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Sveicam mūsu olimpiskos bronzas kalējus!
Latvijas kamaniņu sporta
stafetes komanda ar Elīzu Tī
rumu, Kristeru Aparjodu un
Mārtiņu Botu/Robertu Plūmi
izcīnīja bronzas godalgu, kas
bija pirmā Latvijas medaļa
Pekinas Ziemas olimpiskajās
spēlēs.

Elīza Tīruma
Kamaniņu stafetē piedalījās
14 komandas, un intriga bija
līdz pēdējam. Latvieši brauca
trešie no beigām, Tīruma pirms
finiša varēja arī krist, taču viss
beidzās laimīgi. Pirmajā posmā
Latvija tā brīža līdeŗiem zau
dēja 0,431 sekundes.

Ar teicamu braucienu Kris
ters Aparjods (attēlā) šo atstatumu sadeldēja, bet Bots ar
Plūmi pārvērta par 0,313 pār
svaru, garantējot Latvijai pirmo
medaļu Pekinas Ziemas olim
piskajās spēlēs.
Par uzvarētajiem kļuva Vā
cijas komanda, kas triumfēja
arī visās individuālajās discip
līnās. Viņi finišēja ar kopējo
laiku trīs minūtes un 3,406
sekundes. Otrajā vietā palika
Austrija, kas uzvarētajiem zau
dēja vien astoņas sekundes
simtdaļas. Latvijas komanda
bija vēl 0,868 sekundes lēnāka.
Speciālistu ieskatā Latvijas
medaļa stafetē ir likumsaka
rīga, ievērojot šīs sezonas re
zultātus – otrā vieta Pasaules
kausa izcīņas kopvērtējumā.
Pjedestals bijis iepriekšējos di
vos pasaules čempionātos, bet
Eiropā – deviņus gadus pēc
kārtas. Interesanti, ka lielais pa
nākums gūts bez pieredzējušo
Andŗa un Juŗa Šicu līdzdalības.
Viņi pirmo reizi ar stafetes
komandu uz pjedestala bija
kāpuši tālajā 2006. gadā. Pekinā

viņiem veiksme uzgriezusi mu
guru. Pēc sportistu stāstītā,
pirmajā braucienā trāpījuši uz
kāda gruzīša trasē, kas radījis
bojājumu sliecē. Lai gan bijis
labs sniegums, pietrūcis tomēr
ātruma, tālab izcīnījuši tikai
piekto vietu.
Mūsu olimpieši iepriekš Pe
kinas ledus trasē medaļas ne
bija guvuši, taču visās at
se
višķajās disciplīnās bija tuvu aiz
pjedestala. 2018. gadā Latvijas
komanda – Ulla Zirne, Apar
jods, kā arī divnieku ekipāžu
Juris un Andris Šici – ierindojās
sestajā vietā, bet 2014. gadā šīs
disciplīnas debijā spēlēs Tīruma
kopā ar Šiciem un Mārtiņu
Rubeni izcīnīja bronzas medaļu.
Pāris dienām jāpaiet, tad var
būt sapratīšu, kas ir noticis”
teica Aparjods Latvijas Televī
zijas tiešraidē ceļā uz Zaķusalu.

Mārtiņš Bots un Roberts Plūme

stafetē ir ieguldīts milzīgs
darbs,” pēc atgriešanās no Pe
kinas “Olimpisko spēļu studijā”
LTV7 ekrānos teica Kristers
Aparjods. “Tā ir mana pirmā
tikšanās ar olimpisko medaļu,
un tā ir smaga gan tiešā, gan
pārnestā nozīmē. Ir ieguldīts
milzīgs darbs četru gadu laikā,”
piebilda Aparjods jau “Olim
pisko spēļu studijā”. Viņš pa
stāstīja, ka šosezon vēl ir plā
nots aizbraukt uz Šveices trasi
Sanktmoricu patrenēties un
patestēt kamanas, kā arī vis
drīzāk vēl būs dalība Latvijas
čempionātā.
“Ir liels prieks par izcīnīto
medaļu,” sportistu sagaidīšanas
pasākumā teica Mārtiņš Bots.
“Komandu stafeti nobraucām
labi un izdarījām visu, ko va
rējām, taču arī individuālajās
sacensībās braucām labi.” Viņš

skaists olimpiskais ciemats. Pēc
tam pieradām, bet paliks at
miņā uz visu mūžu.” “Patrio
tiskas sajūtas,” piebilda viņa
pārinieks divniekā Roberts
Plūme. “Patīkami, ka tas, kas
neizdevās individuāli, sanāca
komandu stafetē.”
Savukārt Elīza Tīruma uz
svēra, ka “ir ļoti pateicīga šiem
trim puišiem, kuŗi manas kar
jēras noslēdzošo braucienu pa
darīja tik neaizmirstamu un
palīdzēja izcīnīt manā karjerā
otro olimpisko bronzu”. Pirmo
viņa kopā ar Mārtiņu Rubeni
un divnieku Andris Šics/Juris
Šics komandu stafetē izcīnīja
2014. gadā Sočos. “Šī bronza
rokās devās grūtāk, jo Sočos
neapzinājāmies, ka to varam
izdarīt. Tas vairāk bija pārstei
gums. Tagad mēs izdarījām
savu darbu, un rezultāts neizpalika,” sacīja Tīruma.
“Esmu pārliecināta, ka Botam
un Plūmem šī nebūs pēdējā
medaļa, Ir redzams, kā viņi
strādā, arī vasarā, lai šīs nebūtu
pēdējās medaļas,» viņa izteica
savu viedokli par jauno un
perspektīvo divnieku Bots/
Plūme, kuŗi individuālajās sa
censībās spēja apsteigt ļoti pie
redzējušos brāļus Šicus.
Komandas menedžeris Kris
taps Mauriņš atzina, ka nezin,
kādas sajūtas un uztraukums
bija sportistiem, bet visiem tre
neriem tās bija vēl neizjustas.
“Jau ar septīto startējušo ko
mandu pulss bija augšā. Esam

timekli!
iks.us
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Pošamies uz
14. Saeimas
vēlēšanām!
2. lpp.

Balsosim
arī mēs!
3. lpp.

Vai atceraties
Alisi un Manfredu
Zīvertus?
6. lpp.

Juŗa Lorenca un
Kārļa Streipa
komentāri
11. lpp.

Numura intervijā
Kristīne Bērziņa,
Centrālās
vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja
13.lpp.

2x2 gatavojas
vasarai
16.lpp.

Latvijas medaļas Pekinas olimpiskajās spēlēs ieguvējus lidostā sagaidīja Latvijas Olimpiskās
komitejas prezidents Žoržs Tikmers, bet līdzjutēji bija aicināti pulcēties pie Latvijas Televīzijas
ēkas Zaķusalā, uz kuŗieni no lidostas devās medaļnieki // FOTO: LETA
„Olimpiskās medaļas tapšanā atceras, ka pirmās dienas Pe ļoti priecīgi, ka izdevās izcīnīt
kamaniņu sportā komandu kinā bija kā pasakā: “Ļoti medaļu,” sacīja Mauriņš.

In Memoriam.
Mārtiņš Rītiņš
18. lpp.
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“Centrālās vēlēšanu komisijas vēlētāju aptaujas liecina, ka
no vēlēšanām uz vēlēšanām
arvien pieaug to respondentu
skaits, kuŗi atzīst, ka vēlēšanās
nepiedalās, jo ir zaudējuši ti
cību tam, ka viņu balss spēj ko
ietekmēt. Tā, protams, nav
taisnība, jo vēlēšanu rezultātu
veido katra vēlētāja balss, un
katrās vēlēšanās ir situācijas,
kad viena vai dažas balsis izšķir
to, kuŗš deputātu kandidāts tiks
ievēlēts. Aicinām aktīvāko sa
biedrības daļu, tos vēlētājus,
kuŗi ir pārliecināti, ka vēlēša
nās jāpiedalās, dalīties ar savu
stāstu, viedokli, pieredzi, moti

vāciju, kāpēc piedalīties vēlē
šanās ir svarīgi. Un kas zina,
varbūt kāds no šiem argumentiem, stāstiem pārliecinās kādu
draugu, paziņu, līdzcilvēku mai
nīt domas un izlemt piedalīties
vēlēšanās šā gada oktobrī.”
CVK priekšsēdētājā Kris
tīne Bērziņa
(Interviju lasiet 13. lpp!)
Aicinām sekot līdzi vēlēšanu
aktualitātēm mājaslapā www.
cvk.lv un sociālo tīklu vietnēs –
Facebook “CVK.lv”, Instagram
“CVK_zinas”, Twitter “CVK_
zinas”.
23. februārī pl. 11.00 un 18.00

pēc Latvijas laika kopīgi ar ĀM
Konsulāro departamentu no
tiks pirmais tiešsaistes seminārs
diasporas pārstāvjiem, kuŗi vē
lētos iesaistīties iecirkņu veido
šanā. Tēmas: par balsošanas
iespējām, iecirkņu veidošanu
un atbildes uz jautājumiem.
Rīta seminārs domāts poten
ciālo iecirkņu pārstāvjiem no
Austrālijas, Jaunzēlandes, Eiro
pas valstīm un Austrumāzijas,
bet vakara seminārs – pārstāv
jiem no Amerikas Savienotajām
valstīm un Kanadas. Būs arī
ieraksts, ko varēs noklausīties
ērtā laikā, ja nebūs iespēju
pieslēgties semināram.

Kristīne Bērziņa: “Kas attiecas uz ārzemju tautiešiem –
ja jau vārdos apliecinām savu mīlestību Latvijai,
tad balsojums ir pavisam tiešs un praktisks apliecinājums
tam, ka mīli un cieni savu valsti un esi gatavs tai palīdzēt,
arī tālumā dzīvojot.”

L A S Ī TĀ JA S BA L S S
Kāda īsti bija „Hamleta” izrāde?
Līdzīgi, kā daudzi latvieši
Amerikā, cītīgi sekoju līdzi Jāņa
Kalniņa operas „Hamlets” iestu
dējuma panākumiem Latvijā.
Esmu starp tiem, kas ziedoja,
diemžēl nevarēju tikt uz pirmo
izrādi Rīgā 13. janvārī. Priecīga
lasīju daudzās atsauksmes Laika
3. numurā, sapratu, ka izrāde
bijusi lieliska, labi izdevusies no

bijusi laba, vai ne. Piemēram,
Edīte Tišheizere raksta: „Ham
lets lēnām apledo.” Laikam tad
nebūs bijis labi. Bet viņa arī raksta,
ka „ļauj iztēlē ieraudzīt gandrīz
ideālu inscenējumu. Spožu un
neaizmirstamu.” Paliek mīkla –
kāda tad izrāde īstenībā bija?
Pavisam grūti gāja ar kultūrkri
tiķa Armanda Znotiņa rakstīto.

vai marginālās norādes uz 30.
gadu reālijām.” Var jau būt, ka
Latvijā lasītāji ir ietrenējušies šādu
sarežģītu teikumu izprašanā, bet
es, kas latviešu valodu mācījos
tālajos gados dīpīšu nometnē un
to lietoju vien mājās un latviešu
saietos, tiešām nevaru izgrauzties cauri tiem gudro vārdu
labirintiem.

visiem viedokļiem – bijusi varena scēnografija, izcils māksli
nieku sniegums. Sajutos patie
šām gandarīta par izdošanos.
Nākamajā, 4. numurā šķīru vaļā
3. lappusi, kur izteikušies „Lat
vijas kultūrkritiķi”. Un, tavu bēdu,
– izlasījusi tā arī īsti nesapratu,
vai, pēc viņu domām, izrāde

Pirmām kārtām jau tāpēc, ka,
tikusi līdz beigām diviem 14 (!)
rindu gaŗiem teikumiem, biju
aizmirsusi, ar ko tie sākās!
Netiku galā arī ar 10 rindu teikumu, kuŗš beidzas ar vārdiem
„šajā ziņā problēmatiska šķiet
sirdsapziņas personifikāciju simul
tākā darbība parallēlā pasaulē

Paldies Laika redakcijai, ka
daudz neapgrūtina mūs, vecos
lasītājus, ar gaŗiem vārstījumiem
un svešvārdiem! Bet – vienmēr
var labāk.

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: ________________________________________________

Latvijā dzimusi, dīpīšu skolā
gājusi, Amerikā mūža lielāko
daļu vadījusi Laika lasītāja.

Nedēļas gudrība

“Nē, latviešu valoda ir viegla! Franču valoda ir daudz grūtāka nekā latviešu. Te ir jautājums
par attieksmi pret savu valodu. Mums gribētos un patiktu, ka latviešu valoda ir ļoti grūta.
Mums tīk būt bārenīšiem, ko visi žēlo. Vēlamies starp lielajām tautām būt īpaši un sarežģīti.”
Lita Silova, filoloģijas doktore, latviešu valodas skolotāja Rīgas Franču licejā

Nedēļas teikums

“Brīžiem sāk likties, ka tie, kuŗi mūs visvairāk baida ar vīrusu, paši ir vismazāk ieinteresēti
tā izzušanā.”
Žurnālists Juris Lorencs
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Birztala un klusums

Meditācija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Gunāra Birkerta 97. dzimšanas dienā 2022. gada 17. janvārī,
izstādi par viņa Latvijas Okupācijas mūzeja namu atklājot

VALTERS NOLLENDORFS
“Tur būs mans Stikla kalns,”
Gunārs Birkerts teica, skatoties
uz Pārdaugavas panorāmu Lat
vijas Okupācijas mūzeja ēkas
pajumtes rāmī. Tas bija 1999.
vai 2000. gads. Toreiz tā vēl bija
tīrā fantāzija, jo Stikla kalns vēl
cerīgi gaidīja savu Antiņu, bet
agrākā Latviešu sarkano strēl
nieku mūzeja ēka bažīgi –
nojaukšanu.
Tagad katrs Okupācijas mū
zeja pajumtes rāmī pāri Dau
gavai var redzēt Birkerta veidoto Latvijas Nacionālo biblio
tēku, nu pazīstamu kā Gaismas
pili, savukārt no bibliotēkas
logiem – Birkerta Latvijas Oku
pācijas mūzeja namu, ko vis
maz daļēji no iznīcības izglāba
viņa vīzija, melnajai ēkai pievie
not baltu un tajā ielaist gaismu.
Daudz kas sākas laimīgas
sagadīšanās dēļ. Uzzinot, ka
Birkerts ir Rīgā, aicināju viņu
toreiz uz sarunu par Mūzeja
paplašināšanu. Tieši tā. Pēc
Melngalvju nama restaurācijas
apmeklētāju skaits strauji pie
auga, krātuves pildījās, papildu
telpas bija vajadzīgas. Rīgas
domes lēmumam ēku nojaukt
likām pretī plānus par darbības
izvēršanu. Gunāru Birkertu pa
zinu no ASV, bet tikušies bijām
tikai reizi vai divas. Taču vai
rākas viņa augsti vērtētās ēkas
pats biju redzējis, tostarp divas
pazemes bibliotēkas, kuŗās viņš
ielaidis virszemes gaismu. Tieši
par iespēju paplašināties pa
zemē bijām domājuši.
No pazemes jau drīz vien
atteicāmies, bet vairāku ap
spriežu gaitā, gada, divu laikā,
Birkerts labi iepazinās ar pa
domju laikā celtās ēkas plā
niem. Tā viņš 2001. gada au
gustā mums un Rīgai 700 gadu
jubilejā dāvināja savu vīziju
melnajai ēkai pievienot baltu
piebūvi un to noslēgt ar stikla
sienu. No tumšās pagātnes uz

gaišo tagadni un apskaidroto
nākotni, viņš skaidroja savu
vēstures metaforu.
Esmu literārs cilvēks. Man
patika gan viņa vienkāršā un

stāstam. Scenārijs sākās jau
ārpusē ar bērzu rindu pie baltās
Birkerta sienas. Bērzs kā sīksts
izdzīvotājs laužas cauri sarka
najam bruģim. Dzīvotgriba pār

jušies Birkerta bibliotēkā, pēc
definīcijas vietā, kur klusums ir
tikums. Un Mūzejā ir Klusuma
telpa, par kuŗas būtību daudz
runājām un gudrojām. Telpa,

elegantā architektoniskā vīzija,
gan arī tikpat vienkāršā un
elegantā metafora. Kad Mūzejs
to pieņēma par savu, es kļuvu
par projekta vadītāju, un jau
ļoti drīz man ar Gunāru izveidojas radoša draudzība. Pro
jekts ieguva nosaukumu Nā
kotnes nams – ne tikai piebūve,
viss projekts. Biju klāt un pie
dalījos daudzu architektonisko
detaļu plānošanā. Reizēm at
ļāvos Gunāram piedāvāt pa
idejai, ko viņš pieņēma un kas
tagad īstenojušās. Te pieminēšu
tikai divas – bērzu birztalu un
klusumu. Tās man neatdalāmi
savijušās ar Gunāra piemiņu.
Kad 2006. gadā intensīvi sā
kām strādāt pie jaunās ekspo
zīcijas veidošanas, es pēkšņā
apgaismes brīdī ieskicēju sce
nāriju, kas vēlāk ar pārmaiņām
kļuva par pamatu ekspozīcijas

var varu. Ideja radās ekskursijā
Raunā, kur pie pilsdrupām
mums rādīja bērzu aleju, kas
stādīta 1941. gada deportēto
piemiņai. Gunāram ideja iepa

kas klusa, vai telpa klusumam,
bija viens jautājums. Jau tad
man ienāca prātā Hamleta pē
dējie vārdi Šekspīra lugā, bet
pirms pāris dienām tie ar

Birkerta birztalā līst gaisma
klusumā birst asaras sidrabotas
birst asaras sidrabotas klusumā
līst gaisma Birkerta birztalā
klusumā klu-su-mā klu-su-mā…
tikās, un tā birztaliņa iekļuva
viņa plānos Tagad tā jau redzama dabā. Pēc pāris gadiem tā
būs paaugusies un iezīmēs ceļu
no komūnisma upuŗu memo
riāla uz Mūzeju.
Un – klusums. Esam pulcē

sevišķu spēku sevi atgādināja
Jāņa Kalniņa operas pirmiz
rādē. Un ne tikai vārdi. Pave
roties priekškaram, manu acu
priekšā bija Birkerta metafora,
tumsas un gaismas, melnā un
baltā kontrasts un daudz pelēka

pa vidu. Bet Hamlets, patiesības
meklētājs, melnā; intriganti,
varas pārņēmēji – baltā. Mūs
dienīga metaforas atsvešinā
šana un sajaukšana, kad patie
sība kļūst par meliem, meli par
patiesību alternatīvā relati
vi
tātē. Tam pretī Birkerta nemai
nīgā vērtība: melnais, kas
melns, baltais, kas balts, un
stikls gaismai, ne slidens at
kušņa ledus – kā operā. Mūžī
gais Hamlets, cilvēka un cil
vēces traģēdija, pārnestā no
zīmē ir arī daļa no Mūzeja
stāsta par mūsu tautas traģē
diju. Hamleta atvadas no Ho
rācija – tev jāpaliek, tev jālie
cina. Mūzejs liecina un turpinās
liecināt kā Šekspīra luga. Un
beigās – “The rest is silence” –
pāri paliek klusums. Klusums
– ne kā īpašība, bet būtība, kā
ar Gunāru bijām izrunājuši.
Klusums ir. Klusumā traģēdija
sastopas ar Mūžību, pārtop
atmiņā un piemiņā. Tāpēc jau
mēs saucam piemiņas brīžus
par klusuma brīžiem, kuŗos ne
tikai atceramies, bet arī gūstam
spēku doties tālāk un liecināt.
Man tas viss savijās kopā
2017. gada 16. augusta rītā, kad
biju tikko uzzinājis par Gunāra
Birkerta aiziešanu viņsaulē.
Vieta bija neparasta: Amerikas
ziemeļaustrumu kakts, Meina.
Bet arī tur aug bērzi. Tajā rītā
Meinas birztalā, kā Latvijā, lija
saules gaisma, un uz brīdi –
galīgs klusums. Šajā brīdī at
nāca dzejolis, kur dažos vārdos
pateikts gandrīz viss, kas jāsaka
un ko var pateikt. Te dzejolis
mazliet atsvešināti kā buram
vārdi savijas trijās mums ar
Gunāru kopējās valodās. Ļoti ceru,
ka Pēteŗa Vaska kompozīcijā
dzejolis kā dziesma atskanēs Lat
vijas Okupācijas mūzeja jaun
atklāšanā. Un pāri Daugavai –
atbalsosies Gaismas pilī. Abās
Gunāra Birkerta mājās Rīgā.

Kā balsosim par Lielās mūzikas balvas
publikas simpātiju?
Februārī un martā portālā
Delfi norisināsies Lielās mū
zikas balvas 2021 publikas balsojums, ļaujot klausītājiem iz
raudzīties savu simpātiju starp
izcilākajiem mūziķiem, kom
ponistiem, koncertiem un uz
vedumiem, kas valsts augstā
kajam apbalvojumam mūzikā
nominēti par sasniegumiem
aizvadītajā gadā.
Balsojums ilgs no 14. feb
ruāŗa līdz 6. marta pulksten
23.59. No vienas adreses par
ikvienu no māksliniekiem 24
stundu laikā var nobalsot vienu
reizi. Delfi atgādina, ka vienā
reizē var balsot arī par diviem

un vairāk kandidātiem, bet at
kārtoti par vienu un to pašu – reizi
24 stundās. Balsojums nav pie
ejams, lietojot reklāmbloķētāju.
Balsojuma uzvarētājs tiks
godināts šā gada Lielās mūzi
kas balvas ceremonijā gada 8.
martā Latvijas Nacionālajā
operā.
Atgādinām, ka šogad balvai
septiņās dažādās katēgorijās ir
nominēti gan mūziķi, gan komponisti, gan uzvedumi, gan
koncerti. Kā jau Laiks vēstīja,
balvu par mūža ieguldījumu
Latvijas mūzikā saņems baritons Samsons Izjumovs un
Samsons Izjumovs
diriģents Imants Resnis.

Imants Resnis

Svinīgo sarīkojumu tiešraidē
atspoguļos Latvijas Televīzijas
1. kanāls un Latvijas Radio 3
Klasika.
Lielā mūzikas balva ir Latvijas
valsts augstākais apbalvojums
mūzikā. 1993. gadā Latvijas
Republikas kultūras ministrijā
pēc toreizējā kultūras ministra
Raimonda Paula iniciātīvas tika
pieņemts lēmums ik gadu izci
lākos sasniegumus mūsu valsts
mūzikas dzīvē novērtēt ar īpašu
balvu. Publikas simpātija por
tālā Delfi tiek noteikta kopš
2006. gada, kad tika izvērtēti
2005. gada sasniegumi mūzikā.
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TAIRA
ZOLDNERE
Latvijas jaunuzņēmums “Are
tai” ražo īpaši augstas kvalitātes
skaņas pastiprinātājus (skandas),
ir ieguvis balvas lielās starptau
tiskās skaņas aparatūras izstā
dēs un piedalās Latvijas ekspozī
cijā izstādē Expo – 2020 Dubaijā.
Jānis Irbe, uzņēmuma “Are
tai” dibinātājs: “Esmu sapratis,
ka tīra, nesabojāta skaņa daudz
precīzāk un spēcīgāk pārnes tās
emocijas, ko klausītājā spēj iz
raisīt mūzika. Tieši vēlme pēc
perfekcijas atskaņošanas procesā,
bija mans galvenais dzinējspēks.”
Mūsu saruna iesākās gan
drīz pirms diviem gadiem, bet
tolaik dažādi biznesa plāni
tika atcelti pandēmijas dēļ, un
likās, ka uz laiku viss apstāsies.
Man prieks, ka varu jūs apsveikt
ar to, ka uzņēmums “Aretai”
ir turpinājis veiksmīgi strādāt,
un šobrīd jūsu skandas var
dzirdēt arī Latvijas pastāvīgajā
ekspozīcijā pasaules izstādē
Expo - 2020 Dubaijā!
Kāds ir pareizais nosaukums
jūsu ražotajam skaņas pastip
rinātājam – skaļrunis, tumba,
vai skanda?
Latviskais nosaukums ir
“skanda”, ko savulaik apstipri
nāja Latvijas Zinātņu akadē
mijas terminoloģijas komisija,
un mēs mēģinām ieviest šo
nosaukumu. Tas ir elektroakustisks skaņas pastiprinātājs, kas
sastāv no vairākiem savienotiem skaļruņiem, kas ievietoti
korpusā. Angliski to sauc par
“loudspeaker”. Ražojam ļoti aug
stas kvalitātes skandas, un ar
tām arī startējam starptautiskā
tirgū.
Kā nonācāt pie idejas veidot
šādu produktu? Vai tas saistīts
ar jūsu izglītību, profesiju vai
pieredzi?
Mūzikas aparatūra vienmēr
ir bijis mans vaļasprieks – jau
kopš agras jaunības esmu abo
nējis un pētījis speciālo literā
tūru un žurnālus šajā laukā.
Mani interesēja gan elektronika, gan akustika, bet studijas
izvēlējos IT jomā, jo deviņdes
mitajos gados radio aparatūras
ražošana Latvijā bija sabrukusi.
Mani nekad neapmierināja
veikalos pieejamās aparatūras
kvalitāte, tāpēc vienmēr savus
skaņas pastiprinātājus esmu bū
vējis pats. Esmu “labas akustikas fanātiķis”, un aizvien centos
uzlabot skaņu savām paštaisī
tajām skandām.
Mana profesionālā karjera
technoloģiju laukā un vaļas
prieks audio laukā ir gājuši
parallēli, bet šobrīd tie sāk jau
savienoties. Piemēram, mūsu
skandās sākam izmantot skaņas
straumēšanu kā skaņas avotu,
bet skandu daļa jau īsteno pašu
atskaņošanas procesu.
Kuŗā brīdī jūsu interese par
elektroakustiku kļuva par jūsu
jauno profesiju un uzņēmuma
pamatu?
Man bija iespēja gandrīz
gadu izmantot bērna kopšanas
atvaļinājumam, un nolēmu šo
laiku veltīt, lai attīstītu akus
tiskās lietas, kam darba aizņem
tībā nopietni pievērsties nekad
nebija iespējams. Noīrēju darb

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

Čikāgā varēs dzirdēt latviešu skandas
mūzikas gardēžiem
nīcu, investēju kvalitātīvā mēr
ap
arātūrā, padziļināti studēju
gan speciālizēto literātūru, gan
aizrautīgi lasīju skaņas profe
sio
nāļu un arī amatieŗu tieš
saistes forumus.

des un izstrādāju pats savu
metodoloģiju, kā noteikt skaļ
ruņu kvalitāti. Mana īpašā me
todoloģija palīdz ļoti ātri no
nākt pie laba rezultāta, izvē
loties un kombinējot skaļruņus

No kreisās: Edgars Zvirgzdiņš un Jānis Irbe izstādē Expo-2020
Dubaijā

“Aretai” skandas interjerā
Sapratu, ka forumos cilvēki
pievēršas vienām un tām pa
šām problēmām, uz kurām nav
skaidras atbildes, un es sāku
strādāt virzienos, kur bija ne
skaidrības. Es atradu šīs atbil-

skandā.
Iesākumā visu financēju no
saviem personīgiem līdzekļiem,
bet vēlāk “Aretai” tika uzņemts
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Radošo in

dus
triju inkubatorā, un tas
mums ļoti palīdzēja gan pie
dalīties audio izstādēs, gan arī
daļēji atgūt ražošanā ieguldītos
līdzekļus. Pagaidām apzināti
cenšamies nepiesaistīt ārējo
kapitālu, jo saprotam – jo vēlāk
to piesaistīsim, jo ilgāk varēsim
saglabāt kontroli pār uzņēmumu.
Tātad jūs savā darbā esat vei
cis vairākus jaunatklājumus?
Vispirms gribu minēt, ka vis
maz pieci gadi pagāja ekspe
rimentējot, lai nonāktu pie tā
produkta un skanējuma, kas
man bija pieņemams. Arī pan
dēmijas laiku izmantojām, lai
līdz perfekcijai noslīpētu jauno
skandu modeļu skanējumu. Tas
ir process, kas turpinās vēl aizvien, jo man, iespējams, piemīt
spēja labi sadzirdēt “nepareizās
lietas”, kas rodas, atskaņojot
skaņu.
Domāju, ka ir cilvēki ar īpaši
augstām prasībām attiecībā uz
akustisko komfortu, kuŗi ir arī
īpaši izvēlīgi attiecībā uz skaņas
aparatūras kvalitāti. To varētu
salīdzināt ar ēdiena baudītājiem
– gardēžiem. Esmu sapratis, ka
tīra, nesabojāta skaņa daudz
precīzāk un spēcīgāk pārnes tās
emocijas, ko klausītājā spēj
izraisīt mūzika. Ja aparatūra
nav pietiekami kvalitatīva, mū
zika plūst kā caur nevienmērīgi
biezu filtru, skanējums nav
tembrāli līdzsvarots, un mēs
daudz ko neuztveram. Tieši
vēlme pēc perfekcijas atskaņo
šanas procesā bija mans galvenais dzinējspēks. Šobrīd mūsu
uzņēmums ir piecu patentu
iespēju meklējumos, jo mums
ir jāaizsargā savs intelektuālais
īpašums, arī skandu dizaina
paraugi.
Kas veido jūsu uzņēmuma
komandu?
Esmu uzņēmuma dibinātājs,
bet uzņēmuma partneris ir
dizainers Edgars Zvirgzdiņš.
Kopīgi izstrādājām skandas
ārējo veidolu, paturot prātā, ka
mūsu skanda ir veidota ne tikai
kā mūzikas pastiprinātājs, bet
arī kā interjera dizaina priekš
mets. Vēlējāmies, lai skandu
dizains būtu lakonisks un
minimālistisks, bet tajā pašā

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ
ELMĀRS ZEMOVIČS

MŪZIKĀLĀ LATVIJA
ATTĒLOS
Gan lielisks vēsturiskais izziņas
materiāls, gan skaista coffee table stila
grāmata par mūsu izcilākajiem
mūziķiem, kuŗu dzīves gaitas
bieži vien aizvijušās trimdā.

Cena: USD 25,–
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

laikā elegants un perfekts, pie
mēram, skandām no ārpuses
nav redzama neviena skrūvīte.
Pagājušajā gadā mūsu ko
mandai pievienojās Annija Kris
tiāna Sirmā, kas aktīvi virza
biznesa attīstību. Ražošanā iz
mantojam ārpakalpojumu snie
dzējus, bet filtru un skandu
montāžu veicam paši, jo tā
varam saglabāt kontroli pār
kvalitāti un nosargāt mūsu
metodoloģiju.
Kad pirmo reizi “izgājāt
plašajā pasaulē” ar “Aretai”
skandu?
2013. gadā sāku apmeklēt
lielās audio technikas izstādes
Eiropā. Šajās izstādēs mūziku
var klausīties atsevišķās speciāli
iekārtotās telpās, un es sapratu,
ka “lielo zīmolu” produkti, kas
uz glancēto žurnālu vākiem
izskatās brīnišķīgi un maksā
pat simtos tūkstošu dolaru,
nemaz neskan tik labi. Sapratu
arī, ka manu skandu skaņa jau
ir tuvu šim ļoti kvalitatīvajam
piedāvājumam, tomēr savu pro
duktu attīstīju vēl piecus gadus.
Tas man bija tāds solo darbs.
2018.gadā nolēmu, ka ar savu
produktu esmu gatavs ieiet
pasaules tirgū un nodibināju
uzņēmumu “Aretai”. 2019.gada
maijā pirmo reizi piedalījāmies
Minchenes izstādē “HiFi Deluxe
Munich”, tā saucamajā “mazajā
izstādē”, kuŗā pārstāvētas alter
natīvas kompānijas lielajiem
zīmoliem. Izstādē ”HiFi Deluxe
Munich 2019” mēs saņēmām
Zelta godalgu, un mūs augstu
novērtēja arī žurnālisti no ASV,
Italijas un citām valstīm. Ar
savu debiju Minchenē jau bijām
sacēluši zināmu viļņošanos
skaņu technikas industrijā.
Kas jūsu skandu skaņu
kvalitatīvi atšķir no citām
skandām?
Mūsu skandām ir unikāls
dizains, atšķirīgs no citu ražo
tāju produktiem. Par skaņu ru
nājot, ir vairākas īpašības, kuras
mums ir izdevies īstenot vienā
produktā. Skandas nedrīkst
“dūkt” – tas norāda uz nekvali
tatīviem basiem un ir tipiska
problēma. Basam jābūt stingram, līdzenam un vienlaikus
ļoti zemam, un mums ir izdevies to panākt. Skaņai jāplūst
telpā plaši. Daudzu skandu
labākā skaņa dzirdama tikai
kādā vienā noteiktā telpas vietā.
Mēs esam panākuši, ka šī ska
ņas “skatuve” ir plaša un dabiska,
un tas rada sajūtu, ka cilvēks ir
klāt dzīvā koncertā. Skaņai
jābūt “tīrai” galvenajos reģistros
– gan zemo, gan vidējo, gan
augsto frekvenču zonās. Šo tīro
skaņu ir grūti panākt, jo gan
korpusiem, gan skaļruņiem, gan
membrānām ir savas rezonan
ces. Piemēram, akustisko mū
zikas instrumentu skaņa pa
matā balstās uz rezonancēm –
vijolei stīga ievibrē koku, bet
koks un instrumenta forma
iznes skaņu telpā. Savukārt,
skanda nedrīkst rezonēt, tai
jānodod klausītājam tīra skaņa
bez rezonances “tembrālā
iekrāsojuma”.
(Turpināts 5.lpp.)
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Vērtīgs ieguldījums tautas vēsturiskajā atmiņā
GUNDEGA
SAULĪTE
Īsi pirms gadu mijas savu la
sītāju sastapa apgāda “Pētergai
lis” grāmata, kas veltīta ievēro
jamā diriģenta Marisa Jansona
personībai. Autore – mūzikoloģe
un ilggadīga Latvijas Televīzijas
mūzikas apskatniece Maija
Amoliņa. Tieši pateicoties viņas
aizrautībai un daudzkārt arī
entuziasmam, ilgu gadu gaŗumā
esam varējuši sekot un līdzi
dzīvot daudzu mūsu kompo
nistu, diriģentu un izpildītāj
mākslinieku gaitām un sasnie
gumiem gan tēvzemē, gan ārze
mēs. Taču Mariss Jansons viņas
profesionālajā darbībā ir bijis
īpašs varonis. To jo spēcīgi sa
jūtam tagad, lasot grāmatu, kuŗā
izsekots ne tikai iedvesmojošā
mākslinieka galvenajiem dzīves
posmiem trīsdesmit gadu ga
ŗumā, bet sniegts ieskats arī viņa
vecāku likteņos. Rakstot par
starptautiskās mūzikas pasaules
atvadām no diriģenta 2019.
gadā, autore atzīmē: “...mana sirs
ir pateicības pilna par ik mirkli,
minūti, stundu vai dienu, kuŗu
tikšanās reizē apstarojusi Marisa
Jansona, diža cilvēka un mūziķa,
gaišā personība. Par to mans –
vienas TV žurnālistes – atmiņu
stāsts, kuŗa virsvērtība – maestro
Jansona domas, atziņas, viņa
koncertos un mēģinājumos pie
dzīvotais.”(175.)

TAIRA ZOLDNERE
(Turpināts no 4. lpp.)
Tāpēc skandās tiek izmantotas samērā smagas un biezas
skaļruņu membrānas, bet tās
savukārt slāpē un “apēd” daļu
klusākās skaņas un noplicina
atskaņoto instrumentu dabisko
tembru. Mūsu skandās esam
panākuši tīru skaņu izmantojot
noteikta biezuma membrānas
un gana spēcīgus motorus, lai
saglabātu gan dabisku tembru,
gan dinamiku. Par mūsu skandu kvalitāti esam apspriedušies
arī ar profesionāliem skaņas
speciālistiem, un kopējais no
vērtējums ir ļoti atzinīgs.
Jūsu skandas ir kvalitatīva
luksusprece, kam tomēr jā
cīnās ar lielu, labi zināmu
zīmolu produktiem.
Apmeklējot izstādes, esam
sapratuši, kuri ir populārākie
jeb “ejošākie” produkti, un
sākām attīstīt papildu produktus. Esam pabeiguši darbu pie
mazākas skandas, kas ir arī
“draudzīgāka” cenas ziņā – lielo
skandu cena ir 45 000 EUR par
pāri, vidējās maksā ap 20 000
EUR, bet mazās var iegādāties
par 7000 EUR. Ir svarīgi atrast
to “psīcholoģisko robežu” cenai,
ko cilvēki ir gatavi maksāt par
augstas kvalitātes skandām. Jā
piebilst, ka mūsu produktiem
dodam vairāku gadu garantiju,
esam gatavi veikt profilaktisko
remontu vai arī problēmu ga
dījumā tās nomainīt. Šobrīd

Maija Amoliņa ““Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs.” Mariss Jansons”,
“Pētergailis”, 2021.,188 lpp.

Tūlīt pat jāpiebilst, ka šī atmiņu
stāsta vēl viena patiesā virsvēr
tība ir Maijas Amoliņas darba
dokumentālitāte. Te nekas nav
safantazēts, caurcaurēm ieturēta
dokumentālā patiesība, jo 18
grāmatas nodaļas izveidotas, bal
stoties tekstā, kas savulaik ierak
stīts TV intervijās. Un, veidojot
TV sižetus par nozīmīgiem mū
zikālās dzīves notikumiem, au
tore allaž piefiksējusi arī plašu
mūziķu loku, kas saistīti ar kon
krēto notikumu. Tāpēc grāmatas
vēstījumu bagātina arī, piemē
ram, Gidona Krēmera, Māŗa
Sirmā, Viestura Gaiļa, Andŗa
Nelsona, Raimonda Paula, Ar
tura Maskata un daudzu orķestŗa
mūziķu izteikumi.
Materiāls kārtots chronolo
ģiskā secībā, vispirms pievēršoties
Marisa Jansona tēva, diri
ģenta
Arvīda Jansona (1914-1984), pie
miņai, veidojot TV raidījumu
1989. gadā. Piecas turpmākās
nodaļas atklāj piecas virsotnes
Marisa Jansona mākslas ceļā, ko
sadarbībā ar TV operātoriem
iemūžinājusi Maija Amoliņa un
kas iekļautas Latvijas Televīzijas
videofilmā “Mariss Jansons”. Šis
darbs pēc pirmizrādes 1999. gadā
saņēma vairākus augstus mūsu
valsts apbalvojumus, tostarp arī
Latvijas kinomākslas balvu
“Lielais Kristaps”.

Tālākais stāsts turpinās, at
klājot mūzikas dzīves notikumu
chroniku, kas ietverta Maijas
Amoliņas veidotajos ziņu sižetos
un radušies, Maestro Jansona
gaitām sekojot tuvos un tālos
ceļos. Vienmēr viņa ir klāt, lai
kopā ar operātoru iemūžinātu
lieliskā diriģenta koncertmir
kļus Minchenē, Lucernā, Amster
damā, lai pavērtu ieskatu tajās
retajās reizēs, kad ar pasaulsla
veniem orķestŗiem kādreizējais
rīdzinieks koncertē savā dzim
tajā pilsētā. Te ir arī vēstījums
par emocijām tik bagāto koncertu, šķiet, pavisam nesen –
2016. gada rudenī, kad uz vienas
skatuves mūsu Lielajā Ģildē
Mariss Jansons diriģēja Latvijas
Nacionālo simfonisko orķestri,
bet kā pianists piedalījās Rai
monds Pauls. Tā mirkļa vienrei
zību vārdos raksturojuši vairāki
šī vakara dalībnieki. Arturs Mas
kats, piemēram, teicis: “Visu
laiku bija tāda sajūta, ka tas ir
kaut kas unikāls, un tā uni
kalitātes sajūta nezūd. Tas bija
izcils kultūras fakts un mūzikas
dzīves fakts, ko publika gadiem
gaidīja un ko gadiem gaidīja arī
paši mākslinieki. (..) Viņi ir
unikāli katrs pats par sevi, bet
viņi veido kādu absolūtu, augstu
mūsu mākslas centru.”(161.)
Marisa Jansona mūžs aprāvās

2019. gada 1. decembrī. Grā
matas beidzamā nodaļa vēsta
par to, kā visas pasaules mūziķu
un cienītāju pārstāvji Sankt
pēterburgā atvadījās no iemīļotā

Maestro. Arī Latvijas Televīzija
Maijas Amoliņas un operātora
Ivo Ržepicka personā bija klāt
šajā notikumā, lai tās pašas
dienas vakarā skatītājiem parā
dītu videoreportāžu. Arī šoreiz
darba uzdevumi tika veikti ne
vainojami. Tas tāpēc, ka ilgu
gadu gaitā kaldinātais televīzijas
žurnālistes profesionālisms kā
allaž nebija atdalāms no dziļas

cieņas un mīlestības pret portre
tējamo.
Grāmata, kam nosaukumā
likts Marisa Jansona reiz jau
nības dedzībā izteiktais aplieci
nājums “Es zinu, es nekad ne
būšu iedomīgs”, mums rāda iz
cila mūziķa, pasaulslavena diri
ģenta Marisa Jansona portretu.
Viņu mīl un ciena daudzās pasaules
valstīs, taču viņš ir mūsējais –
Rīgā dzimis, arvien ar siltām
jūtām savā bērnības pilsētā
atgriezies. Šis portrets, kas veidots no dokumentāliem mate
riāliem (grāmatā ir arī dažādu
gadu fotoattēli) un kas strikti
pieturas pie faktiem un to vēstu
riskās secības, nemaz nav sauss
vai gaŗlaicīgs. Te valda Maestro
domas lidojums, sūrā darbā iz
auklētas atziņas un radošā darba
principi. Katrs, kam gadu gaitā
iznācis saskarties ar Marisa Jan
sona mākslu, tos uztveŗ ar kāri
un milzu pateicību autorei, kas
šīs domas pierakstījusi.
Jādomā, ka par Marisu Jan
sonu taps vēl ne viena vien grā
mata. Lai nu tā būtu! Tādi talanti
ir ne tikai mūsu tautas bagātība,
viņš pieder visai plašajai Mūzikas
pasaulei. Taču par šo dziļas cie
ņas un mīlestības apliecinājumu,
kas īstenojies saistošā un vērtīgā
lasāmvielā, lai milzīgs paldies
autorei Maijai Amoliņai!

Čikāgā varēs dzirdēt latviešu skandas
mūzikas gardēžiem
mums ir trīs skandu modeļi,
bet strādājam arī pie jauniem,
kas paredzēti daudzkanalu ska
ņas risinājumiem un mājas
kinozālēm.
Pirms diviem gadiem plā
nojāt doties uz vienu no lie
lākajām Amerikas skaņas tech
nikas izstādēm Čikāgā, bet
pandēmijas dēļ izstāde tika
atcelta. Kas jauns paredzēts
nākotnē?
ASV izstāde Axpona Čikāgā
pa šo laiku tika pārcelta trīs
reizes, tomēr plānots, ka tā
beidzot notiks šogad aprīlī un
arī mēs ar “Aretai” skandām
tajā piedalīsimies.
Mūsu mazākās skandas Contra
100S ar LIAA atbalstu no pa
gājušā gada oktobŗa līdz šā
gada 31. martam tiek izstādītas
Dubaijas Expo – 2020 pastāvī
gajā ekspozīcijā Latvijas stendā,
kur tās ir iespējams arī paklau
sīties. Par tām jau esam saņē
muši cildinošas atsauksmes.
Vēl šogad maijā beidzot plānota
arī dalība izstādē High-End
Munich.
Latvijā “Aretai” skandas var
aplūkot un paklausīties mūsu
sadarbības partneru dizaina
telpā “Xcelsior Design Space”.
Izstādēs parasti valda liela
burzma un troksnis. Kā ie
spējams šādā vidē novērtēt
skaņas kvalitāti?
Lielākajās izstādēs katram
skaņas technikas eksponētājam
ir atvēlēta atsevišķa telpa ar

ērtiem krēsliem, kur izstādes
apmeklētāji var ienākt, aizvērt
durvis un mierīgi baudīt mū
ziku. Tā ir ekskluzīva un intīma
pieredze, kad augstas kvalitātes
mūzika klausītāju uzrunā ār
kārtīgi tieši un nepastarpināti.
Cilvēki, pirmo reizi apmeklējot

vēki, kas demonstrācijas telpā
nosēž pat stundu vai divas, kāri
tverot katru nākamo dziesmu.
Kā skaņas avotu izmantojam
augstas izšķirtspējas straumē
šanu, un varam atskaņot jeb
kuru dziesmu, ko apmeklētājs
vēlas klausīties. Mūsu skandas

“Aretai” skandas interjerā
šādu izstādi, saprot, cik tieši un
emocionāli mūzika var iedarboties ne tikai “dzīvajā” kon
certā, bet arī parastās telpās. Ir
apmeklētāji, kas zina, ka finan
ciāli nekad nevarēs atļauties tik
augsta līmeņa skaņas techniku,
tomēr brauc uz izstādēm, lai
izbaudītu šo īpašo mūzikas pie
redzi. Redzu viņos patiesu mī
lestību pret mūziku. Un ir cil

ir piemērotas arī darbam ar
lampu pastiprinātājiem, jo no
drošina nepieciešamo skaņas
jutību. Dalībai izstādēs mums
ir sagatavota mūzika, kas vis
labāk izceļ mūsu skandu īpa
šības un kvalitāti.
Ko varat teikt par saviem
klientiem?
Produkta tirdzniecība notiek
ar mūsu partneŗu – dīleru

palīdzību. Klienti galvenokārt
ir Eiropā – Vācijā, Zviedrijā,
Apvienotajā Karalistē, bet ir arī
citur, piemēram, Apvienotajos
Arabu Emirātos. Šobrīd aktīvi
strādājam, lai ieietu ASV un
Kanadas tirgos.
Jūs pats esat liels mūzikas
mīļotājs. Kāda ir jūsu pieredze
un aizraušanās mūzikā?
Man patīk mūzika, kas ir
relaksējoša, bet kuŗā ir arī so
ciālais vēstījums. Jaunības ga
dos lielu iespaidu atstāja grupu
“The Police”, “U2”, “R.E.M.”,
“Pixies”, “Midnight Oil” un mū
ziķes Laurie Anderson agrīnie
darbi. Pēdējā laikā man ir ļoti
plašs mūzikas interešu spektrs.
Ļoti mīļa man ir grupa “Dead
Can Dance” – ar dziļiem, sak
rāli vēsturiskiem tekstiem, mū
zikā izmantojot senus, autentiskus instrumentus. Tā ir mū
zika, kas paplašina redzesloku
kā mūzikālajā, tā atklāsmes
kontekstā. Četrpadsmit gadus
esmu dziedājis koros “Kamēr”
un “Balsis”, un savā smalkajā
latviskumā mani ļoti uzrunāja
Pētera Vaska un Richarda
Dubras mūzika, bet patika arī
daudzi citi koŗa mūzikas darbi,
piemēram, renesances laikmeta
mūzika. Darba laikā savukārt
labprāt klausos ritmisku elektronisko mūziku – tā palīdz
fokusēties uz procesu, un
patīkamā veidā “dzen darbu uz
priekšu”.
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Mīlestība pāri visam. Latvijas Nacionālajam
archīvam jauna virtuālā izstāde

“Visu brīvo laiku pavadām kopā, un esam dikti laimīgi. Un
kad man rodas šaubas, vai Fredim tas viss nav apnicis un ar
bailēm sirdī eju pie viņa, – katrreiz es sastopu mīlošu Fredi,
pat dažreiz pārspējot iedomātu vēlēšanos.”
Alise Zīverte, 1950. gada 6. septembrī

Manfreds Zīverts lasa laikrakstu Laiks. 20.gs. 50.gadi. Avots:
LNA Latvijas Valsts archīvs
Latvijas Nacionālais archīvs
izveidojis jaunu virtuālo izstādi
“Caur objektīva prizmu – Alise
un Manfreds Zīverti”, kas veltīta
trimdas latviešu fotografiem Ali
sei (1911-2005) un Manfredam
(1925-2017) Zīvertiem. Izstādes
pamatā ir Latvijas Valsts archīvā
glabātais Zīvertu ģimenes fonds,
ko veido simtiem fotografiju,

un bēgļu nometnē Manheimā,
Vācijā, papildina Latvijas Sporta
mūzeja krājums.
Izstāde ir stāsts par diviem
jauniem cilvēkiem, kuŗu kopī
gais ceļš sākās Manheimas bēgļu
nometnē Vācijā un turpinājās
Ņujorkā ASV. Viņu atstātās lie
cības – dienasgrāmatu ieraksti,
vēstules, fotografijas un filmu

Alise Zīverte ar fotoaparātu “Leica”. Ar šo fotoaparātu Alise
fotografējusi visu mūžu. 20.gs. 50.-60.gadi. Avots: LNA Latvijas
Valsts archīvs
foto negatīvu, diapozitīvu, filmu
lentes un dažādi dokumenti. Savu
kārt vairākkārt titulētās basketbolistes Alises Zīvertes (dz. Gailīte)
sporta gaitas starpkaŗu Latvijā

lentes – stāsta par Zīvertu pie
dzīvotajām grūtībām bēgļu gai
tās un ceļā uz abu laimi, kā arī
mīlestību pret dzīvi, mākslu, lite
rātūru, mūziku un baletu. Alise

20. gs. 30. gados bija kļuvusi par
daudzkārtēju čempioni un Lat
vijas pirmās sieviešu basketbola
izlases dalībnieci, bet Otrā pa
saules kaŗa gados Alise strādāja
par fiziskās audzināšanas skolo
tāju Jelgavā un Dobelē, līdz 1944.
gada jūlijā kopā ar māsu Almu
devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
Savukārt Manfreds Otrā pasau
les kaŗa gados vēl atradās skolas
solā Rīgas Angļu ģimnazijā,
kuŗu nepabeidza, jo 1944. gadā
pievienojās Valsts darba dienes
tam (Reichsarbeitsdienst – RAD)
Vācijā un pēc tam tika ieskaitīts
Latviešu leģionā un 1945. gada
2. maijā Šverīnē, Vācijā, nokļuva
amerikāņu armijas gūstā. Abiem
bija lemts satikties un kopā pa
vadīt laiku Heidelbergas un Man
heimas bēgļu nometnēs. Nopro
tams, ka Alises un Manfreda lik
teņi savijušies uz basketbola lau
kuma, jo abi spēlējuši “TBG 78
Heidelberg” basketbola komandās.
Esot vienam otra sabiedrībā,
šķita, ka drūmā nometņu ikdiena
nemaz neeksistē, ir tikai pasaule,
ko Alise nodēvēja par “brīnum
zemi”. Abi kopā gandrīz katru
vakaru lasījuši klasiķu darbus un
mācījušies angļu valodu, bet brīv
dienās abiem paticis baudīt pa
staigas un saldējumu. Abu stāsts
un attiecību attīstība dokumen
tēta Alises pierakstos un abu vēs
tulēs, un to fragmenti ir atspo
guļoti arī izstādē, ļaujot lasītājam
ar interesi sekot līdzi notikumu
gaitai Vācijas posmā un vēlāk
ASV. Viņu mīlestība stāvēja pāri
visām grūtībām, kas bija kā ap
liecinājums tam, ka viņi ir lemti
viens otram – ne lielā gadu star
pība, ne atrašanās katram savā kon
tinentā un neziņa par nākotni
nebija šķērslis būšanai kopā.
Viņu kopīgās gaitas turpinājās
Ņujorkā, ASV, kur abi apprecējās
un uzsāka kopdzīvi. Abi nekad
nevarēja nosēdēt dīkā – viņus
dzina uz priekšu alkas pēc jau
nām zināšanām un vēlme foto
grafēt. Abi visu nopelnīto naudu
brīvajā laikā pēc darba izdeva,
apmeklējot dažādas fotografijas
skolas un kursus. Pastāvīgi iz
glītojoties un pilnveidojoties, Zī
verti kļuva par labiem un mīlē
tiem fotografiem, īpaši starp Ņu
jorkas latviešu māksliniekiem.
Zīvertus var dēvēt par lieliskiem
fotoportretu un mirkļu meista
riem. Viņu fotouzņēmumi likās
kā mazas psicholoģiskas studijas,
jo daudzi uzņēmumi iemūžināti,
pašiem modeļiem to nezinot vai
ar zibšņiem pārsteidzot īpaši
nesagatavotus, tādējādi fotogra
fijās nav manāmi samāksloti
smaidi vai pozēšana. Zīverti pēc
uzaicinājuma vai pašu iniciātīvas
fotografēja arī trimdas latviešu
kultūras sarīkojumus, iemūžinot
tos gan melnbaltos vai krāsu uz

Alise Gailīte un Manfreds Zīverts Manheimas bēgļu nometnē,
20. gs. 40. gadu beigas. Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs

Alise un Manfreds Zīverti atpūšas plūdmalē. 20.gs. 50.gadi.
Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs

Manfreds Zīverts filmē. 20.gs. 50.gadi. Avots: LNA Latvijas
Valsts archīvs
ņēmumos, gan filmās. Viņu
uzņemtās fotografijas un filmas
kļuvušas par nozīmīgu kultūr
vēsturisku mantojumu un laikmeta liecību, atainojot trimdas
latviešu dzīvi svešumā ASV.

Lai iepazītos vairāk ar Alisi un
Manfredu Zīvertiem, viņu dzī
ves stāstiem un fotomākslu,
aicinām doties uz virtuālo izstādi
šajā saitē – http://www.archiv.
org.lv/diaspora/ziverti/
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MĀRA
LIBEKA
Lilita Sukure nu jau 12 gadus
strādā Portugalē par ģimenes
ārsti un arodslimību dakteri un
pēdējos gadus praktizē Evorā,
kas atrodas netālu no Lisabonas.
Kad daktere Sukure ieradās
Portugalē, viņai uzreiz, bez jeb
kādas iepriekšējas sagatavo
ša
nās bija jāsāk strādāt slimnīcas
uzņemšanas nodaļā. Pirms tam
gan bija jānokārto portugaļu
valodas eksāmens. Intervijā Li
lita Sukure stāsta gan par to, kā
Portugalē tiek galā ar kovidu,
gan par savu darbu – arī par
saviem pacientiem cietumā, kur
sēž bijušie valdības vīri.
Kā Portugalē ir izdevies
pret kovidu sapotēt gandrīz
visus iedzīvotājus? No desmit
miljoniem pilnu vakcināciju
ir pabeiguši nedaudz virs de
viņiem miljoniem cilvēku.
L. Sukure. Ļoti vienkārši. Jau
pašā sākumā, tiklīdz bija pie
ejamas vakcīnas, cilvēkus orien
tēja uz to, ka pandēmijas ap
turēšanai vienīgais risinājums
ir vakcinācija. Katru dienu
televīzijā noteiktās stundās pa
rādījās veselības aprūpes direkcijas vadītāja, kuŗai bieži blakus
sēdēja arī veselības ministre.
Abas skaidroja vakcinācijas no
zīmi. Dažādos raidījumos rē
gulāri uzstājās gan ārsti, gan
zinātnieki, kuŗi sniedza iedzī
votājiem plašāku informāciju
par koronavīrusu, neslēpjot, ka
daudz kas vēl nav zināms.
Gandrīz katru dienu tautu
uzrunāja gan valdības vadītājs,
gan arī valsts prezidents.
Jāņem vērā, ka Portugalē cil
vēki ir likumpaklausīgi – ja
viņiem zinātnieks ir teicis un
skaidrojis, ka tā vajag darīt,
viņi saprot, ka tā ir jādara. Šajā
valstī lielākā daļa, kas nav
vakcinējušies (vismaz no tiem
cilvēkiem, kuŗus es pazīstu), ir
ieceļotāji no Austrumu bloka
valstīm. Acīmredzot tā pārlie
cība, ka nevajag klausīt, ko saka
valdība, ir kaulu smadzenēs
ģenētiski pārmantota...
Tiesa, arī vakcinētie cilvēki
saslimst ar kovidu. Piemēram,
mans medbrālis, ar kuŗu kopā
strādāju, dabūja kovidu, kaut
gan bija trīsreiz vakcinējies. Bet
viņš pārslimoja ļoti viegli – trīs
stundas pacīnījās ar paaugsti
nātu ķermeņa temperatūru, un
tas arī viss.
Evorā jau gadu neviens ne
tiek ventilēts ar plaušu ventilatoru, jo vienkārši nav tādas
vajadzības. Ir arī nāves gadī
jumi, bet pārsvarā nomirst tie
cilvēki, kuŗiem ir nopietnas
blakus saslimšanas un kuŗi pa
pildus dabūjuši vēl kovidu.
Manā aprūpē ir arī pansionāta
iemītnieki. Gan tādēļ, ka dau
dzi ir vakcinējušies pret Covid–
19, gan lieliskās veco ļaužu
aprūpes dēļ Portugalē mirstība
no kovida nav augsta.
Kā tiek organizēta vakcinā
cija valstī?
Centrālizēti. Ģimenes ārsti ar
to nenodarbojas, to dara me
dicīnas centri. Cilvēkiem tiek
atsūtīta īsziņa, ka noteiktā
datumā un laikā viņiem jāie
rodas dzīvesvietai tuvākajā
medicīnas centrā. Evorā vak
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“Portugalē cilvēki ir likumpaklausīgi”
cinācijas centrs ir izvietots lielā
hallē. Tur strādā arī ārsts, tiek
nodrošināta neatliekamās medi
cīniskās palīdzības iespēja.
Kaut kas tik interesants, kā
tas ir Latvijā, ka cilvēkiem ir
iespēja vakcinēties arī lielveikalos, turklāt doties turp, kad ir
vēlēšanās, un pat izvēlēties
vakcīnu, Portugalē nenotiek.
Man nesen bija kontakts ar
kollēgu, kuŗš saslima ar kovidu.
Es elektroniski par to infor
mēju, mani piereģistrēja veikt
PCR testu, tika atsūtīta īsziņa,
kuŗā vietā un kad to var izdarīt
un cikos man tur ir jābūt.
Vai ir zināmi dati par cilvē
kiem, kam pēc vakcinēšanās
radušās veselības problēmas?

teica, ka drīkstu noņemt sejas
masku. Man tas šķita pavisam
dīvaini: kā – noņemt masku!?
Visu laiku, kamēr atrodies
kinoteātrī vai citā slēgtā telpā,
ir jābūt ar masku, un šī prasība
pastāv ne tikai Portugalē, bet
arī daudzās citās valstīs.
Portugalē ir lielas rindas, lai
varētu testēties, sevišķi nedēļas
nogalē, jo, apmeklējot disko
tēku, jauniešiem ir jāuzrāda ne
tikai sertifikāts, bet arī negātīvs
testa rezultāts.
Katru dienu kaut kas mainās.
Piemēram, attālinātais darbs
vairs nav obligāts, tas ir ieteicams tur, kur tas ir iespējams.
Patlaban ir ļoti liels inficēto
skaits, šodien, kad runājam (4.

profilaktiski vai pēc izsaukuma?
Cietumā sēdēja iepriekšējais
premjerministrs Sokratešs, viņu
es nesatiku, bet bija iespēja
satikt bijušo ekonomikas mi
nistru, kuŗš nu jau ir atbrīvots.
Ne tik sen no televīzijā redzētā
varēja saprast, ka laikam viņš
drīz būs spiests iet atpakaļ,
tāpat kā bijušais valdības vadī
tājs. Tie, kuŗus apvij korupcijas
skandāli, ir saistīti savā starpā,
tieši tāpat kā Latvijā Lembergs
un viņa draugi.
Viens no bijušajiem bankas
prezidentiem patlaban ir Dien
vidafrikā – viņu noķēra kādā
no šīs valsts pieczvaigžņu vies
nīcām. Viņš ir jāizdod Portu

Lilita Sukure Portugālē // FOTO: No personiskā archīva
Strādāju kopā ar mediķiem,
kuŗu darba vieta ir arī slimnīcās.
Viņi labāk nekā es ir informēti
par vakcīnu ietekmi uz veselību.
Kad viņiem jautāju, vai ir bijuši
kādi būtiski veselības sarežģī
jumi pēc potēšanās pret kovidu, viņi man atbildēja, ka ar
tādiem neesot saskārušies. Vis
maz mūsu reģionā par to nav
dzirdēts, un masu saziņas lī
dzekļos arī nav ziņots par kā
diem ārkārtējiem gadījumiem.
Atceros, ka bija tikai viens
nepatīkams atgadījums, kad
divas dienas pēc vakcinācijas
nomira sešgadīga meitene. Iz
meklējot šo traģisko gadījumu,
tika noskaidrots, ka nāves
iemesls bijis pavisam cits.
Kad sasniegts tik augsts
vakcinācijas rezultāts, vai visi
ierobežojumi ir atcelti?
Salīdzinājumā ar Latviju šeit
ierobežojumi bija daudz stin
grāki, sevišķi pandēmijas sā
kumā. Tagad tos pamazām sa
mazina, bet Covid-19 sertifi
kāts joprojām nav atcelts. Tā
derīguma termiņš gan ir paga
rināts – no sešiem līdz devi
ņiem mēnešiem. Sertifikāts jo
projām ir jāuzrāda, piemēram,
ieejot restorānā. Uz kino kādu
laiku neesmu bijusi, bet arī tur
laikam to prasa. Kad Latvijā
biju kinoteātrī, parādīju savu
sertifikātu un man uzreiz pa
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tūkstoši cilvēku, bet, par laimi,
lielākā daļa slimo samērā viegli.
Pašā epidēmijas sākumā, kad
neviens neko īsti nesaprata,
teorētiski sprieda, ka ar koro
navīrusa infekciju būs jāsa
dzīvo vismaz piecus gadus.
Godīgi sakot, tas kļūst arvien
vairāk ticami. Kad pamazām
atlaidīs visus ierobežojumus,
izskatās, ka pēc gada, ilgākais –
pēc diviem, mēs dzīvosim mie
rīgāk.
Kā pandēmijas laikā tiek
organizētas parlamenta vēlē
šanas? Kā tajās piedalīsies
inficētie cilvēki?
Neraugoties uz to, ka ļoti
daudzi cilvēki atrodas izolācijā,
viņi balsoja klātienē, ierodoties
vēlēšanu iecirknī vēlu vakarā
noteiktās stundās, kad citi no
balsojuši, protams, ar sejas
maskām un ievērojot distanci.
Iecirkņu darbinieki strādā aiz
sargtērpos.
Jūs nereti pie pacientiem
dodaties mājas vizītēs. Cik
maksā viena mājas vizīte?
Es dodos vizītēs pie pacientiem, kuŗiem ir privātās vese
lības apdrošināšanas polises.
Vizītes cena ir pieaugusi no 130
līdz 170 eiro. Diemžēl ārsts no
šīs summas saņem samērā maz.
Jūs dodaties apraudzīt arī
cietumniekus. Vai tas notiek

galei, taču bankas prezidents
tam nepiekrīt, jo par koruptī
vajiem noziegumiem viņam
Portugālē draud 25 gadu brī
vības atņemšana, bet Afrikā
viņam draud brīvības atņem
šana tikai uz sešiem gadiem. Ja
viņš atbrauks uz Portugāli, tad
droši vien būs mans klients
cietumā. Tas gan ir īpašs cie
tums, jo tur neatrodas parastie
bandīti, bet augstāka ranga
amatpersonas – policisti un
valdības vīri.
Šiem cietumniekiem veselī
bas aprūpes ziņā ir dotas lielas
priekšrocības, jo viņi pie ģime
nes ārsta var pierakstīties daudz
vienkāršāk un ātrāk nekā citi
cilvēki – pirmdien no rīta puses
izdomā, ka viņiem gribētos
parunāt ar ārstu, pierakstās un
vakarā jau šī iespēja ir dota.
Sūtu viņus arī izmeklēties, pie
speciālistiem, izrakstu zāles...
Cietums, kuŗā strādāju, mak
simāli var uzņemt 40 ieslodzī
tos, viņiem ir viens ārsts, kas
pie cietumniekiem ierodas
divreiz nedēļā četras stundas,
tad ir vidējais medicīniskais
personāls, kas ierodas katru
dienu divas trīs stundas. Ir arī
savs psihiatrs, kurš tur strādā
katru nedēļu, arī savs psihologs
un pat diētas ārsts, jo viņi visu
laiku sūdzas, ka nesaņemot
pietiekami daudz pārtikas, ka

dzīvojot pusbadā, kaut gan
ķermeņa forma par to absolūti
neliecina.
Ja šiem cietumniekiem ir
kāda akūta veselības problēma,
viņus ved uz publisko slimnīcu,
bet, ja ir kādas nopietnas hroniskas saslimšanas, tad uz cie
tuma slimnīcu Lisabonā.
Var manīt, ka esat ļoti labi
iejutusies Portugalē. Bet vai
tomēr nav doma atgriezties
mājās?
Man šeit ļoti patīk – gan klimats, gan cilvēki, tomēr es jau
skaitu, cik daudz laika vēl palicis līdz brīdim, kad došos
atpakaļ uz Latviju, jo nevēlos
šeit palikt visu atlikušo mūžu.
Reizēm pati sev uzdodu jau
tājumu, kāpēc es aizbraucu no
Latvijas, un konstatēju, ka šā
dam lēmumam bija vairāki
punkti, no kuŗiem būtiskākais
– mana neapmierinātība ar
veselības aprūpes sistēmu. Por
tugales veselības aprūpes sis
tēmai arī ir dažādi trūkumi, bet
tos neņemu tik ļoti pie sirds, jo
jūtos piederīga dzimtajai zemei.
Tas, ka cilvēki tik ļoti man uzticas, ir brīnums, jo esmu taču
ārzemniece no Austrumeiropas.
Mediķu trūkums Portugalē
tāpat kā citur tiek kompensēts
ar citu valstu ārstiem un
vidējo medicīnas personālu.
Kuras ir tās valstis, no kurām
ierodas medicīnas darbaspēks?
Portugalē mani parasti pie
skaita pie ukraiņiem, jo es
nerunāju ne ar brazīliešu, ne
spāņu akcentu, mana āda nav
tumša, tātad esmu ukrainiete.
Ukrainas ārstu šeit ir diezgan
daudz. Pirms apmēram divdesmit gadiem viņus mērķtiecīgi
ieveda Portugalē, sākumā nele
gāli, pēc tam legāli. Viņi strā
dāja citās jomās, pārsvarā celt
niecībā, bet vēlāk, kad nāca
gaismā, ka viņiem ir ārsta diploms, viņi pāris gadu izglītojās,
kamēr tika atzīts viņu augst
skolas diploms un ļauts strādāt
profesijā.
Portugalē strādā ārsti arī no
Kubas, kur attīstīts visai spe
cifisks valsts bizness – Portu
gālei tiek ietirgoti ārstu pakalpojumi. Ar šo biznesu ne viens
vien nopelna vairāk nekā ar
cukura vai tabakas biznesu.
Veiklie darboņi rūpējas, lai
ārstam būtu, kur dzīvot, lai
viņš ērti tiktu no dzīvesvietas
līdz slimnīcai, bet no tā, ko
ārsts nopelna, viņš saņem tikai
apmēram vienu ceturtdaļu,
pārējo atdod Kubas valstij.
Ar brazīliešiem bija pavisam
interesanti – Brazīlija pirms
kādiem pieciem gadiem savāca
atpakaļ savus ārstus. Strādāju
kopā ar vienu šīs valsts ārstu,
kuŗš palēkdamies aizskrēja uz
dzimteni. Bet pēc pāris gadiem
tā sagadījās, ka es beidzu savu
maiņu darbā un viņš mani
nomainīja, jo bija izlēmis, ka
strādāt Portugalē tomēr ir
drošāk nekā viņa dzimtajā
zemē. Pēdējā laikā Portugalē
tiek manīti ļoti daudz brazī
liešu, kas emigrē no savas
valsts, un viņi nav tie trūcīgākie
ļaudis.
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Kumeļš apseglots!
Pateicoties dāsnajiem ziedo
tājiem mūzeja un pētniecības
centra Latvieši pasaulē darbi
nieki, valde un brīvprātīgie ķeŗas
pie 2022. gadā iecerētajiem projektiem, izstādēm un plašas
mūzeja darbības programmas
Berga bazārā.
Sniegi, vēji putināja,
Ap to manu kumeliņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedzu savu kumeliņu.
Pagājušo gadu mijā, kad nācās
uzrunāt Latvieši pasaulē atbal
stītājus un mudināt arī jaunus
atbalstītājus ziedot LaPa mūzeja
un pētniecības centra darba tur
pināšanai, tieši šī tautasdziesma
likās īstā. Latvijā jau bija sasni
guši pirmie sniegi, pūtuši brangi
vēji, bet tautasdziesmā uzrunāja
sevišķi tas, ka Latvieši pasaulē
krājums daudziem ir kļuvis mīļš
un saudzējams kā tautasdziesmu
autoram savs kumeliņš.
Ziedojot jūs “vilkāt svārkus no
savas muguras”, lai palīdzētu mums
gādāt par vairāk nekā 20 000
izceļošanas vēstures liecībām.
Šie priekšmeti, fotografijas, doku
menti, izceļošanas stāsti vēsta par
latviešu dzīvi ārpus Latvijas –
par zemes meklētājiem 19. gad
simtā un baptistu izceļotājiem
uz Dienvidameriku, 1905. gada
revolūcijas un Pirmā pasaules
kaŗa bēgļiem, par tiem, kas trimdas gaitās devušies Otrā pasaules
kaŗa laikā un viņu pēctečiem, kā
arī mūsdienu izbraucējiem.
Esam jums pateicīgi, ka ne
vien gadu mijas līdzekļu vāk
šanas akcijā, bet cauru gadu jūs
pašaizliedzīgi palīdzat apseglot
mūsu kopējo “kumeliņu” – Lat
vieši pasaulē krājumu! No 14 gadu
pieredzes skaidri redzam, ka
mūsu mūzeja krājums veicina
arvien jaunus pētniecības darbus un vērtīgie priekšmeti rada
plašu interesi par latviešu gaitām
pasaulē.
Tāpēc šogad ar visu jūsu pa
līdzību esam spēruši nozīmīgu
soli, saturiski piepildot mūzeja
pagaidu biroju/izstāžu telpas
Rīgas centra Berga bazārā ar
publiski brīvi pieejamu, plašu
izstāžu un pasākumu programmu. Sākot no marta līdz gada
beigām (stipri turot īkšķus par

vīrusu mazināšanos!) piedā
vā
sim četras mainīgas mazformāta
izstādes, kas tiks papildinātas ar
iknedēļas pasākumiem dažādām
auditorijām – gan mājīgām rok

darbu vakarēšanām un saviesī
gām mūzeja biedru un draugu
sarunām, gan aizraujošiem filmu
vakariem un trimdas literātūras
“pastaigām”, gan visaptverošām

Juris Krustāns ar Bērīti un māsa Maija Ģimenes dienā Latvijā
1942. gadā

Mūzejam ļoti tuvs krājuma priekšmets – rotaļlieta “Bērītis”, kuŗu
četrgadīgais Juris Krustāns paņēma līdzi drāmatiskās bēgļu
gaitās, kad 1944. gada rudenī ar ģimeni izceļoja no Rīgas,
cauri Polijai nonākot Vācijā, vēlāk jaunajā mītnes zemē ASV

zinātniskām lekcijām, mūzeja
vēstuļu kollekcijas lasīšanas se
ansiem un skanīgiem vasaras
mūzikāliem vakariem. Šajās
Berga bazāra telpās būsim jums,
mīļie draugi un atbalstītāji, fiziski daudz pieejamāki un atvērtāki
– būsim ļoti priecīgi par jūsu
apciemojumu, draudzīgu sa
runu, arī viedu padomu!
Visbeidzot – mūzeja gadumijas
lielā ziedošanas akcija ir noslē
gusies ar brīnišķīgiem rezultā
tiem, jo kopā saziedoti $75 000
jeb 66 100 eiro, kas ir gandrīz
divas reizes vairāk nekā bijām
cerējuši! No šīs summas mūzeja
darbībai ziedoti $52 450 jeb 46 200
eiro un mūzeja nākotnes māj
vietas fondam $22 550 jeb 19 900
eiro. No sirds pateicamies visiem
gadumijas akcijas ziedotājiem!
Mūzeja darbības turpināšanai
ziedojuši: Aija Ingrīda Abene,
Silvija Ligita Daina Andernovics,
Māra Apel-Blumins, Dace un
Gundars Aperāni, Maija un
Andris Auliciemi, Ivars Avots,
Anita un Roberts Bataragi, Jānis
Bērziņš, Ilga Anita Bērzkalne,
Daina Block, Daina Bolšteins,
Kārlis Cerbulis, Anda Sūna
Cook, Astra Andra Dāboliņa,
Pēteris Dajevskis, Guna Dancīte,
Dzidra Ērika Daykin, Uldis
Dimiševskis, Dzintars Dzilna,
Aija Ebden un Valters Nollen
dorfs, Lauris Eglītis, Vita Gaiķe,
Jānis Grāmatiņš, Arturs Grava,
Daumants Hāzners, Sibilla
Hershey, Maija Hinkle, Andrejs
Jansons, Anita Juberts, Vita V.
Kākulis, Renata Zīle Kalniņš,
Ilze Kancāns, Dace Ķezbers,
Zinta Kūlīts, Sarma un Jānis
Liepiņi, Jūlijs Liepiņš, Astra
Māliņš, Astra Mangulis, Lalita
Rūta Muižniece, Maira Muiž
niece Rieger, Viktors Muižnieks,
Zintis Muižnieks un John Nelson,
Mirdza Neiders, Dagnija Nei
mane, Gunta un Ārijs Pakalni,
Māra un Guntis Plēsumi, Gints
Polis, Laila Prosser un Louise
McManus, Mārtiņš un Kristīna
Putenis (un “Novartis matching
grant”), Andris Ramāns, Astrīda
Ramrath, Jānis Riekstiņš, Richard
Sampson, Rita Sēja, Māra Siksna,
Aldis Simsons, Aivars Ivars Juris
Sinka, Jānis un Ilona Studenti,

Lilija Treimane, Viktors Trence,
Astrīda Upītis, Vitauts Vītoliņš,
Lilita Zaļkalns, Laima un Ber
trams Zariņi, Jānis un Biruta
Zommeri, Ieva Zuiceva, Lauma
un Ivars Zušēvici, kā arī vairāki
anonīmi ziedotāji.
Kāda īpaša cilvēka piemiņai
ziedojuši: Ingrid Dankers un
Lilija Gabliks (Jāņa Gabliks pie
miņai), Inta Moruss-Wiest (Bi
rutas un Viktora Moruss pie
miņai), Sarmīte Pakulis-David
sone (Aijas un Friča Pakulis
piemiņai), Ilze un Juris Raudsepi
(Pēteŗa Aizupītis piemiņai).
Pastāvīgās mājvietas fondam
ziedojuši: Amerikas Latviešu
Palīdzības Fonds (LRFA), Māra
Bērztīss, Vilma Bolšteins, Mod
ris un Valija Galenieki, Maija
Hinkle, Daina un Jānis Lucs.
Vēlamies pateikt sirsnīgu un
lielu paldies arī tiem atbal
stī
tājiem, kuŗi atbalstījuši mūzeju
visa 2021. gada gaŗumā. Mūzeja
darbības turpināšanai ziedojuši:
Gunta Aizpure, Juris Bļodnieks,
Valdis Bērziņš, Uldis Bluķis,
Lilija Gabliks, Sibilla Hershey,
Maija Hinkle, Vita Kākule, Sa
muel Knochs III, Sarma Muiž
niece Liepiņa (Birutas Abulas
piemiņai), Juris Mežinskis, Guna
Mundheim, Baiba Ozola, Andris
Ramāns, Ināra Reine, Nora un
Brent Steele, Astrīda Upītis, Lud
mila Yamrone, Bertrams Zariņš.
Pastāvīgās mājvietas fondam zie
dojuši: Jānis Grāmatiņš, Iveta
Grīnbuša, Maija Hinkle, Sarma
Muižniece Liepiņa (Ojāra Celles
piemiņai), Sarma un Jānis
Liepiņi, Lalita Muižniece.
Paldies arī tiem mūzeja bied
riem, kuŗi ir veikuši savas ik
gadējās biedru maksas, jo arī tās
ir nozīmīgs mūsu darba turpi
nāšanas avots.
Uz tikšanos gan virtuāli, gan
klātienē!
Mūzejs un pētniecības centrs
Latvieši pasaulē
Birojs un izstāžu zāle Berga
Bazārā, Rīgā, Dzirnavu ielā 84
www.lapamūzejs.lv
SARMA MUIŽNIECE
LIEPIŅA,
valdes priekšsēde;
ULDIS DIMIŠEVSKIS,
izpilddirektors

LAIKA GRĀMATAS PAR TRIMDAS MANTOJUMU
Sastādīja Māris Brancis
Redaktore Ligita Kovtuna

ASTRIDA JANSONE

TRIMDAS IZSKOLOTIE
Ar Amerikas Latviešu apvienibas (ALA) Kultūras fonda
financiālo atbalstu un Vitolu fonda valdes priekšsēdes Vitas Diķes
radošu lidzdalibu apgādā “Laika Grāmata” nācis klajā Astridas
Jansones pēdējais lolojums.
Grāmatu drukātā veidā var iegādāties, sazinoties ar redakciju vai
mājaslapā
www.laikagramata.lv
Drukāto eksemplāru skaits ierobežots

Cena 20,– USD
Grāmatas izdošanu atbalsta

Cena 25,– USD
Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Amerikas latviešu
apvienibas
Kultūras fonds

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

LAIKS

L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Pekinā aicina uz mieru
Ukrainas olimpiskā izlase
ne
tieši atbalstījusi skeletonista
Vladislava Heraskeviča sacīkšu
laikā pausto pretkaŗa vēstījumu,
sociālajos tīklos publiskojot ai
cinājumu uz mieru.

Vladislavs Heraskevičs
Foto: AP/Scanpix
Heraskevičs Pekinas Olimpis
kajās spēlēs pēc viena brauciena
pacēla papīra lapu zildzeltenajās
Ukrainas karoga krāsās ar uz
rakstu “Kaŗam Ukrainā – nē!”,
pievēršot pasaules uzmanību
saspringtajai situācijai pie Uk
rainas robežām, kur savilkti
milzīgi Krievijas spēki.
“Ukrainas olimpiskā izlase (..)
vienprātīgi aicina uz mieru kopā
ar visu mūsu dzimto zemi,” teikts
Ukrainas Olimpiskās komitejas
izplatītajā vēstījumā. “Atrodoties
tūkstošiem kilometru tālu no
Tēvzemes, sirdī mēs esam kopā
ar ģimenēm un draugiem.”
Ierakstā nav norādes nedz uz
Krieviju, nedz militāro situāciju
ap Ukrainu.
Olimpiskā harta nosaka, ka
olimpisko sacensību norises vie
tās nav pieļaujami nekādi polī
tiski protesti, tomēr Starp
tau
tiskā Olimpiskā komiteja (SOK)
nav vērsusies pret Heraskeviču.
Kā norādījis olimpisko spēļu
izpilddirektors Kristofs Dibī,
“Nē – kaŗam!” ir visiem pieņe
mams vēstījums.
***
Paužot atbalstu Ukrainai,
Rīgas domē paceļ šīs valsts
karogu

***
Valsts prezidents piešķir
Cildinājuma rakstus
Margaritai Vilcānei un Lidijai
Pupurei
Valsts prezidents Egils Levits
lēmis piešķirt Cildinājuma rak
stus dziedātājai Margaritai Vil
cānei un aktrisei Lidijai Pupurei,
cildinot abu izcilo personību
mūža darbu un devumu Latvijas
mūzikai un kultūrai, kā arī sveicot nozīmīgajās dzīves jubilejās.
“Jūsu sniegumam uz skatuves

Latvijā un pasaulē allaž bijis
raksturīgs augsts profesionā
lisms, elegance, maksimāla at

deve savam darbam, tēlains un
patiess, dziļi emocionāls un
spilgts priekšnesums,” tā par
dziedātāju Margaritu Vilcāni
saka Valsts prezidents.

atbildēt uz jautājumu, kas ir
Latvijas kā nacionālas valsts
identitāte.
Diskusijas “Pavērsiens: 10 gadi
kopš valodas referenduma” laikā
divās paneļdiskusijās par latviešu
valodas lomu nacionālas valsts
identitātes stiprināšanā runāja
Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Satversmes
tiesas priekšsēde Sanita Osi
pova, Augstākās tiesas Admi
nistrātīvo lietu departamenta
priekšsēde Veronika Krūmiņa,
Saeimas deputāti Janīna Kur
Savukārt aktrisei Lidijai Pu sīte-Pakule un Kārlis Šadurskis
purei Valsts prezidents velta un Eiropas Parlamenta deputāts
vārdus: “Jūs esat personība, kura Ivars Ijabs.
nekad nav mēģinājusi izdabāt
attiecīgā laika gaumei, augstāk
***
par visu vērtējot cilvēciskās,
„Aicinu visus būt vienotiem
mākslinieciskās un latviskās vēr
uzticībā Latvijai!”
tības.” Svinīgā Cildinājuma rak- Anatolijam Gorbunovam – 80
stu pasniegšana notiks, kad val
stī uzlabosies epidemioloģiskā
situācija.
***
Tiesneša zvērestu dod
Satversmes tiesas tiesnese
Irēna Kucina

11. februārī svinīgā ceremonijā
Rīgas pilī tiesneša zvērestu Valsts
prezidentam Egilam Levitam
deva Satversmes tiesas tiesnese
Irēna Kucina (attēlā).
Uzrunājot jauno Satversmes
tiesas tiesnesi, Valsts prezidents
Egils Levits norādīja, ka šis ir
īpašs brīdis Valsts prezidenta
institūcijai, kad tās augsta amata
pārstāvis pievienojas Satver
smes tiesas tiesnešu pulkam. Pēc
Valsts prezidenta sacītā, Irēna
Kucina ir augsta ranga juriste,
kuŗa guvusi lielu pieredzi, 16
gadus strādājot Tieslietu minis
trijā. Irēnai Kucinai ir lielas re
formu vadīšanas spējas, prob
lēmrisināšanas un ad hoc argu
mentācijas prasmes, teica E. Levits.
Valsts prezidents atzina, ka Irēnas
Kucinas zināšanas Eiropas Sa
vienības tiesībās būs liels pie
nesums Satversmes tiesai.
***
Diskusija “Pavērsiens: 10 gadi
kopš valodas referenduma”
11. februārī Rīgas pilī notika
diskusija, kas veltīta vēsturiska
jam referendumam pirms 10 ga
diem, kas neatgriezeniski apstip
rināja latviešu valodu kā vienīgo
valsts valodu Latvijā. Klātienes
un tiešsaistes diskusijā “Pavēr
siens: 10 gadi kopš valodas refe
renduma” interesentus uzrunāja
Valsts prezidents Egils Levits, kā
arī tiesību eksperti un polītiķi.
2012. gada 18. februārī Latvijas
pilsoņu konstitūcionālais vairā
kums referendumā nobalsoja
PRET grozījumiem Satversmē,
kas piedāvāja noteikt krievu
valodu kā otru valsts valodu. Tas
reizē bija simbolisks balsojums
PAR Latviju kā nacionālu valsti
un iezīmēja pavērsienu polītis
kajā un tiesiskajā apziņā, liekot

Latgalē dzimis un audzis, vē
lāk stāvējis tieši Latvijas valsts
likteņa krustcelēs, pārstāvējis Lat
viju pirmajos atjaunotās valsts
soļos gan Vašingtonā, gan Kremlī.
Pratis iedvest mieru un radīt
ļaudīs stabilitātes sajūtu Latvijai
visgrūtākajās dienās. Agrākajam
atmodas līderim – Anatolijam
Gorbunovam 80. jubileja.
“Darīšu visu, lai turpmāk vairs
nebūtu plaisas starp valdību un
tautu.” Tā 1988. gada oktobrī nu
jau savā leģendārajā runā Meža
parka Lielajā estrādē sacīja
Anatolijs Gorbunovs, tādējādi
novilkdams robežšķirtni starp
pagātni un nākotni. Agrākais
kompartijas funkcionārs atklāti
pateica, ka atbalsta latviešu tautas tiesības būt noteicējai savā
zemē.
“Vēsturē Gorbunovam vaja
dzētu ieiet kā polītiķim, kuŗam
līdzināties – tolerance, principiā
litāte, izcils miers un aukstasi
nība,” Gorbunovu raksturoja
bijušais Latvijas Tautas frontes
priekšsēdis Dainis Īvāns.
Bijušais Augstākās padomes
priekšsēdis, Saeimas spīkers un
ministrs allaž bijis nosvērts.
Agrākie kolēģi atceras, ka uz
viņu vienmēr varēja paļauties.
“Viņš mums bija tāda drošība.
Tu tajā laikā paskatījies uz viņu,
viņš sēdēja mierīgi. Gorbunovs
nekad neizrādīja ne mazākās
bailes vai apjukumu. Gorbunovs
bija vienmēr ar mums. Esmu
pateicīga viņam, ka Latvijā salī
dzinoši maz lija asiņu,” stāstīja
bijusī Augstākās Padomes depu
tāte Velta Čebotarenoka.
Apaļajā jubilejā Anatolijs Gorbu
novs pateicās par apsveikumiem:
“Šodien vēl vairāk nekā ie
priekš izjūtu pateicību visiem,
kuŗi mani garajā dzīves ceļā ir
balstījuši un bijuši līdzās. Un
gribu apliecināt cieņu tiem cil
vēkiem, ar kuŗiem kopā man
bija tas gods piedalīties Latvijas
neatkarības atjaunošanā. Šodien
ar cerībām un bažām sekoju
Latvijā un pasaulē notiekošajam.

9

 

S P I L G T S C I TĀT S

Vai sācies Facebook noriets?
Žurnālā IR apskatnieks Pauls Raudseps stāsta par uzņēmuma
Facebook likstām ASV akciju tirgus vēsturē. Uzņēmums no
Facebook pārtapis par Metu. Mūsu lasītāju ieskatam sniedzam
fragmentus no šī raksta.
Februāŗa sākumā uzņēmums,
kuŗu agrāk sauca Facebook, bet
rudenī mainīja nosaukumu uz
Meta, piedzīvoja lielāko vēr
tības kritumu ASV akciju tirgus vēsturē. 3. februārī Metas
akciju cena samazinājās par
ceturto daļu, kas no uzņē
muma kopējās vērtības no
skaldīja 232 miljardus dolaru.
Facebook dibinātāja un lielākā
akcionāra Marka Zakerberga
ba
gātība saruka par 31 miljardu
dolaru. Lai apjaustu šādas naudas masas
mērogus, der atcerēties, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts pērn
bija ap 35 miljardiem dolaru...
Kas tad tik ļoti sabiedēja Metas akciju īpašniekus, ka viņi 3. feb
ruārī sāka masveidā pārdot līdz šim tik labu peļņu nesošos
vērtspapīrus?
Pamatā ir trīs iemesli. (..) Pirmkārt, samazinājies Facebook ik
dienas lietotāju skaits. Pagājušā gada pēdējos trīs mēnešos sociā
lajā tīklā ienāca vidēji 1,93 miljardi cilvēku dienā – par apmēram
500 000 mazāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Apmeklētāju skaits
joprojām ir vājprātīgi liels – ap ceturto daļu no visas cilvēces – un
kritums pavisam niecīgs, divas simtdaļas no procenta. Taču tā ir
pirmā reize Facebook 18 gadus garajā vēsturē, kad šis rādītājs nav
palielinājies, turklāt samazinājums bija pārsvarā Afrikā, Latīņ
amerikā un Indijā. Tas viss liek domāt, ka Facebook sācis atdurties
pret izaugsmes griestiem un tam kļūs aizvien grūtāk atrast jaunus
lietotājus. (..)
Otrkārt, divi miljardi lietotāju tomēr ir ļoti liels skaits un
potenciālu ienākumu avots, taču investorus krietni nobiedēja
atskārsme, ka nākotnē Metas iespējas uz ekrānā blenzēju rēķina
pelnīt būs mazākas nekā agrāk. (..)
Treškārt, Zakerbergs noteikti nav muļķis, un šķiet, ka jau pirms
laba laika nojauta draudošās briesmas. Tas, visticamāk, bija
iemesls, kāpēc jau oktobrī mainīja firmas nosaukumu un līdz ar to
centās sūtīt pēc iespējas skaļu signālu investoriem un tirgiem, ka
uzņēmuma liktenis vairs nebūs nesaraujami saistīts ar sociālo platformu Facebook. (..)
Kolosa kājas izrādījušās ļodzīgākas, nekā agrāk likās, un zvalstīgā
interneta vide turpina mutuļot.
Teikšu, ka tas ir skaisti, ka mēs
Latvijā esam ar tik dažādu pie
redzi un uzskatiem. Bet aicinu
visus būt vienotiem uzticībā
Latvijai!”
***
Apbalvo Kosovā dienējušos
Latvijas kaŗavīrus

Ādažu bāzē apbalvojumus par
teicamu dienestu 11. februārī,
saņēma Latvijas kaŗavīri, kas
atgriezušies no Kosovas. Viņi ir
pirmie, kuŗi pēc desmit gadu
pārtraukuma vasarā atsāka Lat
vijas klātbūtni Kosovā. Kopš
Latvija kopā ar citiem NATO
partneriem aizgāja no Afgānis
tānas, Kosovā patlaban ir mūsu
valsts skaitliski lielākā misija.
Vairāk nekā 130 Latvijas kaŗa
vīru astoņus mēnešus vadīja
etnisku konfliktu sašķeltajā Bal
kānu zemē, īstenojot miera
uzturēšanas operācijas. To laikā
mūsu kaŗavīri izpelnījās arī
īpašu atzinību par saspringtas
situācijas risināšanu uz Kosovas

un Serbijas robežas. Pēc vairā
kām dienām mājās kaŗavīri atkal
stājās ierindā Ādažos, lai uzklau
sītu pateicības vārdus un saņemtu
apbalvojumus par teicamu die
nestu. Četri mūsu kaŗavīri sa
ņēma arī īpašas goda zīmes par
rīcību krizes situācijā Kosovas
Ziemeļos pie Serbijas robežas.
***
Ārlietu ministrija aicina
Latvijas valstspiederīgos
tuvākajā laikā izceļot no
Ukrainas
Ņemot vērā Krievijas radīto no
pietno drošības apdraudējumu
pie Ukrainas robežām un ticamus
situācijas saasināšanās draudus,
Ārlietu ministrija (ĀM) aicina
Latvijas valstspiederīgos tuvā
kajā laikā izceļot no Ukrainas,
aģentūru LETA informēja ĀM
Komūnikācijas grupa. Izceļošanai
ĀM aicina izmantot jebkuŗu no
pieejamajiem drošajiem pārvieto
šanās veidiem – avioreisus vai
sauszemes maršrutus, kas ved uz
vai caur Eiropas Savienības vai
NATO dalībvalstīm. Latvijas
valstspiederīgaajiem, kuŗi pama
totu iemeslu dēļ nevar izceļot no
Ukrainas, jāreģistrējas Konsulā
rajā reģistrā vai jāpiesakās Lat
vijas vēstniecībā Kijevā, sekojot
līdzi aktuālajai informācijai.
(Turpinājums 10. lpp.)
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***
Aizsardzības ministrija aicina
iedzīvotājus rūpīgi ievērot
kiberhigiēnu
Saasinoties ģeopolītiskajai si
tuācijai un pieaugot kiberdrau
diem Eiropā, Aizsardzības mi
nistrija aicina iedzīvotājus rūpīgi
ievērot kiberhigiēnu, lai pasar
gātu sevi no dažādiem digitālās
drošības riskiem, neērtām situā
cijām, un financiāliem zaudē
jumiem.
Krievijas iniciētais starptau
tiskais polītiski militārais saspīlē
jums, veicot savu bruņoto spēku
koncentrēšanu tiešā Ukrainas
territorijas tuvumā, kā arī kopā
ar Baltkrievijas bruņotajiem spē
kiem gatavojoties veikt kopīgas
militārās mācības Baltkrievijas
territorijā, kas potenciāli var tikt
izmantotas par aizsegu uzbrukuma veikšanai pret Ukrainu, ir
veicinājis arī kiberdraudu pieaugumu Eiropā.
***
Italijas aizsardzības ministra
vizīte Latvijā

11. februārī aizsardzības mi
nistrs Artis Pabriks Ādažu bāzē
tikās ar Itālijas aizsardzības ministru Lorenco Gvenīri (Lorenzo
Guerini), kurš ieradies vizītē
Latvijā, lai pārrunātu aizsardzī
bas jomas un reģionālās drošības
aktuālos jautājumus. Abu valstu
aizsardzības ministri Ādažu bazē
piedalījās svinīgā ceremonijā,
kuŗas laikā notika NATO papla
šinātās klātbūtnes kaujas grupas
Latvijā vienību parāde un sve
cīšu nolikšana, godinot kritušo
kaŗavīru piemiņu.
***
13. februārī Latvijā sākās
militārās mācības
Mūsu bruņotie spēki un
NATO sabiedrotie būs redzami
gan gaisā, gan pārvietojamies pa
koplietošanas ceļiem. Būsim ie
cietīgi, jo mūsu kaŗavīri mācās,
lai būtu gatavi mūs aizsargāt.
Militārajās mācībās Saber Strike
22 un Crystal Arrow 22 piedalās
kopumā aptuveni 2800 kaŗavīru
un zemessargu no Latvijas un
ASV, kā arī vēl no desmit valstīm,
kuŗu vienības veido Latvijā iz
vietoto NATO paplašinātās klāt
būtnes kaujas grupu.
***
Tuvākajā laikā Latvijā būs
ievērojama sabiedroto
klātbūtne
Tuvākajā laikā Latvijā ieradī
sies ievērojams skaits sabiedroto
valstu kaŗavīru un militārās
technikas, lai piedalītos iepriekš
plānotās kopīgās militārās mā
cībās ar Nacionālajiem bruņo
tajiem spēkiem. Kopīgas mili
tārās mācības dos iespēju pilnveidot sabiedroto valstu militāro

vienību savietojamību taktisko
operāciju laikā, tostarp demon
strējot spējas izpildīt uzdevumus
ziemas apstākļos, kā arī trenēt
izlūkošanas spējas, pārbaudīt
Nacionālo bruņoto spēku infra
struktūras spēju uzņemt ienā
košās vienības un veikt pretgaisa
aizsardzības vienību treniņus.
Līdz 16. februārim Latvijā
ieradīsies Italijas bruņoto spēku
vienība 100 kaŗavīru sastāvā. 18.
februārī uzsāksies ASV Bruņoto
spēku pavēlniecības Eiropā va
dī
tās starptautiskās militārās
mācības Saber Strike 22, kas tur
pināsies līdz pat 23. martam.
Laikā līdz 18. februārim pa kop
lietošanas ceļiem ar konvojiem
ieradīsies aptuveni 400 ASV kaŗa
vīri un aptuveni 100 technikas
vienības, kā arī 22 kaujas hēli
kopteri AH-64 Apache. Laikā līdz
28. februārim pa koplietošanas
ceļiem virzienā no Lietuvas iera
dīsies aptuveni 800 ASV kaŗavīri
un līdz 250 militārās technikas
vienības.
Virkne militāro mācību ir plā
notas maijā, kad Speciālo spēku
krizes pārvārēšanas mācību “Trojan
Footprint North” ietvaros ASV
Speciālo uzdevumu spēki kopā
ar Latvijas Speciālo operāciju
pavēlniecību un Zemessardzi at
tīstīs savstarpēju sadarbību.
***
Latvijā pierobežā plāno veidot
centrus iespējamo Ukrainas
bēgļu uzņemšanai
Centrus iespējamo Ukrainas
bēgļu uzņemšanai plānots veidot netālu no robežas, tajos no
gādājot personas bez dokumentiem un iespējas nodrošināt sev
dzīvesvietu Latvijā. Iekšlietu mi
nistre Marija Golubeva (AP)
mikroblogošanas vietnē Twitter
paziņojusi, ka Iekšlietu minis
trija (IeM) sagatavojusi plānu
gadījumam, ja no Ukrainas Lat
vijā ierastos liels cilvēku skaits.
Ministrijām jāiesniedz komen
tāri šim plānam.
Iekšlietu ministres padomniece
stratēģiskās komūnikācijas jau
tājumos Linda Curika aģentūrai
LETA skaidroja, ka IeM negata
vojot vienu lielu izmitināšanas
vietu, bet gan lūkojas uz vairā
kām vietām un sadarbību ar pri
vāto sektoru. “Svarīgi, lai cilvē
kiem, kuŗiem nav radu vai ie
spējas uzreiz atrast mitekli Lat
vijā, būtu kur palikt tūlīt pēc
ierašanās,” norādīja Curika. Uz
ņem
šanas fazē tiek paredzēta
uzņemšanas centru izveide ne
tālu no robežas, kur nogādāt vai
novirzīt personas bez dokumentiem, personas bez iespējas no
drošināt sev dzīvesvietu Latvijā
un Latvijas robežu tam nepare
dzētās vietās šķērsojušās personas.

nātības dienestu tīkla projekta
vadītāja Līga Baufale. „Pagājušajā
gadā mēs sākām organizēt šos
seminārus, lai informētu Latvijas
valstspiederīgos, kas dzīvo citās
valstīs un plāno atgriezties Lat
vijā. Un pērn kopumā bija četri
šādi reemigrācijas vebināri (tā ir
iespēja noskatīties sev interesē
jošo semināru attālināti tieš
saistē, pieslēdzoties no datora
vai citas elektroniskās iekārtas –
Red.), tajos piedalījās vairāk
nekā 120 dalībnieku. Tāpat šo
tendenci, ka interese palielinās,
parāda tas, ka sniegto indi
vi
duālo konsultāciju skaits pieaug.
Un pērn mēs sniedzām 200 šā
das konsultācijas par atgriešanās
jautājumiem.”
***
Kadetu skolas audzēkņi krāj
kilometrus Latvijas skolu
Ziemas festivālā

Kandavas pirmās pavasarīgās
dvesmas, apvienojumā ar putnu
čalām un pirmajiem sniegpulk
steņiem, vislabāk baudāmas svaigā
gaisā. Tās visas nedēļas garumā
izbauda arī Oskara Kalpaka profe
sionālās vidusskolas skolēni, pie
daloties “Latvijas skolu Ziemas
festivālā 2022”, sacenšoties ar citu
Latvijas vidusskolu audzēkņiem
noieto kilometru skaitā.

***
Saeima atbalsta 40 miljonu
eiro labas gribas atlīdzinājumu
ebrēju kopienai
Saeima galīgajā lasījumā at
balstīja likumu par labas gribas
atlīdzinājumu ebrēju kopienai.
Likums paredz 40 miljonu eiro
izmaksāšanu 10 gadu laikā eb
rēju kopienas organizācijām par
holokausta dēļ zaudētajiem īpa
šumiem. Atlīdzinājuma apmēra
piedāvātie aprēķini tapuši, vadoties pēc kādreiz ebreju kopienai
Latvijā piederējušu 247 nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības
2018. gada nogalē. Tie esot teju
48 miljoni eiro, kas likumprojektā
noapaļoti līdz 40 miljoniem eiro.
Šo summu lūgts izmaksāt no
2023. līdz 2032. gadam pa 4 miljoniem eiro gadā. Piešķirtos lī
dzekļus Latvijas ebrēju kopienas
restitūcijas fonds drīkstēs iz
mantot tikai tādu pasākumu un
projektu financēšanai Latvijā,
kuŗi saistīti ar reliģiju, kultūru,
izglītību, zinātni, veselības ap
rūpi, vēsturi, sportu, labdarību,
***
Latvijas ebrēju kultūrvēsturiskā
Pērn pieaugusi izbraukušo
mantojuma atjaunošanu un sa
iedzīvotāju interese par
glabāšanu. Tāpat tos varēs iz
atgriešanos Latvijā,
mantot Latvijas ebrēju draudžu
secināts reemigrācijas atbalsta un kopienu padomē ietilpstošo
pasākumos. Interesi par darba organizāciju darba atbalstam.
iespējām Latvijā un pārcelšanos
izrādījuši latvieši, kas šobrīd uz
***
turas gan Apvienotajā Karalistē, Pārceļ vakcinācijas sertifikāta
gan Īrijā, Nīderlandē, Zviedrijā
derīguma termiņa stāšanos
un Somijā. Par tendencēm stās
spēkā
tīja Nodarbinātības valsts aģen
Valdība 11. februārī, izdarot
tūras (NVA) Eiropas nodarbi grozījumus
rīkojumā
par

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
Francija. 9.februārī Latvijas vēstnieks Francijā Eduards Stiprais
piedalījās starptautiska mākslas projekta EuroFabrique izstādes
atklāšanā kopā ar Francijas Eiropas lietu valsts ministru Klemanu
Bonē, kā arī Francijas kultūras ministri Rozelīnu Bašelo-Narkēnu.
Izstādē piedalījās arī pieci latviešu jaunie mākslinieki no Latvijas
Mākslas akadēmijas (LMA): Emma Sofija, Laura Veļa, Egons
Perševičs, Ansis Rozentāls un Līga Trēgere, kā arī projektu un
attīstības daļas vadītājs Jānis Gailītis un LMA prorektors Andris
Vītoliņš. Studentu piedalīšanās notika ar akadēmijas rektora
Kristapa Zariņa atbalstu.
Zviedrija. Pirmajā saietā Zviedrijā mītošajiem akadēmiskās jomas
latviešiem bija iespēja brīvā gaisotnē uzrunāt, iepazīt un iesaistīt
vienam otru domapmaiņā par un ap zinātni, pētniecību un
inovācijām.
Pasākumā Latvijas Republikas vēstniece Zviedrijas Karalistē Ilze
Rūse norādīja, ka Zviedrijā šādi akadēmiskie pasākumi ir sena
tradicija, un ļoti būtiski, ka akadēmiskā kopiena atjaunojas un turpina būt vērtīgs sadarbības partneris vēstniecībai un Latvijai, kā arī
uzvēra, ka ikviena dalībnieka personīgais akadēmiskais panākums ir
arī Latvijas panākums. Pasākumā ar pieredzi dalījās arī Sandra
Martinsone, Latvijas studentu un pētnieku apvienības Lielbritanijā
pārstāve, kuŗa prezentēja diasporas tīklošanos Lielbritanijā aka
dēmiskā jomā, kā arī dalībnieki savstarpēji diskutēja un prezentēja
turpmākās savstarpējās sadarbības iespējas.
Uzbekistāna. 8. februārī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
kopā ar plašu Latvijas uzņēmēju delegāciju, darba vizītē apmeklēja
Uzbekistānas galvaspilsētu Taškentu.
ārkārtējās situācijas izsludi
nā
šanu, pārbīdījusi vakcinācijas
sertifikāta derīguma termiņu
līdz ārkārtējās situācijas beigām
jeb 1. martam. Vienlaikus, kā
aģentūru LETA informēja Vese
lības ministrijā (VM), nākamajā
otrdienā, 15. februārī, lemjot par
ierobežojumu mazināšanu, Mi
nistru kabinets šī termiņa stā
šanos spēkā paredz pārcelt vēl
tālāk – līdz 1. aprīlim. Tādējādi
ar šo lēmumu līdz ārkārtējās si
tuācijas beigām pagarināts laiks,
kad par pilnībā vakcinētu tiek
uzskatīta persona, kas pabeigusi
primāro vakcināciju.
Rīkojuma grozījumu anotācijā
norādīts, ka termiņš ticis pār
bīdīts, ņemot vērā, ka Latvijā
notiek ļoti strauja Covid-19 iz
platība, un šādos apstākļos arī
daudzi cilvēki, kam 15.februārī
beidzas primārās vakcinācijas
derīguma termiņš, un būtu jā
veic balstvakcinācija, to nevar
paveikt, jo cilvēks ir inficējies ar
Covid-19 vai kļuvis par kontaktpersonu un ir jāievēro stingrā
izolācija vai mājas karantīna.
***
Koalicija atbalsta nacionālās
koncertzāles izveidi
Kongresu namā

Koalicija sēdē 7. februārī, at
balstījusi nacionālās akustiskās
koncertzāles izveidi Kongresu
namā. Par to pēc varas partiju
pārstāvju tikšanās paziņoja Mi
nistru prezidents Krišjānis Ka
riņš (Jaunā Vienotība). Koalicijas
sēdē tika uzklausīts kultūras
ministrs Nauris Puntulis (Nacio
nālā apvienība), kuŗš izklāstījis
līdzšinējo nacionālās akustiskās
koncertzāles izveides procesu. Val
došo partiju pārstāvji polī

tiski
atbalstījuši koncertzāles attīstību
Kongresu namā, teica premjērs,
norādot, ka tuvākajā laikā šis
jautājums tiks skatīts valdībā.

Veselības ministrs Daniels Pav
ļuts (Attīstībai/Par!) sacīja: izska
tās, ka nacionālās akustiskās kon
certzāles projekts būs dzīvotspē
jīgs, jo tam atbalstu paudusi arī
Rīgas pašvaldība. “Šķiet, ka sa
mezglojums ir pārvarēts un turp
mākais ir tikai praktiskas dabas
jautājums,” piebilda Pavļuts.
***
Koncertzālēs atgriezīsies
rokopera “Kaupēn,
mans mīļais”
Februāŗa beigās uz Latvijas
koncertzāļu skatuvēm atgrie
zī
sies Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes
rokopera “Kaupēn, mans mīļais”,
aģentūru LETA informēja “Pro
ducenta grupa 7”. Pirmās divas
izrādes būs skatāmas šī gada 26.
februārī Jelgavas kultūras namā,
kā arī izsludināta papildizrāde
Liepājā 27. februārī. Kā skaidroja
jauniestudējuma producents Ai
gars Dinsbergs, ārkārtas situā
cijas dēļ izrādes nācās apturēt,
bet mākslas darbā iekodētie vēs
tījumi par mūsu sabiedrību, tās
maldiem, mītiem un sirdsapziņu
šodienas kontekstā ir kļuvuši vēl
aktuālāki. Kaupēna lomu atveido
jaunais Latvijas Nacionālā teātra
aktieris Raimonds Celms, Dzēj
nieks ir Zigfrīds Muktupāvels,
kurš izdzied nu jau par leģendām
kļuvušos hītus, bet Kaupēna
mīļoto meiteni Valliju atveido
Madara Gaile.
***
Latviju Eirovīzijas dziesmu
konkursā pārstāvēs grupa
„Citi zēni” ar dziesmu
Eat Your Salad
Otrā. vietā ierindojās Aminata
ar dziesmu “I’m Letting You Go”,
savukārt 3. vietā palika apvienība
“Bujāns” ar dziesmu “He, She,
You & Me”.

Ziņas sakopojis P. KARLSONS

2022. gada 19. februāris – 25. februāris
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Pamatlikuma simtgade

KĀRLIS
STREIPS
1922. gada 16. februārī laik
rakstā Latvijas Vēstnesis publi
cēts raksts ar virsrakstu “Satver
smes sapulce.” Tas sākās šādi:
“Vakar sēdi atklāja prezidents J.
Čakste plkst. 6 vakarā. Ārpus
dienas kārtības vārdu ņem A.
Petrevics un liek priekšā ap
sveikt Lietavu viņas neatkarības
3 gadu pastāvēšanas svētkos 16.
februārī. To pieņem vienprātīgi,
atskanot skaļiem aplausiem.
Diplomātu ložā Lietavas pilnvarotais ministrs Latvijā Dr.
Šauniuss.” Un beigās – “Ar to
satversmes likuma pirmās daļas
apspriešana izsmelta. Cielēns
liek priekšā visumā par likuma
pieņemšanu nebalsot, kamēr
būs caurskatīta arī likuma otrā
daļa. Tam pretojas Petrevics. Bal
sojot likumu pieņem ar visām
balsīm, atturoties 5 latgaliešu
kristīgiem deputātiem.”
Jā, šogad 15. februārī atzīmē
jama Latvijas Republikas Satver
smes pieņemšanas simtgade.
Saeimā bija svinīgs pasākums
tam par godu. Komentāru rak
stīju iepriekšējā svētdienā, tāpēc
jāraksta, ka bija paredzēts viesus
uzrunāt Saeimas priekšsēdētājai
Inārai Mūrniecei, Valsts prezidentam Egilam Levitam, mi
nistru prezidentam Krišjānim
Kariņam un Satversmes tiesas
priekšsēdētāja vietniekam Aldim
Laviņam. Vietnieks tāpēc, ka
Satversmes tiesas priekšsēdētā
jai Sanitai Osipovai četras dienas
pirms pasākuma beidzās ter

miņš amatā, un jauns priekšsē
dētājs vai priekšsēdētāja vēl
nebija izraudzīta.
Latvijas Satversme ir ļoti la
koniska. Pētot tēmu internetā,
uzgāju faktu, ka īsākā konsti
tūcija pasaulē esot Monako pa
matlikums ar 10 nodaļām un
3814 vārdiem. Mūsu Satversmē
ir tikai astoņas nodaļas un 3414
vārdi – tātad, vēl lakoniskāka
par Monako pamatlikumu.
Taču gaŗums vai īsums, pro
tams, nav galvenais rādītājs.
Laika gaitā mūsu Satversme
grozīta daudzkārt. Reizēm tas
bijis sakarā ar starptautiskiem
notikumiem, piemēram, lai at
spoguļotu faktu, ka Latvija bija
iestājusies Eiropas Savienībā.
Citreiz tie bijuši polītiski lē
mumi. 1997. gadā noteikts, ka
Saeimas vēlēšanas turpmāk un
vienmēr būs oktobŗa pirmajā
sestdienā (šogad 1. oktobrī), kā
arī tas, ka turpmāk gan Valsts
prezidenta, gan arī Saeimas
deputātu pilnvaru termiņš būs
nevis trīs gadi, kā tas bija pirms
tam, bet gan četri gadi.
2002. gadā Satversmē ierak
stīts Saeimas deputāta zvērests.
2004. gadā precīzēti noteikumi
par to, kā Valsts prezidents var
apturēt Saeimā pieņemtu likumu
un kādas ir Saeimas deputātu
tiesības, aicinot Valsts prezidentu to neizsludināt. Nāka
majā gadā grozīts Satversmes
110. pants, lai precīzētu un
uzsvērtu, ka jēdziens „laulība”

pilsoniskās tiesības Latvijā. Sa
runu dalībnieki nespēja nonākt
pie kopsaucēja ne par tiesībām
kā tādām, nedz arī par to, kam
šīs tiesības pienāktos (un arī
dzan nepienāktos). Galu galā
Satversmes sapulce otro daļu
noraidīja, un tikai 1998. gadā

6. Saeima pamatlikumam pievie
noja jaunu, astoto nodaļu par
cilvēka pamattiesībām.
Tāpat kā tas bija Satversmes
sapulcē, arī Saeimā deputāti
pamatīgi sagāja ragos attiecībā
uz cilvēka tiesībām un to ap
jomu. Interesantā kārtā, balsojums trešajā un galīgajā lasī
jumā minētā gada 15. oktobrī
bija pāris nedēļas pēc 7. Saei
mas vēlēšanām, kuŗās trīs no
6. Saeimā pārstāvētajām par
tijām zaudēja visus mandātus

un tāpēc pārstāvniecību parla
mentā. Tomēr balsojums notika, un tāpat kā tas bija Satver
smes sapulcē, pieci deputāti
atturējās. 74 balsoja par.
Satversmes sapulce apsprieda
cilvēka tiesību sadaļu, kuŗā cita
starpā bija teksts “kārtas Latvijā
nepastāv. Muižniecības un citi
tituli ir atcelti, un tos no jauna
nevar piešķirt.” Lieki teikt, tas
bija aktuāli 1922. gadā, bet ne
1998. gadā. Pamata definīcija
par pilsoņu tiesībām bija, ka,
“neskatoties uz dzimumu un
ticību, visi pilsoņi ir vienlīdzīgi
likuma priekšā.” 6. Saeimas ap
stiprinātajā 8. nodaļā atrodama
plašāka definīcija: “Visi cilvēki
Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un
tiesas priekšā. Cilvēka tiesības
tiek īstenotas bez jebkādas
diskriminācijas.” Plašāka defi
nīcija, un ne vienmēr atbilstoša
dzīves reālijām mūsu valstī.
1922. jūnijā Satversmes sa
pulce pieņēma likumu par ap
spirinātās 1. daļas stāšanos
spēkā minētā gada 7. novembrī.
Tas arī bija datums, kad pirmoreiz sapulcējās oktobrī ievē
lētās 1. Saeimas deputāti, un
Satversmes sapulce līdz ar to
tika slēgta.
Valsts pamatlikuma simt
gadē ir īstais brīdis Satversmes
sapulces depu
tātiem pateikt
paldies par ļoti nopietnu un
pārdomātu darbu!

Nogurums no skaitļiem

JURIS
LORENCS
2020. gada martā man bija
izdevība satikt labu paziņu,
katoļu priesteri Andri Priedi,
kuŗu intervēju laikrakstam
Latvijas Avīze. Tas bija pats
Covid-19 pandēmijas sākums.
Latvijas valdība nupat bija
izsludinājusi ārkārtas stāvokli.
Skolas, sporta zāles, kafejnīcas
un daudzi veikali tika slēgti.
Visapkārt maskas, aicinājumi
izolēties, sargāties vienam no
otra, nesatikties. Valdīja neno
teiktība un trauksme. Svarī
gākās ziņas medijos – cik cil
vēki saslimuši, cik miruši. Lat
vijā tolaik ar Covid-19 inficējās
ap 20 cilvēki dienā. Tas bija
gavēņa un Lieldienu gaidīšanas
laiks. Mēs ar priesteri sēdējām
viņa vecāku mājas dārzā, Rīgas
pievārtē, Bauskas šosejas malā
un pieminējām citas Lieldienas,
kas tika svinētas 1949. gadā.
Šajā mūsu tautai liktenīgajā
gadā Lieldienas iekrita 17. ap
rīlī, tikai trīs nedēļas pēc 25.
martā notikušās deportācijas.
Un tomēr dzīve turpinājās.
Priesteris Priede to komentēja
šādi: “Tās bija smagas Lieldie
nas – gan aizvestajiem, gan
palicējiem. Tomēr cilvēki sēja
labību arī mēra un kaŗa laikos,
zeme jau nepalika atmatā.

nozīmē vienu vīrieti un vienu
sievieti.
2014. gadā Saeima Satversmei
pievienoja jaunu un, manuprāt,
nevajadzīgi deklarātīvu preambulu, kuŗā cita starpā apgalvots,
ka “Latvijas identitāti Eiropas
kultūrtelpā kopš senlaikiem veido
latviešu un lībiešu tra
dicijas,
latviskā dzīvesziņa, latviešu va
loda, vispārcilvēciskās un kris
tīgās vērtības.” Tā ir maigi sakot
vienkāršota versija par to, kas
mūsu valsts territorijā ir noticis
kopš senlaikiem, bet lai tā būtu.
Pēdējoreiz Latvijas Republi
kas Satversmes grozīta 2019.
gadā, pantā par Valsts prezidenta ievēlēšanu nomainot
vārdu “aizklāti” uz vārdu “at
klāti.” Pašreizējais Valsts prezidents Egils Levits ir pirmais,
kuŗš ievēlēts, deputātiem vairs
neslēpjoties aiz anonimitātes.
Tas nepārprotami bija pareizais
lēmums.
Minētajā laikraksta materiālā,
ar kuŗu sāku šīsnedēļas ko
mentāru, pašās beigās bija šāds
teksts: “Sēdi slēdz plkst. 8 va
karā. Nākošā sēde rīt, 17. feb
ruārī, plkst. 5 p.p.”
Jau minēju, ka tajā dienā, kad
Satversmes sapulce pabeidza
darbu pie Satversmes 1. daļas,
sapulces loceklis Fēlikss Cielēns
aicināja par to nebalsot, iekams
nebūs akceptēta otrā daļa. Šo
domu vairākums noraidīja, un
labi vien bija, jo otrajā daļā bija
paredzēts noteikt cilvēka un

Vistas nepārstāja dēt, govis deva
pienu. Mani vecāki stāsta, ka
kaŗa gados bijis nesalīdzināmi
grūtāk nekā šajā kovida laikā”.
Kopš šīs sarunas pagājuši
gandrīz divi gadi. Pandēmija
turpinās, mediji joprojām pub
licē statistiku par inficēto un
mirušo skaitu. Brīdī, ka es rakstu
šīs rindas, Latvijā ik dienu ar
Covid-19 inficējas vidēji 10 000
cilvēku. Nāves gadījumu skaits –
ap 10 dienā. Salīdzinot ar pir
majām pandēmijas nedēļām,
saslimušo skaits pieaudzis 50
reizes! Tomēr tagad par par
vīrusu runā daudz mazāk. Un
ne jau tikai tādēļ, ka Covid-19
omikrona paveids ir mazāk bīs
tams, ka slimošana parasti no
rit viegli vai pat bez simpto
miem. Vienkārši cilvēki pama
zām pieraduši pie ārkārtas
situācijas. Kā teica priesteris –
cilvēki sēja labību arī mēra un
kaŗa laikos. Turklāt blakus
Covid-19 statistikai parādī
jušies citi, ne mazāk trauksmaini cipari. Inflācija un augo
šās cenas. Migranti, kuŗi mē
ģina šķērsot Baltkrievijas‒Lat
vijas robežu. Krievijas armijas
vienības, kas tiek savilktas pie
Ukrainas robežām. Mēs esam
noguruši no sliktām ziņām un

gluži instinktīvi mēģinām sevi
no tām pasargāt. Kā tagad
dažkārt mēdz teikt – rūpēties
par “informātīvo higiēnu”. Cen
šamies mazāk lasīt ziņas, retāk
ieslēgt televizoru.
Bet ne vienmēr tas izdodas.
Patiesībā modernais cilvēks ir
pārņemts ar skaitļiem un statistiku. Viņam šķiet, ka skaitļu
zināšanas dod gluži vai maģisku
varu pār reālo dzīvi. Ka visu
iespējams izzināt, paredzēt un
nepieciešamības gadījumā arī
kontrolēt, mainīt vēlamā vir
zienā. Tagad mēs redzam, ka tā
tas nav. Covid-19 vīruss bries
mīgs ar to, ka nelūgts un ne
plānots ielaužas cilvēka dzīvēs.
Un skaitļu zināšana te maz ko
var mainīt. Vienlaikus brīžiem
sāk likties, ka tie, kuŗi mūs
visvairāk baida ar vīrusu, paši
ir vismazāk ieinteresēti tā iz
zušanā. Farmācijas firmas, kas
ražo vakcīnas un zāles. Testu
laboratorijas, sejas masku, res
pirātoru un dezinfekcijas lī
dzekļu tirgotāji. Specdienesti,
kas ar vakcinācijas sertifikātu
(tā saucamo “QR kodu”) palī
dzību var viegli izsekot cilvēkus.
Un, visbeidzot, daži žurnālisti
un eksperti, kuŗi alkst nemitī
gas uzmanības. Bet dažreiz viņi

pārcenšas. Šī gada 6. janvārī
Ministru kabineta ārkārtas sēdē
uzstājās Nacionālā veselības
dienesta eksperts Ņikita Tro
janskis. Viņš izteica prognozi,
ka februāŗa vidū Latvijā katru
dienu saslimšot 25 000 cilvēku,
bet slimnīcās vienlaikus ārstē
šoties vismaz 6000 Covid-19
pacientu. Apokalipses cienīga
vīzija! Trojanskis īsā laikā kļuva
par īstu mediju “zvaigzni”, viņu
intervēja laikraksti, radio un
televīzijas. Pagāja mēnesis. 8.
februārī Latvijas slimnīcās ār
stējās 1060 cilvēku, kuŗiem
organismā bija konstatēts Co
vid-19 vīruss. No šiem pacien
tiem tikai puse atradās klīni
kās vīrusa dēļ, pārējiem “kovids”
bija blakus diagnoze citai,
daudz nopietnākai saslimšanai.
8. februārī notika kārtējā val
dības sēde. Tajā Ministru prezidents Krišjānis Kariņš rakstu
roja Trojanska iepriekš sniegtās
prognozes kā “katastrofāli ne
pareizas”. Nelaime tā, ka valdība
veselu mēnesi pieņēma lēmu
mus, vadoties no šīm kļūdai
najām prognozēm. Kamēr Lie
tuvā, Igaunijā un Skandinavijā
Covid-19 ierobežojumi pakā
peniski tiek atcelti, Latvija
joprojām turpina dzīvot ārkār

tējās situācijas režīmā. Liepāj
nieki ironizē, ka netālajā Klai
pēdā nedēļas nogalēs lielveikalos latviešu valodu dzirdot
tikpat, cik lietuviešu.
Kaimiņu izlēmīgā rīcība
beidzot iedrošinājusi arī mūsu
polītiķus. Krišjānis Kariņš pa
zi
ņojis ‒ nepamatotie ierobe
žojumi jāpārskata un jāpielāgo
“reālajām vajadzībām”. Līdzīgi
sācis runāt pat veselības ministrs Daniels Pavļuts. Viņš iesaka
marta sākumā atteikties no
Covid-19 sertifikātiem veika
los, bet pārējos ierobežojumus
atcelt aprīlī. Diemžēl chaotiski
un novēloti lēmumi nerada
ticību polītiķu un ierēdņu teiktajam. Bet, ja tādi eksperti kā
Trojanskis patiesībā ne ar ko
neriskē, tad polītiķiem jārē
ķinās ar neveikmi gaidāmajās
14. Saeimas vēlēšanās. Līdz 1.
oktobrim vairs nav ilgi jāgaida.
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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MĀRA VUCINA
“Kur kokle, tur koklētājs, kur
koklētājs – tur brīvs gars.” Šī
tradicionālo kokļu meistara Do
nāta Vucina (1934–1999) atziņa
savā veidā ir Latvijas koklētāju
vadmotīvs. Lai arī kokļu meistars
Mūžībā devies jau vairāk nekā
pirms 20 gadiem, tomēr viņa
darinātās kokles vēl aizvien ir
liela vērtība praktizējošu mūziķu
vidū, kā arī cilvēkiem, kuŗus
interesē latviešu tradicionālā
kultūra un etnografija.
Ar kokļu izgatavošanu meistars aizrāvās ap 1983. gadu, kad
bija beidzis darbu Ogres milicijā.
Kā gan cilvēku, kurŗš strādājis
par kriminālekspertu, varētu in
teresēt kokļu būvēšana? Donāts
Vucins visu savu dzīvi bija radoša
personība, par to liecina viņa
interese un praktiskās spējas da
žādās mākslas jomās, piemēram,
gleznošanā, grafikā, juvelieŗiz
strādājumu izgatavošanā, res
taurēšanā, galdniecībā.
Kokļu darināšana Donāta Vu
cina dzīvē iezīmējās kā jauns, vēl
radošāks dzīves posms, ko veici
nāja pārcelšanās uz lauku mājām
Madžuļos, netālu no Varakļāniem,
taču sākotnēji Donāta Vucina
darbnīca atradās viņa Ogres dzī
vokļa pagrabstāvā. Kokļu izga
tavošana bija samērā skaļa no
darbe, un tas sadusmoja citus
dzīvokļa iemītniekus. Dzīvokļa
kaimiņi vērsās pēc palīdzības pie
Vucina kā pie krimināleksperta,
lai atrastu trokšņotāju. Neviens
nenojauta, ka krimināleksperts
un trokšņotājs ir viena un tā pati
persona… Meistars savā lauku

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

Neviens Donāta Vucina darinātu kokli
no rokām nelaiž
spēlēšanai, stāvot kājās, – josta ir kā
kokles balsts, kas aplikts ap kaklu.
Interesanti, ka vienai koklei meis
tars iestrādājis rakstuzīmē dzin
taru, bet kokles īpašnieks etno
mūzikologs Valdis Muktupāvels
nezina, kāpēc tieši tas tika darīts.
Donāta Vucina kokļu izgata

tus, un pateica – skaidrs!” Ar to
Vucinam pietika, lai sāktu da
rināt kokles.
Valdis Muktupāvels pats jau
bija izgatavojis un spēlējis kokles,
līdz ar to spēja Vucinam asistēt.
Vucina pirmo kokļu materiāli
bijuši no vecu māju dēļiem, kā
arī no… Ogres milicijas durvju
sliekšņa. Savukārt citas kokles
darinātas no zibens spertiem
kokiem, kā arī jau noskatītiem
kokiem, kuŗus pēc nozāģēšanas
kaltēja. Meistara izaugsme nevar
notikt bez mēģinājumiem un
uzlabojumu meklēšanas, līdz ar

Latvīte Cirse ar Donāta Vu
cina darinātu kokli
vošanas dzīvesposms aizsākās ar
iedvesmu tieši no Valža Muktu
pāvela puses: “Donāts restaurēja
vecu cītaru, un pēc tam viņš
gribēja pats izgatavot cītaru.
Ieteicu, lai labāk taisa kokles.”

Donāts Vucins ar meitu Daci
to Vucina kokles ir atšķirīgas. Tās
ir kā māsas vai brāļi, proti, tām ir
viens un tas pats radītājs, bet tās
ir individuālas, atšķirīgas, ar
savām iezīmēm, savu izteiksmi.
Valdis Muktupāvels atceras, ka

vels uzstājās ar lekcijām par mū
zikas instrumentiem vairākās Lat
vijas skolās un semināros, kā arī
1989. gadā nometnē 3x3 Toronto,
kas ir ar folkloras ievirzi. Līdz ar
to par Vucina koklēm interese bija
ne tikai Latvijā, bet arī trimdas
latviešu vidū, un viņi, ciemoda
mies Latvijā, mēroja ceļu uz Lat
gali, lai iegādātos Donāta kokli.
Brauca arī interesenti no Balt
krievijas un Rietumeiropas valstīm.
Ne visi varēja atļauties iegādā
ties kokli, tādēļ palaikam tika
maksāts nevis naudā, bet gan
palīdzot lauku darbos. Vucina

kokļu īpašnieku atmiņās sagla
bājušies brīži, kad un kā instruments ticis iegūts, kā arī atmiņas
par meistara personību.
Vienu no pirmajām koklēm
Vucins uzdāvināja mūziķei Bi

Kokļu dienu dalībnieki. Otrā no kreisās Marika Zeimule, pirmais no labās Dainis Mjartāns
mājā ierīkoja darbnīcu un tur
pināja darināt kokles, kā arī no
darbojās ar juvelieŗizstrādājumu
izgatavo
šanu, restaurēšanu un
lauksaimniecību.
Donāts Vucins iedvesmoja savu
sievu Astrīdu Vucinu aust jostas,
līdz ar to ģimenē valdīja latviski
radoša noskaņa. Sievas radītās
jostas bieži vien papildināja kokļu
vizuālo tēlu, kā arī bija pielie
tojamas praktiski, proti, kokļu

Lai Donāts Vucins varētu sākt
būvēt kokles, Muktupāvels viņam
parādīja Jūlija Sproģa grāmatu
“Senie mūzikas instrumenti un
darba un godu melodijas Lat
vijā”. Viņi arī kopīgi apskatīja
Latvijas PSR Vēstures mūzeja (šo
brīd Latvijas Nacionālais vēstures
mūzejs) krājumā esošās kokles.
Valdis Muktupāvels mūzeja ap
meklējumu atceras šādi: “Donāts
apskatīja, nomērīja instrumen-

Vucins dažu kokļu iekšpusi no
klājis ar zelta putekļu šķīdumu.
Nav tieši zināms, kuŗām koklēm
meistars šo procesu veicis, tomēr
iespējams, ka zelta putekļu šķī
dums ietekmējis kokļu skanējumu.
Par Donātu Vucinu un viņa
darinātajām koklēm cilvēki uzzi
nāja, pateicoties Valdim Muktu
pāvelam – viņš bija kā starpnieks
starp meistaru un “klientiem”.
Sākot no 1981. gada, Muktupā

rutai Ozoliņai. Viņai bija ļoti
svarīgi iepazīt pašu meistaru.
Ozoliņa Vucinu redzēja kā ra
došu, interesantu un dzīvīgu
cilvēku, kuŗš spēj aizraut savā
kvēlojumā. Vucina darinātās
kokles tembru Biruta raksturo kā
zemu, un tas teicami papildina
viņas pašas balss skanējumu.
Toronto latviete Dace Vein
berga 1989. gada 31. decembrī
pirmo reizi devās uz Latviju, lai

iegādātos kokli. Meistars piedā
vāja izvēlēties vienu no četrām.
Tagad Dacei ir divas Vucina da
rinātās kokles. Otro kokli Vucins
uzdāvināja, jo viņam šķita, ka
par pirmo kokli tika pārmaksāts.
Daces Veinbergas sajūtas, spēlē
jot kokli, saistās ar fizisku vibrā
ciju sajušanu. Kokles tapas Vein
berga pielīdzina skulptūrām un
atklāj, ka kokles stīgas nebija plī
sušas vairāk nekā 25 gadus. Inte
resanti, ka pēc Daces Veinbergas
Vucina kokļu paraugiem Kanadā
dzīvojošs igauņu meistars izga
tavoja vairākas kokles, tomēr koka
tapu vietā izmantoja metalla.
Savukārt mūziķis Artūrs Uškāns
Vucina kokli nopirka 1996. gadā
no koklētāja Māŗa Muktupāvela.
Uškāns par Donāta Vucina kok
lēm izsakās ar īpašu atzinību:
“Donāta kokles koklētājiem ir kā
vijolniekiem Stradivāri vijoles.
Neviens neizlaiž no rokām!”
Artūrs Uškāns kokles skanējumu
pielīdzina stīgu ērģelēm. Kā bū
tisku aspektu viņš min to, ka
kokli iespējams uzskaņot ar pirk
stiem, neizmantojot speciālu ska
ņošanas atslēgu.
Koklētājas Latvītes Cirses rokās
kokle nonāca 2004. gadā pavi
sam neticamā veidā: “Bieži devos
uz darbnīcu pie kokļu meistara
Imanta Robežnieka, lai techniski
apkoptu savu instrumentu. Pie
sienas pamanīju karājamies Vu
cina kokli bez stīgām, bez dažām
tapiņām, ar atlīmējušos skaņu
dēlīti. Ar meistara atļauju pāris
reižu devos uz darbnīcu pati
koklīti apkopt, uzstīgot, salīmēt.
Tā tiku pie brīnišķīga instrumenta.” Latvīte Cirse uzsver, ka
viņas īpašumā esošās Vucina
kokles skaņa un tembrs ir
atzinīgi novērtēts starptautiskā
koklēm radniecīgo instrumentu
spēles konkursā un festivālā
Somijā. Īpaši tika izcelts, ka
koklei ir gan zvanīgi dzidrs, gan
spēcīgi piesātināts skanējums.
Donāts Vucins tika uzdāvināja
kokli arī sievas radiniecei Maijai
Rijniecei 18. dzimšanas dienā.
Tomēr kokle daudz netika spē
lēta, un to glabāja mājās. Savu
kārt Maijas meitai Ilzei Rijniecei
radās interese spēlēt kokli, un
mamma uzdāvināja klusējošo
instrumentu meitai. Ilze Rijniece
ne tikai spēlē kokli un dzied, bet
arī komponē mūziku tieši ar
kokli. Ilze savu kokli raksturo kā
ļoti tuvu, mīļu, ērtu un novērtē
to kā mantojumu.
Pēc kokļu meistara nāves viņa
audžumeita Marika Zeimule ar
domubiedriem Donāta Vucina
mājās, kas tagad saucas “Latgaļu
sāta”, 2001. gadā sarīkoja pirmās
Kokļu dienas, mudinot sabraukt
tos, kas spēlē tieši Donāta kokles.
Pasākums ar laiku pārauga par
etnografisko kokļu mīļotāju sa
nākšanu, dodot impulsu mūs
die
nās pazīstamajai koklētāju
kustībai.
Šis raksts patapināts no žur
nāla Mūzikas Saule, 2021, nr. 4.
Ja vēlaties kļūt par šī daudz
pusīgā un informācijas bagātā
žurnāla (92 lpp., krāsaims, illus
trēts) pasūtinātajiem, dariet to:
https://www.muzikas saule.lv/
subscription/

LAIKS

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

13

Vēlēšanas kā iespēja palīdzēt savai valstij

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa intervijā Ligitai Kovtunai
Cik tālu ir 14. Saeimas vēlē
šanu sagatavošana?
Sācies pats saspringtākais
posms – palikuši astoņi mēneši
līdz vēlēšanām, un šobrīd pats
aktuālākais ir 1)iepirkuma pro
cedūras, 2) instrukciju labošana
un pielāgošana jaunākajiem li
kuma grozījumiem, kā arī ie
priekšējās pieredzes analīze; 3)
vēlēšanu organizēšana ārvalstīs.
Kas attiecas uz vēlēšanām ārval
stīs, pats sarežģītākais ir tas, ka
vēlēšanu iecirkņus un komisijas
izveido tikai vasarā, tātad vien
120 dienas pirms vēlēšanām.
Iecirkņus jāpiesaka līdz 18. jūni
jam, un, lai uzreiz varētu ķerties
pie darba, laikus ir skaidri jāzina,
piemēram, budžets u. c. Tālab
jau bijušas tikšanās ar Ārlietu
ministrijas Konsulāro departamentu, un šobrīd ir skaidrs, ka no
diasporas interese par iecirkņu
veidošanu izteikta no 102 vietām
pasaulē, tostarp 45 Latvijas pār
stāvniecībās, pārējās – no tautiešu
organizāciju puses. (ASV šobrīd
ir pieteikti 12 iecirkņi. – Red.)
Latvijā Saeimas vēlēšanās šo
gad pirmo reizi tiks lietots vēlē
tāju tiešsaistes reģistrs, un tas
nozīmē zināmas prasības attie
cībā uz techniskajām prasmēm.
Proti, katrā iecirknī jābūt cil
vēkam, kas sagatavots prasmīgi
rīkoties ar technoloģijām. Sapro
tams, ne jau ļoti augstā līmenī,
bet būs jāprot saslēgt vadi datoriem, pieslēgt interneta sistēmas,
kam ir vistiešākais sakars ar datu
drošības jautājumiem – tiem, kā
arī vēlēšanu rezultātu apko
po
šanai ir jābūt drošā tīklā. Prak
tiski tas nozīmē, ka uz vēlēšanu
iecirkņiem no Latvijas tiks no
sūtīta arī speciāla ierīce datortech
nikas pieslēgšanai Latvijas inter
netā. Šim darbam jau sagatavots
informatīvais materiāls, Ārlietu
ministrija apzinājusi cilvēkus, kas
ir gatavi to apgūt, un rezultātā ir
šie minētie 102 iecirkņi.
Ir kāda ļoti laba ziņa –
attiecībā uz balsošanu pa
pastu, kas līdz šim tomēr at
turējis daudzus tautiešus pie
dalīties vēlēšanās, īpaši vecāko
paaudzi!
Jā, tā ir laba un svarīga ziņa,
proti, pirmām kārtām – balso
šanai pa pastu vairs nevajadzēs
nogādāt savu pasi vēstniecībā,
lai tajā iespiestu spiedogu. Balss
tiesīgajam Latvijas pavalstnie
kam būs tikai jāaizpilda pieteikums papīra formātā un parak
stīts pa pastu jānosūta attiecīgajai
Latvijas pārstāvniecībai savā mīt
nes zemē. (Valstīs, kur mūsu
pavalstnieki lieto elektronisko
parakstu, iesniegumu varēs no
sūtīt elektroniski. – Red.) Esmu
pārliecināta, ka šis veids katrā
ziņā veicinās lielāku skaitu vēlētāju
balsot. Katrā ziņā uz to aicinu!
Kā tautieši ārzemēs par to
uzzinās? Laika un Brīvās Lat
vijas lasītājus aicinu dalīties ar
šo ziņu, informācija būs arī
mūsu mājaslapās – www.laiks.
us un www.brivalatvija.lv!
Cik spēdami, sadarbosimies
gan ar diasporas medijiem, gan
PBLA, ELA, ALA, gan citām
latviešu organizācijām. Attiecībā
uz pasta balsošanu vēl viens jau-

nums – vēlēšanu materiālus sū
tī
sim e-pastā, nevis pa pastu.
Līdz ar to vēlētājs pats izdrukās
to vēlēšanu zīmi jeb to sarakstu,
par ko viņš nolēmis balsot, iz
darīs tajā atzīmes, ieliks aplok
snē, tad šo aploksni – lielākā
aploksnē un nosūtīs uz tuvāko
pasta vēlēšanu iecirkni. (Tādi
šobrīd plānoti 26. – Red.) Tādē
jādi mēs ietaupām laiku gan
savu kandidātu izvēles iespējām
(vēlēšanu kandidātu saraksti tiek
noslēgti 2. augustā, un tad vēl
paiet zināms laiks, pa kuŗu
kandidātūras attiecīgās iestādēs
tiek pārbaudītas).

Par to, „vai mana balss var
ietekmēt”, – ir dati, ka pilsoņi
ārzemēs aizvadītajās vēlēšanās
ar saviem balsojumiem ir no
drošinājuši trīs deputātu man
dātus no simt, un tas, manu
prāt, ir gluži cienīgi, ja ņemam
vērā, ka vēlēšanās piedalījās
vien 24 % diasporas (rēķinot
no oficiālajiem PMLP datiem).
Attiecīgi – jo vairāk tautiešu
ārzemēs nobalsos, jo vairāk,
iespējams, kvalitātīvu deputātu
būs mūsu likumdevējā.
Matēmatiski tā noteikti nav
taisnība, ka viena balss neko
neietekmē – viens plūs viens

neņem vērā, ka arī lielai daļai
jaunās paaudzes ir savs, izveidojies pasaules redzējums.
Jāteic, Latvijā vēlēšanu aģitā
cija vispār norisinās ļoti īsu laika
posmu. Īpaši tas ietekmē tautie
šus ārzemēs, kas praktizē pasta
balsošanu – izvēles un sagatavo
šanās procesam ir daudz par maz
laika! Mēs, vēlēšanu adminis
trātori, šogad to mainām un
sākam jau tagad informēt vēlē
tājus ārvalstīs, bet – vai deputātu
kandidāti laikus „aizklauvēsies”
līdz savam vēlētājam, nav mūsu
ziņā.
Ne jūs, ne arī es nevaram
atklāti paust savas simpātijas
kādam polītiskajam spēkam,
bet runāt par izvēles kritērijiem
gan varam. Kādi tie ir jums?
Pirmām kārtām – raudzīt sa
prast, kur plašajā informācijas
klāstā ir patiesība, kur – viltus
ziņa. Visātrāk partijas savus vēlē
tājus sasniedz caur sociālajiem
tīkliem, un te jābūt īpaši vērī
giem, jāanalizē. Un vēl – iepriekš
paveiktais darbs, personālijas un
viņu veikums, izglītība, pieredze,
vai no viņa varēs sagaidīt kva
litatīvu darbu valsts parlamentā.
Mani personīgi kaitina šķelšanās
partiju vidē un jaunu partiju

dibināšana, savā izvēlē esmu
konservatīva. Skaidrs, ka partiju
šķelšanās un pārformēšanās arī
vairo vēlētāju skepsi. Acīmredzot
pie vainas ir arī mūsu demo
krātijas nelielais vecums.
23. februārī pl. 11.00 un 18.00
pēc Latvijas laika kopīgi ar ĀM
Konsulāro departamentu notiks
pirmais tiešsaistes seminārs diasporas pārstāvjiem, kuŗi vēlētos
iesaistīties iecirkņu veidošanā.
Tēmas: par balsošanas iespējām,
iecirkņu veidošanu un atbildes
uz jautājumiem. Rīta seminārs
domāts potenciālo iecirkņu pār
stāvjiem no Austrālijas, Jaunzē
landes, Eiropas valstīm un Aus
trumāzijas, bet vakara seminārs –
pārstāvjiem no Amerikas Savie
notajām valstīm un Kanadas.
Būs arī ieraksts, ko varēs no
klausīties ērtā laikā, ja nebūs
iespēju pieslēgties semināram.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

UZZIŅAI

Balsošanas iespējas ārvalstīs
Kristīne Bērziņa: "Tieši šo, 14. Saeimas
vēlēšanu sakarā man pats būtiskākais
šķiet tas, ka, nepiedaloties balsošanā, mēs
paveram ceļu mūsu valstij nedraudzīgiem
spēkiem izvērst retoriku par Latviju kā
neizdevušos valsti. Šābrīža drošības
situācijā tas ir īpaši būtiski, pat izšķiroši."
Un tomēr – kāpēc sava bal
sošanas zīme jāsūta pa pastu,
kāpēc nevar elektroniski?
Latvijā nav iespējas balsot
internetā, un galvenais iemesls
tam ir drošības apsvērumi.
Kā jūs – gan kā privātpersona
Kristīne Bērziņa, gan kā amatpersona, CVK priekšsēde – mo
tivētu ārvalstīs mītošos tau
tiešus katrā ziņā piedalīties
Saeimas vēlēšanās?
Tieši šo, 14. Saeimas vēlēšanu
sakarā man pats būtiskākais šķiet
tas, ka, nepiedaloties balsošanā,
mēs paveram ceļu mūsu valstij
nedraudzīgiem spēkiem izvērst
retoriku par Latviju kā neizde
vušos valsti. Šābrīža drošības si
tuācijā tas ir īpaši būtiski, pat
izšķiroši. Un vēl – par attaisnojumu savam lēmumam nedoties
balsot bieži dzirdams, ka „Saeima
strādā nejēdzīgi, es jau tāpat neko
nevaru ietekmēt.” Tas vienkārši
diskreditē valsti, kurpretim pie
dalīšanās vēlēšanās nozīmē cienīt
demokratiju un cienīt savu valsti.
Galu galā – izvēlēties brīvību!

taču ir divi! Tieši tāpat kā katrs 1
ietekmē šo 2, tāpat ir ar vēlēšanu
rezultātiem – katra balss tiek
pieskaitīta un veido rezultātu.
Latvijai ir svarīga katra vēlētāja
balss – neatkarīgi no tā, vai vē
lētājs dzīvo Amerikā, Kanadā,
citur plašajā pasaulē vai Latvijā.
Piedalīšanās vēlēšanās apliecina cieņu pret savu valsti un tās
institūcijām. Saeima kā galvenā
institūcija būs tāda, kādu mēs to
ievēlēsim.
Kas attiecas uz ārzemju tautie
šiem – ja jau vārdos apliecinām
savu mīlestību Latvijai, tad balsojums ir pavisam tiešs un praktisks apliecinājums tam, ka mīli
un cieni savu valsti un esi gatavs
tai palīdzēt, arī tālumā dzīvojot.
Dati liecina, ka vēlēšanās
vismazāk aktīvi ir jaunieši. Vai
esat pētījuši, kāpēc?
Jā, esam, un visbiežāk dzirdētā
atbilde ir tā, ka partiju program
mās nav nekā tāda, kas uzrunātu
tieši jauniešus. Programmu vei
dotāji galvenokārt orientējas uz
vidējo un vecāko paaudzi un

Balsošana pa pastu
* Klātienē jebkuŗā vēlēšanu iecirknī ārvalstīs vēlēšanu dienā
vai pa pastu, iepriekš piesakoties (vēlāk drīkst pārdomāt un
nobalsot iecirknī).
* Iesniegumu var iesniegt Latvijas pārstāvniecībā, kuŗā
atradīsies pasta balsošanas iecirknis, tas jāsūta pa pastu,
e-pastu vai jāaiznes klātienē no 23. jūlija līdz 9. septembrim.
* Pasta balsošanai var pieteikties arī elektroniski internetā
– portālā www.latvija.lv vai PMLP mājaslapā – no 27. augusta
līdz 9. septembrim.
* CVK pieļauj, ka tiešsaistes vēlētāju reģistra radīto iespēju
dēļ varētu pieaugt ārzemēs esošo vēlētāju skaits, kas izvēlēsies
balsot pa pastu, jo, tai piesakoties, būs pietiekami aizpildīt
pieteikumu, un vairs nebūs iepriekš jāsaņem spiedogs pasē,
dodoties uz kādu no Latvijas pārstāvniecībām klātienē vai
sūtot pasi pa pastu.
* Lai pieteiktos pasta balsošanai, jābūt e-pasta adresei vai
oficiālai e-adresei, uz kuŗu vēlas saņemt balsošanas mate
riālus, iespējai izdrukāt vēlēšanu zīmi, divām pasta aploksnēm
– vienai lielākai, otrai mazākai, iespējai nosūtīt balsojumu pa
pastu vēlēšanu iecirkņa komisijai līdz vēlēšanu dienai.
* Lai izveidotu iecirkni ārpus Latvijas pārstāvniecības
telpām, Centrālajā vēlēšanu komisijā no 3. jūnija līdz 18. jū
lijam jāiesniedz 36 vēlētāju parakstīts iesniegums.
* Šādam iecirknim vajadzīgas piemērotas telpas, iespēja
sagādāt nepieciešamo iecirkņa aprīkojumu (interneta pie
slēgums, datori, printeris, vēlēšanu kabīnes un nodalījumi
aizklātai balsošanai, vēlēšanu kaste, galdi, krēsli, kancelejas
preces, iecirkņa komisijas locekļu kandidāti (3 – 7), iecirkņa
vadītājs, iespēja noteikto laiku pirms vēlēšanām saņemt
balsošanas materiālus un tos droši uzglabāt.
Balsošana ar reģistrācijas aploksni
Saeimas vēlēšanu likums paredz, ja vēlēšanu iecirkņa
komisijai nav iespēju elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju
reģistrā pārliecināties par vēlētāja tiesībām balsot un atzīmēt
vēlētāju, tad balsošanu organizē ar reģistrācijas aploksnēm.
Balsošanas princips ar reģistrācijas aploksni ir līdzīgs, kā
balsojot pa pastu. Vēlētāja balsojums ar anonīmo vēlēšanu
aploksni tiek ievietots citā – reģistrācijas aploksnē, uz kuŗas
norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju
sarakstā. Šajā gadījumā personas balsstiesības pārbauda cita
vēlēšanu komisija, kuŗai ir piekļuve ETVR – elektroniskajam
tiešsaistes vēlēšanu reģistram. Vēlāk, skaitot balsis, nepie
skaita to personu balsojumus, par kuŗiem saņemta infor
mācija, ka viņiem nav balsstiesību, vai viņi jau nobalsojuši.
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O L I M P I S K I E S TĀ S T I
Sieviešu loma
olimpiskajās spēlēs
vēstures līkločos
Šīs ir kļuvušas par dzimumu
ziņā balansētākajām Ziemas
olimpiskajām spēlēm vēsturē –
sievietes ir gandrīz puse no
visiem sportistiem. Kādēļ vēl
nav puse, kad tā tiks panākta?
Lai arī par mūsdienu olim
piskās kustības tēvu sauktais
Pjērs de Kubertēns slavens kā
liels humānists un visādi citādi
progresīvs vīrs, vienā jautājumā
viņš nudien nebija tālredzīgs.
Vismaz šodienas acīm skatoties.
Toreiz vispārpieņemts viedoklis
bija, ka sports ir pārāk bīstams
sievietēm. De Kubertēns bija šī
viedokļa karognesējs, uzstājot,
ka sievietēm olimpiskajās spēlēs
piešķirams tikai viens uzdevums: kronēt uzvarētāju.
Pjērs de Kubertēns, olimpisko
spēļu organizēšanas iniciātors
un Starptautiskās Olimpiskās
komitejas (SOK) prezidents no
rādījis: “Sieviešu dalība katēgo
riski jāaizliedz. Tas būtu nepie
dienīgi, ja skatītājus pakļautu
riskam redzēt, kā viņu acu
priekšā tiek sašķaidīts sievietes
ķermenis.”

Lai arī pirmajās spēlēs sievie
tes tā arī nepiedalījās, jau 1900.
gadā Parīzē tās tomēr spēja
izcīnīt vietu un piedalījās golfa,
kā arī tenisa sacensībās. Sievietes
tika pārstāvētas arī pirmajās Zie
mas olimpiskajās spēlēs 1924.

gadā Šamonī, tiesa – tikai daiļsli
došanā. Starp 250 spēļu dalībnie
kiem tātad bija vien 11 sievietes.
Gandrīz gadsimtu vēlāk –
šobrīd Ķīnā notiekošajās spēlēs
situācija jau ir pavisam citādāka:
vīriešu pārsvars pār sievietēm ir
vien aptuveni desmit procenti –
mazāk nekā jebkad iepriekš
Ziemas spēlēs.
Latvijai šajā kontekstā gan nav
īpaši ar ko lepoties – mūsu ko
mandā dominē vīri. Pat ja
atskaitām hokeja izlasi, Latviju
šajās spēlēs Ķīnā pārstāv divas
reizes vairāk vīriešu nekā sie
viešu. Ja skatāmies uz Ziemas
spēļu medaļniekiem, situācija
vēl bēdīgāka – starp deviņiem
sportistiem, kas startējuši zem
Latvijas karoga un izcīnījuši
medaļas, tikai viena ir sieviete –
tā ir Elīza Tīruma, kuŗa medaļu
izcīnīja komandu sacensībās
Sočos, bet šajās spēlēs noslēdz
savu sportistes karjēru.
Taču, ja gribam justies labāk,
tad piemēram šīs valstis – Ekva
d
ora, Kosova un Malaizija –
pirmo reizi Ziemas olimpiskajās
spēlēs sievietes iekļāvušas tikai
šogad. Ir arī tādas delegācijas,
kuŗās sieviešu nav vispār.
Sieviešu īpatsvars Ziemas spē
lēs pēdējās desmitgadēs audzis
visai stabili, pateicoties tam, ka
parādās arvien jaunas disciplī

nas, kas paveŗ ceļu sievietēm, –
galvenokārt dažādas jaukto ko
mandu sacensības. Piemēram,
šajās spēlēs tādas debitē šorttrekā,
tramplīnlēkšanā, brīvā stila slē
pošanā un snovbordā. Renē šo
gad oficiālu debiju piedzīvos arī
monobobi, ar kuŗiem startēt
ļauts vienīgi sievietēm. Savukārt
vienīgais sporta veids, kuŗā vēl
aizvien nevar piedalīties sievie
tes, ir ziemeļu divcīņa. Ķīnā
šomēnes sievietes varēs izcīnīt
46 medaļu komplektus, kamēr
vīrieši par pieciem vairāk. Pil
nību dzimuma līdztiesību Starp
tautiskā Olimpiskā komiteja sola
nodrošināt jau nākamajās Zie
mas spēlēs, kas 2026. gadā nori
sināsies Italijā.

Ķīnas sportiste Ailīna Gu,
kuŗa arī kļuva par pirmo olim
pisko čempioni frīstaila slēpo
šanas “Big Air” disciplīnā, kas
debitēja olimpisko spēļu pro
grammā, norāda, ka bijusi pār
steigta par neierasto ainavu
sporta trasē. Tomēr, neskatoties
uz sniega trūkumu šajā apgabalā,
viņai šķitis, ka viņa atrodas uz
ledāja. “Norises vieta ir fantastiska,” sacīja Gu. ‘Paskatieties
apkārt, nekur citur nav sniega.
Bet tomēr, kad tu šeit slēpo, tu
jūties kā uz ledāja.” Amerikāņu

Skatītājus izbrīna
latviešu celtās sacensību
trases fons

Nepārprotami spilgtākā un pa
manāmākā Pekinas Olim
pisko
spēļu norises vieta ir Šoganas
“Big Air” trase, ko veidojis lat
viešu uzņēmums “We Build
Parks” un kas atrodas Pekinas
industriālajā rajonā. Daudzi ska
tītāji bijuši izbrīnīti, redzot, ka
frīstaila slēpošanas “Big Air” dis
ciplīnas laikā sportisti lēcienus
izpildījuši, fonā esot lieliem be
tona torņiem. Daudzi salīdzinā
juši redzēto ar “ainavu no elles”,
bet fonā redzamos torņus – ar
atomelektrostacijas reaktoriem.
Tikmēr citi jokoja, ka redzētais
atgādinot populārā multfilmu
tēla Homēra Simpsona darba
vietu – Springfīldas atomelektrostaciju.
Zināms, ka “Big Air” trase
uzcelta uz bijušās Ķīnas tērauda
kompanijas “Shougang Group”
zemes. Rūpnīca slēgta 2008. gadā
pirms Vasaras olimpiskajām spē
lēm, jo pastāvējušas bažas par
pastiprinātu gaisa piesārņojumu.
2019. gada beigās territorijā
atklāts sporta komplekss un 64
metrus augstā un 164 metrus
gaŗā rampa. Šādas ziemas sporta
veida trases atklāšana esot arī
viens no Ķīnas centieniem pie
saistīt vairāk sportistu ziemas
sporta veidiem.
Šī gada Pekinas Olimpisko
spēļu laikā trasē tiek aizvadītas
frīstaila slēpošanas un snovborda
“Big Air” sacensības. Ierasti šā
das sacensības nenotiek pilsēt
vidē, bet gan sniegotu kalnu un
mežu ainavās. Saskaņā ar amatpersonu teikto, Šoganas indus
triālais parks izvēlēts par sa
censību norises vietu, lai tādējādi
izrādītu atbalstu ilgtspējai,
pārvēršot industriālo zonu par
kultūras un atpūtas vietu.

slēpotājs Niks Gēpers pauda, ka
šai trasē sajūtas esot, kā atrodoties videospēlē.
Savukārt Francijas sportists
Antuāns Adeliss norādījis, ka,
pirmo reizi nostājoties trases
augšgalā, viņš bijis nedaudz
vīlies, jo parasti redzams skats uz
kalniem. “Bet, kad ieslēdzas
gaismas, skats ir patiešām pār
steidzošs,” viņš sacīja.

1936. gada Olimpiskajās spēlēs
Gārmišā-Partenkirhenē ziemeļu
divcīņas sacensībās Latviju pār
stāvēja Latvijas Universitātes stu
dents Edgars Gruzītis, kuŗš bija
uzvarējis 1935. un 1936. gada
Latvijas čempionātā. Leģenda
vēstī, ka olimpiadā uz tramplīn
lēkšanu bija ieradies arī Ādolfs
Hitlers, un kamēr viņam tika
ierādīta vieta, Gruzītis tramplīna
galā salis un skaitījis Tēvreizi, lai
tikai nepiedzīvotu kritienu un
nedarītu kaunu latviešiem.

Tradiciju turpina
Markuss Vinogradovs

Markuss treniņus ziemeļu div
cīņā uzsācis jau agrā bērnībā
vectēva Agra Kumeliņa vadībā.
Savu pirmo lēcienu no tramplīna
veicis piecu gadu vecumā Vācijā.
Deviņu gadu vecumā lēcis jau
no K90 tramplīna. 15 gadu
vecumā guva traumu kritienā,
bet pēc atveseļošanās atgriezās
sportā. 2019. gadā pēc skolu
apmaiņas programmas nonāca
Tronheimā, Norvēģijā, un varēja
trenēties klubā Granåsen Ski
team.16 gadu vecumā piedalījās
2019. gada Pasaules čempionātā
Zēfeldē. Viņš kļuva par pirmo
Latvijas sportistu, kuŗš ir star
tējis pasaules čempionātā zie
meļu divcīņā. Tramplīnlēkšanā
ar 81 metru tālu lēcienu ierin
dojās 56. vietā no 59. sportis
tiem. Arī pēc slēpošanas daļas
saglabāja 56. vietu, apsteidzot
divus konkurentus, bet viens no
dalībniekiem izstājās. Dažas ne
dēļas vēlāk viņš debitēja Konti
nentālajā kausā, piedaloties sa
cen
sībās Ņižņijtagilā, Krievijā.
Nevienā no trim startiem punktus izcīnīt neizdevās, augstākā
vieta bija 49. 2020. gada Pasaules
čempionātā junioriem Obervī
zentālē ieņēma 50. vietu. 16 gadu
vecumā piedalījās 2019. gada
Pasaules čempionātā Zēfeldē.

Latvijā
pirmo tramplīnu

slēpošanas entuziastu grupiņa
ar Albertu Riekstiņu priekšgalā
uzbūvēja 1931. gadā Rīgā pie
Bābelītes, taču uz tā varēja iz
pildīt vien lēcienus 15 metru
tālumā. Pāris gadus vēlāk pie
Cīrulīšu mājām Cēsīs tika atklāts
lielākais tramplīns Baltijā – tā
jauda bija 50 metri. Pirmajās
sacensībās pusotra tūkstoša ska
tītāju klātbūtnē ar 18,5 metrus
tālu lēcienu uzvarēja Otto Kalējs,
kuŗš tajā pašā gadā uz šī tram
plīna aizlēca arī 27 metru tā
lumā. Kā pirmais no latviešiem
tramplīnlēkšanu jau 20. gados
ārzemēs bija izmēģinājis A. Luk
stiņš, aizlecot pat 40 metrus tālu,
bet starpkaŗu perioda Latvijas
rekordu 1940. gadā sasniedza
Kalēja audzēknis, tikai 18 gadus
vecais Visvaldis Brodelis – 45,5
metri.

Publicitātes attēls

Markuss Vinogradovs ceļu uz
Pekinu sāka Norvēģijā
Viņš kļuva par pirmo Latvijas
sportistu, kuŗš ir startējis pasau
les čempionātā ziemeļu divcīņā.
Tramplīnlēkšanā ar 81 metru
tālu lēcienu ierindojās 56. vietā
no 59. sportistiem. Arī pēc slē
pošanas daļas saglabāja 56. vietu,
apsteidzot divus konkurentus,
bet viens no dalībniekiem iz
stājās. Dažas nedēļas vēlāk viņš
debitēja Kontinentālajā kausā,
piedaloties sacensībās Ņižņijta
gilā, Krievijā. Nevienā no trim
startiem punktus izcīnīt neizdevās,
augstākā vieta bija 49. 2020. gada
Pasaules čempionātā junioriem
Obervīzentālē ieņēma 50. vietu.
Pērn debijā, būdams pasaules
čempionāta jaunākais dalībnieks
ar divu gadu (!) rezervi, Markuss
Vinogradovs, spēja apsteigt vai
rākus sportistus. Tā bija zīme, ka
iesāktais jāturpina nopietnākā
līmenī, turklāt latvietim piemīt
lieliska auguma un svara attie
cība, kas ziemeļu divcīņā paver
labu potenciālu.

KOK sportisti atkal
dopinga skandala centrā;
aizdomas par
pārkāpumiem
daiļslidotāju rindās
Lai gan Pekinas Ziemas
olimpiskās spēles vairāk saistās
ar Covid-19 problēmām, tomēr
XXIV ziemas olimpiskās spēles
skāris dopinga skandals: 8. feb
ruāra vakarā kavējās daiļslido
šanas komandu sacensības me
daļu pasniegšanas ceremonija,
bet nākamajā dienā treniņus ne
bija aizvadījuši vairāki Krievijas
Olimpiskās komitejas (KOK)
komandas daiļslidotāji.
7. februāra vakarā pēc ko
mandu sacensībām risinājās tā
sauktā ziedu ceremonija, bet me
daļu pasniegšanas ceremonijai
bija jārisinās 8.februārī. Zelta
medaļas bija jāsaņem KOK daiļ
slidotājiem, sudrabu – ASV spor
tistiem, bet bronzu – Ja
pānai.
Tomēr sākotnēji ceremonija
pārcelta uz nenoteiktu laiku un
šobrīd nav zināms, kad tā varētu
notikt.
Kā vēsta Inside the Game, ka
vēšanās saistīta ar iespējamiem
dopinga pārkāpumiem. Kā pavēs
tījuši anonīmi avoti, notikumu
epicentrā ir kāds KOK daiļsli
dotājs, kuŗam pirms Pekinas
spēlēm bijuši neskaidri rezultāti.
“Situācija strauji attīstījās īsā
laika periodā, tāpēc bija nepie
ciešamas juridiskas konsultācijas
ar SOK,” pavēstījis kāds anonīms
avots. “Tā kā ir iesaistītas juri
diskās instances, šobrīd neko
daudz nevaru komentēt. Tas ir
ārkārtas gadījums. Cerams, ka
dienas gaitā varēsim sniegt pla
šāku informāciju,” norāda SOK
pārstāvis Marks Adamss.
Parādoties runām par iespē
jamu dopinga skandālu, treniņos
nav piedalījušies četri KOK
daiļslidotāji – Kamila Vaļijeva,
Marks Kondratjuks un pāris
Anastasija Mišina/ Aleksandrs
Gaļamovs. Vinogradovs apzinās,
ka šajās Olimpiskajās spēlēs nevar
konkurēt ar labākajiem. “Es gribu
vairāk uztaisīt lēcienu, kas mani
pašu apmierina,” saka jaunais
Pekinas OS debitants.

Latvijas izlases
hokejistiem pasniegs
Lāčplēša cepuri,

paziņojis komandas galvenais
treneris Harijs Vītoliņš. Latvijas
hokeja izlasē līdz šim bija tradi
cija, ka pēc spēles kādam no spē
lētājiem par īpašu centību pasnie
dza ugunsdzēsēja ķiveri. Olim
piskajās spēlēs Pekinā aizsākta
jauna tradicija, kuŗā ugunsdzē
sēja ķiveri aizstās Lāčplēša cepure.

“Tas ir Latvijas spēka un cīņas
spara simbols. Tas ir atbilstīgi
mums – mazai valstij, kas cīnās
par eksistenci,” sacīja Vītoliņš.
Apskatu sagatavoja P. Karlsons

2022. gada 19. februāris – 25. februāris
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Mārtiņš Zīverts
Psīcholoģisks pašportrets

Atmiņa cilvēkam ir kā smalka
zīda aukla, kuŗā viņš saveŗ savu
pārdzīvojumu drumslas, lai tās
saglabātu savas personības sa
karā. Atmiņa ir cilvēks pats.
Tikai tās dēļ viņš rītu varēs būt
tas pats, kas bijis vakar. Un ja
viņš baidās no nāves, tad tikai
tāpēc, ka nav pilnīgi drošs, vai šī
atmiņas aukla nepārtrūks, vai
viss, kas tajā uzvērts, atkal ne
izkaisīsies, jo tā būtu iznīcība.
Dažiem cilvēkiem laika at
miņa ir vāja, man tās nemaz
nav. Ne par vienu gadījumu, ko
spilgti atceros, es nekādi nevaru
pateikt, vai tas noticis pagājušā
mēnesī vai aizpagājušā gadā.
Un, ja kādreiz aiz pārdrošības
sāku kaut ko apgalvot par atse
višķiem laika dimensijas punktiem, tad iznāk tikai nepatik
šanas, jo citiem liekas, ka es
meloju, tā sakot – acīs skatīda
mies. Ir gan daži gadaskaitļi, ko
esmu paturējis prātā, piemēram,
1944, bet arī tas atmiņā parādās
vizuāli – kā kalendāra lapiņa.
Arī savu dzimšanas datumu
esmu iemācījies no galvas, bet
ja kādā iestādē man to uzreiz
noprasa, tad man brīdi jāsto
mās, kas ierēdņiem liekas aiz
domīgi. Es arī nekad nezinu, cik
man patlaban gadu; to, protams,
var viegli izrēķināt, bet uzreiz to
nevaru pateikt, jo vecums cil
vēkam pastāvīgi mainās.
Tāpēc, kad šīs grāmatas re
daktors mani uzaicināja kaut ko
uzrakstīt pašam par sevi, es tūlīt
atteicos. Jo šādās piezīmēs jā
min daži dati, un es jau iepriekš
zināju, ka tie visi būs aplami, jo
nav pieietami papīri, no kuŗiem
tos uzrakstīt. Vēlāk pats ar savu
sirdsapziņu vienojos par tādu

kompromisa formu, kāda ir šī.
Bet laika maņas trūkums man
kompensēts citos atmiņas plā
nos. Skatu, ko pirms trīsdesmit
gadiem esmu redzējis tikai dažus
mirkļus caur vagona logu, es at
minos pat ļoti sīki. Rožu krū
miņu, kas auga aiz mūsu istabas
loga, kad man bija tikai pusotra
gada (tas nosakāms citu notikumu sakarā), es ne tikai, kā
mēdz teikt „skaidri redzu”, bet
pārdzīvoju arī to pašu izbrīnu
un noslēpuma jausmu, kas
saistīta ar toreizējo redzes ainu.
Taisni šādas atceres, kas
zīmējas ne uz notikumiem un
lietām, bet ļauj atkal pārdzīvot
laika dzīlēs sen nogrimušas
jutoņas, man liekas visnoslēpu
mainākais un vissubtilākais, kas
mums dots. Es nezinu, kā citi
cilvēki to pārdzīvo, jo šīs lietas
nav salīdzināmas. Kad naktī
noklīst miegs, es nekad neskaitu aitas, kas lec pār sētu, es skatos cilvēkos, kas slīd pār atmi
ņas ekrānu. Tie visi vienlīdz
plastiski un dzīvi, vienalga, kur
un kad tie redzēti. Un katru
atceres ainu pavada taisni tā
pati jutoņa, kas ar to kopā reiz
reģistrēta. Vēl vairāk: šīs jutoņas
ir neatkarīgas no vizuālām
atcerēm, tās nāk pašas no sevis,
un viņām seko viss, kas ar tām
sakarā.
Esmu rakstījis diezgan daudz
vēstures sižeta lugu. Varētu jau
tāt, kā tas iespējams autoram,
kam nav laika atmiņas. Bet tas
ir visai vienkārši. Es izmantoju
tikai kādu vēstures situāciju,
kuŗas laiciskās attiecības jau
noteicis vēsturnieks.
Ja aklais orientējas pasaulē
bez redzes, kāpēc es nevarētu

kādā situācijā orientēties bezlaika maņas? Pēc “Āksta” pirm
izrādes (laikam Daugavā) Met
jūzs rakstīja recenziju un aiz
rādīja, ka es lugā lietojot vārdu
puritānis, kas esot nepatīkams
anachronisms, jo Šēkspīra laikā

skaidrām. Tāpēc es tās jau
iepriekš fiksēju, parasti ar kon
versācijas vārdnīcas palīdzību.
Ja, pirmo cēlienu rakstot, lapiņa
ar šīm svarīgajām atzīmēm
noklīdusi, tad otram cēlienam
radu būšana jāskaidro no jauna.

vārda vēl neesot bijis. Metjūzs
bija fainomentālas atmiņas cil
vēks, viņš prata 37 valodas un
angļu literātūru pazina kā savu
kabatu. Es jutos dziļi apkaunots.
Bet pēc daudziem gadiem man
nejauši gadījās uzšķirt “Divpad
smito nakti” angļu izdevumā,
un es ieraudzīju, ka tur pavisam
mazā skatiņā Šēkspīrs šo nelai
mīgo vārdu lietojis pat divas
reizes. Man tas bija liels gan
darījums, ka savā laika aklumā
es pratu diezgan droši taustīties.
Lugu rakstot, man lielas grū
tības sagādā arī personāžu rad
nieciskās attiecības, kuŗas es
nekādi nevaru pārskatīt. Vēl
joprojām neesmu iemācījies at
šķirt svaini no znota. Bet lugu
rakstot, šādām attiecībām jābūt

Tas tāpēc, ka man nav tā sauktā
klana instinkta. Arī radu, liekas,
nav, bet ja tādi kaut kur ir, tad es
tos nezinu.
Varētu vēl jautāt, kāpēc rakstu
lugas, ja man jācīnās ar minētām
grūtībām, kas turklāt nemaz
nav vienīgās. Tāpēc, ka nekā
cita es nespēju. Jau ģimnazijā
biju par sevi skaidrībā, ka ne
jaudāju vienlaicīgi aptvert vai
rākus elementus viņu kopsaka
rībā. Tātad zinātnei nebiju
derīgs. Bet es spēju diezgan
intensīvi pārdzīvot parādības
un lietas. Tāpēc varēju domāt
par mākslu. Bet kādu? Klau
soties koncertu, es zināju, ka aiz
skaņām slēpjas daudz vairāk
nekā es dzirdu. Man arī bija
nojauta, ka gleznā aiz krāsām ir

Gleznot tekstilijās

MĀRIS
BRANCIS
Tekstilmāksla pēc Otrā pasau
les kaŗa Latvijā uzplauka jo plaši.
Īpašs grūdiens bija Tekstilmāk
slas katedras nodibināšana Lat
vijas Mākslas akadēmijā 1961.
gadā Rūdolfa Heimrāta vadībā.
Viņš radīja tādu apmācību programmu, kas veicināja audzēk
ņu radošo garu. Viņi apguva
dažādas technikas, paši krāsoja
dziju, paši auda, īpašu vērību
pievērsa darbu kolorītam un
kompozīcijai. Ar laiku māksli
nieki radīja izmēros lielus gobe
lēnus, kas iepriecināja un pār
steidza vai visu pasauli. Taču
tekstilmāksla prasa lielus finan
ciālos ieguldījumus materiālu
dārdzības dēļ.
Pēc Latvijas valstiskās neatka
rības atgūšanas šis lietišķās māk
slas veids turpina pastāvēt, taču
iegūst jaunas aprises. Blakus vilnai un linam, šiem tradicio
nālajiem tekstiliju materiāliem,
mākslinieki meklē citus, piemē
ram, izmanto papīru, koku un
citus netradicionālus materiālus,

kaut kas vairāk nekā es jūtu.
Baleta izrādes mani šausmīgi
gaŗlaikoja. Vispār es nekam ne
tiku klāt. Vienīgi teātŗa izrāde
uz mani darbojās kā stipra narkoze, no kuŗas tikai pēc ilgāka
laika nācu pie pilnas samaņas.
Šī bija vienīgā reālitāte, ko spēj
pārdzīvot pilnīgi un bez atlikuma.
Laikam tāpēc par teātri runāt
vai rakstīt nekad nav paticis.
Tie nedaudzie teātŗa gadi
Latvijā bijuši intensīvi, bet ātri
pagājuši. Lugas, protams, var
rakstīt arī bez teātŗa, un to es arī
daru. Gluži tāpat kā cilvēki dara
daudz ko tādu, kam nav jēgas.
Savā laikā Don Kichots lauzās
ar vējdzirnavām, bet vai kāds
teiks, ka viņam tā nebūtu
vajadzējis darīt?
Ir trīs izdarības dzīvē, kas
man ļoti nepatīk: ēst, runāt un
rakstīt. Ēšana kā katras dabiskas
vajadzības apmierināšana ir ne
estētisks akts. Runāšana traucē
pārdzīvot apkārtni. Tāpēc lugā
nekad nelietoju divus vārdus,
kur var iztikt ar vienu. Rētorika
man pretīga. Ja Šēkspīra lugās
tā vēl attaisnojama kā laika
maniere, ja Šilleram daiļrunīgie
monologi vajadzīgi kā grezni
kankari, kuŗos ietērpt gigantiskus tēlus, lai tie kļūtu cilvē
ciski, tad Raiņa lugās tukšo vārdu
kaskādes man ir neciešamas.
Beidzot – rakstīt nepatīk tāpēc, ka
pēc dabas esmu svētlaimīgi slinks.
Un, kad paskatos, ka uzrakstīto
lugu skaits jau iet piektajā des
mitā, tad tā ir varonība, par ko
man pašam brīnums.
***
No grāmatas “Pašportreti”,
sast. Teodors Zeltiņš. Grāmatu
Draugs, 1965.

blakus aušanai – arī citas iespējas.
Par to var pārliecināties tek
stilmākslinieces Mārītes Leima
nes jubilejas personālizstādē
“Pār
vērtību varā”, kas februārī
apmeklējama Ģ. Eliasa Jelgavas
vēstures un mākslas mūzejā.
Madonā dzimusī māksliniece
mācījusies Rēzeknes Lietišķās
mākslas vidusskolā, pēc tam tur
pinājusi studijas Latvijas Māk
slas akadēmijas Tekstilmākslas
nodaļā, ko beigusi 1979. gadā ar
gobelēnu “Senā Rīga” profesora
Rūdolfa Heimrāta vadībā. Pēc
diplomdarba aizstāvēšanas viņa
strādājusi par mākslinieci vai
rākos Jelgavas uzņēmumos un
iestādēs, arī par pedagoģi, bet
kopš 2006.gada ir Ģ. Eliasa Jel
gavas vēstures un mākslas mū
zeja māksliniece noformē
tāja.
Mārīte Leimane ir Latvijas Māk
slinieku savienības un Jelgavas
Mākslinieku biedrības, kā arī
Latvijas Tekstilmākslas asociā
cijas biedre. Viņa izcili iekārto
pastāvīgās ekspozīcijas un mai

nīgās izstādes mūzejā.
Jubilejas reizē māksliniece
rāda galvenokārt pēdējā desmit
gadē paveikto. Izstādi ievada

ar tonāli smalku dzīparu sali
kumu. Gobelēnu technikai viņa
vēlētos biežāk pievērsties, taču vil
nas dzija ir pārlieku dārga, tomēr

tekstilija “Viendienītes”, kuŗā uz
viegli niansēta pelēka fona ie
austi balti iestērķelēti auduma
trīsstūrīši, kas atgādina baltus
neliela izmēra tauriņus. Patiesībā
viendienītes ir spārneņi, kuŗu
dzīves ilgums pēc izšķilšanās no
kāpura ir stundu vai, augstākais,
vienu dienu.
Pēdējos sešos gados Mārīte
Leimane pievērsusies jaunām
iespējām – viņa izmanto plastmasas sietu, kuŗā ielasa audekla
strēmeles. Tās sagrieztas no da
žādu krāsu audumiem, precīzāk,
no izmantotiem apģērbu gaba
liem, kas Mārītes Leimanes rokās
uzsāk otro dzīvi. Māksliniece
tādējādi darina krāsu bagātus
darbus, kas veido ainaviskus
motīvus (“Zilā noskaņa”, 2021)
un kas iepriecina ar tonālo
bagātību. Šī technika ļauj veidot
Vecās Jelgavas torņi. 2015
Viendienītes. 2015
telpiskas kompozīcijas (“Ermo
ņikas”, 2021). Pati māksliniece
gobelēni “Vecās Jelgavas torņi” labprāt auž nelielas miniatūras. teic, ka viņa darina ekoloģiskus
darbus, bet vēl jo vairāk – šādus
(2015), “Atmiņas par veco Arī tās izstādē apskatāmas.
dārzu” (2013) un citi, kas izceļas
Starp citām apbrīnojama ir darbus darinot, var sākt gleznot.
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2x2 gatavojas vasarai

AILITA EDDY
2022. gadā gaidāma piedzīvo
jumu pilna vasara! Pasaules lat
viešu jaunatnes kustība 2x2 rīko ne
tikai vienu, bet divus seminārus –
ASV un Īrijā. Semināros aicināti
piedalīties 18-30 gadus veci lat
viešu jaunieši, gan tie, kas dzīvo
Latvijā, gan ārzemēs, kā arī tie,
kas pirmo reizi uzzinājuši par 2x2,
un, protams, visi tie, kas semi
nāros piedalās gadu pēc gada!
2x2 semināri ir intensīvi izglī
tojoši pasākumi ar mērķi stip
rināt piederības sajūtu Latvijai,
kā arī veicināt izpratni un saites
starp ārzemēs un Latvijā dzīvo
jošiem latviešiem. 2x2 semināros
piedalās aktīvākie diasporas un
Latvijas jaunieši, kas ir gatavi
mācīties, diskutēt un iesaistīties
valsts sabiedriski polītiskajos un
ekonomiskajos procesos. Jau
nieši piedalās dažādos latviskos
projektos ‒ rotkalšanā, podnie
cībā, metallapstrādē, vitrāžas
mākslā, tautas dejās, tautas mū
zikas kapelā, kā arī ļoti daudzās
aizraujošās lekcijās un diskusijās
par kultūru, latvisko identitāti,
vēsturi, nākotni, tradicijām un
valodu. Dalībnieki mācās no
zinošiem un aizrautīgiem projektu un ieviržu vadītājiem, ie
dvesmojošiem vieslektoriem un,
protams, cits no cita. Piepildītajā
semināra programmā vienmēr
atrodas laiks arī kārtīgi sadancot
un sadziedāt. Nedēļas beigās
dalībnieki būs ieguvuši jaunus
draugus, veidojuši neaizmirstamas atmiņas un atklājuši daudz
ko jaunu par pasauli un sevi
pašu. Nav daudz aizraujošu latvisko identitāti un piederību
veicinošu pasākumu, kas būtu

domāti tieši šī vecuma jaunie
šiem, tāpēc nodibinājums 2x2 to
ir atdzīvinājis un paplašinājis.
Pēc nepilniem trim gadiem
2x2 atkal atgriežas Ziemeļame
rikā ar semināru “Saules vārtos”,

arī vienkārši braukt līdzi un
atbalstīt no skatītāju rindām.
Semināra laikā īpaši iztirzāsim
vārtu īpašo spēku. Saules vārtos
svinēsim gada īsāko nakti, krust
ceļā starp saulrietu un saullēktu.

nāru “Saules vārtos” jau pietei
kušies vairāk nekā 50 dalībnieku
no septiņām valstīm – iesakām
pieteikties laikus, pirms visas
vietas aizrunātas!
Vasaras piedzīvojumi turpinā

kas norisināsies no 22. līdz 28.
jūnijam skaistajos Minesotas
ziemeļos, Camp Courage North
nometnē. Uzsāksim semināru,
kopīgi ieskandinot Jāņus! Dalīb
niekiem būs iespēja piedalīties
2x2 korī vai tautas deju kopā, kas
tūlīt pēc nometnes piedalīsies
XV Vispārējos latviešu dziesmu
un deju svētkos Minesotā. Var

Vārti vienlaikus šķiŗ un vieno
iekšu un āru, tuvo un svešo,
padara iespējamu ieeju un izeju.
Mēs paši, šodienas jaunatne,
stāvam laika tecējuma vārtos
starp pagātni un nākotni. Bet
vārtus var atrast arī mūsos pašos
‒ ko no sevis izvēlamies parādīt,
bet ko slēpjam? Ko no ārpasaules
ielaižam sevī, ko ne... Uz semi

sies, kad no 21.–28. augustam
2x2 pirmo reizi atradīsies Īrijā.
Seminārs “Zila jūra, zaļa zeme”
norisināsies Dublinas kalnos, Larch
Hill skautu un gaidu cen
trā.
Ieviržu un projektu temas būs
daudzveidīgas – sākot no metal
lapstrādes līdz tējas ceremoni
jām, lai katrs dalībnieks varētu
iejusties un izvēlēties sev tīkamo.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Koplekcijas un vakara pasākumi
dos dalībniekiem iespēju tuvāk
iepazīties, kā arī uzzināt vairāk
par aktuālām temām un par lat
viešu kopienu Īrijā. Ekskursijas
dienā semināra dalībnieki ie
pazīs Īrijas skaisto dabu un visu,
ko tā spēj piedāvāt.
Pieteikšanās uz abiem seminā
riem ir jau sākusies! Vietu skaits
ierobežots. Jo agrāk pieteiksies, jo
lielāka iespēja, ka iekļūsi iecerē
tajā projektā un ievirzē. Tāpēc –
nav, ko gaidīt – piesakies tūlīt!
“Saules vārtos”: https://bit.
ly/2x2-ASV
“Zila jūra, zaļa zeme”: https://
bit.ly/2x2-Īrija
Vai esi kādreiz bijis 2x2 pulkā
un atceries seminārus, ko baudīji
jaunībā? Vai vēlies palīdzēt šai
paaudzei piedzīvot 2x2 brīnu
maino garu? Ir daudz iespēju
atbalstīt 2x2, ziedojot seminā
riem vai vispār 2x2 kustībai.
Pilna stipendija jaunietim pie
dalīties 2x2 “Saules vārtos” ir 430
EUR / 490 USD / 620 CAD. Arī
pieņemam ziedojumus program
mas atbalstam.
Ziedot 2x2 ASV “Saules vār
tos” caur PayPal: https://bit.ly/
ziedo2x2asv
Ziedot 2x2 ASV “Saules
vārtos”, 2x2 Īrijā “Zila jūra, zaļa
zeme” vai 2x2 vispār: https://
2x2pasaule.lv/ziedot/
Uzzini vairāk par 2x2: https://
2x2pasaule.lv/
Seko līdzi jaunumiem 2x2 soc.
tīklos: Facebook: https://www.
facebook.com/2x2pas aule;
Instagram: https://www.instagram.com/2x2pasaule/ss

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
biski šķēršļotu apvidu. 2. Mākslas
mūzejs Madridē. 4. Amerikas
grifu dzimtas putns. 5. Neliels
divmastu burinieks. 6. Kaujas
cirvji. 7. A. Dimā romāns. 9. Pīta
pātaga īsā kātā. 11. Skatuves
deja. 13. Padrēbe. 17. ASV pa
valsts. 18. Apdāvināts cilvēks. 20.
Bīstamas vietas purvā. 21. Lat
viešu dziedātājs (1907-1987). 24.
Plekstes. 25. Kāpostu dzimtas
dārzenis. 26. Raidstacijas sastāv
daļa. 27. Ķirbju dzimtas dārzenis.
28. Saules dievs seno ēģiptiešu
mītoloģijā. 33. Lieli papagaiļi.
34. Pazemes ejas. 35. Gadalaiks.
36. Piesātināts ogļūdeņradis.
Sastādījis Kārlis Pētersons

Līmeniski. 3. Rauga mīklas
cepumi. 8. Kāršu spēle. 10. Pil
sēta Šveices austrumos. 12. Lē
cienā apmests kūlenis gaisā. 14.
Vingrinājumi aktieŗmākslas tech
nikas attīstīšanai. 15. Apdzīvota
vieta Tukuma novadā. 16. Ēdiens,
gatavots no maltiem produktiem. 19. Sengrieķu pilsētvalsts
Lakonijā. 21. Varens. 22. Apdzī
vota vieta Jelgavas novadā. 23.
Stabi zvejas tīklu žāvēšanai. 29.

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

Dzeņveidīgo kārtas putni 30.
Ļoti spēcīga kaislība. 31. Pilsēta
Brazīlijā, osta pie Atlantijas
okeana. 32. Mīlestības un skais
tuma dieviete seno romiešu mī
toloģijā. 34. Sērskābes du
bult
sāls. 35. Apdzīvota vieta Tukuma
novadā. 37. Nelieli automobiļi
kravas un pasažieŗu pārva
dā
šanai. 38. Skaļš strīds. 39. Čechu
komponists (1824-1884).
Stateniski. 1. Skrējiens pa da

Krustvārdu mīklas (BL Nr.6)
atrisinājums.
Līmeniski. 2. Vestibils. 7.
Binde. 8. Asari. 9. Amata. 11.
Tors. 12. Paltusi. 13. Efas. 17.
Rosme. 19. Lists. 21. Svari. 23.
Etapi. 24. Neasi. 25. Užava. 26.
Agora. 28. Elite. 29. Suta. 31.
Lavanda. 34. Fēns. 38. Ausma.
39. Grīns. 40. Rauts. 41.
Asinsvadi.
Stateniski.1. Kioto. 2. Vega. 3.
Slava. 4. Ikars. 5. Sabo. 6. Krēta.
10. Aktis. 11. Tarantuls. 14.
Saimnieks. 15. Pelavas. 16.
Aslapes. 18. Sieva. 19. Laika. 20.
‘’Santa’’. 22. Alibi. 27. Opaks. 30.
Usuri. 32. Apaši. 33. Draga. 35.
Nante. 36. Mesa. 37. Pori.

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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P E K I NAS Z I E M AS OL I M P I SKĀS SP Ē L E S

Pirmajā
desmitniekā tikai
Elīza Tīruma

Kamaniņu sportā Latvijas
kamaniņu braucējām līdz olim
piskajām godalgām aizsniegties
neizdevās. Vislabāk šajās sacen
sības sevi parādīja Elīza Tīruma
(attēlā).

Pēc četriem braucieniem viņa
ierindojās 8. vietā. Kendija Apar
jode izcīnīja 11., bet Elīna Ieva
Vītola –18. vietu. Par olimpisko
čempioni tika kronēta vāciete
Natālija Gaizenbergere. Sudrabu
izcīnīja viņas tautiete Anna
Beraitere, bet bronzu – Tatjana
Ivanova no Krievijas olimpiskās
komandas. Ceturtajā braucienā
Elīna Ieva Vītola bija lēnāka –
braucienu viņa veica minūtē un
0,957 sekundēs. Četru braucienu
summā viņa no olimpiskās čem
piones atpalika 4,697 sekundes.
Šis bija Elīzas Tīrumas labākais
rezultāts olimpisko spēļu indivi
duālajās sacensībās. Sočos viņa
izcīnīja 12. vietu, bet pirms čet
riem gadiem Phjončhanā ierin
dojās 16. pozicijā. Viņas kontā ir
arī bronza Soču Spēļu stafetes
sacensībās.

Aiz olimpiskā goda
pjedestala...
Nepiepildījās cerības uz meda
ļām kamaniņu sacensībās divnie
kiem – Latvijas ekipāžas ierin
dojās tieši aiz goda pjedestala.

Mārtiņš Bots/Roberts Plūme
// FOTO: Scanpix/AFP

Jaunie Mārtiņš Bots un Roberts
Plūme palika ceturtajā vietā, bet
brāļi Juris un Andris Šici – piektajā.
Otro braucienu brāļi Juris un
Andris Šici nobrauca bez acīm
redzamām kļūdām, taču brau
ciena laiks bija lēnāks nekā
pirmajā braucienā – 58,734 se
kundes, kas bija par maz, lai
pietuvotos medaļām. Divu brau
cienu summā brāļi no uzvarē
tājiem atpalika 0,883 sekundes,
ierindojoties piektajā vietā. Mār
tiņš Bots/Roberts Plūme otrajā
braucienā tomēr zaudēja brāļiem
Šiciem – 58,791 sekundes, tomēr
divu braucienu summā viņi bija
ātrāki par otru latviešu ekipāžu.
Olimpiskajiem čempioniem šis
divnieks zaudēja 0,865 sekundes,
paliekot ceturtie.
Par uzvarētājiem tika kronēti
vācieši Tobiass Vendls/Tobiass
Artls, sudrabs arī vāciešiem To
nijam Egertam/Sašam Beneke
nam, bet olimpiskā bronza –
austriešiem Tomasam Šteijam/
Lorencam Krolleram.

atklāja sportists, norādot ka, ja
ātrums sāk kristies, tad to vairs
nevar atgūt, saglābt vairs nav
iespējams. “Ņemot vērā apstāk
ļus, esmu apmierināts,” par sa
censībām sprieda Silovs, norā
dot, ka zinājis – šajā olimpiadā
nebūs liela iespēja cīnīties par
medaļām 1500 m distancē. Viņa
mērķis ir masu starts, kuŗam arī
turpinās gatavoties. Silovam šīs
jau ir ceturtās olimpiskās spēles.
Vankūveras olimpiadā 2010. gadā
viņš kļuva par pirmo atlētu, kuŗš
startēja divās distancēs – ātrsli
došanā un šorttrekā.

Šorttreks

Reinis Bērziņš 1500 m distancē
izcīnīja 15. vietu. Roberts Krūz
bergs dalību noslēdza ceturtdaļ
finālā. Bērziņš B finālā savu
skrējienu pabeidza divās minū
tēs un 18,499 sekundēs.

Ātrslidošana

Haralds Silovs olimpiskajās
spēlēs 1500 m distancē ierindojās
24. vietā. Par olimpisko čem
pionu šajā distancē tika kronēts
nīderlandietis Kjelds Nuiss, kuŗš
finišēja minūtē un 43,21 sekundē.
Olimpiskais sudrabs viņa tau
tietim Tomasam Krolam, kuŗš
no čempiona atpalika 0,34 se
kundes. Bet olimpisko bronzu
izcīnīja korejietis Minsoks Kims,
kuŗš no uzvarētāja atpalika 1,03
sekundes.

Haralds Silovs (pa kreisi)
Silovs startēja kopā ar Kanadas
ātrslidotāju Antuānu ŽelīnuBoljē otrajā pārī, un slidojumā
Haralds bija 0,24 sekundes lē
nāks par sāncensi. 1500 metru
distanci Silovs veica minūtē un
48,24 sekundēs. Pēc sacensībām
Silovs Latvijas Radio atzina, ka
sākums viņam paticis, otrajā aplī
viņš domājis, ka jāliek virsū, bet
trešajā salūzis – kājas piedzinās,
koordinācija pazuda, atspērieni
gāja uz aizmuguri, netrāpīja
ledū, kas maksāja vismaz sekundi laika. “Šāda tipa laukumi man
nav parocīgi. Es performēju
labāk uz ātrākiem laukumiem,”

500 metru distancē Roberts
Krūzbergs (attēlā) izcīnīja de
vīto vietu, bet par čempionu
kļuva Šoans Liu no Ungārijas.
Devītā vieta ir augstākā, ko
Latvijas šorttrekisti spējuši sasniegt olimpiskajās spēlēs. Līdz
šim augstākie rezultāti bija
Haralda Silova 10. vieta 1500 m
distancē Vankūveras Olimpis
kajās spēlēs 2010. gadā un Ro
berta Zvejnieka izcīnītā 10. vieta
pirms četriem gadiem Phjon
čhanas Olimpiskajās spēlēs.

Raimo Vīgants
ierakstās sprinta
vēsturē!

Raimo Vīgants Pekinā dis
tanču slēpošanas sprinta kvali
fikācijā finišēja 28. vietā, kvali
ficējoties ceturtdaļfinālam, bet
pēc ceturtdaļfināla ierindojās
jau 20. vietā.

Vīgants 1,5 km gaŗo sprinta
kvalifikāciju pabeidza 2 minūtēs
un 53,98 sekundēs, nodrošinot
Latvijai vēsturisku vietu ceturt
daļfinālā. Tas ir Latvijas olim
pisko spēļu labākais rezultatuts
sprintā. Par olimpisko čem
pionu tika kronēts leģendārais
Juhannes Klēbo no Norvēģijas.
Olim
piskais sudrabs italietim
Federiko Pelegrino, bet bronza –
Aleksandram Terentevam, kuŗš
pārstāv Krievijas olimpisko
komandu.
Raimo Vīgants kļuva par pir
mo šī sporta veida pārstāvi no
Lat
vijas, kuŗš olimpiskajās
spēlēs sasniedzis vietu labāko
30 sportistu pulkā. Vaicāts par
šī sasnieguma mērogu, Vīgants
izteica domas, ka to var pielī
dzināt iekļūšanai Nacionālajā
hokeja līgā (NHL) vai Nacio
nālajā basketbola asociācijā
(NBA).
Pēc sacensībām Raimo bija
ļoti emocionāls, norādot, ka šis
rezultāts ir sapņa piepildījums.
“Vēl ir, ko strādāt, darbs vēl nav
padarīts. Es domāju, ka var cī
nīties arī par augstākām vie
tām.” Viņš uzsvēra, ka nedaudz
pievīlušas slēpes, jo uz vakaru
kļuvis aukstāks. Vīgants, iespē
jams, nepārsteidza pats sevi un
tuvākos atbalstītājus, tomēr pēc
viņa neveiksmīgā starta Pekinā
pirmajā distancē skiatlonā diez
vai daudzi līdzjutēji gaidīja tik
iespaidīgu pagriezienu par 180
gradiem sprinta slēpojumā,
atpazīstamā un klasiskā ziemas
sporta veidā latvietim konku
rējot ar pasaulē labākajiem.
***
15km klasiskajā stilā startēja
97 dalībnieki no 50 valstīm.
Raimo Vīgants finišēja 62. (43
min. 10,9 sek.), Roberts Slotiņš
(44:44,8) –74. vietā.

Eidukai jauns
Latvijas OS rekords

Patrīcija Eiduka sprinta dis
ciplīnas kvalifikācijas kārtā pa
lika tieši aiz labāko 30 sportistu
pulka, kas iekļuva ceturtdaļfinālā.
1,2 km gaŗajā sprinta disciplīnā
vispirms tiek aizvadītas kvalifi
kācijas sacensības, kuŗās 91 spor
tiste sacentās par vietu ceturt
daļfinālā. Ceturtdaļfinālam kvali
ficējās 30 labākās slēpotājas.
Patrīcija Eiduka distanci uzsāka
ļoti ātrā solī, 600 metru kontro
latzīmē sasniedzot 11. labāko re
zultātu. Eiduka finišēja pēc trim
minūtēm un 24,32 sekundēm,
ieņemot 32. vietu. Finišēšanas
brīdī ar 31. numuru startējusī
Eiduka bija 18. pozicijā, taču
viņu vairākas sportistes pakā
peniski apdzina. No 30. vietā
palikušās Italijas sportistes Kate
rinas Gancas Patrīcija atpalika
par 0,19 sekundēm (!). Šis ir Lat
vijas labākais sasniegums distanču
slēpošanā olimpiskajās spēlēs
dāmu konkurencē. Līdzšinējais
rekords arī piederēja Eidukai,
kuŗa 18 gadu vecumā Phjon
čhanas spēlēs 10 km individuā
lajā disciplīnā ieņēma 44. vietu.
Pirmajā vietā kvalifikācijā ierin
dojās pagājušā gada pasaules
čempione sprintā Jonna Sund
linga, kuŗa tuvāko konkurenti
apsteidza par 5,80 sekundēm.
Savukārt Patrīcija Zviedrijas
slē
potājai zaudēja 15,29 se
kundes.
(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK
Māju vai lauku viensētu. Tālr. +371 27603515.

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

Raimo Vīgants vēsturiskajā
slēpojumā

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!

LAIKS

18

2022. gada 19. februāris – 25. februāris

IN MEMORIAM

Mārtiņš Rītiņš

1949.gada 19. oktobrī – 2022. gada 11. februārī
Latvija un latvieši visā pasaulē
ar dziļām skumjām aizvadījuši
Mūžībā izcilo pavāru, kulinārijas
guru, pieredzes un vieduma
bagātu cilvēku ar izcilu humora
izjūtu, sabiedrības mīluli Mār
tiņu Rītiņu. Viņa mūžs bija
vēstījums par trūcīgos apstākļos
auguša latviešu zēna ceļu līdz
kvēlāko sapņu piepildījumam,
lieliskai karjerai un dzīves
daudzkrāsainības pieredzei.
Mārtiņš Rītiņš bija ne tikai
izcils un tālu aiz Latvijas robe
žām slavens pavārs, bet arī
spilgts un iedvesmojošs paraugs
tam, kā cilvēks paša spēkiem
dzīvē sasniedzis augstākās virsotnes profesijā – viņa kulināros
sasniegumus cildinājuši dažādu
valstu monarchi, prezidenti,
augstas amatpersonas un māk
slinieki. Viņu mielasta galdu
servēšanā talkā lūguši visi Lat
vijas prezidenti, ievērojamas
personības. Vienlaikus Lielbrita
nijā dzimušais Mārtiņš Rītiņš
iemiesoja trimdas latvieša pa
raugstāstu par atgriešanos dzim
tenē, iekļaušanos tās sabiedrībā,

dāvājot Tēvzemei to pieredzi,
kas gūta aiz Latvijas robežām.
M. Rītiņa cilvēciski siltā perso
nība radusi simpātijas un atbalsi
ne tikai viņa kulinārijas šedevru
baudītājos, bet arī visplašākajā
sabiedrībā. Mārtiņš iesaistījies

labdarības kustībā, ir Mārtiņa
fonda patrons, atbalstījis Latvijas
bērnu SOS ciematus, izpelnījās
arī godu kļūt par lāpnesi Lon
donas Olimpisko spēļu lāpas ie
degšanas ceremonijā.
Mārtiņš Rītiņš 1971. gadā ab

sol
vējis Vestminsteras Techno
loģiju kolledžu Londonā. No 20.
gs. 70. gadu vidus līdz 90. gadu
sākumam viņš strādāja dažādos
ēdināšanas uzņēmumos Grand
Metropolitan Hotels ķēdē. 1984. –
1992. gadā bija Martins Catering

Ltd. īpašnieks Toronto.
Kopš 1994. gada rīdzinieki un
pilsētas viesi iecienījuši M. Rītiņa
izveidoto restorānu Vincents, kas
ieguvis starptautiskās atzinības
titulu kā restorāns Nr. 1 Rīgā,
godināts kā Baltijas valstu labā
kais restorāns. Šie sasniegumi
radīti nenogurstoša darba rezul
tātā. Darbā viņš sevi netaupīja –
ja vajadzēja, strādāja pat 16 stundu bez pātraukuma, gatavojot
mielastu karalienes Elizabetes II
vizītes (2006) laikā, bez miega
pavadot 29 stundas. Un patīkami
pārsteidza viesus ar savu atjau
tību, lielisko humoru, cilvēcisko
šarmu.
M. Rītiņš ir kustības slow food
aizsācējs Latvijā, nenogurstoši
aicinot tautu ne tikai atteikties
no ātrajām uzkodām un pie
vērsties pavārmākslai ikvienā
mājsaimniecībā, bet arī – sagla
bāt vecās dārzāju, augļu un ogu
šķirnes, izvairīties no globalizā
cijas, uzturēt Latvijai raksturīgas
pārtikas tradicijas.
M. Rītiņš bija Latvijas patriots.
Viņam bija svarīga izaugsme it
visās jomās, sākot ar savu pa
vārmākslas nozari līdz vietējās
uzņēmējdarbības veicināšanai.
Restorānā Vincents viņš allaž
deva priekšroku Latvijas pārtikas
produktu audzētāju ražojumiem,
turēja godā tradicionālās latviešu
receptes. Nenovērtējams ir viņa
devums jauno pavāru skološanā,
un audzēkņi turpina M. Rītiņa
aizsākto attiecībā uz nacionālā
kulinārā mantojuma godāšanu.
2007. gadā Mārtiņš Rītiņš apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
2011. gadā Rīgas dome nominā
cijā Gada rīdzinieks pasniedza
M. Rītiņam Atzinības rakstu „Par
ieguldījumu Rīgas restorānu un
Latvijas ēdināšanas kultūrvides
attīstīšanā un to starptautisku
populārizēšanu”.
Izcilais tautietis Mārtiņš Rītiņš
ar sava mūža darbu ir pelnījis
godu būt Latvijas jaunlaiku vēs
tures nozīmīgāko personību pulkā.
Vieglas smiltis Tev, mīļo Mār
tiņ! Paldies, ka biji mūsu lasītāju
pulkā, paldies par skaistajiem un
iedvesmojošiem brīžiem, kad
tikāmies!
Visdziļākā līdzjutība Andre
jam, Jānim, daudzajiem krust
bērniem un talanta cienītājiem!
Skumjās –
LIGITA KOVTUNA

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un in

formāc.daļas vadītāja Una Vei
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com.

Mārtiņš nes Olimpisko lāpu

Jaunībā Kanadā

Baltezerā

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīko
jumi notiks, vai tie ir atcelti!
PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Biedrības biedru pilnsapulce

Sestdien, 26. februārī, plkst.
11.00 Point Brittany āra pa
viljonā 5220 Brittany Dr. S., St.
Petersburg, FL 33715.
Lūdzam sekot mūsu Facebook
lapai “Latviesu Biedriba St.
Petersburg FL”. Sīkāku infor
māciju par pasākumiem var
uzzināt Biedrības Facebook
lapā vai zvanot Dacei Nebarei.
Tel: 917-755-1391.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim
das dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonas-trim
dasdraudze@gmail.com.
(Turpināts 19. lpp.)

2022. gada 19. februāris – 25. februāris
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Tālr.: 617-232-5994. Māc.
Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@
gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com;www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds. Māc. Gun
dega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. 1-773-818-6965 st. Peters.
latvian.church@gmail.com Ivars
Spalis (ivspalis@gmail.com),
priekšnieks.
Dievk. notiek svētdienās
10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). 27.
feb. Dievkalpojums (diak.Guna
Reina) dievkalpojumi notiek
plkst 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
Dievkalpojumi divreiz mēnesī
2:30 pēcpusdienā ar viesmācī
tāju Igoru Safinu. 20. februārī
Dievkalpojums ar dievgaldu.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown

Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Mac.Gija Galina.
20. februāris Dievkalpojums
ar dievgaldu plkst.11:00. 27.
februāris Dievkalpojums plkst.
11:00.
Seko draudzes gada sapulce.
6. marts Plkv. Oskara Kalpaka
piemiņas dievkalpojums plkst.
11:00. 13. marts Dievkalpojums
ar dievgaldu plkst. 11:00. 20.
marts Dievkalpojums plkst.
11:00. 27. marts Dievkalpojums
plkst. 11:00. 3. aprīlis Dievkal
pojums plkst. 11:00. 10. aprīlis
Dievkalpojums – Pūpolu svēt
diena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums
paziņosim e-pastā vai pa tāl
runi tiem kam nav datora.
Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: Faith Lutheran Church.
(2740 Fuller Ave NE, Grand
Rapids MI 49505.) Tālr: 616361-6003.) Māc. Aija Graham.
Dr.pr. Ivars Petrovskis, 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, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Latviešu ev. lut. apvie
notā draudze notur klatienes
dievkalpojumus katru svēt
dienu, plkst. 10:00. Parallēli
pieejami sprediķu ieraksti drau
dzes YouTube kanālā (meklē
šanas atslēgas vārds “Latviešu
Apvienotā draudze Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu dr.:
Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu mā
cītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets
katra mēneša otrā ceturtdienā
plkst. 11:00 sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062.
19. februārī 11.00 ar diev
galdu, māc. Igors Safins

HELGA ZEMGALS COSS

Dzimusi 1928. gada 28. oktobrī Rīgā,
Mirusi 2022. gada 3. janvārī Hyannis, Massachusetts
Dziļās sērās piemin:
MĀSAS LILITA ZEMGALS, ASTRĪDA CUTTER
UN BRĀLIS EDVĪNS ZEMGALS
MEITAS CYNTHIA COSS, CATHERINE MORRISON
UN MAZBĒRNI

Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Mine
apoles-St. Paulas latviešu evaņ
ģeliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek
katru nedēļu, tos var skatīties
mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
www.draudze.org vai www.tervete.org. pr. Jānis Mateus tālr.:
514-4812530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian
Lutheran Church, P.O. Box.
1008, Maplewood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā Prie
daine, 1017 State Route 33,
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko. E-mail:
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101.
20. februārī 11:00 Dievkal
pojums Priedainē. Lūdzu, sekot
draudzes informācijai par ie
spējamām izmaiņām.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine
Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY.
St. Andrew bazn. 335 Rey
nolds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th
Street, New York, NY.

Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
San Diego Draudzes diev
kalpojumi: Dievkalpojumi no
tiks iekšienē un jānēsā sejas
maskas!
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
20. feb. Dievkalpojums ar diev
galdu. 27. feb. Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308).
Diakone
Linda
Sniedze-Taggart.

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

MĀRTIŅA RĪTIŅA
(19.10.1949.-11.02.2022.)
aiziešanu Mūžībā.

St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds.T:515-991-4640
–
sazināties ar Andri Ritumu,
727-797-1933. Dievkalpojumi
un bibeles stundas notiek Faith
Lutheran baznīcā, kas atrodas
2601 49th Street North, St.
Petersburg, FL
Dievkalpojumi svētdienās 2
pm: Bībeles stundas svētdienās
2 pm:, 20. februārī 27. februārī
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H 2S1),
tālr: 6479-865-604, E-pasts:
grietins@gmail.com. Priekš
nieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn.
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr.
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane. Svētdienas
diev
kalpojumi sāksies plkst.
11:00. Trešdienās svētbrīžu
laiks paliek nemainīgs – plkst.
10:00. Pieslēgšanās norādes ir
atrodamas draudzes mājaslapā.

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

Džons Donns (1571–1631)
No septiņpadsmitās meditācijas
Neviens cilvēks nav sala, neviens nav viens,
ikviens ir kontinenta neņemama daļa.
Ja jūra aizskalo kaut mazu kukurznīti,
tas Eiropai ir zudis tikpat kā zemes rags,
un tā ik draugs, ik tuvinieks, ik cilvēks,
ko paņem nāve, samazina mani
kā neņemamu daļu visas cilvēces.
Un tāpēc nejautā, kam kapos zvana zvans.
Zvans zvana tev. Zvans zvana man.
(Atdzejojis Valters Nollendorfs 11.-13.02.2022.)

Mūžībā aizsaukts

Dr. ANDREJS BAIDIŅŠ

Dzimis 1930. gada 16. decembrī Dauguļu pagasta “Gāršās”,
miris 2021. gada 25. novembrī Wilmington, Delaware, ASV.
VIŅU PIEMIN SIEVA DZINTRA, DĒLI JURIS UN ANDRIS (“ANCIS”),
MĀSA ILZE
UN RADI ASV, AUSTRĀLIJĀ UN LATVIJĀ.

Gribēju zilajās tālēs vēl iet,
… satumsa nakts.
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P E K I NAS Z I E M AS OL I M P I SKĀS SP Ē L E S
(Turpināts no 17. lpp.)
Sacensībās piedalījās vēl četras
Latvijas sportistes. Samanta Krampe
ieņēma 73., (+37,63 sekundes),
Kitija Auziņa –76. (+42,57) un
Estere Volfa – 81. vietu (+54,33).
Šis ir Latvijas labākais sasnie
gums distanču slēpošanā olim
piskajās spēlēs dāmu konku
rencē. Līdzšinējais rekords arī
piederēja Eidukai, kuŗa 18 gadu
vecumā Phjončhanas spēlēs desmit kilometru individuālajā dis
ciplīnā ieņēma 44. vietu.
Patrīcija Eiduka 10 km dis
tancē klasiskajā stilā izcīnīja 23.
vietu, distanci veiot 30 minūtēs
un 34,7 sekundēs, no uzvarētājas
norvēģietes Terēzes Juhaugas
atpaliekot par divām minūtēm
un 28,4 sekundēm.

Komandu stafete

Pekinas Olimpiskajās spēlēs
debitēja Latvijas slēpošanas ko
manda, kas izcīnīja 17. vietu 4x5 km
stafetē sievietēm. Latvijas ko
mandu pārstāvēja Patrīcija Ei
duka, Kitija Auziņa, Baiba Ben
dika un Samanta Krampe.

Martins un Tomass Dukuri
aizvadīja ne tik veiksmīgu izšķi
rošo braucienu, izstājoties no
cīņas par medaļām. Martins
Dukurs līderim četru braucienu
summā atpalika 1.75 sekundes,
ierindojoties astotajā vietā. To
mass Dukurs pieļāva nelielu
kļūdu un aizvadīja sliktāko no
saviem braucieniem, kopumā
no līdera atpaliekot 2,2 sekundes.
Tomasam – devītā vieta. Par
čempionu kļuva Vācijas skeletonists Kristofers Grotērs, otrajā
vietā ierindojas viņa tautietis
Aksels Jungks, zaudējot Grotē
ram 0,70 sekundes, trešo vietu
izcīnīja Ķīnas sportists Jaņs
Veņgans, kas līderim zaudēja
0,75 sekundes.
Brāļiem Dukuriem pareizās
atslēgas ķīniešu uzbūvētajā viltī
gajā trasē neizdevās atrast, bet
vēl jo būtiskāk, ka nepārprotami
kļuva skaidrs – skeletons ir neatgriezeniski mainījies. Līdzīgi kā
bobslejā, arī skeletonu būvē pa
reizie techniskie risinājumi kļu
vuši vismaz par pusi uzvaras. Lai cik
izsmalcinātas pilotēšanas prasmes
skeletonists rādītu, bez ātrākajām
kamanām var cīnīties vairs tikai
par otrā plāna mērķiem.

Deniss Vasiļjevs un
„Romeo un
Džuljeta”

Deniss Vasiļjevs izvēles pro
grammā pieļāva kļūdu sava sliPatrīcija Eiduka (pa kreisi)
dojuma sākumā, tomēr kopvēr
// FOTO: EPA
tējumā viņš spēja uzlabot savas
Sacensības ļoti labi iesāka pozicijas.
Eiduka, kas pirmo pusi sava
posma turējās kopā ar līderēm.
Taču turpinājumā latviete sa
skrējās ar Norvēģijas pārstāvi,
abām piedzīvojot kritienu. Ei
duka ātri steidza atpakaļ dis
tancē, taču līdeŗu grupa jau bija
paspējusi atrauties. Pēc pirmā
posma Latvija bija 11. vietā, no
pirmajā vietā esošās slēpotājas
Lai gan Vasiļjevs pieļāva divas
atpaliekot 59,5 sekundes. Otrajā kļūdas slidojumā, pēc sava snie
posmā Latvijai startēja Auziņa. guma viņam bija labākais vērtē
Viņa atkrita četras pozicijas jums tobrīd izvēles programmā
zemāk, no līderes atpaliekot trīs un summā kopvērtējumā Vasiļ
minūtes un 8,4 sekundes.
jevs ieņēma 13. vietu. Pirms čet
Izcilu braucienu aizvadīja riem gadiem Phjončahnā dau
Bendika, kas Latviju pacēla uz gavpilietis ieņēma 19. vietu. Iz
13. vietu. Pēc 15 kilometriem vēles programmu Vasiļjevs sliLatvija no līderēm atpalika trīs doja, skanot Sergeja Prokofjeva
minūtes un 18 sekundes. Pēdējos “Romeo un Džuljetai”. Deniss
piecus kilometrus Latvijai veica kļūdījās pirmajā techniskajā
jaunā slēpotāja Krampe. Viņa elementā četrkāršajā salhovā,
finišu sasniedza 17. vietā, no taču tas viņu stipri neizsita no
uzvarētājas atpaliekot septiņas līdzsvara, turpinājumā emocio
minūtes un 39,6 sekundes. Par nāli slidojot bez lielām kļūdām.
uzvarētājām kļuva Krievijas
olimpiskās komitejas komanda,
Biatlons
kas par 18,2 sekundēm apsteidza
Vāciju. Bronza tika Zviedrijai.
Baiba Bendika biatlonā 7,5 km
sprintā ierindojās 50. vietā, pie
trīs kļūdas ugunslīnijā, kas
Neizdodas ļāva
laupīja viņai izredzes uz augstu
iesaistīties cīņā par vietu, taču viņa spēja kvalificēties
sacensībām.
medaļām iedzīšanas
Par olimpisko čempioni šajā
disciplīnā tika kronēta norvēģiete

Marte Olsbu Reiselande, kuŗa
finišu sasniedza 20 minūtēs un
44,3 sekundēs, un ugunslīnijās
nepieļāva nevienu kļūmi. Bendika
finišēja 23. minūtēs un 20,7, se
kundēs, kas bija divas minūtes un
36,4 sekunes lēnāk par čempioni.
Baiba Bendika 10 km iedzī
šanas sacensībās finišēja 48.
vietā, četrās šaušanās pieļaujot
sešas kļūdas, bet savu trešo zelta
medaļu Pekinā izcīnīja Marte
Olsbu Reiselande.

Vārtus Latvijas izlases labā guva nis. Viņš arī norādīja, ka katra
Ronalds Ķēniņš un Miks Indra olimpiada bijusi īpaša.
šis. Triju grupu uzvarētājas un
labākās otrās vietas ieguvējas
Miks Zvejnieks
uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet
pārējās astoņas komandas izslēg atkārto brāļa rekordu
šanas spēlē noskaidros atlikušās
ceturtdaļfināla dalībnieces. Lat
vijas hokeja izlase Pekinas olim
pisko spēļu astotdaļfinālā jeb play
off pirmajā kārtā spēkiem mē
rojās ar Dānijas valstsvienību.

Latvija – Zviedrija
2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Miks Zvejnieks (attēlā) kalnu
slēpošanas sacensībās milzu sla
loma disciplīnā finišēja augstajā
26. vietā, atkārtojot brāļa Kris
tapa Zvejnieka panākto rezultātu
pirms četriem gadiem Phjončhanā.
Savukārt valsts rekords pieder
Ivaram Ciagunam, kuŗš 2002. gadā
Sotleiksitijas spēlēs finišēja 25. po
zicijā slaloma disciplīnā.
Liene Bondare slaloma discip
līnā pēc pirmā brauciena ieņēma
48. vietu, bet otrā brauciena vidū
izskrēja no trajektorijas un izlaida
vārtus, kā rezultātā palika bez
rezultāta.

Latvijas hokeja valstsvienība
pirmajā spēlē olimpiadā aizrau
jošā un saspringtā spēlē ar mi
nimālu rezultātu zaudēja Zvied
rijas izlasei – 2:3.
Valstsvienības galvenais tre
neris Harijs Vītoliņš pēc spēles
sarunā ar Latvijas žurnālistiem
atzina, ka acīmredzami pietrūka
spēles ritma un sākums bija ne
daudz chaotisks, taču tas esot
bijis paredzami, ņemot vērā ap
stākļus, kā aizrit šī sezona un ar
kādām grūtībām komandas sa
skaras Pekinā. “Kā jau teicām,
pret zviedriem jāspēlē kontakta
spēle. Patika komandas raksturs,
kad nenolaidām rokas pēc nonāk
šanas iedzinējos ar 0:3. Varbūt
jāuzlabo disciplīna, lai nedotu
iemeslu noraidīties.

Latvija – Somija
1:3 (0:0, 0:1,1:2).

Latvijas hokeja valstsvienība
ar 1:3 zaudēja Somijas valstsvie
nībai otrajā C grupas spēlē olim
pisko spēļu grupu turnīrā. Spēle
iesākās gana aktīvi. Drīz vien
savainojumā iedzīvojās uzbru
cējs Lauris Dārziņš, kuŗš pieklibodams devās uz ģērbtuvēm.
Trešās trešdaļas ievadā Latvijai
atkal radās iespēja spēlēt skait
liskajā vairākumā. Un beidzot
izdevās izlīdzināt rezultātu. Tei
cams metiens Rodrigo Ābola
izpildījumā, rezultāts kļuva 1:1.
Turpinājumā noraidījumu saņēma
Gints Meija, pēc tam Richards
Bukarts, bet somi to neizmantoja.
15. minūtē Leo Komarovs pielika nūju, ripa mainīja lidojuma
virzienu – 1:2. Mazliet vairāk
nekā minūti līdz spēles beigām
Marko Anttila dzēsa Latvijas iz
lases komandas izredzes uz atspē
lēšanos. Galvenais treneris Harijs
Vītoliņš gan pieprasīja epizodes
pārskatīšanu, jo vārtsarga Kal
niņa darbība bija traucēta. Vārti
tika ieskaitīti, un Gints Meija
devās uz noraidīto soliņa par
spēles laika vilcināšanu – 1:3.

Latvija – Slovakija
2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Martins Dukurs
// FOTO: Reuters/ScanPix

Latvijas hokeja valstsvienība C
apakšgrupas noslēdzošajā spēlē
piedzīvoja pārliecinošu zaudē
Baiba Bendika distances finišā jumu pret Slovakijas izlasi.

Latvija – Dānija 2:3
(1:1, 1:1, 0:1)

Spēlei pret Dānijas valstsvie
nību bija izšķīrēja nozīme: uz
varētāja komanda uzreiz iekļūtu
ceturtdaļfinālā, bet zaudētājiem
jābrauc mājās. Mums iznāca
otrais variants, dāņi bija veik
smīgāki, īpaši spēles pēdējās mi
nūtēs. Abus vārtus mūsu vienī
bas labā guva Lauris Dārziņš.
Tādējādi Latvijas hokejisti olim
pisko turnīru beidza, zaudējot
visās spēlēs.
Pēc spēles izlases treneris
Harijs Vītoliņš neslēpa, ka ko
mandai bija daudz labu iespēju,
taču tās netika izmantotas.

Daugaviņš un
Dārziņš: Spēle pret
Dāniju bija pēdējā
Latvijas izlasē

Latvijas hokeja izlases spēlētājs
Kaspars Daugaviņš pēc zaudē
juma Dānijai ar 2:3 pēcspēles
intervijā paziņoja, ka šī viņam
bija pēdējā spēle Latvijas izlasē.
Šādu pašu lēmumu pieņēma arī
Latvijas izlases kapteinis Lauris
Dārziņš. “Gribēju skaisti aiziet,
bet nesanāca,” teica Daugaviņš.
“Jādod iespēja jauniem spēlē
tājiem.”

Lauris Dārziņš // FOTO:
Reuters/David W Cerny
Tāpat arī Dārziņš pēc spēles
sacīja, ka šī viņam bija pēdējā
spēle izlasē. Viņš arī norādīja, ka
nav pieņēmis gala lēmumu, vai
turpinās karjēru, pārstāvot kādu
hokeja klubu. “Gāju vakar gulēt
ar domām, ka vēl būs pāris
spēles,” pēc zaudējuma teica ho
kejists. “Šo visu beigās atcerēšos
ar smaidu,” sacīja izlases kaptei-

Bobslejs

Olimpiskās spēles Pekinā jau
zenītā, lielākā daļa renes sporta
veidu dalībnieku jau sacensības
noslēguši, bet vēl palikusi viena
no galvenajām intrigām – bobslejs. Pēc pirmās sacensību die
nas Oskara Ķibermaņa divnieks
ierindojās devītajā vietā, bet
Emīla Cipuļa – 17. pozicijā.
Divu braucienu summā pēc sa
censību pirmās dienas labākais
bija vācieša Frančesko Frīdricha
pilotētais divnieks.

Markusa
Vinogradova debija

19 gadus vecais Markuss Vino
gradovs ir pirmais Latvijas pār
stāvis olimpisko spēļu ziemeļu
divcīņas sacensībās kopš 1936.
gada. Pekinā Markuss ierindojās
44. vietā. Tramplīnlēkšanā no nor
mālā tramplīna viņš sasniedza
72 metrus un tika pie 55 punktiem, kas deva 43. vietu 44 kva
lificēto sportistu konkurencē. 10
km distancē Vinogradovs devās
piecas minūtes un 12 sekundes
aiz līdeŗa, beigās čempionam zau
dējot deviņas minūtes un 26,7
sekundes. Par čempionu kļuva
Vincencs Gaigers no Vācijas.
Markuss Vinogradovs startēja
ziemeļu divcīņā ar lēkšanu no
lielā tramplīna. 10 km distancē
viņš nefinišēja.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Apkārt
olimpiskajai laternai

* 16 gadus vecā Estere Volfa, kuŗas
mamma Ieva Cederštrēma-Volfa divas
reizes piedalījusies olimpisko spēļu biatlona sacensībās, ir visu laiku otra jaunākā
Latvijas olimpiete Ziemas spēlēs. 1994.
gadā Lillehammerē 16 gadu vecumā startēja
Jeļena Berežnaja, kuŗa tolaik bija piecus
mēnešus jaunāka par Volfu.
* Ziemeļamerikā zināmākā igauniete ir 19 gadus jaunā frī
staila slēpotāja Kellija Sildaru. Šī olimpiskā debitante bija arī
mūsu ziemeļu kaimiņu galvenā olimpiskā cerība. Kellija Sildaru
izcīnīja olimpisko bronzas godalgu sloupstailā. Šī Igaunijai
bija pirmā medaļa Pekinas Ziemas olimpiskajās spēlēs.

