēšanas atslēgas vārds “Latviešu
Apvienotā draudze Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00 katra
mēneša otrajā un ceturtajā treš
dienā. Baptistu dr.: Bethel Baptist
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt
dienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Dievkalpojumi ar viesu mācītā
jiem latviešu un angļu valodā
plkst. 10:00. Par datumiem sazi
nāties ar draudzes pr. Kārli In
driksonu, tālr.: 402-730-3427,
e-pasts: kindriks@aol.com. Pensio
nāru saiets katra mēneša otrā
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigura
tion Romanian Orth. Church, 2
Winter St., Manchester, CT 06040).
Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr. 413568-9062.
19. februārī 11.00 ar dievgaldu, māc. Igors Safins.
Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs
vienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414258-8070. Māc. Jānis Ginters tālr:
2607975695 Draudzes priekšnieks:
Andrejs Junge tālr: 414-416-6157
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Minea
poles-St. Paulas latviešu evaņģe
liski luteriskās draudzes video
dievkalpojumi notiek katru nedēļu,
tos var skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity Lat
vian Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.:514-992-9700.www.draudze.
org vai www.tervete.org. pr. Jānis
Mateus tālr.: 514-4812530, e-pasts:
prez@draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Luthe
ran Church, P.O. Box. 1008, Maple
wood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Priedaine,
1017 State Route 33, Freehold, NJ
07728, māc. Ieva PušmucāneKineyko. E-mail: latvianlutheranchurch@gmail.com, telefons:
908-638-1101. 20. februārī 11:00
Dievkalpojums Priedainē. 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 Reynolds
Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street,
New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church (1900
Westfall Rd, Rochester NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128
N Elm Str, Saginava, MI 48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 1-619-
630-8143, e-pasts: janislegzdins@hotmail.com.
San Diego Draudzes dievkalpojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
12. februāris plkst. 12.00
Diakone Guna Reins; Mīlestības
Dienas Dievkalpojums ar Diev
galdu; pēc Dievkalpojuma gro

ziņu kafijas galds
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30. Prā
veste D. Cilne, tālr.: 206-6749600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 13. feb.
Angļu valodas dievkalpojums ar
dievgaldu. 20. feb. Dievkalpo
jums ar dievgaldu. 27. feb. Diev
kalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. T: 515-991-4640 – sazinā
ties ar Andri Ritumu, 727-7971933. Dievkalpojumi un bibeles
stundas notiek Faith Lutheran
baznīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL
Dievkalpojumi svētdienās 2
pm: Bībeles stundas svētdienās 2
pm:, 20. februārī 13. februārī, 27.
februārī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.

dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479-865-604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Priekšnieks: Kārlis Vasarājs, Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom. pr.
Maija Sukse, tālr.: 4162-214-309.
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. Svēt
dienas dievkalpojumi 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.

Mūsu mīļā

IRĒNA EZERGAILIS,
dzim. PETRIČEKA

Dzimusi 1927. gada 17. novembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 3. februārī Toronto, Kanadā
Tu nelūdzi sev baltas dienas,
Kas nāktu dzīvi vieglināt,
Bij’ lūpās lūgšana tik viena –
Dievs, stāvi maniem mīļiem klāt.

Mīlestībā viņu piemin
KARĒNA GRĪVERE UN VIŅAS ĢIMENE –
KĀRLIS, ELĒNA, MĀRTIŅŠ, LINDA, ILZE,
BENJAMIŅŠ UN VIKTORIJA

Mūsu mīļais

JURIS PETRIČEKS

Dzimis 1936. gada 5. maijā “Liepājā”, Pededzes pagastā, Latvijā,
miris 2022. gada 26. janvārī Siguldā, Latvijā
Mierā Tavas čaklās rokas,
Klusē Tava mīļā sirds.

Mīlestībā viņu piemin
KARĒNA GRĪVERE UN VIŅAS ĢIMENE –
KĀRLIS, ELĒNA, MĀRTIŅŠ, LINDA, ILZE,
BENJAMIŅŠ UN VIKTORIJA

Mūžībā aizgājis

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! GUNĀRS JĀNIS FRICSONS, ing., 1961 I

Dzimis 1942. gada 25. novembrī Liepājā, Latvijā,
miris 2022. gada 30. janvārī Daitonā, Ohaio štatā, ASV
Sit tibi terra levis LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

JĀNIS ULDIS ĀBELE
Dzimis 1939. gada 9. aprīlī Rīgā,
miris 1922. gada 1. februārī New Iberia, LA

Augšā aiz zvaigznēm,
Tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē
Šķīrušies būs…

Skumjās viņu piemin
MĀSA MĀRA RITUMA AR VĪRU ANDRI
DĒLIEM ANDRI UN VIKTORU UN MEITU ALEKSANDRU
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(Turpināts no 17. lpp.)

jana Ivanova (+0,591). Tīruma
divu braucienu summā no
Par Artūru Dārznieku. “Artū līderes atpaliek 0,98 sekundes,
ram no četriem braucieniem īsti Aparjode – 1,302 sekundes, bet
var ieskaitīt tikai vienu – trešo. Vītola – 1,34 sekundes.
Nesanāca parādīt sniegumu,
kuŗu viņš bija spējīgs parādīt.
Nepārvar
Bet tāds ir kamaniņu sports,”
sacīja treneris.
kvalifikāciju
Iespējas pacīnīties par olim
Latvijas šorttrekists Roberts
pisko medaļu palika neizman
totas, bet vērtīgāka par mirkļa Krūzbergs Pekinas Olimpisko
vilšanos ir apziņa, ka kamaniņu spēļu 1000 metru distancē savā
sportā vīriešiem divi spēcīgākie priekšsacīkšu slidojumā ieņēma
Latvijas braucēji bija ļoti tuvu trešo vietu un nekvalificējās
vislabākajiem. Turklāt gan Kris sacensību ceturtdaļfinālam.
ters Aparjods, gan Gints Bērziņš
ir tuvu 20 gadu robežai katrs
savā pusē, jau apliecinot augstu
līmeni sporta veidā, kur divnieka
ekipāža Andris un Juris Šici
pieredzi krāj 28. sezonu un
Jaņcjinas trasē startē piektajās
olimpiskajās spēlēs. Aparjods nav
olimpiskais debitants un pirms
četriem gadiem Phjončhanā sa
Sacensībās kopumā piedalījās
sniedza 11. vietu, bet Pekinas
spēlēs līdz pat pēdējā brauciena 32 sportisti, bet no katra slidobeigu daļai pretendēja uz bron- juma divi ātrākie automatiski
zas godalgu, līdz pieļauta kļūda kvalificējās ceturtdaļfinālam. Vēl
dzēsa izredzes kāpt uz goda četri ātrākie trešo vietu ieguvēji
pjedestala. Izredzes mājup doties varēja pretendēt uz vietu nāka
ar medaļu Kristeram gan nav majā kārtā. Krūzbergs sasniedza
zudušas – lai gan treneri savu trešo labākā laiku, taču ceturtdaļ
izvēli nav izdarījuši, sagaidāms, finālam nekvalificējās, jo priekš
ka tieši viņam varētu būt iespēja roka tika dota trim sportistiem,
dot savu ārtavu stafetes komandā. kuŗi savos slidojumos tika trau
Nākotnes perspektīvā treneri cēti.Krūzbergs startēja pēdējā no
paredz spožas iespējas arī Gin astoņiem slidojumiem kopā ar
tam Bērziņam, kam 19 gadu titulēto Ungārijas pārstāvi Šao
vecumā izdevās ierindoties uz liņu Liu, austrālieti Brendanu
reiz aiz labāko sešinieka. Lai arī Koriju un Italijas pārstāvi Luku
tiešas parallēles būtu nevietā, Špehenhauzeru. Krūzbergs dissalīdzinājumam var atgādināt, ka tanci veica vienā minūtē un
Latvijas izlases treneris Mārtiņš 23,979 sekundēs, no priekšslido
Rubenis karjērā pirmajās olim juma uzvarētāja Liu atpaliekot
piskajās spēlēs 1998. gadā Na par 0,183 sekundēm. Krūzbergs
gano tādā pašā vecumā sasnie savā slidojumā finišēja pēdējā
dza 14. vietu, bet divus olimpis- ceturtajā pozicijā, tomēr diskva
kos ciklus vēlāk Turīnā kļuva par lificēts par bloķēšanu tika Špe
henhauzers, kas ļāva ieņemt trešo
bronzas medaļnieku.
vietu. Sacensību nobei
gumā
Krūz
bergs klasificēts 22. pozi
Kā kamaniņas cijā. Krūzbergam vēl paredzēti
500 un 1500 metru dis
slīd dāmām? starti
tancēs. Gaŗākajā no šīm distan
Pekinas olimpiskajā ledus cēm uz starta izies vēl viens
trasē 7. februārī sacensības Latvijas pārstāvis Reinis Bērziņš.
uzsāka kamaniņu braucējas.
Labākā no latvietēm pēc pirmās
Skiatlons
dienas bija Elīza Tīruma, kas
noslēdza pirmo sešnieku.

Raimo Vīgants (Nr.49) trasē.
Foto: AFP/Scanpix)
Elīza Tīruma
Kendija Aparjode pēc diviem
braucieniem bija devītā, bet
Elīna Ieva Vītola – vienpad
smitā. Pēc otrā brauciena līdere
ir divkārtējā olimpiskā čempione
Natālija Gaizenbergere no Vā
cijas, kuŗas laiks divu braucienu
summā ir viena minūte 56,825
sekundes. Otrajā vietā ir viņas
tautiete Anna Bereitere (+0,208),
bet trešā ir Krievijas Olimpiskās
komitejas (ROC) pārstāve Tat

Skiatlonā vīriešiem pirmie 15
kilometri bija jāveic klasiskajā
stilā, bet pēc tam tikpat gaŗa distance arī brīvajā stilā. Raimo
Vīgants, kuŗš ilgstoši pretendēja
uz visu laiku labāko rezultātu
Latvijas vīriešu distanču slēpo
tāju vidū, tomēr tika apdzīts par
apli un bija spiests izstāties, tie
kot klasificēts 51. vietā. Uzvarēja
Krievijas Olimpiskās komitejas
komandas pārstāvis Aleksandrs
Boļšunovs.
Raimo Vīgants olimpiskajās
spēlēs bija neapmierināts ar

paveikto 15km+15km skiatlonā,
un pēc sacensībām atzina, ka
piedzīvoja, iespējams, smagāko
pārbaudījumu distanču slēpotāja
gaitās. Trase bija ļoti smaga un
sajūtas nebija labākās – bija grūti
pamodināt ķermeni, Latvijas de
legācijas preses pārstāvei Maritai
Vilciņai teica Vīgants. Sacensības
51. vietā noslēgušais olimpiskais
debitants gan piebilda, ka tādas
ir olimpiskās spēles, kur neko
vieglu nevar gaidīt.

Baiba Bendika: sāku
labā tempā, bet pēc
tam mocījos

kad nonācu stadiona vidū,
sapratu, cik tas ir nopietni un
kāds tas ir pagodinājums, kā arī,
cik daudz tas man nozīmē un
dos pozitīvas emocijas pirms
sacensībām,” sarunā ar Latvijas
Olimpisko komiteju (LOK) teica
Tīruma. “Žēl, ka ir tās maskas, jo
smaidīju un nevarēja to redzēt.
Domāju, ka visa komanda smai
dīja. Visu vārdos nav iespējams
ietvert,” atzina Lauris Dārziņš.

Silovs: Ledus
izskatās ātrs, bet
patiesībā tāds nav

Pekinas olimpisko spēļu ātrsli
ošanas sacensību ovālā ledus
d
izskatās ātrs, bet patiesībā tāds
neesot, sarunā ar aģentūru LETA
atzina Latvijas vadošais ātrslido
tājs Haralds Silovs. Haralds pus
dienlaikā aizvadīja nelielu tre
niņu, kuŗā sacensību gaitā veica
800 metrus. Pirmais starts nu jau
četrkārtējam olimpietim Silo
vam būs 8. februārī 1500 metru
distancē. “Sajūtu ziņā grūti salī
dzināt ar citiem ovāliem. Ledus
izskatās ātrs, bet patiesībā tāds
nav. Diezgan daudz paņem
enerģijas un jābūt ļoti uzma
nīgam un techniskam. Tiklīdz
nesanāks technika, tas ļoti dārgi
maksās laika izteiksmē. Man
patīk ātrs ledus, Dienvidkorejā
noteikti bija ātrāks. Šis ledus būs
ļoti izaicinošs,” uzsvēra Silovs.

dēļ nestartēs skiatlona distancē,
ziņo Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK). Eidukai, dodoties uz
Pekinas Olimpiskajām spēlēm,
veiktie vīrusa testu rezultāti bija
negātīvi, tomēr vairāki šeit
nodotie testi uzrāda dažādus
rezultātus. Eidukas nodotajiem
vīrusa testiem ir konstatētas
robežvērtības starp kontaktpersonas un Covid-19 pozitīvas personas statusu, kas sportistei liedz
doties uz startu, taču saglabā
cerības dalībai nākošajos.

Harijs Vītoliņš:
„Sensācijas bija un
būs...”

Pirms 20 gadiem Harijs Vīto
liņš bija Latvijas delegācijas ka
rognesējs Ziemas olimpiskajās
spēlēs Soltleiksitijā, ASV, – tā bija
pirmā reize kopš neatkarības at
jaunošanas, kad Latvijas hokeja
izlase kvalificējās četrgades no
zīmīgākajam sporta notikumam.
Un viņš bija hokeja izlases kap
teinis. Šogad spēlēs Pekinā viņš
būs mūsu valstsvienības galvenais treneris. Viņa vectēvs savulaik bija viens izcilākajiem aiz
sargiem, pirmais Rīgas Dinamo
kapteinis (1946), divu pasaules
čempionātu dalībnieks un jauno
hokejistu audzinātājs. Tēvs savu
kārt bija desmitkārtējs Latvijas
čempions, treneris, pedagogs un
Latvijas Hokeja federācijas (LHF)
ģenerālsekretārs. Komandas pār
stāvji atzinuši, ka viņa vectēvs
bijis tas, kurš savulaik mācījis
krieviem spēlēt kanadiešu hokeju.

Baiba Bendika biatlonā indivi
duālajā distancē pieļāva sešas
kļūdas un ierindojās 58. vietā..
Sacensības viņa sāka straujā
tempā, bet cerības uz labu re
zultātu zuda otrajā ugunslīnijā,
kuŗā latviete pieļāva trīs kļūdas.
“Iesāku labā tempā, bet pēc
tam organisms iegāja “sarkanajā”
un ļoti mocījos, tāpēc arī bija
grūti šaut un galīgi netiku līdzi,”
teica Bendika, atzīstot, ka vējš
bijis pietiekami labs. “Šodien ap
stākļi bija tādi, lai šautu uz nulli,
ja salīdzina ar iepriekšējām tre
niņu dienām.” Sacensību laikā
termometra stabiņš noslīdēja
zem desmit gradiem pēc Celsija.
“Trašu, kuŗā sacensības notiek
tik lielā aukstumā, nav daudz,
Vīruss Eidukai
taču tai nevajadzēja būt prob
liedz startēt...
lēmai. Kaut kā negaidīti grūti
gāja. Slēpojot, nesekoju līdzi
Latvijas vadošā distanču slē
Sporta ziņas sakopojis
pulsam, bet, iespējams, tas bija potāja Patrīcija Eiduka (attēlā)
augstāks nekā man ierasti ir šaubīgu Covid-19 testu rezultātu
P. KARLSONS
sacensībās,” stāstīja Bendika.
“Es pat negaidīju, ka man ies
tik smagi,” teica biatloniste. Viņa
norādīja, ka īpaši grūti bijusi disApkārt
tances otrā puse. “Nelikās, ka es
olimpiskajai laternai
sākumā pārcentos, bet jāuzma
nās, jo trase ir mānīga,” atziņās
* Atgriešanās olimpiāde” – tā Dāvids
dalījās biatloniste. Tāpat Bendika
Ernštreits nosaucis savu jauno doku
neslēpa, ka 7. februārī nebija tik
mentālo filmu, kuŗa pirmizrādi piedzī
skarbi apstākļi, lai pieļautu tik
voja 4. februārī LTV1 ēterā brīdī, kad tika
daudz kļūdas ugunslīnijās. “Laika
atklātas Ziemas olimpiskās spēles Pekinā,
pstākļi bija pateicīgi, lai šautu
un kur tobrīd atradās arī pats filmas autors.
bez kļūdām, bet man nesanāca,”
* Ziņu aģentūra Associated Press (AP)
pauda Bendika. Viņa skaidroja,
prognozē, ka Pekinas Olimpiskajās spēlēs
ka iepriekš treniņos bijis daudz
Latvijai būs divas godalgas – skeletonists Martins Dukurs
stiprāks vējš.
izcīnīs zeltu, bet kamaniņu divnieks Andris Šics/Juris Šics
iegūs sudrabu.
* Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs kvalificējās izvēles proElīza Tīruma:
grammai.
* Komūnikācija ar olimpiadas brīvprātīgajiem palīgiem
Sapratu, cik daudz
sagādā grūtības, jo angļu valoda viņiem nav stiprā puse. Viņi
man nozīmē būt
komūnicējot izmanto telefonos iebūvētas tulkošanas programmas, taču arī tas ne vienmēr ļauj līdz galam saprasties.
Latvijas
* Īpašu uzmanību Ķīnā ir izpelnījusies Brazīlijas sportiste
karognesējai
Žaklīna Morau. Viņa pirms 14 gadiem Pekinā startēja kalnu
Latvijas kamaniņu braucēja
riteņbraukšanā, bet šoreiz ir dalībnieku vidū distanču
Elīza Tīruma Pekinas olimpisko
slēpošanā.
spēļu atklāšanas ceremonijā vis
* Modernā pieccīņa, bokss un svarcelšana nav iekļauta
spilgtākās emocijas izjuta tad,
2028. gada Vasaras olimpisko spēļu, kas notiks Losandželosā,
kad Latvijas delegācija valstu pa
sākotnējā programmā, paziņojusi Starptautiskā Olimpiskā
rādē iesoļoja olimpiskajā sta
komiteja (SOK), norādot, ka šiem sporta veidiem vēl būs
dionā. „Pirms ienācām stadionā,
iespēja atgūt savu vietu programmā.
brīnījos, ka nebija nekāda stresa
un jutos pilnīgi normāli. Taču,

