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Uz redzēšanos Pekina, esi sveicināta, Milāna!
Noslēgušās XXIV Pekinas Ziemas olimpiskās spēles

Akcija “Karogs par mieru Ukrainā”

Apliecinot solidaritāti ukraiņu tautai, 17. februārī Rīgā pie Brīvības pieminekļa pulcējās cilvēki simboliskā akcijā Ukrainas 
atbalstam. Akcijas ietvaros laukumā pie Brīvības pieminekļa Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko (Olexandr 
Mischenko) kopā ar vēstniecības darbiniekiem, Rīgas galvu Mārtiņu Staķi, Saeimas deputātiem, Ukrainas diasporas pārstāvjiem 
un diplomātiem 30 minūtes turēja rokās aptuveni 30 metrus gaŗu Ukrainas zilidzelteno karogu // Foto: Kristaps Gulbis, Ārlietu 
ministrija

Vairāk par notikumiem Krievijā – Ukrainā lasiet 7., 11., 12. un 18. lpp

XXIV ziemas olimpiskās spē -
les sasniegušas savu izskaņu, un 
20. februārī Pekinas nacionālajā 
stadionā norisinās svinīgā no -
slēguma ceremonija. Noslēguma 
ceremonija sākās ar māksli  nie-
ciskiem priekšnesumiem, bet 
pēc tam stadionā iesoļoja valstu 
karognesēji, Latvijas karogu ne -
sot bobsleja stūmējam Matīsam 
Miknim. Pēc karognesējiem 
stadionā ienāca arī pārējie spor-

Pekinas Ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Lat 
vijas karogu nesa bobsleja stūmējs Matīss Miknis // Foto: Reuter

tisti, kuŗi vēl nebija atstājuši 
Pekinu.

Nākamās Ziemas olimpiskās 
spēles 2026. gadā notiks Italijas 
pilsētās Milānā un Kortīnā 
d’Ampeco, bet 2030. gada olim-
pisko spēļu norises vieta vēl nav 
izvēlēta. Pēc olimpiskajām spē-
lēm turpat Pekinā no 4. līdz 13. 
martam norisināsies paraolim-
piskās spēles.

(Vairāk lasiet 13. lpp.)
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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: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

Redakcija Rigā, Ģertrūdes ielā 27, Riga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa  www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040

epasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 3854256

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

L A S Ī T Ā J A S  B A L S S

Nedēļas gudrība
“Arī cilvēktiesības savā bezgalīgumā šodien ir pārprastas. Tā ir problēma, kas Eiropu 

beigās aprīs. Nedrīkst līdz absurdam pārspīlēt ne cilvēku, ne kaķu tiesības.”

Māra Zālīte, dzejniece

Nedēļas teikums
“Ja Latvijā lielākajai daļai cilvēku nav ne mazākā priekšstata par amerikāņu futbolu, beis-

bolu vai Indijā populāro kriketu, tad kāpēc lai pārējā pasaule interesētos par bobsleju?.”

Juris Lorencs, žurnālists

Pērnais gads daudziem no 
mums sabremzēja biznesa apri-
ti, lika mainīt paradumus vai 
pat vispār mainīt savu darbības 
jomu, taču ne Valdai! Ja kāds 
vēl nezina – Valda Rainey ir 
modes māksliniece no Ņū  džer-
sijas. Viņas šuvējas – mo  de-
lētājas pieredze ir vairāki des-
miti gadu, tāpēc par kvalitāti 
jautājumu nav. Kā saka pati 
māksliniece – cik sevi atceras, 
vienmēr ir šuvusi, un izskatās, 
ka pagājušais gads Valdai ir 
bijusi īsta zvaigžņu stunda. Bet 
– visu pēc kārtas.

Ja citiem cilvēkiem diennaktī 
ir 24 stundas, tad Valdai 
(iespējams, ka mēs kaut ko 
nezinām par laika sistēmu 
pilsētiņā Wayne, kuŗā dzīvo un 
strādā mana stāsta varone!) 
stundas diennaktī liktenis 

Kad 24 stundas ir vairāk nekā 24 stundas

dress code: ēģiptiešu stilā. Uz 
dzimšanas dienas atvērto party 
ieradās arī ... Haiti vēstnieks 
Hugues Sanon ar savu drau-
dzeni, topmodeli Emmanuella 
Point du Jour. – ”Jo vienmēr 
manos pasākumos notiek ne -
lieli modes šovi,” Valda pamato 
smalko viesu klātbūtni. Un 
melots tiešām nav – jebkuŗās 
svinībās, kas notiek Valdas 
lielajā dārzā, netrūkst nedz 
vēdera prieku, nedz jautrības, 
nedz kleitu. Tādās reizēs Valdas 
pagalms pārtop par tādu kā 
pasaku valstību, jo vienā brīdī 
pa stilizēto mēli sāk defilēt 
skaistas sievietes vēl skaistākos 
tērpos, un tu jūties kā pilī. 
Kāpēc pilī? Jo mākslinieces stils 
gadu gaitā ir izveidojies ļoti 
smalks, svinīgs un grezns. Tērpi 
tiešām ir eleganti, sievišķīgi un 

darba rezultāts, jo pēdējos 
dažos gados Valdas dizaina 
paraugi ir publicēti arī modes 
žurnālos. Nesen īpaši Time 
Squere Billboard Valda Rainey 
šuva dizainētu tērpu. Novembrī 
notika arī liels šovs Ņujorkā – 
Manhattan Motorcars Black Tie 
Magazine Event. Minētajā mo -
des šovā Valdas tērpus pieteicās 
demonstrēt plašai publikai 
pazīstamā aktrise un modele 
Anna Kulikova. Šajā pasākumā 
Valda debitēja arī kā vīriešu 
tērpu dizainere ar modes līniju 
“Distinguished Gentlemen Col 
lection”.

Kā stāsta šova liecinieki, 
Valdas tērpi raisīja plašu pub-
likas atsauksmi. Pierādījums 
tam ir piedāvājums izrādīt 
tērpus Palm Beach Floridā, 
nākamajā pavasarī. Un Parīzes 

iedalījis krietni vairāk. Viņa 
gan šuj pēc pasūtījuma drēbes, 
gan veido savas kollekcijas, gan 
rēgulāri piedalās dažādos mo -
des šovos, gan arī bieži ieprie-
cina draugus ar savām organi -
zātores spējām veidojot pasā-
kumus, gan kūpina gaļu un 
zivis (starp citu, pašas izvei-
dotajā kūpinātavā un nereti arī 
pašas izmakšķerētās), gan ga -
tavo ēdienus pasūtījuma ban-
ketiem. Viņa ir arī Ņujorkas 
Daugavas Vanadžu priekšniece.

Kas tad ar Valdu notika 
aizvadītajā gadā? Sākās viss 
pavasarī. Aprīlī Valda sadomāja 
savu apaļo jubileju svinēt tādā 
kā atvērta pasākuma veidā, kur 
speciāli neviens nebija aicināts, 
tomēr ierasties varēja visi, kas 
vēlējās. Līdzīgi kā indiešu 
kāzās! Tā nu sanākuši vairāk 
nekā 50 viesi. Lai būtu inte-
resantāk, visiem bija noteikts 

veidoti no īpaši izmeklētiem 
audumiem. Valda pati saka, ka, 
staigājot pa daudzajiem audu-
ma veikaliem Ņujorkā, iegā-
dājas audumu tikai tad, ja tas ar 
kaut ko īpaši piesaista aci un ja 
galvā tai pašā brīdī jau rodas 
gatava dizaina projekts. 

Dzimšanas dienas sajūsma ar 
modes šovu nebeidzās. Lielā-
kais pārsteigums tikai sekoja, 
proti, Valdai tieši dzimšanas 
dienā tika pasniegta balva – 
viņu atzina par gada labāko 
dizaineri Ņujorkā. – “Man pa -
sniedza apbalvojumu Ņujorkas 
spēcīgo sieviešu organizācija. 
Personīgi bija ieradusies šīs 
organizācijas prezidente Mo -
nika Haque, lai svinīgi nodotu 
šo apbalvojumu,” iespaidos 
dalās balvas ieguvēja.

Bet, protams, šis sasniegums 
nebūtu iespējams viena gada 
laikā. Šī atzinība bija loģisks 

modes nedēļā 4. jūlijā. Par to, 
kā Valdai veiksies 2022. gada 
pavasarī ar kollekcijas izrā dī-
šanu Floridā, noteikti pastās-
tīšu, bet pagaidām – laimīgu un 
galvenais – visiem skaistu 
Jauno gadu!

P.S. Ar nolūku noslēpu līdz 
raksta beigām vēl vienu Valdas 
talantu – mākslas foto. Jau de -
cembrī 10 Valdas Rainey foto-
grafijas tika publicētas mākslas 
žurnālā “Artistic Vizions”, bet 
pamazām māksliniece gatavo-
jas arī personālizstādei Ņu -
jorkā. Kur tieši – pagaidām 
viņa klusē, bet līdzko darbi 
izstādei būs gatavi, arī par to 
noteikti paziņošu.

Ar sveicieniem –
Valdas cienītāja no tālās 

Liepājas Latvijā
AGNESE KUPLĒNA

Foto no personiskā archīva



LAIKS 32022. gada 26. februāris – 4. marts

XV Vispārējo latviešu Dzies-
mu un Deju svētku Rīcības 
komiteja turpina plānot un 
organizēt svētkus ar pārliecību, 
ka festivāls turpināsies kā plā-
nots, neraugoties uz Covid19 
pandēmiju. Dalībniekiem jābūt 
gataviem ievērot veselības un 
drošības pasākumus, piemē-
ram, iespējamās vakci nā cijas 
prasības, pārbaudes un sejas 
maskēšanu atkarībā no Mine-
sotas Veselības departamenta 
vadlīnijām, štata un vietējiem 
noteikumiem, kā arī CDC ie -
teikumiem festivāla laikā. Tu -
vojoties svētkiem, dalīsimies ar 
detalizētāku informāciju un 
atjauninājumus par konkrētiem 
pasākumiem.

Mēs ļoti priecājamies, ka tik 
daudz cilvēku jau plāno ap  mek-
lēt: kopš 2022. gada janvāŗa ir 
pārdotas vairāk nekā 4600 bi -

ļetes, ir rezervētas 500 viesnīcu 
telpas, vairāk nekā 500 koŗa 
dalībnieku ir ieinteresēti dzie-
dāt, un vairāk nekā 600 tautas-

deju dejotāju ir pieteikušies uz 
galveno tautasdeju izrādi.

Mēs labprāt JŪS tur redzētu! 
Nav par vēlu pirkt biļetes vai 

piedalīties kā dziedātājam/ai, 
dejotājam/ai, māksliniekam/
cei vai tirdziņa pārdevējam/ai.

Vairāk informāciju var atrast 
svētku mājaslapā latviansong-
fest2022.org, kur arī var ie  gā-
dāties biļetes uz svētku sarī-
kojumiem. Tur arī ir iespējams 
nopirkt oficiālās XV Latviešu 
Dziesmu svētku somiņas, 
T-kreklus, maskas un hoodie-
džempeŗus. Drīz būs vēl vairāk 
lietu!

Paldies par entuziasmu, at -
balstu un pacietību! Mēs ne -
varam sagaidīt, kad tiksimies 
šovasar no 29. jūnija līdz 4. 
jūlijam St. Paulā, Minesotā!

latviansongfest2022.org

Svētki notiks!
Līdz XV Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem ASV mazāk nekā pieci mēneši

Ņujorkas Kultūras diena notiks klātienē
Ņujorkas latviešu organi zā-

ciju padomes rīkotās Kul tūras 
dienas notiek jau kopš 1960.
gadiem, ziemā, kad pacilājošā 
programma padara gaišākas 
gada gaŗākās dienas. Šogad, 
pēc pagājušā gadā neklātienē 
pavadītajām Kultūras dienām, 
Ņujorkas latviešu organizāciju 
padome aicina tuvus un tālus 
viesus apmeklēt 2022. gada 
Kul tūras dienas ar programmu 
vēsturnieci un starptautisko 
attiecību speciālistes Marikas 
Selgas un ģitārista un kom-
ponista Matīsa Čudara sabied-
rībā.

Marika Selga nolasīs lekciju 
par tēmu “Latvijas un ASV at -
tiecību pirmsākumi”. (Lekcija 
būs latviešu valodā ar parallēlu 
power point prezentāciju angļu 
valodā). Marika Selga apraksta 
savu prezentāciju šādi: “Šogad 
atzīmēsim Latvijas un ASV dip-
lomatisko attiecību simtgadi. 
Šajā lekcijā uzzināsiet par 
situāciju Latvijas territorijā tās 
dibināšanas laikā, un ASV 
sniegto palīdzību 1919.-1922. 
gadā, kā arī par ASV orga ni-
zācijām, kas darbojās Latvijā, 
piemēram, American Relief Ad 
ministration un American Red 
Cross. Īsi tiks raksturota Ame-
rikas latviešu organizāciju dar-
bība pirms Latvijas dibi nā ša-
nas, īpaši, Amerikas Latviešu 
tautiskās savienības loma Lat-
vijas interešu aizstāvēšanā. Tiks 
ieskicēta Latvijas pirmā oficiālā 
pārstāvja Ludviga Sējas darbība 
ASV no 1921. gada līdz 1923. 
gadam un norises saistībā ar 
konsulātu Ņujorkā. Viens no tā 
laika posma ārpolītiskajiem 
uzdevumiem bija panākt, ka 
ASV atzīst Latviju de jure. ASV 
atzina Latvijas Republiku 1922. 
gada 28. jūlijā.”

Marika Selga absolvējusi Lat-
vijas Universitātes Vēstures un 
Filozofijas fakultāti; starptau-
tisko attiecību studijas Latvijas 
Universitātes Starptautisko 

ANITA 
BATARAGA

attiecību institūtā; Latvijas 
Universitātē ieguvusi maģistra 
gradu sabiedrības pārvaldē. 
Profesionālā pieredze veidoju-
sies valsts pārvaldes institū-
cijās, tostarp, Ārlietu ministrijā, 
Vides aizsardzības un reģio nā-
lās attīstības ministrijā, Krizes 
kontroles centrā, kā arī Tieslietu 
ministrijas padotības iestādē. 

2020. gada rudenī M. Selga 
uzsāka studijas Latvijas Uni-
ver sitātes Vēstures fakultātes 
doktora studijas programmā. 
Promocijas darba tēma: “ASV- 
Latvijas attiecības 20.-30. ga  dos: 
ASV sūtniecības Latvijā faktors.”

Jauno komponistu un ģitā-
ristu Matīsu Čudaru ar mums 
iepazīstina komponiste un 
TILTS valdes priekšsēde Dace 
Aperāne ar šādiem vārdiem: 
“Matīss Čudars ir viens no 
izcilākajiem latviešu jaunās pa -
audzes komponistiem, kā arī 
viens no daudzpusīgīgākajiem 
latviešu ģitāristiem, koncertējis 
Latvijā un citās Eiropas valstīs, 
kā arī Dienvidamerikā un ASV. 
Matīss ir vienīgais students no 
visas pasaules, kuŗš 2021. gada 
rudenī uzsāka studijas augst-
vērtīgajā Jeila Mūzikas skolas 
maģistra kompozīcijas pro-
grammā, kā arī saņēma tās 
pilnu mācību stipendiju. Viņš 
ir arī TILTS izcilo talantu fonda 
stipendiāts. Matīss iesāka mū -
ziku mācīties Ogres mūzikas 
skolā, studijas turpinājis Rīgas 
Doma koŗa skolas džeza no -
daļā, un vēlāk – Amsterdamas 
konservatorijā. Komponējis 
jaun darbus Latvijas Radio 
korim, Valsts kamerorķestrim 
Sinfonietta Rīga, Latvijas Na -
cio nālajai Operai un Baletam, 
Latvijas Nacionālajam Simfo-
niskajam orķestrim un citiem 
izciliem koriem, orķestriem un 
ansambļiem Latvijā, Eiropā un 
Amerikā. Daudzu starptau-
tisku konkursu laureāts, 2018. 
gadā nominēts Lielajai mūzikas 
balvai katēgorijā Gada mūziķis. 

Matīss savu mūziku raksturo 
kā “eklektisku mozaīku”, ko 
viņa mūziķa dzīves laikā vei -
dojuši visdažādākie žanri un 
estētikas – no smagā metalla 
līdz gregoriskajiem dziedā ju-
miem. Kultūras dienas koncertā 
Matīss spēlēs improvizācijas un 
skaņdarbu transkripcijas uz 

vēst nieks ASV Māris Selga 
pasniegs Ministra kabineta At -
zinība rakstu Ņujorkas latvietei, 
komponistei Dacei Ape rānei par 
ieguldījumu latviešu mū  zikas 
mākslā, kā arī Latvijas mūzikas 
un mūziķu popula ri zēšanā ār -
valstīs. Šajā ilgi gai dī tajā klā-
tienes brīdī sumināsim arī citus 

varbūt pagājuši nepamanīti.
Kultūras dienas notiks svēt

dien, 20. martā, pulksten 11:30 
no rīta pēc dievkalpojuma, kas 
sāksies 10:30 Ņu  jorkas lat
viešu ev. luteriskās draudzes 
Jonkeru dievnama telpās, 254 
Valentine Ave, (pie Leigthon 
avēnijas), Yonkers, NY.

Ieejas maksa: $25.00; jau nie-
šiem zem 18 gadu vecuma bez 
maksas; studentiem $10.00. 
Informācija: abatarags@opton-
line.net. Pie ieejas būs ne  pie-
ciešams parādīt Covid potes 
apliecinājuma karti (fizisko vai 
telefonā); laipni lūdzam ņemt 
vērā, ka bez minētās kartes, 
sarīkojumu nevarēsit apmeklēt.

Pēc programmas saviesīga 
stunda pie kafijas galda (ja 
pandēmijas apstākļi to neliegs), 
lai pēc bagātīgas programmas 
varam izbaudīt sarunas ar lek-
tori un mākslinieku un, viesim 
ar viesu, vaigu vaigā. Esiet laip-
ni gaidīti!

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Cena: USD 25,–

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

ELMĀRS ZEMOVIČS

MŪZIKĀLĀ LATVIJA 
ATTĒLOS

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

Marika Selga Matīss Čudars

elektriskās ģitāras, kā arī ie  pa-
zīstinās klausītājus ar savu 
mūziku un radošo pasauli.

Sarīkojuma laikā Latvijas 

Ņujorkas sabiedrības laureātus 
ar beidzamajā gadā iegūtajiem 
goda rakstiem un apbalvoju-
miem, kas neklātienes sabiedrībā 
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Kopš bērnības lolotais sapnis ir piepildījies – 
atvērušās filmu pasaules durvis

(Turpināts 5.lpp.)

ASTRA MOORA

Televīzijas skatītāji jau vairākas 
sezonas ar lielu interesi skatās 
seriālu Barry. Vērīgākie būs 
pamanījuši, ka starp seriāla 
veidotāju uzvārdiem ir divi ar 
latviešu diakritiskām zīmēm – 
Artūrs Rūsis un Ēriks Galiņš. 
Artūrs Rūsis Dienvidkalifornijas 
latviešu sabiedrībā ir labi pa -
zīstams. 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības 70 gadu jubilejas un 
Latvijas valsts dibināšanas 103. 
gadadienas svētku aktā 2021. 
gada 21. novembrī programmu 
pieteica DK latviešu biedrības 
valdes sekretāre Aija Zeltiņa-
Kalniņa un Ēriks Galiņš. Ne 
viens vien svinību apmeklētājs 

Edgars Galiņš (diemžēl jau miris) 
uzauga kopā ar Artūru Rūsi, viņi 
abi mācījās Rietumkrasta vasa-
ras vidusskolā Kursa, un Artūrs 
Rūsis man ir ļoti daudz palī-
dzējis. Mani vecāki Edgars Ga -
liņš un Maira Galiņa (dzimusi 
Albertiņa) saprata manu vēlmi 
iekļūt televīzijas filmu ražošanas 
pasaulē un mani visādi atbalstīja. 
Ja tā nebūtu bijis, tad es Lo  san-
dželosā nestrādātu un mani 
sapņi nepiepildītos. 

Atbraucu uz Losandželosu, 
kad sākās mans pēdējais augst-
skolas sēmestris, jo lai iegūtu 
gradu, man bija jāatrod prakses 
darbs. Man laimējās to dabūt 
mazā filmu kompanijā Myriad 

(HBO) kanālī. Es noskatījos 
vienas dienas laikā, un tā tūlīt 
kļuva par manu mīļāko tele vī-
zijas programmu. Un tagad es 
katru rītu ceļos un eju un darbu, 
lai palīdzētu seriāla Barry trešās 
sezonas tapšanā! Varētu teikt, ka 
mans sapnis ir īstenojies. Pirmo 
reizi skatoties šo programmu, es 
nekad nevarēju iedomāties, ka 
kādā jaukā dienā pats tur 
strādāšu. Aktieris Bills Heiders 
(Bill Hader), kam uzticēta gal-
venā varoņa – Berija Berkmena 
– loma, man iepatikās, kad viņš 
piedalījās Saturday Night Live 
programmā. Viņš nav tikai gal-
venais aktieris, bet arī executive 
producer, rakstnieks un režisors 

skaņo par jaunu. Kādreiz braucu 
uz filmēšanas vietu, jo man 
jāparāda režisoram, ko redaktori 
ir salikuši kopā. Man iznāk ļoti 
daudz braukāt, visu ko nodot un 
saņemt. Vienmēr esmu gatavs 
palīdzēt, kur vien vajadzīgs. Man 
patīk viss, ko daru, un neviena 
diena neatkārtojas. Līdz ar katru 
projektu ir kas jauns un citāds, 
un es arvien vairāk iemācos. Ir 
bijis, kad esmu tikai „pusdienu 
puika”, bet reizēm sēžu redaktora 
istabā un skatos un klausos, kā 
mūsu producents sadarbojas ar 
redaktoriem, lai saliktu visus 
epizodus kopā. Tās ir bijušas 
vienreizējas iespējas.  Dienas 
reizēm ir gaŗas un trakas!

Soprano) filmā The Sopranos, 
Valters Vaits (Walter White) 
filmā Breaking Bad vai arī Bills 
Heiders filmā Barry. Šie tēli ir 
komplicēti. Dzīvē es negribētu 
būt tādu personu ādā. Taču man 
šķiet, ka šādas filmas labprāt 
skatās, jo mēs izjūtam sāpes un 
problēmas, ko šie tēli piedzīvo. 
Un tā ir māksla – ka varu just 
emōcijas, skatoties, ko kāds cits 
ir filmējis. Atkārtoju, bērniem 
jāuzmanās, ko viņi skatās, bet 
televīzijā vienmēr būs šādas fil-
mas un programmas. Ir arī 
daudz pozitīvu filmu, ne tikai 
tumšo. Katrs režisors un rakst-
nieks ir mākslinieks. Un viņi 
cenšas dalīties un mēģina pa -
stāstīt to, kas viņiem sakāms. 

Kā īsti filmēšana notiek? 
Viens, divi, trīs – gatavs?

Nē, tik ātri tas nenotiek. Lai 
uzfilmētu tieši to, ko režisors 
grib, paiet ilgs laiks. Tas ir pa -
matīgs darbs, un to ietekmē 
dažādi apstākļi. Reizēm vienu 
ainu filmē veselu dienu. Piemērs 
– jāuzfilmē, ka divas personas 
sēž pie galda un sarunājas. 
Parasti tad uzstāda vienu vai 
divas kameras (kādreiz pat trīs). 
Vispirms filmē abas personas, lai 
skatītāji redz, kur viņi ir. Abi 
sarunu biedri teikto atkārto 
neskaitāmas reizes, līdz režisors 
ir apmierināts. Tad visas kam-
eras novieto tā, lai tās ir aiz 
vienas personas muguras un 
filmē pāri tās plecam, lai redz 
otras personas seju. Pēc tam 
kameru novietojumu maina – 
šoreiz tās būs aiz otras personas 
pleca un filmēs pirmās seju, 
kamēr abi sarunājas. Katru reizi 
kameras jānovieto tā, lai acu 
līmenis un gaisma nemainās. 
Kameras pārvieto neskaitāmas 
reizes. Jo ilgāk filmē, jo lielāka 
izvēle būs pēcapstrādē. Nereti 
filmēšana ilgst 12 stundas. Tagad 
man ir daudz lielāka cieņa pret 
aktieŗiem, jo esmu redzējis, cik 
reižu viņiem jāatkārto teksts un 
jābūt emocionāli noska ņotiem, 
kamēr notiek filmēšana. Tam 
vajadzīgs talants un māksla. 
Pēcapstrāde arī ir ilgs process. 
Turklāt viss atkarīgs no kom-
panijas, kuŗa pārraida program-
mas, un ko un kad pieprasa. Un 
arī, cik ilgi režisori/producenti ir 
ar mieru strādāt. Ar katru seriālu 
ir citādi. Ir bijis tā, ka mēs tieši 
minūti pirms pusnakts pabei-
dzam un nododam kompanijai, 
bet citreiz mēnešiem ilgi tiek 
filmēts viens epizods. Neteikšu, 
ka pēcapstrāde ir gaŗlaicīga. Ir 
gan trakas, gan mierīgas diena, 
tāpat kā katrā darbā. Un gaŗas, 
jā. Taču visvairāk man šajā darbā 
patīk, ka katra diena ir citāda. 
Seriālu filmējot, zināms, ka ar 
katru dienu tuvojamies finālam, 
ko raidīs televīzijā. Paiet vēl kāda 
nedēļa, kamēr pabeidzam epi-
zoda pēcapstrādi, pēc tam 
sākam pievienot vizuālos efek-
tus (VFX – visual effects), tad 
mūziku un visas skaņas, ko 
dzird. Tas viss notiek pēcap-
strādē. Un, kad viens epizods ir 
pabeigts, jāsāk nākamais.

jautāja – kas ir tas jaunais, glītais, 
slaidais jauneklis, kad viņš at -
brauca uz Dienvidkalforniju un 
no kurienes, vai viņš ir radi nieks 
citiem Galiņiem, kuŗu vārdi 
pamanīti laikrakstā „Laiks”?

Ēriks Galiņš e-pasta vēstulē 
pastāstīja, ka laikraksta Laiks ko -
respodenta Ivara Galiņa brālis 
Pēteris Galiņš ir viņa vectēvs un 
Masačusetā esot daudz Galiņu. 

Ēriks Galiņš dzimis Framing-
hamā, Masačusetas pavalstī, 
pilsētā uz rietumiem no Bos-
tonas, mācījies Framinghamas 
vidusskolā. Viņš labrāt atbildēja 
uz citiem jautājumiem.

Kā nokļuvi filmu pasaulē? 
Būt tajā pasaulē gribēju jau no 

desmit gadu vecuma. Man pati-
ka izdomāt visādus stāstus un 
visu ko iztēloties, parasti darīju 
to kopā ar bārli Paulu Galiņu un 
brālēnu Aleku Puriņu. Reiz sle-
pus nočiepu savu vecāku video-
kameru, un mēs trijatā dārzā 
visu pēcpusdienu filmējām sa -
vus izdomātos stāstus. Pamazām 
arvien vairāk filmēju kopā ar 
vairākiem draugiem, līdz zināju, 
ko gribu darīt. Iestājos skolā, kur 
laba filmu programma – Fitch
burg State University (Fitchburg, 
MA), ko absolvēju ar gradu 
Bachelor of Science, Concen trat
ion in Film and Video Production 
un arī Minor in Creative Writing. 
Uz Losandželosu atbraucu 2019. 
gada janvārī, un nu jau trīs gadus 
strādāju televīzijā. Mans tēvs 

Pictures. Strādāju reģistrātūrā, 
biju receptionist un arī sēdēju 
sanāksmēs, kuŗās pārrunāja pro-
jektus un scēnārijus. Lasīju scē-
nārijus, ko šī kompanija saņēma 
no klientiem un rakstniekiem. 
Sanāksmēs man bija jāstāsta, ko 
par tiem domāju – vai vērts ie -
guldīt naudu un sākt filmēšanu 
vai ne. Šajā kompanijā strādāju 
no 2019. gada janvāŗa līdz mai-
jam. Tad atkal sāku meklēt 
darbu, mani interesēja specifis-
kas filmas un televīzijas projekti. 
Daži paziņas varēja palīdzēt, un 
2019. gada jūlijā man palaimējās 
dabūt darbu American Broad
casting Company (ABC), kur to -
laik tapa komiku seriāls Stump
town. Es tur biju pēcapstrādes 
palīgs (post production assistant) 
līdz 2020. gada martam. Un 
tieši tad sākās Covid19, un visa 
Holivuda tika slēgta. Biju jau 
sagatavojies sākt darbu 2020. 
gada aprīlī, bet seriāla Barry 
filmēšanas darus pārtrauca, un 
mums visu laiku teica: „Tikai vēl 
viens mēnesis jāgaida, un tad 
varēsim sākt,” un tā tas turpi-
nājās, līdz beidzot oficiāli sākām 
filmas Barry trešo sezonu 2021. 
gada jūlijā. Galu galā senie gud-
rie latvieši ir teikuši: „Labs nāk 
ar gaidīšanu!”

Vai pašam patīk filma Barry?
Ar lielu smaidu atbildu: „Jā!” 

Pirms devos uz Losandželosu, 
Barry pirmās sezonas serijas va -
rēja noskatīties Home Box Office 

ļoti daudziem epizodiem. Viņš ir 
ārkārtīgi talantīgs!

Es strādāju Post Production 
nodaļā. Ir trīs nodaļas: PrePro
duction (kur uzraksta un izplāno, 
kā filmēs), Production (kuŗā tieši 
filmē) un Post Production (kur 
visu saliek kopā) – redaktors 
datorā saliek stāstu vajadzīgā 
secībā. Un, kad visi ir apmierināti 
ar secību, tad projektu beidz un 
pievieno mūziku. Var lietot citas 
krāsas, lai mainītu toni, izņemt 
vai pielikt klāt vizuālos un arī 
skaņu efektus.

Tātad Post Production filmu 
tapšanā ir vissvarīgākā?

Jā gan, lai gan parasti to nekad 
nepiemin un pietiekami neno-
vērtē. Ir ļoti daudz kas jādara, lai 
filma būtu tāda, kāda tā pare-
dzēta. Būdams pēcapstrādes asis  -
tents, esmu viens no palīgiem. 
Daru visu, kas nepieciešams. 
Pērku pārtiku, lai visiem būtu 
uzkodas, pasūtinu pusdienas. 
Vienā dienā uzfilmēto parasti 
ievieto vienā datora programmā, 
nākamā rītā salieku visu vaja-
dzīgajā secībā un nosūtu visiem 
producentiem/režisoriem, lai viņi 
filmēto var apskatīt. Palīdzu arī 
rīkot sanāksmes, kad galvenie 
producenti ierodas strādāt kopā 
ar mums vai kad vajag ieskaņot 
vai kaut ko mainīt aktieŗu tekstā. 
Viens no filmas producentiem ir 
Artūrs Rūsis.

Es sazinos ar aktieŗiem un 
palīdzu viņiem, ja teksts jā  ie-

Anšlavs Eglītis vairākos sa 
vos darbos rakstīja, ka, viņa
prāt, kriminālfilmas veicina 
noziedzību. Un bērni naktīs 
murgojot par kaušanos un 
slepkavībām.

Es pilnīgi saprotu, kāpēc viņš 
tā domāja. Ir ļoti daudz filmu un 
televīzijas programmu, kuŗās ne   -
trūkst kaušanās. Maziem bēr-
niem noteikti tādas filmas neva-
jadzētu skatīties, jo tās iespaido 
viņu domas par pasauli, kas 
viņiem ir apkārt. Vecākiem jā -
uzmana, ko bērni skatās. Filmu 
ražošana ir māksla, tāpat kā 
stāsti, ko vēlāk filmē. Katram 
cilvēkam ir cits viedoklis par 
mākslu. Gaŗezera Vasaras vidus-
skolā man bija fantastiska māk-
slas vēstures skolotāja – Līga 
Ejupe, viņai par mākslu bija divi 
likumi. Viens no tiem: „Man 
vienalga, vai tev patīk vai nepatīk 
šis mākslas darbs.” Vienmēr būs 
cilvēki, kuŗiem kāda glezna, grā-
mata vai filma nepatiks. Un tas ir 
pilnīgi saprotams. Tas nenozīmē, 
ka to vajadzētu slēpt no citiem. 
Seriālā Barry ir daudz kaušanās 
un šaušana, un lai gan tā ir 
komēdija, tajā netrūkst drūmu 
tematu. Televīzijas filmās bieži 
vien labākie ir tēli, kuŗus dēvē 
par antiheroes. Viņi ir galvenie, 
un mēs katru nedēļu skatāmies, 
kas ar viņiem notiks, jo mums 
viņu dzīve interesē, kaut arī viņi 
nav tie labākie cilvēki. Vai tas 
būtu Antonijs Soprano (Tony 

Pirmo reizi Holivudā, pēc pirmā gada studijām 
augstskolā 2016. gadā

Filmas pēcapstrādes darbos
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Jauns atbalsts Gaismas pilij
Pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības (Biedrība) ziedotājai, 

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) iegādājusies
vairāk nekā 300 vērtīgus izdevumus

Kopš bērnības lolotais sapnis ir piepildījies – 
atvērušās filmu pasaules durvis

(Turpināts no 4. lpp.)

SANITA KITAJEVA

Biedrība saņēmusi ASV tau-
tietes Līvijas Kalniņš Bukas 
10  000 EUR ziedojumu LNB 
krājuma atbalstam, un rūpīgi 
izraudzījusies un iegādājusies 
303 krājuma vienības, kas līdz 
šim nebija atrodamas biblio-
tēkas plauktos – grāmatas, vēs-

juma kollekciju raksturo trīs 
tēmas, kas papildina cita citu: 
Latvijas vēsture un kultūra no 
viduslaikiem līdz mūsdienām, 
vācbaltiešu kultūras mantojums 
un Brāļu draudzes vēsture. 

LNB iegādāta virkne pētī-
jumu, rakstu krājumu un peri-

nā kušas 60 vēsturiskas atklā t nes. 
Vecākās ir saistītas ar Pirmā 
Pasaules kaŗa notiku miem Lat-
vijā, vairākās at  klāt nēs redza-
mas Centrāltirgus ainas 20. gad -
simta 20. un 30. gados, kā arī 
citas vietas Latvijā, piemēram, 
Cēsis, Jelgava, Rū  jiena, Daugav-

Visi par ziedojumu iegādātie 
izdevumi jau nonākuši LNB 
krājumā un pieejami biblio tē-
kas lasītājiem. Par dāvinā jumu 
liecina zīmogs ar ziedotājas 
vārdu grāmatu titullapās un 
īpaša atzīme pie katra izdevu-
ma elektroniskajā katalogā.

literātūru bija ierobežotas. Aici-
nājumam ziedot pirmais at -
saucās uzņēmums AS “Swed-
bank”. Nākamajos gados bib-
lio tēka aktuālu nozaru literā-
tūru iegādājās par kādas ano-
nīmas mecenātes ievērojamu 
ziedojumu, kuŗa savu vārdu 

turiskas atklātnes, periodiskos 
izdevumus. Lielākā daļa izde-
vumu iznākuši nesen, bet 
daudzi meklēti Vācijas anti-
kvariātos, piemēram, vēstu-
riskas atklātnes. 

Līvijas Kalniņš Bukas ziedo-

odisko izdevumu, kā arī mono-
grafijas par personībām, kuŗu 
izcelsme un darbība saistīta ar 
Latviju, piemēram, Elīzi fon 
der Reki. Pateicoties ziedoju-
mam, LNB Konrāda Ubāna 
Mākslas lasītavas krājumā no -

pils, Aizkraukles baznīca u.c. 
Atklātnes ir digi tālizētas un ap -
lūkojamas Digi tālajā biblio tēkā 
http://lndb.lv. Jauniegu vumi ir 
avots tālākiem un padziļinātiem 
pētījumiem par Latvijas vēs-
turei nozīmīgām tēmām.

Lai financiāli atbalstītu LNB 
krājuma veidošanu, Biedrība 
2008. gadā uzsāka labdarības 
projektu “Atbalsts LNB krā-
jumam”. Ekonomiskās krizes 
laikā bibliotēkas iespējas iepirkt 
jaunu un kvalitatīvu nozaru 

publiski neatklāj. Līvijas Kal-
niņš Bukas ziedojums turpina 
projektu “Atbalsts LNB krāju-
mam”, dod iespēju papildināt 
LNB krājumu un pilnveidot 
īpašas krājuma daļas vai satura 
kvalitātes.

Man ir iespēja vērot, kā katrs 
epizods veidojas – sākumā ir 
tikai scē nārijs, vārdi uz papīra. 
To uz  filmē, redaktori saliek 
kopā, kā viņuprāt vajag un kā 
vajadzētu būt. Pēc tam režisors 
saliek, kā viņš grib... un tad 
producenti. Es piedzīvoju visas 
šīs maiņas, un lielākoties tas, ko 
pirmo reizi noskatos, ir pilnīgi 
citādāks nekā parādītais uz 
ekrāna. To visu ir tik aizrāvīgi 
piedzīvot. Man ir joks, ko stāstu 
mātei: ir ļoti gaŗlaicīgi televīzijā 
skatīties epizodu, ko viņa redz 
pirmoreiz, bet ko es pēdējos 
mēnešos esmu jau noskatījies 
simtiem reižu. 

Komponiste Lolita Ritmane 
epasta vēstulē rakstīja: „Se 
riāls ir ļoti interesants. Nav 
tik daudz par noziedzību, 
vairāk par dažādām perso
nībām, teātri, u. c. Pirmā se 
zona bija sevišķi laba.  Tema 
Barry izrādei ir ļoti kom pli
cēta, bet, ja skatās no sākuma, 
manuprāt ir vērts pavērot, kā 
slikta situācija viegli var pār
vērsties par traģēdiju. Aktieŗu 
tēlojums ir izcils.” 

Esmu pilnīgi vienisprātis! 
Seriāls Barry ir stāsts par bijušo 
kaŗavīru, kam mafija apsola 
algu par slepkavību. Viņu aiz -
sūta uz Losandželosu, un viņš 
pievienojas klasei, kuŗā mācās 
aktieŗi. Viņam arī rodas vēlē-
šanās par tādu kļūt, bet tā kā 
viņš pievīlis savus darba de -

vējus, tie sāk vajāt viņu. Seriālā 
ir viss – smiekli, asaras, drā-
matiski notikumi, nudien, nav 
citas tālrādes filmas, ar ko 
Barry salīdzināt. 

Vai esi bijis Latvijā? 
Tikai vienu reizi, bet noteikti 

Emergency Exit, ko rādīs Net
flix, vācu seriālu Sisi – Vec
rīgas ielās un Rundāles pilī. 
Latvijā filmēti pat Ame rikas 
dabasskati, un Latgalē režisori 
atrod viņiem vajadzīgās Si  bi
rijas ainavas, Rīgā – Berlīnes, 

Tas ir interesanti, ka ainas 
seriālam Emergency Exit fil-
mētas Latvijā. Strādājot šajā 
industrijā tikai pāris gadu, 
redzu, cik svarīgs ir budžets un 
naudas ietaupīšana projektiem. 
Masačusetā arī filmēšana iz -

filmu vai seriālu, kuŗas tapšanā 
mēs ar Artūru Rūsi piedalāmies, 
nolemtu filmēt Latvijā. 

Salīdzinot abus attēlus, 
šķiet, ka šajos trijos gados esi 
zaudējis svaru.

Jau sen pūlējos mainīt ēšanas 
paradumus, gribējās uzlabot 
savu veselību un dzīvi. Svaru 
zaudēju daļēji arī spriedzes dēļ. 
Tagad daudz vingroju. Un pat-
laban jūtos ļoti labi gan fiziski, 
gan garīgi. 

Losandželosas latviešu sko las 
sarīkojumā biji Ziem svētku 
vecītis un lieliski šo lomu no 
tēloji, bērniem viss ļoti patika. 

Jā gan, biju Ziemsvētku ve -
cītis! Skolas pārzine Aija Kīna 
lūdza mani izpalīdzēt. Es pie -
kritu, jo mana māte bija Bos-
tonas latviešu skolas pārzine un 
atceros, cik viņa nopietni plā -
noja gan Ziemssvētku, gan 
citus sarīkojumus. Vienmēr 
bija grūti atrast brīvprātīgus 
palīgus, īpaši Ziemsvētku ve -
cīti. Un man beigās bija liels 
prieks, kad redzēju, cik laimīgi 
ir bērni un viņu vecāki. Tas 
sasildīja manu sirdi, un tieši 
tajā laikā to vajadzēja arī 
pašam.

Ikviens jaunpienācējs lat
viešu sabiedrībā ir svarīgs un 
vajadzīgs. Tie, kuŗi par spīti aiz
 ņemtībai darbā, atrod laiku 
atnākt uz latviešu sarīko ju
miem un piedalīties, tiek ļoti 
gaidīti. Un ar nepacietību gai
dīsim arī citas filmas, kuŗu 
tapšanā piedalījušies latvieši. 

gribu atkal aizbraukt. Skatos 
latviešu filmas. „Rīgas sargi” ir 
viena no manām mīļākajām 
filmām. Man ļoti patīk arī 
„Dvēseļu putenis”. 

Latvijā nesen filmēja Liel
britanijas, Krievijas un Lat
vijas kopražojuma seriālu 

Briseles, Vīnes, Parīzes, Stok
holmas un daudzu citu Ei 
ropas pilsētu skatus. Latvijā 
dzīvošana, ēdināšana, darbi
nieku salīgšana maksā lētāk. 
Ļoti iespējams, ka arvien 
vairāk ārzemju producenti 
brauks filmēt uz Latviju. 

maksā lētāk. Bērnībā mēs ar 
brāli gājām skatīties, kā top 
Holivudas filmas, jo Bostonas 
apkaimē tika filmēts gandrīz 
vai katru mēnesi. Un Lietuvā 
filmēts HBO (tā pati kompa nija, 
kas Barry) miniseriāls Cher
nobyl. Būtu brīnišķīgi, ja kādu 

Ēriks Galiņš (piektais no kreisās puses – puisis, kas smejas) 2014. gadā absolvēja Gaŗezera 
Vasaras vidusskolu. Gaŗezera vidusskolā ir gan dziedāts, gan dejots, kur nu vēl daudzās sporta 
sacīkstes un visādi jandāliņi un pekstiņi. Ērika Galiņa pārliecība: „Dzīvē vajag daudz smieties!”
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Laimas un Edvarda Grīnbergu kāzas Bradfordā, Anglijā, ap 1950. gadu. Kāzu svinības notika 
dzīvojamā mājā, kur tolaik mitinājās vairākas latviešu ģimenes

Latvietis meklē latvieti

Ciemos pie ģēnijiem

Latviešiem, kuŗi pēc Otrā 
pasaules kaŗa devās bēgļu gai-
tās, bija svarīgi saglabāt latviešu 
valodu un kultūru. Viņi jutās 
atbildīgi ne tikai par Latvijas 
neatkarības idejas uzturēšanu, 
bet arī par latvietības kopšanu 
savā ģimenē. Tas noteica dau -
dzu trimdinieku dzīvesveidu.

Lai jauno paaudzi pieturētu 
pie latvietības, vecāki veda 
bērnus uz sestdienas skolām, 
latviešu vasaras nometnēm un 
vidusskolām, savās mājās pie -

cieta trokšņainās jauniešu bal -
lītes cerībā, ka varbūt jaunie cil -
vēki savas “otrās pusītes” mek lēs 
un atradīs latviešu sabiedrībā. 
Sevišķi trimdas sākuma laikā 
vecākiem bija grūti pieņemt, ka 
viņu bērni apprecēsies ar cit-
tautieti.

Laulības starp diviem lat vie-
šiem trimdā bija kā apsolījums, 
ka viņu ģimeniskā dzīve tur pi-
nāsies tautiskā garā, kā arī jau-
nais pāris vieglāk iekļausies 
vietējā latviešu sabiedrības dzīvē.  

Vecākās paaudzes cerības ne 
vienmēr piepildījās. Gadiem ejot, 
arvien biežāk dzīves draugs tika 
atrasts ārpus latviskās vides. 
Taču vienmēr bija arī tādi 

jaunie ļaudis, kuŗi kopdzīvei 
izvēlējās tautieti – viņam neva-
jadzēja skaidrot, kas ir pīrāgs, 
kāpēc jānēsā Nameja gredzens, 
kādēļ Jāņu naktī nedrīkst gulēt 

un kur zied visskaistākās pa -
pardes.

Ritas Rozenbergas un Juŗa 
Petričeka kāzu apsveikumi un 
telegrammas

Rita Rozenberga (1934-2010) 
un Juris Petričeks (1936-2022) 
apprecējās Bruklinā, ASV, 1961. 
gada 26. augustā.  Abi dzimuši 
Latvijā, auguši bēgļu nometnēs 
Vācijā un vēlāk ar ģimenēm 
pārcēlušies uz ASV. Rita un 
Juris satikās, darbojoties lat -
viešu sabiedrībā Ņujorkas štatā. 
Daudzos sirsnīgos kāzu apsvei-
kumus no latviešu un ameri-
kāņu draugiem un radiem Rita 
un Juris glabāja visu mūžu. 
Kāzu apsveikumi kā ģimenes 
relikvijas tika iepakotas līdzi, 
kad 2008. gadā Petričeki at  grie-
zās Latvijā, apmetoties uz dzīvi  
Siguldā un Juŗa atjaunotajās 
ģimenes mājās “Sileniekos” 
Alūk snes novada Pededzes pa -
gastā. Juris visa mūža gaŗumā 
sauca Ritu par savu “Saulīti”.Juris un Rita Petričeki savā kāzu dienā 1961. gada 26. augustā 

Bruklinā, ASV

Kaut gan tagad ceļošana un 
ciemošanās stipri ierobežota, esmu 
nolēmis doties uz Vecpiebalgu. 
Braukšu brāļu Reiņa un Matīsa 
Kaudzīšu grāmatas “Mērnieku 
laiki” rosināts. Grāmata būs mana 
līnijdroška. Brauciet līdzi! Vietas 
ir diezgan. Nenožēlosiet! Grāmata 
“Mērnieku laiki” ir izdota 1948. 
gadā Vācijā ar norādi, ka tas ir 
divpadsmitais iespiedums. Pirmais 
iznācis 1879. gadā Jelgavā. Kopš 
tā laika ir tautā visizplatītākā lat-
 viešu autoru grāmata, tālu pār-
sniedzot jebkuŗu citu. Grāmatas 
norisē attēloti notikumi Vecpie-
balgā un Jaunpiebalgā, kad no 
1867. līdz 1873. gadam notika 
zemes mērīšana, lai to sagatavo-
tu pārdošanai par dzimtu. 

Es esmu rīdzinieks un tāds arī 
palikšu. bet mana asiņu balss 
atgādina, mūsu dzimtas piede-
rību Piebalgām. Vectēvs ir beidzis 
Jaunpiebalgas draudzes skolu. 
Mana tēva un krusttēva šūpulis 
kārts Taurenē, kas ir Vecpiebalgas 

IVARS
GALIŅŠ

novadā. Manas pirmās atmiņas 
par Vecpiebalgu ir brīvdabas 
teātŗa izrādes. Tur aktieri uz ska-
 tuves uzbrauca pajūgos. Viss 
likās dabīgi, nevis kā teātrī. Tās 
nedaudzās reizes, kad mani ņēma 
līdzi uz zaļumballēm, pavadīju 
bailēs, ja nu kāda meitene uzlūgs 
uz deju. Toreiz nesapratu, ka ar 
tādu knauķi jau neviena nevē-
lējās dejot. Tagad interesanti 
lasīt, cik daudz laika un tintes 
izniekots, strīdoties, vai “Mēr-
nieku laiki” ir romāns, vai stāsts. 
Tāpat – kurš no brāļiem Kau-
dzītēm rakstījis ko, lai gan paši 
brāļi teikuši, ka viņu rakstītais 
nav šķirams. Man, liekas, ka 
grāmata neietilpst nevienā no 
minētajām katēgorijām. 

Grāmatā ir vismaz trīs pave-
dieni meistarīgi un grodi savīti. 
Vispirms jau kriminālais, kur 
notiek krāpšana, blēdības, ku -
kuļu došana, slepkavība, bēgšana 
uz ārzemēm. Otrs ir tautā vis -
populārākais. Tā ir satīra par 

toreizējo lauku sabiedrību un tās 
attiecībām, arī Lienas un Kas-
para traģēdija. Te parādās tik 
pazīstamie tēli Kaspars, Liena, 
Annuža, Oļiņiete, Prātnieks, Pie  -
tuka Krustiņš, Švauksts, Šrekhu-
bers, Drekberģis, Pāvuls, Tenis, 
Raņķis, Grabovskis un citi, Ed. 
Brencēna zīmējumos iemūžināti. 
Trešais, vismazāk pieminētais, ir 
reliģiskais pavediens. Daudzi ne -
zinās, kā beidzas “Mērnieki laiki”. 
Te tiešs citāts, teikts Anniņai pēc 
Annužas nomiršanas: “Par tevi 
gribam gādāt mēs, citi cilvēki, kā 
spēdami, bet jo vairāk tas, par 
kuŗu vecā krustmāte būs tev jau 
diezgan stāstījusi. Tas, – še mā  cī-
 tājs rādīja ar otru roku uz augšu, – 
kas zvaigznes gaisos stāda,/ Kas 
saulei ceļu spriež,/ Lai tas par 
tevi gādā,/ Kad bēdas tevi spiež.”

 Tikko pēc grāmatas izdošanas 
Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā sā -
kās meklēšana un salīdzi nāšana 
ar tiem cilvēkiem, kas sakristu ar 
grāmatā attēlotiem. Viens pie-

baldznieku saimnieks pat bija 
ievietojis avīzē sludinājumu, ka 
viņš nav “Mērnieku laikos” ap -
rakstītais Švauksts. 

Vecpiebalga ir ievērojama vieta 
ne tikai sakarā ar “Mērnieku lai-
kiem”. Tā, Atmodas laikos un 
citkārt pulcējusi dižākos literātus 
un tautas darbiniekus. Varētu 
pat teikt, ka tā bijusi literārās 
valodas olimps. 

Atceļā vēl gribas noliekt galvu 
pie divu latviešu gara milžu at -
dusas vietas. Divu ģēniju, kas 
dziļāk kā jebkuŗš cits, spējuši 
raksturot mūsu tautu. Ardievu, 
Vecpiebalga, Kaudzīši, Alauksts, 
kur vienmēr ūdens licies par 
aukstu, daudz mīlīgākais Inesis, 
Brežģa kalns, kur vairs nenotiek 
izrādes, bet uzcelts skaists skatu 
tornis! Tie paliek, bet manā 
līnijdroškā  līdzi nāk atmiņas. 
Un vai atmiņas nav tā mūžīgā 
dzīvība, kas dod mums iespēju 
dzīvot ne tikai vienu dzīvi vien?  
Nu, vai bija vērts braukt līdzi ?
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Kas diktātoram padomā?KĀRLIS
STREIPS

VAIRA PAEGLE

THE THORNS OF 
FREEDOM

DŽONS HAIDENS

PAULS ŠĪMANIS 
MINORITĀŠU 
AIZSTĀVIS

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

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Izcilās polītiķes, PBLA 
valdes bijušās priekšsē des 
Vairas Paegles at  mi ņas par 
Latvijai nozimigo laiku pēc 
neatkarības at  gūšanas.

Džons Haidens atklāj maz 
pētītu Baltijas vēstures 
nodaļu par ievērojamo 
vācbaltiešu polītiķi un 
žurnālistu, Baltijas valstu 
neatkarības atbalstītāju – 
Paulu Šīmani.

USD 20,–USD 25,–

Pēdējo pāris nedēļu laikā pas-
aules ģeopolītikā bijusi vērojama 
visai interesanta dichotomija*. 
Vienā pusē ir ASV prezidents 
Džo Baidens, kuŗš atkārtoti  ap -
galvojis, ka,  atbilstoši viņa izlūk-
dienestu savāktajai informācijai, 
Krievijas Federācija plāno iebru-
kumu kaimiņvalstī Ukrainā drīz 
vai tūdaļ pat. Pagājušās ne  dēļas 
sākumā viņš bilda, ka tas būs 16. 
februārī. Todien Uk  rainas val-
dība sarīkoja Vieno tības dienu 
ar karogiem un himnas dzie-
dāšanu.

Otrā pusē ir Krievija, kuŗa 
principā par Amerikas attieksmi 
ir smīnējusi un pat ņirgājusies. 
Apvienoto Nāciju organizācijas 
Drošības padomē pirms pāris 
nedēļām Krievijas pārstāvis ASV 
pārstāvei teica, ka, viņaprāt Ame -
rika tieši gribot redzēt invāziju, 
ja reiz tik daudz par to runājot. 
Krievijas varas iestādēs cilvēki 
Džo Baidena teikto ir aprakstījuši 
ar vārdu “histērija.” Un pašā Uk -
rainā Valsts prezidents Volo di-
mirs Zeļenskis un citi ir lūguši 
ASV prezidentu paklusēt, jo ne -
gribētos Ukrainas tautā sēt ne -
vajadzīgu paniku.

Fakts tomēr ir un paliek tāds, 
ka patlaban ap Ukrainu ir sav-
ilkta visai cieša cilpa. Teju vai 
200 tūkstoši kaŗavīru ar techniku 
un visu nepieciešamo ekipē ju mu. 
Šī spēku apkopošana  turpinā ju-
sies vairāku mēnešu gaŗumā, 
turklāt pēdējo dienu laikā Krie-
vija un Baltkrievija veikušas mili-
tāras mācības, tostarp ar kodol-
ieroču sistēmu pārbau dīšanu. 

Fakts tomēr ir un paliek fakts , 
ka 2014. gadā Krievija pārkāpa 
starptautisko likumu un pēckaŗa 
Eiropas kārtību, vienkārši ieso-
ļojot kaimiņvalsts Ukrainas ter-
ritorijā Krimā un to pievācot sev. 
Ap to pašu laiku sākās nemieri 
Ukrainas dienvidaustrumos, 
kuŗi turpinās vēl šobaltdien.

Neviens īsti nezina, kas Krie-

vijas diktātoram Putinam patie-
šām ir padomā. Ir eksperti, kuŗi 
uzskata, ka viņš tīksminās par 
faktu, ka patlaban viņš ir globālas 
uzmanības starmešos. Rietumu 
grandi ir devušies pie viņa cie-
mos, sēdināti pie nenormāli gaŗa 
galda it kā tāpēc, ka Putins atrodas 
burbulī pret Covid19 vīrusu. Ir 
sarunājušies diplomāti. Šonedēļ, 
ja nenotiks nekas negaidīts, ASV 
ārlietu ministrs Antonijs Blin-
kens ir paredzējis kārtējo reizi 
tikties ar Krievijas ilggadējo 
(kopš visai tālā 2004. gada) ār -
lietu ministru Sergeju Lavrovu.

Pirms pāris dienām Krievijas 
televīzijā bija redzami kadri, 
kuŗos it kā daļa no Krimā sapul-
cētā kaŗaspēka devās atpakaļ uz 
savām bazēm. Krievijas televī-
zija, kā visi zinām, nav pazīstama 
kā instance, kuŗa mēdz stāstīt 
patiesību. Attiecībā uz Ukrainu 
ir bijusi visbaisākā demagoģija 
un propaganda. Cik var spriest, 
nacionālistiski noskaņotu krievu 
starpā pastāv pārliecība, kā pats 
Putins reizēm to ir teicis, ka 
Krievijas pirmsākumi ir rodami 
mūsdienu Ukrainā un tāpēc 
krievi un ukraiņi ir nedalāmas 
brāļu tautas. 

Citi savukārt  uzskata, ka Puti-
nam galvenais mērķis ir pēc ie -
spējas plašāk atjaunot kādreizējo 
Padomju sociālistisko republiku 
savienību. Kā zināms, tās sabru-
kumu Putins savulaik aprakstīja 
ar vārdiem “20. gadsimta lielākā 
ģeopolītiskā katastrofa.” Ar dau -
dzām kādreizējām PSRS repub-
likām Krieviju patlaban saista ne 
īpaši aktīvā Neatkarīgo valstu 
sadraudzība. 1993. gadā to nodi-
bināja astoņas valstis, lai gan 
Ukraina un Turkmenistāna ne -
kad neratificēja NVS chartu. 
Gruzija no NVS izstājās 2008. 
gadā pēc tam, kad Krievija tai 
atņēma Abhāziju un Dienvid-
osetiju. Lieki teikt, Ukraina vis-
maz kopš 2014. gada ir vēlējusies 

no Krievijas turēties pēc iespējas 
attālāk.

Starp visiem ekspertiem, kā  dus 
esmu redzējis televīzijā disku-
tējam par Krievijas diktātora 
iespējamiem  plāniem, visvairāk 
mani ieinteresēja kādreizējā PSRS 
līdeŗa Ņikitas Chruščova maz-
maz meita Ņina Chruščova, kuŗa 
patlaban ir starptautisko attie-
cību profesore Ņujorkā. Inter-
vijā, ko noskatījos  televīzijā, pro -
fesorei jautāts par baumām, ka 

pats internetā redzēju 79 gadus 
vecu vecvecmāmiņu ar automātu 
rokās, kuŗa teica – ja būs jācīnās, 
cīnīšos arī es. 

Pilnīgas invāzijas gadījumā 
kritušie nebūtu tikai ukraiņu pusē 
–  arī Krievijā ģimenēm būtu jā -
sagaida savi dēli,  atgriežoties zār-
kos (pie nosacījuma, ka Krie vija 
atzīs, ka tie ir krituši Ukrainā; 
patlaban, kad Krievijas kaŗa-
spēks neoficiāli un Kremļa ne -
atzīti marodē valsts dienvidaus-

apgabalus sagrābt sev. Ne  laime 
gan tāda, ka tā dēvētie ukraiņu 
separātisti nekontrolē visu  Don-
basu. Taču territorijā, ko viņi 
kontrolē, tādu referendumu va -
rētu sarīkot nudien.

Kāpēc par to būtu jādomā 
Latvijā un mūsu tautai? Pirm-
kārt, kaŗa gadījumā noteiktu būtu 
milzīgas bēgļu straumes visos 
virzienos, tajā skaitā arī mūsējā. 
Krišjāņa Kariņa valdība jau ir 
izstrādājusi plānus par ievēro-
jama cilvēku skaita uzņemšanu 
ļoti īsā laika posmā.

Otrkārt, apetīte aug ēdot. Ja 
reiz šāda diversija derēja Dien-
vidosetijā, Abhāzijā, Piedņestrā 
un Krimā, tad kāpēc nepamē-
ģināt tādu pašu diversiju ar “ma -
ziem, zaļiem vīriņiem” uzrīkot 
arī, piemēram, Latgalē, vai Igau-
nijas austrumos? Protams, gan 
Latvija, gan Igaunija ir NATO 
dalībvalstis, un vērsties pret pas-
aules varenāko militāro alianci 
diez vai pat vecais  čekists Putins 
uzdrīkstētos. Tomēr šādu iespēju 
izslēgt nebūtu prāta darbs.

Pilnīgi noteikti kaimiņvalsts 
fīrera aprēķinos arī ir fakts, ka 
Rietumu pasaule invāzijas ga -
dījumā ir solījusi ļoti bargas 
sekas un sankcijas, tajā skaitā 
pirmoreiz pret pašu Kremļa 
saimnieku personiski. Pagājušajā 
nedēļā televīzijā redzēju stāstu 
par milzīgu jachtu, kuŗa bija 
remontā Vācijā, bet tad vienā 
brīdī momentā pārtrauca re -
montus un devās uz Krimu. 
Mājiens stāstā bija, ka jachta 
visticamāk pieder Kremļa saim-
niekam, un viņš to vienkārši 
gribēja pasargāt no iespējamas 
konfiskācijas sankciju gadījumā. 
Domāju, tas Vladimiram Puti-
nam tomēr neļauj naktīs gulēt 
mierīgi.

*Dichotomija (no grieķu val.) 
– pakāpeniska dalīšana, katru 
jauniegūtu daļu sadalot divās 
daļās.

Putins plāno ne tikai invāziju, 
bet arī tūlītēju uzbrukumu Ki -
jevai. Chruščova atbildēja ar re -
torisku jautājumu: kāpēc gan 
Krievijai kaut kas tāds būtu 
vajadzīgs? Kijevā dzīvo gandrīz 
trīs miljoni cilvēku. Lielākā daļa 
no tiem atbalsta savas valsts vēr-
šanos Rietumu, nevis Austrumu 
virzienā, turklāt teju vai visi 
ukraiņi ir gatavi ņemt ieročus 
rokās un aizstāvēt savu valsti. Es 

trumos, kritušie krievu zaldāti 
mēdz tikt apglabāti turpat uz 
vietas un neapzīmētā kapā, 
ģimenei pasakot, ka tie ir bez 
vēsts pazuduši).

Profesore Chruščova piedā-
vāja citu iespēju. Varbūt viss, ko 
Putins patiešām grib, ir Luhan-
skas un Doņeckas apgabalos 
ievest “mazos, zaļos vīriņus,” sa -
organizēt referendumu par pie -
vienošanos Krievijai un tad abus 
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Sēļu zemes Saljēri
Lidija Ozoliņa, “Mikus Skruzītis – nepiedodami aizmirstais”,

“Laika grāmata”, 2021.g.,166 lpp.

Februāris – Igaunijas mēnesis
Rīgas Latviešu biedrībā

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

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

LAIKA GRĀMATA 
PIEDĀVĀ

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

Cena 45,– USD

JĀNIS BRŪTGĀNS

MANA SĒLIJA

Pirms dažiem gadu desmitiem 
Rietumu pasaules teātŗmīļu uz -
manību sev piesaistīja angļu drā-
matiķa Pītera Šefera luga “Ama-
dejs”. 2011. gadā to rādīja arī 
Dailes teātris Rīgā. Luga parāda, 
kā visu iecienītais un neap šau-
bāmi kompetentais Vīnes galma 
mūziķu principāls komponists 
Saljēri par viduvējību vien izrādās, 
kad mūziķu saimei piebiedrojas 
ģeniālais Volfgangs Amadejs Mo -
carts. Kamēr Mocartu turpmākie 

EDUARDS 
SILKALNS

gadu desmiti un simti teju vai 
dievināja, Saljēri tika aizmirsts, 
līdz kamēr par viņa kādreizējo 
esamību atgādināja Pīters Šefers. 
Kopš tā laika reizi pa reizei 
Latvijas Radio 3 Klasika līdzīgās 
radiostacijās gadās pamanīt arī 
pa kādai Saljēri kompozīcijai.

Vai sēļu zemes meita, no  vad-
pētniece un skolotāja Lidija 
Ozoliņa izrādītos esam sava 
veida latviešu Šefers, cen šoties 
saulītē iecelt “nepiedodami aiz -

mirsto” savas puses Tautas at -
modas laikmeta censoni Miku 
Skruzīti (1861-1905)? Gluži kā 
Mocarts bija spoža zvaigzne, kas 
aizēnoja Saljēri, tā “savas mērķ-
tiecīgās sabiedriskās darbošanās 
rezultātā” par spožām zvaigznēm 
kļuvušus Ozoliņa nosauc Skru-
zīša vairāk vai mazāk laika- 
biedrus A. Kronvaldu, J. Bāru, J. 
Alunānu, K. Biezbārdi, K. Mī -
lenbachu, K. Baronu.

Šajā teikumā citētie pašas 
Ozoliņas vārdi norāda, kādā vir-
zienā meklējama Mikus Skru-
zīša neiekļaušanās nosaukto 
mūsu dižsenču olimpā. Grāmatā 
iepazīstam daudzus un dažādus 
darbošanās virzienus, kādos 
Skruzītis, kā saka, izmēģinājis 
roku, bet mērķtiecība – tāds 
iespaids lasītājam rodas – nebūs 
bijusi viņa stiprā puse. Daudz-
pusība – jā, tā gan. Lasām:

“Mikus centās tvert visu … 
(viņš) darbojās studentu kor-
porācijās, Rīgas Latviešu bied-
rībā, tulkoja lugas Rīgas Latviešu 
teātrim, rakstīja gan zinātniskus, 
gan informātīvus rakstus gandrīz 
visiem tā laika laikrakstiem lat-
viešu un vācu valodā, nodarbojās 
ar latviešu vēstures un etno-
grafijas pētīšanu.”( 38. lpp.)

Citviet:
“Latviešu vēstures pētniecība, 

etnografija, publicistika, tulko-
šana, iedziļināšanās dabas zinī-
bās (ķīmija, botānika), darbība 
biedrībās un sabiedriskajā dzīvē 
ne tikai Rīgā, Jelgavā un Neretā, 
bet visā Latvijas teritorijā, kā arī 
Rietumeiropā – tā bija īstā Mi  kus 
Skruzīša dzīve.” (39)

Šajos divos teikumos izteiktās 
Skruzīša intereses un darbība 

tad nu paplašinātā apjomā veido 
L. Ozoliņas grāmatas pamatu. 
Tūdaļ gan pamanām arī būtisku 
atšķirību starp Skruzīti un Saljēri: 
kamēr mūsu tautietis līdz pla -
šākai pazīstamībai un slavai ne -
nonāca savu nenoliedzamo do -
tību šķiešanas dēļ, tikmēr, cik 
mums zināms,  vienvirziena dar-
bonis Vīnes galmā neizturēja 
konkurences cīņā.

Ja nu kāds potenciāls lasītājs 
teiktos dot priekšroku patiesi 
slavenu cilvēku biografijām, ne -
vis 117 gadus pēc nāves no aiz -
mirstības izvilktiem, tad tādam 
Ozoliņas grāmatu sirsnīgi var 
ieteikt Skruzīša laikmeta un 
vides spēcīga izgleznojuma dēļ, 
kā arī nevairīšanās no ģermā-
nismu  un visādu veidu  archais-
mu pārņemšanas no titulvaroņa 
laika valodas. Izrakstīju dažus 
tādus atbalsojumus no grāmatas 
agrīnajām lappusēm: kontraktes 
(= līguma) rakstīšana, tirgus 
plačam (= vietai) izvēlēti jauki 
dievvārdi ( kur mēs tagad runātu 
par dievkalpojumu), apsūdojami 
(= apmēslojami) lauki, kreic-
skola ( = apriņķa skola), kalen-
ders, braucamās uzpariktes, ar -
ķīvs… Nu, vai tāda lesika neuz-
vanda štimmungu, nostalģiskas 
ilgas pēc bijušā un vairs neat-
gūstamā?

Dažas vietas grāmatā gan 
drusku mulsina. Kapakmeņa 
nobildējumā Mikus Skruzītis 
nosaukts par stud. ķīm. Vai tad 
neilgais un nepabeigtais formālu 
ķīmijas studiju laiks bija tik sva -
rīgs, ka tieši tas no daudzpusīgā 
cilvēka dzīves bija jāizceļ?  (32.) 
Vāji pamatots ir šāds apgalvojums: 

“Pateicoties savai aktīvai dar-

bībai gan Rīgas Latviešu bied-
rībā, gan studentu korporācijās, 
gan publikācijām presē, Mikus 
Skruzītis izgāja ārpus mūsu ze  mes 
robežām – viņu pazina Eiropas 
zinātnieki, kultūras ļaudis.” (58.)

Nodaļai par Skruzīša ašo brau-
cienu uz Rīgu, Berlīni, Drēzdeni 
un Vīni nepatika virsraksts 
“Brauciens uz Eiropu”. Vai tad 
mēs tagad, tāpat kā Skruzītis 
toreiz, nebūtu Eiropā?

Teju ceturto daļu grāmatas 
aizņem Mikus Skruzīša kā pub-
licista un savas dzimtās puses 
patriota darba paraugs. Tas ir 
viņa apbalvojumu izpelnījies 
1889. gadā iespiests raksts “Sēļi, 
Kurzemes augšgala senči”. Grā-
matas atveŗu kreisajā pusē lasām 
Skruzīša veikumu mums ieras-
tajiem latīņu burtiem un mūs-
dienu ortografijā, bet atveŗu la -
bajā pusē reproducēts sākot-
nējais teksts gotu burtiem un 
sava laika rakstībā, piemēram – 
žēlastības vietā lasām schehlasti
hba. Ja kādam zinātniskā vai citā 
nolūkā jāiemācās tā laika rak-
stība vai ja tās ērtākā lasīšanā 
jāievingrinās, tad nav tūlīt jāliek 
sendienu Bihbele blakus mūs-
dienu Bībelei, pietiks ar Skruzīti.

Mūsdienu Latvijas Valsts pre-
zidents Egils Levits cenšas po -
pulārizēt seno latvju zemju, to 
skaitā Sēlijas, labāku apzināšanu, 
izpratni, iemīlēšanu. Tad nu 
jāsaka, ka Skruzīša 1889. gada 
raksts labi sasaucas ar 2021. gada 
vēlmēm, jā – ideoloģiju. Miku 
Skruzīti varam saukt par lokāl-
patriotu šī vārda pozitīvā no  zī-
mē, un par viņa augšāmcelšanu 
iz aizmirstības dzīlēm varam būt 
Lidijai Ozoliņai pateicīgi.

 Pirms vairāk nekā 10 gadiem, 
sākās mūsu sadarbība ar vecāko 
igauņu biedrību “Estonia”. “Esto-
nia” ir tieši trīs  gadus vecāka par 
Rīgas Latviešu biedrību. Mēs 
savu 150 gadu jubileju svinējām 
Latvijas Simtgadē – 2018. gadā.

24. februāris ir Igaunijas Re -
pub likas neatkarības diena, kad 
kaimiņvalsts Vēstniecība rīko 
pieņemšanu. Šogad jau 4. feb-
ruārī tika atklāta tradicionālā 
igauņu mākslas izstāde RLB 
Baltajā zālē – gobelēnu izstāde 
“Nepiesārņotās ainavas”, kuŗas 
autore ir izcilā igauņu māksli-
niece Ulle Rādika; bet 13. feb-
ruārī – koncerts Zelta zālē “Ac 
cordare”. Koncerta ideja – Tal -
linas un Rīgas Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolu kameran-
sambļu kopīgs koncerts, iespēja 
vienam otru iepazīt, salīdzināt, 
draudzēties, bet galvenais – pār-
baudīt savas jauno mākslinieku 
spējas, mūzicējot publikas 
priekšā lieliskajā Zelta zālē.

 Koncerta pirmajā daļā viesi – 
Tallinas Mūzikas vidusskolas 
audzēkņi. Bet pirms tam apvei-

kuma runa, ko teica koncerta 
idejas un īstenojuma autors 
diriģents un mūzikas pedagogs 
Normunds Dreģis. Viņš atgā di-
nāja mūsu draudzības sākotni 
un nākotnes perspektīvas, bet 
galvenais – par iespēju uzstāties 
tieši šī vecuma jauniešiem, kas 
atrodas soli pirms izvēles lielajai 
dzīvei – turpināt mūzikas kar-
jeru vai darīt ko citu. 

“Accordare” – simbolizē sa -
skaņu, vienību, kopību. Kon-
certu ievadīja franču komponis-
ta Dariusa Mijo (1892 – 1974) 
Sonāte divām vijolēm un kla -
vierēm op.15. Tā izskanēja droši 
un pārliecinoši Ērika Rauka un 
Alberta Lepika izpildījumā, pie 
klavierēm Irisa Kasks.

Pavisam neparasta bija mūs-
dienu komponista Pola Džefrija 
Rīda ( 1943 – 1997)  svīta piecās 
daļās “Viktorijas laika virtuves 
dārzs” Emmas Tammas – oboja 
un Kaisas Helēnas Žigures – arfa 
sniegumā. Jauno mākslinieču 
sniegums interesants, techniski 
spēcīgs un tēlains, kas aizveda 
mūs pavisam neparastās vasaras 

noskaņās senā pagātnē.
Franču klasiķa Frensisa Pu -

lenka (1899 – 1963 ) Sonāte vijo-
lei un klavierēm op.119 jau bija 
īsts meistarības apliecinājums. 
To izpildīja Katrīna Rostovceva 
– vijole un Viola Asoskova. Visas 
trīs Sonātes  daļas bija kā vienots 
veselums, māksliniecēm aplieci-
not gan technisko virtuozitāti, 
gan interpretācijas traģiskās, gan 
emocionāli jūtīgas noskaņas, 
īpaši 2. daļas Intermezzo.

Igauņu pārliecinošais snie-
gums bija laba sarunu tēma 
starpbrīdī klātesošajiem, gaidot 
koncerta 2. daļu un lat viešu 
jauno mūziķu sniegumu.

Emīla Dārziņa Mūzikas vidus-
skola sāka savus priekšnesu-
mus ar Ludviga van Bēthovena 
(1770–1827) Klavieŗu trio op.11 
atskaņojumu Annas Marijas Ku -
beckas – klarnete, Annas Lindas 
Rūtenbergas – klavieres un 
čellista Oskara Kalniņa (kurš, 
diemžēl, pēdējā brīdī saslima, un 
viņu aizvietoja pedagogs profe-
sors Ēriks Kiršfelds) izpildījumā. 
Negaidītā maiņa neradīja satrau-

kumu, bet deva stabilitāti un 
mākslinieciskās kvalitātātes pie -
nesumu, īpaši klarnetes un čella 
“dialoga” vietās. Virtuozais un 
briljantais priekšnesums bija jā -
turpina nākamajiem – Antonina 
Dvoržāka (1841 – 1904) klavieŗu 
kvartetā op. 23. To lieliski tur-
pināja Stefans Maceks – vijole, 
Marina Gudino – alts, Rainers 
Liekniņš – čells un Evelīna 
Jēkabsone – klavieres, atskaņojot 
kvarteta 1. daļu  Allegro Mo  de
rato. Turpinājumā atkal Dariuss 
Mijo un atkal Sonātes divām 
vijolēm 1. daļa “Anime”, šoreiz 
rīdzinieku Emīlijas Bukšes – 
vijole, Patrika Poikāna – vijole 
un Kristiāna Patrika Krastiņa – 
klavieres sniegumā. 

Koncerta noslēgumā atkal 
franču mūzika – Kamila Sen-
sansa (1835 – 1921) Klavieŗu trio 
op.92, 1. daļa Allegro non troppo 
Sofijas Balabkinas– vijole, Paulas 
Skultes – čells, Franča Karpen-
ska-Allaža – klavieres – snie-
gumā. Viņu priekšnesums iz  justs, 
ar cieņu pret Sensansa mūziku, 
izteiksmīgs un sa  ska nīgs. 

GUNTIS 
GAILITIS

Noslēgumā gan koncerta va -
dītāja Rasma Mežale, gan ma -
estro Normunds Dreģis teica 
pateicības vārdus visiem kon-
certa dalībniekiem, rīkotājiem, 
Igaunijas vēstniecībai Latvijā un 
personīgi vēstniekam Arti Hil-
pusam, kas bija ieradies ar kun-
dzi, un mazākumtautību aso-
ciācijas vadītājam, īstenam Lat-
vijas draugam Jurim Žīguram. 
Bet galvenā pateicība jauno 
mūziķu audzinātājiem – peda-
gogiem – Igaunijas Mūzikas 
skolas kameransambļu klases 
vadītājai Natālijai Sakosai un 
Emīla Dārziņa Mūzikas viduss-
kolas lieliskajiem skolotājiem – 
Hertai Hansenai, Andrim Pau-
lam, Ērikam Kiršfeldam. Noslē-
guma sarunās tika izteiktas 
daudzas labas ierosmes, kā arī 
doma par Lietuvas jauno māk-
slinieku dalību šajos tradicio-
nālajos februāŗa pasākumos, jo 
arī Lietuva svin savu Neatkarības 
dienu februārī – 16. februārī. Par 
to ir vērts domāt arī šī neparastā 
un mākslinieciski augstvērtīgā 
koncerta kontekstā.
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MĀRIS 
BINDERS

ANDRIS NELSONS
ASV
1., 3., 4., 5., 10., 11., 12. marts, 

21., 22., 23., 26., 28., 29., 
30.  aprīlis. Andris Nelsons un 
Boston Symphony Orchestra, 
Symphony Hall, Boston, MA

14., 15. marts. Andris Nelsons 
un Boston Symphony Orchestra, 
Carnegie Hall, New York, NY

Vācija
31.  marts, 1., 7., 8.  aprīlis. 

An  dris Nelsons un Gewand hau
s or  chester Leipzig, Gewandhaus 
zu Leipzig

16. aprīlis. Andris Nelsons un 
Berliner Philharmoniker, Fests
pielhaus und Festspiele Baden
Baden 

AINĀRS RUBIĶIS
Francija
30.  aprīlis. Ainārs Rubiķis 

diriģē Džuzepes Verdi operu 
“Falstafs”, Festival d’Aix en 
Provence

Vācija
8.  marts. Ainārs Rubiķis di -

riģē Pētera Čaikovska operu 
“Jev geņijs Oņegins”, Komische 
Oper Berlin

5., 11., 19., 26. marts, 1., 10., 
15. aprīlis. Ainārs Rubiķis diri  -
ģē Jaromira Veinbergera operu 
“Svanda dūdinieks”, Komische 
Oper Berlin

ANDRIS POGA
Monako
3.  aprīlis. Andris Poga un 

Orchestre Philharmonique de 
MonteCarlo, Auditorium Rai
nier, Monaco

Norvēģija
10.  marts. Andris Poga un 

Bergen filharmoniske orkester, 
Grieghallen, Bergen

31.  marts, Andris Poga un 
Stavanger Symfoniorkester, Kon
serthus, Stavanger

Portugāle
24., 25.  marts. Andris Poga 

un Orquestra Gulbenkian, Gran
de Auditório Lisboa

Somija
14.  aprīlis. Andris Poga un 

Tampere Filharmonia, Tampere
talo

Vācija
19.  marts. Andris Poga un 

WDR Sinfonieorchester, Kölner 
Philharmonie

9.  aprīlis. Andris Poga un 
Deutsches SymphonieOrchester 
Berlin, Philharmonie, Berlin

JĀNIS LIEPIŅŠ

Vācija
10., 13., 31. marts. Jānis Lie-

piņš diriģē Volfganga Ama deja 
Mocarta operu “Burvju flauta”, 
Nationaltheater Mann heim

27. marts, 2. aprīlis. Jānis Lie-
piņš diriģē Pētera Čaikovska 

MŪSĒJIE PASAULĒ
operu “Jevgenijs Oņegins”, Na 
tio naltheater Mannheim

30.  aprīlis. Jānis Liepiņš un 
Oldenburgisches Staatsorchester, 
Oldenburgisches Staatstheater 

ALEKSANDRS 
ANTOŅENKO

Grieķija
2., 5., 8.  marts. Aleksandrs 

Antoņenko Otello lomā Džu ze-
pes Verdi operā “Otello”, Stav ros 
Niarchos Hall, Kallithea 

EGILS SILIŅŠ
Japāna
25., 26., 27.  marts, 2., 

3.  aprīlis. Egils Siliņš Frīdriha 
fon Telramunda lomā Riharda 
Vāgnera operā “Loengrīns”, 
Tokyo Spring Festival

KRISTĪNE OPOLAIS

Vācija
2., 6., 8., 14., 18.  aprīlis. 

Kristīne Opolais Čo-Čo-Sanas 
lomā Džakomo Pučīni operā 
“Madama Butterfly”, Semperoper 
Dresden

ELĪNA GARANČA
ASV
31. marts, 1., 5. aprīlis. Elīna 

Garanča, Chicago Symphony 
Orchestra, Gustava Mālera “Rüc
kertLieder”, Symphony Center, 
Chicago, IL

MARINA REBEKA

Itālija
2. marts. Marina Rebeka Taī-

das lomā Žila Masnē operā “Taī-
da”, Teatro alla Scala a Milano

INGA KALNA
Šveice
3., 5.  marts. Inga Kalna 

Liduānas kundzes lomā Fransisa 
Pulenka operā “Karmelīšu dia-
logi”, Opernhaus Zürich

ZANDA ŠVĒDE
ASV
26., 29.  marts, 1., 3. aprīlis.

Zanda Švēde Karmenas lomā 
Žorža Bizē operā “Karmena”, 
Pittsburgh Opera, PA

MARGARITA VILSONE
Vācija
10. aprīlis. Margarita Vilsone 

Lapsas lomā Leoša Janāčeka 
operā “Lapsiņas Spicauses pie-
dzīvojumi”, Volkstheater, Rostock

PĒTERIS VASKS

Apvienotā Karaliste
10.,11.  marts. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”, atskaņo Scot tish 
Chamber Orchestra, Queens 
Hall, Edinburgh

13. marts. Pēteris Vasks, “Vēs-
tījums”, atskaņo Royal Philhar
monic Orchestra, Amaryllis Fle
ming Hall, London

24.  aprīlis. Pēteris Vasks, 
“Musica serena”, atskaņo Laven
ham Sinfonia, Lavenham Church

Austrālija
20. marts. Pēteris Vasks, “Lūg-

šana mātei”, atskaņo Adelaide 
Symphony Orchestra, Festival 
Theatre Adelaide

Vācija
30.  aprīlis. Pēteris Vasks, 

“Concerto no. 1”, atskaņo Ol  den
burgisches Staatsorchester, diri-
ģents Jānis Liepiņš, Staats theater, 
Oldenburg 

Zviedrija
3. marts. Pēteris Vasks, “Con 

certo no. 1”, atskaņo Uppsala 
Kammarorkester, Uppsala Kon
sert & Kongress

ĒRIKS EŠENVALDS
Apvienotā Karaliste
6.  marts. Ēriks Ešenvalds, 

kor mūzika, The Choir of Royal 
Holloway, Royal Holloway Pic
ture Gallery, Egham

31.  marts. Ēriks Ešenvalds 
“Only in Sleep”, Goldsmiths 
Chamber Choir, Deptford Town 
Hall Building, London

2.  aprīlis. Ēriks Ešenvalds 
“Only in Sleep”, Purcell Singers, St 
George’s Cathedral, London

Austrālija
27.  marts. Ēriks Ešenvalds, 

kormūzika, Vox Angelica Gee
long Chamber Choir, Geelong 
Gallery, Geelong

ASV
6.  marts. Ēriks Ešenvalds, 

“Seneca’s Zodiac, Contemporary 
Latvia - Ešenvalds and Ratniece”, 
Bienen Contemporary/Early 
Vocal Ensemble, PickStaiger 
Concert Hall, Evanston, IL

Čehija
23.  marts. Ēriks Ešenvalds, 

kor mūzika, Czech Ensemble Ba 
roque Choir, Cathedral of St. 
Peter and Paul, Brno

Jaunzēlande
30.  aprīlis. Ēriks Ešenvalds, 

kormūzika, Jubilate Singers, The 
Piano: Centre for Music and the 
Arts, Christchurch

Kanāda
29.  aprīlis. Ēriks Ešenvalds, 

kormūzika, Chor Leoni Men’s 
Chorus, White Rock Concerts, 
Surrey, BC

Norvēģija
26.  marts. Ēriks Ešenvalds, 

“Sun Dogs II”, “Salutation”, Poly
phony, Oslo Cathedral

Spānija
24.  aprīlis. Ēriks Ešenvalds, 

kormūzika, Auditorio Nacional 
de Música, Madrid

IVETA APKALNA

Austrija
27. marts. Iveta Apkalna, Mu 

sik verein Vienna
Polija
11., 12. marts. Iveta Apkalna 

un Orkiestra Filharmonii Naro
dowej w Warszawie, Filharmonia 
Narodowa w Warszawie

Vācija
1. aprīlis. Iveta Apkalna, Jesui

tenkirche Heidelberg
10.  aprīlis. Iveta Apkalna 

(pro grammā t.sk. Alfrēda Kal-
niņa Fantasie gMoll un Pētera 
Vaska “Musique du soir čellam 
un ērģelēm”), Konzerthaus Berlin

Vācija
27., 28. aprīlis. Iveta Apkalna, 

Kungliga Filharmonikerna, Kon
serthuset Stockholm

REINIS ZARIŅŠ
Itālija
24. marts. Trio Palladio (Rei nis 

Zariņš, Eva Bindere, Kristīne 
Blau mane), Teatro Ristori, Ve  rona

DAUMANTS LIEPIŅŠ
Vācija
24. aprīlis. Daumants Liepiņš, 

Gasteig, München

BAIBA SKRIDE
ASV
1.  marts. Baiba Skride un 

Boston Symphony Orchestra, 
diriģents Andris Nelsons, Symp
hony Hall, Boston, MA

LAUMA SKRIDE

Apvienotā Karaliste
22. aprīlis. Lauma Skride, The 

Plaza Centre, Southend
Nīderlande
5.  marts. Lauma Skride, 

Edesche Concertzaal, Ede
6. marts. Lauma Skride, Mu 

ziekgebouw Eindhoven
Vācija
4.  marts. Lauma Skride, 

Konzertreihe Synagoge Fellheim

KRISTĪNE BALANAS
Luksemburga
5.  marts. Kristīne Balanas, 

CAPECentre des Arts Pluriels 
d’Ettelbruck 

Vācija
30.  aprīlis. Kristīne Balanas, 

Oldenburgisches Staatsor ches-
ter, diriģents Jānis Liepiņš, Ol 
denburgisches Staatstheater 

MAGDALĒNA GEKA

Francija
17., 18., 19., 24., 25., 26. marts. 

Magdalēna Geka, Centre de mu 
sique de chambre de Paris

Šveice
23.  marts. Magdalēna Geka, 

Gunta Ābele, Museum Kleines 
Klingental, Basel

KSENIJA SIDOROVA

Austrija
24., 25.  marts. Ksenija Si -

dorova, Tiroler Landestheater, 
Innsbruck

6.  aprīlis. Ksenija Sidorova, 
Konzerthaus, Vienna

Spānija
4. marts. Ksenija Sidorova un 

Orquesta Filarmonica De Gran 
Canaria, Las Palmas de Gran 
Canaria

SKY FORGERS
Francija
9.  aprīlis. Sky Forgers, AR’ 

VRAN festival, Baguer Pican

ARTA JĒKABSONE

ASV
5. marts. Arta Jēkabsone Quar-

tet, Northern California Lat  vian 
Center, San Francisco, CA

18.  marts. Arta Jēkabsone, 
Samir Langus project at Bar 
Lunatico, New York, NY
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S P I L G T S  C I TĀT S

Neapgūtā mācība
Referendums sagrāva cerības ar 

krievvalodīgo mobilizāciju ietekmēt Latviju
Žurnālā IR apskatnieks Pauls Raudseps atskatās uz Latvijai ļoti 

nozīmīgo referendumu 2012. gadā, kad  apvienība Saskaņa un tās 
atbalstītāji ar parakstu vākšanu  gribēja panākt Satversmes dažu 
pantu mainīšanu,  lai par otro valsts valodu kļūtu krievu valoda. 
Latviešu tauta šo referendumu izturēja spīdoši, pasakot, ka tāda 
iecere lemta neveiksmei. Lasītāju vērtējumam sniedzam frag-
mentus no šī raksta.      

Pagājuši desmit gadi kopš referen
duma par valsts valodu, bet vēl aiz

vien jūtama zvārošanās. No vie nas 
puses, jūsmošana par pār   
liecinošo atbalstu latviešu va 
lodai kā vienīgajai valsts valo
dai, no otras puses, sašutums, 
ka tāds balsojums vispār no 
tika. (..)

Latviešu vidū mijās apjuku
ms, sašutums un šoks. Dau dziem 

likās, ka šādu jautājumu vispār 
nedrīkstētu likt uz balsošanu, un ne 

viens vien ar neloģisku spītību paziņoja, 
ka referendumā nepiedalīsies.

Bīstamāki bija polītiskie kūleņi, kuŗus sāka mest koalicijas parti
jas. Vienotības vadītāja Solvita Āboltiņa teica, ka piedalīsies bal  so
jumā un balsos pret, bet drīz pēc tam viņas partija pievienojās Na 
cionālās apvienības pieteikumam Satversmes tiesai atzīt šādu refe
rendumu par antikonstitūcionālu. Ne jau juridiski argumenti no 
teica politiķu rīcību. Neviens nedomāja, ka divvalodība gūs Sat
versmes grozīšanai nepieciešamo absolūto vairākumu  ‒ pusi no 
vi  siem balsstiesīgajiem. Kā tolaik rakstīja Ir, polītiķus uztrauca 
lat viešu iespējamā pasivitāte. Nepārliecinošs atbalsts latviešu valo
dai būtu liela propagandas uzvara Kremlim un tā atbalstītājiem. 
Bēgdami no šāda riska, daudzi bija gatavi atbalstīt gandrīz tikpat 
kaitīgu gļēvulības apliecinājumu un censties ar tiesas lēmumu re 
ferendumu atcelt.

Taču Satversmes tiesa tautas nobalsošanu neapstādināja, un 
koalicijas polītiķu bailes izrādījās kārtējais Jēkaba ielas burbulī 
uzpūsts bubulis. Tautai ar valstsgribu viss bija kārtībā, pat uz Liel
britaniju aizbraukušie stundām stāvēja rindā pie vēstniecības 
Londonā, lai nobalsotu, un rezultāts bija nepārprotams un pārlie
cinošs ‒ 273 347 par un 821 772 pret otru valsts valodu. Pret skaits 
ievērojami pārsniedza pusi no visiem balsstiesīgajiem, kas, kā no 
rāda prezidents Levits, to padara par “konstitūcionāla ranga aktu”, 
kas ierindojas līdzās Satversmei, 18. novembŗa prokla mēšanas 
aktam un 4. maija deklarācijai. (..).

Referendums sagrāva Maskavā līdz tam brīdim liktās cerības uz 
“krievvalodīgo” mobilizāciju kā sviru Latvijas ietekmēšanai, un 
pēdējos desmit gados “nacionālā jautājuma” nozīme mūsu polītikā 
ievērojami mazinājusies. Gan valsts iekšējai stabilitātei, gan ārējam 
tēlam tas, bez šaubām, ir pozitīvi, pat ja devis iespēju latviešu un 
krievu radikāļiem integrēties naidā pret gejiem un imigrantiem. (..)

Pirms desmit gadiem tauta valodas referenduma pārbaudi iz 
turēja spīdoši. Savukārt polītiķiem referendums dod iemeslu ana
lizēt savas attiecības ar tautu. Notiekošais uz Ukrainas robežām 
atgādina, ka no tām varētu būt atkarīga valsts pastāvēšana.

***
Valsts prezidents sveic dzejnieci 

Māru Zālīti jubilejā

Novērtējot izcilo darbu Latvijas 
valsts un latviešu tautas labā un 
sveicot 70 gadu jubilejā, Valsts pre-
 zidents Egils Levits 18. februārī ir 
piešķīris Valsts prezidenta meda-
ļu dzejniecei, rakstniecei, drā ma-
tur ģei, nozīmīgai tautas atmodas 
ro  sinātājai Mārai Zālītei. Pēc Valsts 
prezidenta sacītā, M. Zālītes daudz -
pusīgais, radošais devums latvie-
šu mūsdienu literātūrā un kultūrā 
ir izcils.

“Māra Zālīte, no sirds strādājot 
Latvijai, vienmēr un visur ir iestā-
jusies par latviešu nacionālajām 
vērtībām, atbalstījusi Latvijas valsts 
brīvības un neatkarības idejas un 
aicinājusi ikvienu tās sargāt,” 
sa cīja Valsts prezidents.

***
Valsts prezidents: otrai 

svešvalodai skolās jābūt kādai 
no ES oficiālajām valodām

Valsts prezidents Egils Levits 
Rīgas pilī tikās ar izglītības un zi -
nātnes ministri Anitu Muiž nie ci, 
lai apspriestu skolu tīkla reor ga-
nizāciju Daugavpilī, plašāku Ei   -
ropas Savienības (ES) valodu ap -
gūšanu Latvijas skolās, kā arī ak -
tuālo situāciju ar Covid19 sa  slim-
stību skolās.

Pārrunājot aktuālos jautājumus 
saistībā Covid19 testēšanu izglī-
tības iestādēs un kvalitātīva izglī-
tības procesa nodrošināšanu klā-
tienē, Valsts prezidents uzsvēra: 
“Pēc iespējas ātrāk jāuzlabo testē-
šanas process skolās, lai skolēni 
var kvalitātīvi – tas nozīmē klā -
tienē – mācīties.” A. Muižniece 
no  rādīja, ka jautājums ir cieši sai-
stīts ar kontaktpersonas statusa 
definīciju, ko valdība ir uzdevusi 
atrisināt Operatīvās vadības gru-
pai, kā arī situāciju ar testu 
pieejamību.

Valsts prezidents un izglītības 
un zinātnes ministre pārrunāja 
arī E. Levita virzīto priekšlikumu, 
ka otrajai svešvalodai, ko bērni 
apgūst skolās, ir jābūt kādai no ES 
oficiālajām valodām. “Latvija at -
rodas Eiropas Savienībā, mēs pie-
deram Eiropas kultūrtelpai, un  
ES vērtības ir mūsu vērtības. Tam 
jāatspoguļojas mācību program-
mā,” skaidroja E. Levits. A. Muiž-
niece ir atbalstījusi Valsts prezi-
denta iniciātīvu, piebilstot, ka šī 
mērķa īstenošana ir cieši saistīta 
ar kvalificētu mācībspēku sagata-
vošanu.

E. Levits un A. Muižniece ap -
sprieda arī aizsākto skolu tīkla 

reorganizāciju Daugavpilī. Valsts 
prezidents uzsvēra, ka Daugavpilī 
ir jāstiprina latviska vide, un lat-
viskas skolas un bērnudārzi to var 
sekmēt. Izglītības un zinātnes mi -
nistre sarunā atzina: “Daugavpilī 
vairāk nekā jebkurā citā Latvijas 
pilsētā ir jādomā nevis par to, kā 
stiprināt mazākumtautību skolas, 
bet gan kā tās integrēt latviskajā 
vidē. Sagaidu, ka Daugavpils tu -
vākajās nedēļās sagatavos plānu 
ne tikai par izglītības iestāžu re -
organizāciju, bet gan latviskās vi -
des nostiprināšanu.”

***
Latviju un Vāciju vieno kopēja 
izpratne par Eiropas vērtībām
15. februārī Latvijā darba vizītē 

ieradās V. E. Vācijas prezidents 
Franks Valters Šteinmeiers ar 
dzīvesbiedri Elki Bīdenbenderi. 
Valsts prezidents Egils Levits ap - 
sveica Vācijas prezidentu ar pār-
vēlēšanu uz otro prezidentūras 
termiņu. Pēc E. Levita sacītā, tā ir 
laba iespēja turpināt Latvijas un 
Vācijas draudzīgās attiecības.

Tāpat Valsts prezidents izteica 
pateicību, ka Vācijas prezidents ir 
atsaucies ielūgumam un ieradies 
Rīgā laikā, kad tiek atzīmēta Lat -
v i jas Republikas Satversmes 100. 
jubileja. Īpaši šim notikumam 
veltītajā starptautiskajā zinātnis-
kajā konferencē “Latvijas Repub li-
kas Satversmei 100”. 

Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Latviju un Vāciju vieno kopēja 
izpratne par Eiropas vērtībām un 
par to, ka ir jāstiprina NATO 
Eiropas pīlārs. “Tas ir ļoti būtiski, 
ņemot vērā NATO attīstības per-
spektīvu un mūsu drošības per-
spek tīvu Eiropā. Tā ir stratēģiska 
polītika, un Latvija kopējai aiz-
sardzībai dod savu pienesumu – 
2,3 % no IKP. Protams, arī citās 
valstīs šis devums palielinās un ir 
jāturpina palielināt,” teica E. Le -
vits.

***
Starptautiskā zinātniskā 

konference “Latvijas 
Republikas Satversmei 100”
16. februārī Rīgas pilī notika Lat-

vijas Zinātņu akadēmijas (LZA) 
un Valsts prezidenta kancelejas 
kopīgi rīkota starptautiska zināt-
niskā konference “Latvijas Re -
pub likas Satversmei 100”. Kā kon-
ferences goda viesis ar referāta 
lasījumu uzstājās Vācijas prezi-
dents Franks Valters Šteinmeiers. 
Latvijas Republikas Satversme 
valsts normatīvo aktu hierarhijā  
ir augstākais dokuments, kas no -
saka ne vien valsts tiesiskos pa -
matprincipus, bet arī tās polītis -
kās filozofijas pamatus. Satversme 
ir pieņemta 1922. gada 15. feb-
ruārī un ir vienīgā no starpkaŗu 
periodā pieņemtajām Baltijas  
valstu konstitūcijām, kas joprojām 
ir spēkā. Satversme sevi ir aplie-
cinājusi kā īpašu konstitūciju, jo 
tās darbību bija iespējams atjau-

not pēc ilgiem padomju okupā-
cijas gadiem, ievērojot valsts ne -
pārtrauktības principu.

Vācijas konstitūcijas ietekme uz 
Latvijas konstitūciju ir visai ievē-
rojama, ko ir atzinuši ne tikai 
Satversmes pētnieki, bet arī paši 
Satversmes rakstītāji. Tādēļ, at -
saucoties Valsts prezidenta Egila 
Levita ielūgumam, šīs konferen-
ces īpašais viesis bija Vācijas pre-
zi dents Franks Valters Štein mei-
ers, uzstājoties ar referāta lasīju -
mu “Kopējo konstitūcionālo tra-
diciju atziņas demokratiskai un 
brīvai Eiropai”.

***
Kā Pēterim (Pjotram) Avenam 

piešķīra Latvijas pilsonību
Korupcijas novēršanas un ap -

kaŗošanas birojs (KNAB) pagā-
jušā gada nogalē izbeidza kri mi-
nālprocesu, kuŗā tika pētīts, vai 
par Krievijas miljardierim Pjo-
tram Avenam 2016. gadā piešķir-
to Latvijas pilsonības tika dots 
kukulis Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP) priekš-
niekam Vilnim Jēkabsonam. LTV 
raidījums De facto vēsta, ka sākot-
nējās aizdomas radās pēc KNAB 
fiksētajām būvuzņēmēja Gunta 
Rāvja sarunām ar polītiķi Edgaru 
Jaunupu, kuŗš tālāk komūnicēja 
ar Jēkabsonu. KNAB kukuļošanu 
nekonstatēja, taču lūdza Iekšlietu 
ministrijai (IeM) dienesta pār-
baudē vērtēt iespējamos pārkā pu-
mus procedūrā, kādā Avenam 
piešķirta pilsonība.

Saskaņā ar žurnāla Forbes ap  lē-
sēm, Krievijas “Alfa-bankas” līdz-
īpašnieks Pjotrs (jeb Pēteris) Avens 
ar 5,3 miljardiem ASV dolaru šo -
gad ir pasaules miljardieŗu topa 
529. vietā. Pēteŗa Avena labdarī-
bas fonda “Paaudze” mājaslapā 
aprakstīti Avena tituli: Krievijas 
Goda ordeņa kavalieris, Latvijas 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, 
Latvijas Universitātes goda dok-
tors. Turpat pieminēts, ka lab-
darības fondu Avens nolēmis iz -
veidot, jo viņa tēva priekšteči ir no 
Latvijas, tāpēc viņš izjūt emo-
cionālu tuvību ar šo valsti.

Taču ne Forbes, ne Avena fonda 
mājaslapa nepiemin to, ka latviešu 
strēlnieka mazdēls Avens kopš 
2016. gada ir arī Latvijas pilsonis. 
Pilsonību viņš ieguva, pamatojo-
ties uz Pilsonības likuma normu, 
kas paredz: par Latvijas pilsoni at -
zīstams latvietis, kuŗa priekšte cis 
pastāvīgi dzīvojis Latvijas ter rito-
rijā laikā starp 1881. gadu un 
Latvijas Republikas okupācijas 
die nu 1940. gada 17. jūnijā. Vien-
laikus šai personai jāapliecina sa -
va piederība pie valsts nācijas un 
latviešu valodas prasme, kuŗu pār-
bauda PMLP izveidota ko  misija.

Avens latviešu valodas eksā me-
nu kārtoja divreiz. 2015. gada 
decembrī viņš izkrita – kā vēlāk 
KNAB liecināja eksāmena ko  mi-
sijas locekle filoloģe, “bija skaidrs, 
ka Avens nemāk valodu un nebija 
saprotams, ko viņš runā”. Savukārt 

šīs pašas komisijas locekle vēstur-
niece par 2016. gada aprīlī noti-
kušo pārbaudi liecināja, ka viņai 
bijuši iebildumi par Avena zinā-
šanu pārbaudes novērtējumu. To -
mēr komisijas vadītāja abām pā -
rējām loceklēm esot uzspiedusi 
savu viedokli, proti, ielikt mini-
mālo nepieciešamo punktu skaitu 
Avena valodas prasmes pārbau -
dē. Komisijas locekļi vērtēja, bet 
vadītājai rezultātā bija noteicošais 
vārds – liecināja filoloģe. Vēlāk 
KNAB izmeklētāji pēc eksāmena 
audioieraksta noklausīšanās kon-
statēja, ka Avens atbildēja uz 11 
no 23 pārbaudes komisijas uz -
dotajiem jautājumiem, “līdz ar to 
pretendents sniedza atbildes tikai 
aptuveni 47% no kopējā valodas 
zināšanu un prasmes pārbaudes 
apjoma”. Tomēr komisijas priekš-
sēde KNAB liecināja, ka Avena 
valodas prasmes tika vērtētas 
objektīvi

2015. gada 3. novembris, saru-
na starp E. Jaunupu un G. Rāvi: 
“PMLP viss ir sakārtots, lai Rāvja 
divas paziņas atrisinātu savus jau-
tājumus – vienam jāsaņem polī-
tiskais patvērums, otram Latvijas 
Republikas pilsonība. Sarunā abi 
vienojas, ja viss būs veiksmīgi, 
desmitnieku vajadzētu iedot un 
lai pēc iespējas mazāk cilvēki par 
to zina.” Sarunā starp Jaunupu un 
Rāvi minēts, ka Avens nokārtoja 
Latvijas Republikas pilsonības ie -
gūšanas eksāmenu. Jaunups pa -
skaidro, ka eksāmena laikā tika 
uzdoti “pareizie” jautājumi, lai 
Avens atkārtoti neizgāztos.

KNAB lēmumā uzsvērta PMLP 
atbildīgo personu ieinteresētība 
un nekavējoša rīcību Avena inte-
resēs un tas, ka persona baudīja 
īpaši labvēlīgu attieksmi. 
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(Turpināts no 10. lpp.) ***
ES Ārlietu ministru sanāksmē
Eiropas Savienībai (ES) ir jāsāk 

ieviest sankcijas pret Krieviju, un 
sankciju tvērums būtu jāattiecina 
uz gāzes cauruļvadu Nord Stream 
2 un Krievijas finanču sektoru, 
Eiropas Savienības Ārlietu pado-
mes sanāksmē uzsvēra Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. 
ES Ārlietu padomes sanāksmē 
ne  pieciešamību sākt ieviest sank-
cijas Rinkēvičs pamatoja ar Krie-
vijas veicināto situācijas eskalāciju 
Donbasā un lēmumu par Krie-
vijas kaŗaspēka atstāšanu Balt-
krievijā pēc militāro mācību bei-
gām. Ministrs ir pārliecināts, ka 
ES ir nekavējoties jāuzsāk spēcīgs 
sankciju kārtas polītiskais un ju -
ridiskais sagatavošanas process.

***
22. februārī visā Eiropā atzīmēja
dienu noziegumos cietušajiem. 
Latvijā interesentiem bija iespēja 
uzzināt par atbalsta iespējām šā -
dos gadījumos, informēja Križu 
un konsultāciju centrā “Skalbes”. 
Tiešsaistes diskusijā 15 eksperti 
runāja gan par vardarbību ģime-
nē, gan noziegumiem darba vidē 
un tīmeklī, gan arī cilvēktiesībām. 
Bija iespējas uzzināt, kur saņemt 
palīdzību dažādos gadījumos un 
kā aizstāvēt savas tiesības.

***
Likumu par Sv. Pēteŗa 

baznīcas īpašumtiesībām 
pieņems pavasarī

Jau pavasarī Saeima galīgajā la -
sījumā varētu izskatīt un pieņemt 
speciālo likumu, kas nostiprinātu 
Svētā Pēteŗa baznīcas īpašum tie-
sības, paziņoja Saeimas izglītības, 
kultūras un zinātnes komisijas va -
dītājs Arvils Ašeradens (Jaunā 
Vienotība). Patlaban dievnams at -
rodas Rīgas domes valdījumā, bet 
bez īpašnieka. Pēteŗbaznīcas īpa-
šumtiesības plānots piešķirt Lat-
vijas Ev. lut. Baznīcai un baznīcas 
Vācu Svētā Pētera draudzes no -
dibinājumam. Pirms tam gan jā -
atrisina daži ar konfesiju sav star-
pējām attiecībām saistīti jautā-
jumi.

Rīgas Svētā Pēteŗa baznīca ir 
teju tikpat veca kā pati Rīga. Šajos 
gadu simtos piedzīvots daudz, bet 
pēdējo trīsdesmit gadu izaicinā-
jums ir baznīcas tiesiskais statuss. 
Visu šo laiku baznīcas ēkai un ze -
mei zem baznīcas īpašnieka nav, 
bet ir tiesiskais valdītājs – Rīgas 
pašvaldība. Baznīcas tiesisko sta-
tusu plānots sakārtot ar speciālu 
likumu, ko pašlaik izskata Saeima. 
Atrisināts jautājums par dievna-
ma tiesisko statusu dos iespēju to 
pilnvērtīgi atjaunot.  Latvijas lute-
rāņu baznīcas Vācu draudze ir pa -
nākusi to, ka Vācijas parlaments 
iezīmējis 33 miljonus eiro diev-
nama atjaunošanai.  

Ziņas sakopojis P. Karlsons

valstīm, jo īpaši, tādās jomās kā 
informācijas technoloģijas un 
digitalizācija.

***
Baltijas valstīm 

apstiprina apņemšanos 
aizstāvēt sabiedrotos

19. februārī Viļņā, Lietuvā aiz -
sardzības ministrs Artis Pabriks, 
Igaunijas aizsardzības ministrs 
Kalle Lānets  un Lietuvas ārlietu 
ministrs Gabrieļus Landsberģis  
tikās ar ASV aizsardzības sekre-
tāru Loidu Ostinu, lai pārrunātu 
drošības situāciju Baltijas reģionā 
kontekstā ar Krievijas militāra -
jām aktivitātēm Ukrainā un pie 
tās robežām. “L. Ostins aplieci-
nāja, ka ASV ļoti augstu vērtē sa -
vas saistības pret sabiedrotajiem, 
tostarp Baltijas valstīm, tāpēc 
turpinās sniegt atbalstu reģiona 
drošības stiprināšanā. Sarunā uz -
svēru, ka Krievija nemainīsies, un 
mums jāspēj pielāgoties, stiprinot 
reģiona aizsardzību. ASV spēku 
klātbūtne kopā ar papildus inves-
tīcijām spēju stiprināšanai ir iz -
šķiroša Latvijas un pārējo Baltijas 
valstu  aizsardzībai, un Krievijas 
tālākai atturēšanai. Krievija saprot 
tikai stingru un izlēmīgu polī -
tiku,” sacīja A. Pabriks.

***
Rinkēvičs: Starptautiskajai 
sabiedrībai jāsūta spēcīgi 

atturēšanas signāli Krievijai
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs (JV) Vācijā notiekošās 
Minchenes Drošības konferences 
laikā ticies ar Japānas ārlietu mi -
nistru Jošimasu Hajaši, pārrunājot 
arī situāciju Ukrainā.

Rinkēvičs iepazīstināja kollēgu 
ar Latvijas redzējumu uz notie-
košo reģionā. Viņš pauda viedok-
li, ka šobrīd Eiropā pastāv reāla 
bruņota konflikta iespējamība. 
Krievijas militārai agresijai pret 
Ukrainu būs globālas atskaņas,  
kā arī cietīs visa noteikumos bal-
stītā starptautiskā kārtība, ir pār-
liecināts Rinkēvičs. Latvijas ār -
lietu ministrs uzsvēra, ka starp-
tautiskajai sabiedrībai ir jāsūta 
spēcīgi atturēšanas signāli, kā arī 
jāturpina aicināt Krieviju dees ka-
lēt situāciju un rast konflikta ri -
sinājumu diplomātisku sarunu 
ceļā.

Rinkēvičs pateicās Japānai par 
tās konstruktīvo iesaisti vienotu 
vēstījumu sūtīšanā Krievijai. Abi 
ministri bija vienisprātis, ka sva-
rīgi ir turpināt atbalstu Ukrainai, 
tajā skaitā arī praktisko palīdzību 
Ukrainas noturības un aizsar dzī-
bas spēju stiprināšanai un tās  
ekonomikas stabilizēšanai.

Tāpat dokumentā aprakstīts, ka 
Jēkab sons visādos veidos – gan ar 
re  zolūcijām, gan zvaniem darbi-
niekiem – steidzinājis Avena lie-
tas izskatīšanu.

Kriminālprocesu KNAB sāka 
gandrīz trīsarpus gadus pēc Ave-
na pilsonības iegūšanas brīža – 
2019. gada septembrī. Tomēr Rā -
vis, Jaunups, Avens un Jēkabsons 
kukuļošanas faktu noliedza. Arī 
pārējie lietā nopratinātie liecinieki 
par iespējamo kukuļdošanu neko 
neliecināja. Nekādus citus pierā -
dījumus KNAB izmeklēšanas gai-
tā arī neguva, un pērn decembrī 
procesu izbeidza.

Par iespējamiem pārkāpumiem 
Avena gadījumā Latvijas pilso nī-
bas piešķiršanas procedūrā, per-
sonu apliecinošo dokumentu iz -
sniegšanas kārtībā un valsts valo-
das eksāmena gaitā KNAB Iekš-
lietu ministrijai pirms gada no -
sū tīja informāciju un materiālus 
dienesta pārbaudes veikšanai. 
Iekš lietu ministrijā De facto pa -
skaidroja, ka ierosināt disciplinār-
lietas pret ierēdņiem tā vairs ne -
varēja, jo bija pagājis divu gadu 
noilguma termiņš.

Guntim Rāvim šai lietā palī-
dzējušais advokāts Dmitrijs Skač-
kovs De facto norādīja, ka viņa 
klients komentārus nesniegs. Sa -
vukārt Avens caur savu labdarības 
fondu De facto pauda viedokli, ka 
papildus komentēt pārbaudošajai 
iestādei iepriekš pausto neesot 
nepieciešams, ņemot vērā to, ka 
nekāds pārkāpums neeksistē.

***
Kāda ir vislabākā atbilde uz 

Krievijas agresīvo ārpolītiku?
Vislabākā sabiedroto atbilde uz 

Krievijas agresīvo ārpolītiku ir 
stingra Eiropas Savienības (ES) 
un NATO vienotība, NATO 
Aust rumu flanga militāra stip ri-
nāšana un ilgtermiņa atbalsts 
Ukrainai, tikšanās laikā ar ES lī -
deriem Briselē un Beļģijā uzsvē  - 
ra Latvijas Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš (JV).

Krišjānis Kariņš kopā ar Balti -
jas līderiem – Lietuvas prezidentu 
Gitanu Nausēdu un Igaunijas 
premjērministri Kaju Kallasu ti -
kās ar Vācijas kancleru Olafu Šol-
cu. Šolcs  informēja par savu vi -
zīšu Maskavā un Kijevā rezul tā-
tiem. Tāpat Kariņš piedalījās ES 
valstu vadītāju neformālā sanāk-
smē par aktuālo drošības situāciju 
Eiropā.

Ministru prezidents 17. februārī 
piedalījās sestajā ES un Āfrikas 
Savienības samitā un tā laikā no -
tiekošā apaļā galda diskusijā par 
cīņu ar klimata pārmaiņām, ene r-
ģētiku, digitalizāciju un savieno-
jamību. Samita mērķis bija vieno-
ties par kopīgu ilgtermiņa attīs tī-
bas redzējumu, kas balstīts uz 
līdzvērtīgu partnerību. ES un 
Āfri kas Savienības līderu sanāk-
smē tika plaši diskutēts par eko-
nomiskās sadarbības iespēju pa -
plašināšanu. Samita laikā tika 
prezentēta ES investīciju pakotne 
infrastruktūras projektu attīstībai 
un dažādu spēju stiprināšanai, kā 
arī strukturālo reformu atbals-
tam. Kariņš sacīja, ka arī Latvija ir 
ieinteresēta ekonomiskās sadar-
bības paplašināšanā ar Afrikas 

KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums tikās 
ar Kanadas parlamenta deputātu Džeimiju Šmāli  no Konservātīvās 
partijas. Džeimijs Šmāle ir Ēnu kabineta valsts un pamatiedzīvotāju 
attiecību ministrs, kā arī Kanadas-Ziemeļvalstu-Baltijas parlamentā -
rās draudzības grupas vadītājs. Tika pārrunāta līdzšinējā labā sadarbība 
un atbalsts, Draudzības grupas plānotā darbības aktīvizēšana pēc pan-
dēmijas, Kanadas iekšpolītiskā situācija, kā arī starptautiskās attiecības, 
agresivitātes pieaugums un drošības apdraudējumi.

FRANCIJA. Latvijas vēstnieks Francijā Eduards Stiprais ap -
mek lēja starptautisko vizuālās mākslas salonu ART CAPITAL, kas no -
tiek līdz 20. februārim Parīzē, Grand Palais Ephémère.Divas latviešu 
mākslinieces Ingvilda Knāviņa (Ingvilda) un Sibilla Bjarnason kopā ar 
vairāk kā 2000 māksliniekiem piedalās šajā izstādē ar saviem darbiem.

ČECHIJA. Latvijas vēstniece Čechijā Gunta Pastore darba vizītē 
apmeklēja Brno pilsētu. Vizītes mērķis bija tikties ar pilsētas vadību, 
uzņēmējiem, izglītības un kultūras iestādēm, lai sekmētu Latvijas un 
Čechijas sadarbību ekonomikā, izglītībā un kultūrā. G. Pastore ap -
meklēja Brno Masarika Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti. 
Tiekoties ar dekāna vietnieku profesoru Tomāšu Pospišīlu  un Baltis-
tikas nodaļas vadītāja vietnieku Vaidas Šeferi, vēstniece pateicās uni-
ver sitātei par izcilo sadarbību latviešu valodas apmācībā. G. Pastore 
pauda gandarījumu, ka čechu studentu vidū ir interese par latviešu 
valodu un studentu skaits saglabājas stabils.

Vēstniece nodeva Baltistikas nodaļai Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
dāvinājumu – pēdējos gados izdotās grāmatas angļu valodā par Latviju, 
tās vēsturi un kultūru, ko bibliotēka sagatavojusi, atzīmējot Latvijas 
starptautiskās atzīšanas de iure 100. gadadienu.

Edgars Račevskis dzimis 1936.
gada 11. jūlijā Skrundā. Skolas 
gai tas uzsācis Turlavas pamat sko-
lā, turpinājis Liepājas Mūzikas vi -
dusskolā, J. Mediņa Rīgas mū  zi-
kas vidusskolā un Latvijas Valsts 
konservatorijas Kordiriģentu kla-
sē. Maestro darba gaitas saistītas 
ar Latvijas Televīzijas un radio 
Teodora Kalniņa kori, valsts kori 
“Latvija”, vīru kori “Gaudeamus”, 
jaukto kori “Sonore”, Tukuma 
skolotāju kori “Vanema”, Alūksnes 
kori “Atzele”, veicot diriģenta vai 
mākslinieciskā vadītāja pienā ku-
mus. Kopš 1970. gada Edgars Ra -
čevskis bija Vispārējo latviešu 
Dziesmu un Deju svētku virsdi-
riģents, pēdējos divos – 2013. un 
2018. gada svētkos – Goda virs-
diriģents. Edgars Račevskis pie -
vēr sies arī komponēšanai, radot 
gan solo dziesmas, gan koŗa 
dziesmas vīru, sieviešu un jaukta-
jiem koŗiem. Kopš 2004. gada ir 
Latvijas Komponistu savienības 
Goda biedrs. Edgars Račevskis il -
gus gadus strādājis arī par peda-
gogu J. Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, audzinot jauno koŗ-

Diriģents un komponists 
EDGARS RAČEVSKIS Mūžībā

diriģentu paaudzi, iedibinājis Jā -
ze pa Vītola Dziesmu dienu tra di-
ciju Gaujienā, bijis šo svētku or -
ganizētājs un virsdiriģents. 

Edgars Račevskis 1996. gadā 
kļuvis par Lielās mūzikas balvas 
laureātu, 1996. gadā apbalvots ar 
Triju Zvaigžņu ordeni. 

Par Maestro aiziešanu Mūžībā 
dziļi sēro Rīgas Latviešu biedrība – 
Edgars Račevskis bija ne vien ak -
tīvs RLB biedrs un Rīgas Latviešu 
biedrības iedibinātās Dziesmu 
svētku tradicijas uzturētājs, bet  
arī vairāku sasaukumu RLB  
domnieks un RLB Mūzikas ko -
misijas loceklis. 1997. gadā Ed  ga-
ra Račevska vadībā tika dibināts 
Rīgas Latviešu biedrības Nacio-
nālais vīru koris, kuŗā dzie dāja 
vīri no visas Latvijas. Vēlāk koris 
pārtapa Rīgas Latviešu bied rības 
vīru korī “Latvis”, ko Maestro 
vadīja līdz pat aiziešanai Mūžībā.

Sērojam un izsakām visdziļāko 
līdzjutību Edgara Račevska ģime-
nei, draugiem, domubiedriem, 
viņa koŗu dziedātājiem, visiem, 
kam pietrūks Maestro gaišās per-
sonības!
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

Ķīnas Tautas republikas galvas-
pilsētā Pekinā noslēgušās XXIV 
ziemas olimpiskās spēles. Tajās 
pie dalījās arī labākie Latvijas 
sportisti, kuŗi sacentās bobsleja, 
kamaniņu, skeletona, biatlona, 
hokeja, šorttreka, daiļslidošanas, 
ātrslidošanas, ziemeļu divcīņas, 
kalnu un distanču slēpošanas dis-
ciplīnās. Vipirms par rezultātiem. 
Senajā Romā tās norieta laikos 
valdīja sauklis “panem et circenses”, 
latviski – “maizi un izrādes”. Šo -
dien tas skan – “maizi, sportu un 
medaļas”! Modernajos laikos 
olim piskās medaļas (īpaši jau 
zelta!) kļuvušas par valstu spēka 
mērauklu. Šoreiz visvairāk zelta 
godalgu izcīnīja Norvēģija – 16. 
Tālāk seko: Vācija – 12, Ķīna – 9, 
ASV – 8, Nīderlande – 8, Zviedri-
ja – 8, Austrija – 7, Šveice – 7, Krie-
vija – 6, Francija – 5, Kanada –     
4. Tātad iedzīvotāju skaita ziņā 
nelielā Norvēģija (tikai 5, 4 miljo-
ni) patiesībā ir ziemas sporta liel-
valsts. Arī Somija, kas hokeja 
finālā pieveica Krieviju. Varu ie -
domāties, kā par šo uzvaru prie-
cājās ne tikai pašā Somijā, bet arī 
Ukrainā! Latvijai Pekinā tikusi 
viena bronzas medaļa, ko kama-
niņu stafetē izcīnīja Elīza Tīruma, 
Kristers Aparjods, Mārtiņš Bots 
un Roberts Plūme. Latvija ir starp 
tām 29 pasaules valstīm, kas šajās 
spēlēs ieguva vismaz vienu me -

Pretrunīgās spēles
daļu. Patiesībā tas nav slikts re -
zultāts.

Šī olimpiada paliks atmiņā kā 
visai pretrunīgas spēles. Vispirms 
jau apstrīdama bija pati sacen sī- 
bu vietas izvēle – Pekina. Pavi sam 
nesen, 2008. gadā, šajā pilsētā jau 
tika rīkotas vasaras olimpiskās 
spēles. Lūk, ko intervijā Latvijas 
Avīzei teica Latvijas kamaniņu 
sporta izlases treneris Mārtiņš 
Ru  benis: “Man nav saprotams 
Starptautiskās olimpiskās komi-
tejas lēmums jau otro reizi pie-
šķirt rīkošanas tiesības vienam no 
pasaulē necilvēcīgākajiem režī-
miem.” Bet spēles tomēr notika – 
neraugoties uz to, ka Ķīna bieži 
tiek apsūdzēta nacionālo mino ri-
tāšu apspiešanā un cilvēktiesību 
neievērošanā. Ķīnas varas iestā-
des ilgi slēpa Covid-19 vīrusa bīs-
tamības patiesos apmērus, tā pa -
verot ceļu pasaules mēroga kata-
strofai. Joprojām paliek atklāts 
jau tājums par vīrusa mākslīgo iz -
celsmi Uhaņas Virusoloģijas in -
stitūtā. Pēdējā laikā bieži runāts 
par to, ka iespēja rīkot prestižas 
sporta sacensības tiek “nopirktas” – 
vai nu ar naudu, vai ar polītisko 
ietekmi. 2022. gada pasaules čem-
pionāts futbolā notiks tuksneša 
valstī Katarā. Arī šo absolūto mo -
narchiju par demokratiju būtu 
grūti nosaukt. Katara nav arī ne -
kāda futbola lielvalsts. Tas, kas tai 

ir – milzīgi gāzes un naftas krā-
jumi, vieni no lielākajiem pasaulē.

Krievija Pekinas spēlēs pieda-
lījās bez savas nacionālās simbo-
likas, bez karoga, ģerboņa un 
valsts himnas. Tas bija starp tau-
tiskās Sporta arbitrāžās tiesas lē -
mums, sods par apzinātu un sistē-
matisku dopinga izmantošanu 
Krievijas sportā. Bez dopinga 
skandala neiztika arī Pekinā. Aiz-
liegto vielu lietošanā tika pieķerta 
piecpadsmit (!) gadus vecā Krie-
vijas daiļslidotāja Kamila Valijeva. 
Viņa pati taisnojās, ka “nejauši” 
esot sajaukusi glāzes un iedzērusi 
vectēvam paredzētās sirdszāles – 
trimetazidīnu. Tieši daiļslidošana 
(jeb, kā saka Amerikā, “figure 
skating”) šajās spēlēs bija viens no 
visvairāk apspriestajiem sporta 
vei diem. Beidzot aktuālizēts jau-
tājums – kas ir šie puiši un mei-
tenes, kuŗi izpilda galvu reibino-
šus trikus uz ledus? Sportisti vai 
tomēr akrobati? Ne jau velti pa -
stāv tāda disciplīna kā sporta vin-
grošana, kas tiek nodalīta no cir-
kus arēnās redzamajiem akrobātu 
numuriem. Īpaša problēma ir 
sieviešu daiļslidošana. Fiziolo ģis-
ko īpatnību dēļ četru (nu jau arī 
piecu!) apgriezienu lēcieni visla-
bāk padodas 15, 16 un 17 gadus 
vecām pusaudzēm. Tieši šādas 
sportistes patlaban pārstāv Krie-
viju. Trenere Etere Tutberidze 

izveidojusi savu daiļslidošanas 
skolu, “medaļu fabriku”, kurā 
mei tenes sāk trenēties jau triju 
gadu vecumā. Vēl viena problēma 
sportā saistīta ar pārprastu dzi-
mumu līdztiesību. Dažās valstīs 
sieviešu sacensībās tiek pielaistas 
transpersonas (transgender). Tad 
kāda jēga “parastai” sievietei ie -
guldīt laiku un spēkus treniņos, 
tiekties pēc medaļām, ja sacensī -
bās piesakās cilvēks, bijušais vīr-
ietis, kuŗš paziņo – tagad es esmu 
sieviete, ļaujiet man startēt! Un 
viņa (vai varbūt tomēr viņš?) uzvar, 
kā tas patlaban notiek ar ameri-
kāņu peldētāju Liju Tomasu. Vēl 
2019. gadā toreizējais Viljams 
Tomass bez īpašiem panākumiem 
piedalījās vīriešu peldēšanas sa -
censībās. Šodien viņš ir pirmā 
lieluma zvaigzne ASV universitāšu 
čempionātos – bet nu jau starp sie-
vietēm! Un tas ir tikai laika jau-
tājums, kad šādi sportisti vēlēsies 
startēt arī olimpiskajās spēlēs.

Savukārt Latvijā šobrīd izvēr-
tusies diskusija – vai nauda, kas 
tiek ieguldīta bobslejā un kama-
niņu sportā, ir tā vērta? Sporta 
žurnālists Jānis Freimanis portālā 
delfi.lv jautā: “Vai valstij ar nepil-
niem diviem miljoniem iedzī vo-
tāju ir saprātīgi par vienīgo mēr-
vienību sportā virzīt medaļas?” 
Viņš aprēķinājis, ka 2018. gada 
Phjončhanas olimpisko spēļu 

bronzas medaļa, ko Latvijai izcī-
nīja bobslejistu divnieks Oskars 
Melbārdis un Jānis Strenga, valsts 
budžetam izmaksājusi aptuveni 
trīs miljonus eiro. Un tas neskaitot 
Siguldas bobsleja trases uzturē ša-
nas izdevumus! Apšaubāms ir ap -
galvojums, ka bobslejs un ka  ma-
niņu sports ceļ mūsu valsts pres-
tižu. Ja Latvijā lielākajai daļai cil-
vēku nav ne mazākā priekšstata 
par amerikāņu futbolu, beisbolu 
vai Indijā populāro kriketu, tad 
kāpēc lai pārējā pasaule interesē -
tos par bobsleju? Un vai nodar-
bošanos, kuŗai nepieciešamas īpa-
šas trases (tādu pasaulē ir tikai 17!) 
un dārgs inventārs, var uzskatīt  
par sportu? Katrā ziņā tas nav “tau-
tas sports”. 

Man pašam šajās spēlēs vis lie-
lākais prieks par mūsu hokejistiem 
un distanču slēpotājiem. Tas, ka 
latviešu hokejisti vispār piedalī -   
jās olimpiskajās spēlēs, jau ir liels 
sasniegums. Īpašs lepnums par 
novadnieku, 23 gadus veco ma -
donieti Raimo Vīgantu, kuŗš pus-
otra kilometra slēpošanas sprinta 
distancē Pekinā izcīnīja 20. vietu. 
Kopš mūsu valsts piedalās olim-
piskajās spēlēs, tas ir labākais lat-
viešu slēpotāju panākums. Turklāt 
kaldināts turpat Madonā, Sme ce-
res silā, kur iekārtota viena no 
labākajām distanču slēpošanas 
trasēm Latvijā.

Pirmdienas, 21. februāŗa vaka-
rā, Krievijas prezidents Vladi -
mirs Putins parakstīja dekrētu  
par pašpasludināto Doņeckas un 
Luhanskas “republiku” valstiskās 
neatkarības atzīšanu. Citiem vār-
diem sakot – ar Krievijas atbalstu 
okupētās territorijas Ukrainas 
austrumos tika atzītas par 
“neatkarīgām valstīm”, parakstīti 
līgumi par savstarpējo ekono mis-
ko un militāro atbalstu. Putins   
arī parakstīja rīkojumu ievest 
šajās “republikās”, kuŗas patiesībā 
joprojām ir Ukrainas likumīgā 
territorija, Krievijas bruņotos 
spēkus, nosaucot tos par “miera 
uzturētājiem”. 

Savā runā Putins atklāti pa -
ziņoja, ka Ukraina nav valsts, tā 
vienmēr ir bijusi Krievijas terri-
torija, un pēc revolūcijas 1917. 
gadā Ļeņins un boļševiki ir at -
šķēluši šo Krievijas territoriju un 
izveidojuši valsti, neprasot nevie-
nam atļauju un neinteresējoties 
par to, vai Krievijas iedzīvotāji 
tam piekrīt.

Jau pēc pusnakts Doņeckas ie -
dzīvotāji ziņoja par ļoti lielas tan-
ku un citas bruņutechnikas pār-
vietošanos cauri pilsētai t.s. fron-
tes līnijas virzienā. Vēlāk to ap -
stiprināja arī ziņu aģentūra Reu
ters, publicējot videoierakstu.

Izskanēja arī mājieni, ka šīs 
“republikas” nozīmē nevis vienu 
trešdaļu Austrumukrainas, bet 
visu Doņeckas un Luhanskas ap -
gabalu.

Eiropas Savienība, ASV, Ka  na-
da, Lielbritanija jau paudušas 
savu nosodījumu un atgādinā-

Iebrukums Ukrainā sācies
jušas, ka tā ir visu starptautisko 
tiesību, vienošanos un konven -
ciju klaja ignorēšana un izteikušās, 
ka jau tuvākajās dienās pret Krie-
viju tiks ieviestas vairākas sankci-
jas. Ieviest sankcijas nekavējoties 
jau pirmdien pieprasīja Baltijas 
valstis un Polija, to atbalstīja vēl 
vairākas valstis.

Otrdien agri no rīta (pēc Ei  ro-
pas laika) Ņujorkā tika sasaukta 
ārkārtas ANO Drošības padomes 
sēde. Ukraina pieprasīja nekavē-
joties atsaukt okupēto territoriju 
atzīšanu par neatkarīgām valstīm, 
apturēt Krievijas armijas ieveša -
nu tajās, šo prasību atbalstīja arī 
ASV, Lielbritanija, ES valstis un 
NATO. Protams, Krievija to no -
raidīja, Ķīna aicināja būt uzma-
nīgiem, meklēt diplomatiskus 
risinājumus.

Latvijas Ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs: “Krievija šobrīd 
iebrūk Ukrainā, jo Doņecka un 
Luhans ka ir Ukrainas territorija.” 
Mi  nistrs arī sacīja, ka nav zināms, 
vai nākamais solis nebūs kā Kri-
mas scenārijā, kad abas territori-
jas “paprasītos būt Krievijas sa -
stāvā”. Rinkēvičs arī norādīja – tas, 
ka ANO Drošības padomes ār -
kārtas sanāksme šajā jautājumā 
beigusies bez rezultāta, nav pār-
steidzoši, jo tajā Krievijai ir veto 
tiesības.

Kā zināms, 2014. gadā Krievija 
anektēja Krimas pussalu, tad arī 
sākās uzbrukumi Austrumu krai-
nai, Donbasam. Krievijas organi-
zētie separātisti ar “zaļo cilvēciņu” 
atbalstu (kas izrādījās pārģērbti 
Krievijas armijas kaŗavīri) izdevās 

okupēt aptuveni trešdaļu no Do -
ņeckas un Luhanskas apgabaliem, 
kaujas bija nežēlīgas. Kopš tā lai-
ka, jau astoņus gadus, Austrum-
ukrainā no separātistu jeb kauji-
nieku puses notiek kaŗadarbība – 
brīžiem aktīvāka, brīžiem it kā 
tiek ievēroti pamiera vienošanās 
noteikumi. Ukrainas armija aiz-
sargā robežu starp pārējo Ukrainu 
un okupēto territoriju, bet ne -
uzbrūk šīm “republikām”.

Pēdējos mēnešos apšaudes no 
kaujinieku puses ir pastipri nā-
jušās, un Putins ir pieprasījis ASV, 
ES un NATO garantijas, ka Uk -
raina nekad netiks uzņemta 
NATO, NATO netiks paplašināta 
un ka notiks atgriešanās pie 1997. 
gada situācijas, kad Austrum ei-
ropas valstis vēl nebija iestājušās 
NATO. Tas nozīmē, ka NATO 
būtu jāizved savi kaŗavīri no šīm 
valstīm un jāatdod Austrumeiro-
pa Krievijas brīvai rīcībai. Vien-
kāršāk sakot – pasaule ir jāpārdala 
un Krievija sev grib lielu daļu 
Eiropas, jo vēlas atjaunot impē -
riju, veidot Krievu Pasauli. Putins 
visu laiku draudēja, ka pretējā ga -
dījumā rīkosies ar “militāri tech-
niskiem līdzekļiem”.

Ne ASV, ne NATO, ne ES tam 
nepiekrita un nepiekrīt.

Kopš gada sākuma spriedze 
Eiropā ir palielinājusies katru 
dienu. Nekādas pārrunas, samiti, 
sarunas pa telefonu un vizītes 
Putina nostāju nav mainījušas, 
atkārtoti tiek izteiktas prasības 
saistībā ar NATO un drošības 
situāciju Eiropā. Tajā pašā laikā 
Krievija nepārtraukti atkārto, ka 

nevienu neapdraud, bet ar Krie-
viju grib karot Ukraina un ka 
NATO apdraud Krieviju.

Aptuveni mēneša laikā ap 
Ukrainu visā tās robežas gaŗumā 
ir sakoncentrēti aptuveni 200 
tūkstoši Krievijas armijas kara -
vīru un bruņutechnika. Balt krie-
vija burtiski ir piebāzta ar Krie-
vijas armiju un bruņutechniku, 
tur atrodas arī ballistiskās un 
spārnotās raķetes. Krievija to 
skaid roja ar militārajām mācī-
bām, tad paziņoja, ka mācības ir 
beigušās un armija tiek aizvesta, 
bet patiesībā tā tika papildināta 
līdz jau minētajiem 200 tūksto-
šiem, kā arī tika paziņots, ka 
armijas daļas un bruņutechnika 
paliks Baltkrievijā.

ASV jau pirms kāda laika brī-
dināja, ka izlūkdienesta dati lie-
cina – Krievija plāno iebrukumu 
Ukrainā 16. februārī. Krievija to, 
protams, noliedza, tāpat kā to, ka 
jau ir sastādīti iznīcināmo ukrai-
ņu saraksti, kuros ir gan polītiķu, 
gan valstsvīru, gan zinātnieku un 
sabiedrībā populāru un cienītu 
cilvēku vārdi, un ka tiek plānotas 
provokācijas. Atcerēsimies, ka 
2008. gadā pēc tāda scenārija tika 
okupēta Abhāzija un Osetija, kas 
atrodas Gruzijā pēc tam notika, to 
neatkarības atzīšana no Krievijas 
puses.

Protams, pēc “republiku” atzī-
ša nas izskanējuši gan netieši 
draudi, gan visai ciniskas atziņas. 
Tā vēlu pirmdienas vakarā Krie-
vijas Domes (Krievijas parlamen-
ta) deputāts Michails Deļagins 
vienā no Krievijas TV kanaliem 

visai ņirdzīgā stilā apgalvoja, ka 
problēmas varot būt tikai ar ASV 
un Lielbritaniju, ar pārējām vals-
tīm gan jau būšot labi, jo, pie-
mēram, ar Vāciju vienmēr ir bi -
jušas labas attiecības, ir taču ko -
pīgi saimnieciskie darījumi un 
pat izteicās, ka “mēs jau visu esam 
nopirkuši”. Tāpat arī deputāts, 
tāpat kā Putins savā runā, sacīja, 
ka Ukraina varot uzbūvēt atom-
bumbu, jo technoloģijas paliku-
šas, atomelektrostacijas (AES) arī 
darbojas, tādēļ jāpieprasa pilnīgu 
starptautisku, arī Krievijas kon-
troli pār visām AES. Ja Ukraina to 
neļaus, tad Krievijai būs jāiejaucas. 
Ar vārdu sakot, izskan draudi sākt 
kaŗu ar Ukrainu, un acīmredzot 
gan Ukrainai, gan Rietumiem ir 
skarba izvēle: piekāpties Krievijas 
prasībām vai – Krievijas uzbru-
kums Ukrainai.

Jāteic, ka viss pašlaik notiekošais 
tika prognozēts vēl pirms sāka 
notikt. Atliek secināt, ka ASV un 
NATO izlūkdienestu prognozes 
līdz šim ir bijušas precīzas. Atliek 
cerēt, ka ES nesāks laipot, nosodot 
un kauninot, solot sankcijas, bet 
nesteidzoties. Ir vajadzīga noteik-
ta stingra rīcība, netērējot laiku 
pļāpāšanai.
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O L I M P I S K I E  S TĀ S T I
“Viss ceļš, kā nonācu 

līdz olimpiskajām spēlēm, 
bija baudāms”

Latvijas kalnu slēpotājam Mi -
kam Zvejniekam ceļš, kādā viņš 
nonāca līdz Pekinas Olimpis-
kajām spēlēm un debitēja tajās, 
bija baudāms, atzīst sportists.

Zvejnieks Pekinas Olimpis ka-
jās slaloma sacensību pirmajā 
braucienā nesasniedza finišu. 
Zvejnieks, kuŗš startēja ar 48. 
numuru, pieļāva kļūdu jau īsi 
pēc starta, taču noturējās trasē. 
Turpinājumā trases vidusdaļā 
viņš tomēr neizbrauca cauri 
vārtiem un izstājās.

“Skaidrs, ka ar piesardzību 
labs rezultāts neizdosies, tāpat 
kā ar pārlieku lielu risku. Pēc 
starta brauciens aizgāja diezgan 
labā ritmā. Slaloms ir ļoti inte-
resanta disciplīna, kurā tā mēdz 
notikt. Protams, ka žēl,” izstā ša-
nos komentēja Zvejnieks, ku -
ram, tāpat kā pārējiem, iespēja 
izmēģināt trasi ir tikai sacensību 
laikā.

“Sportisti drīkst izšļūkt lēnām 
trasi, veicot tās apskati, un tad 
arī ir starts. Abas trases šodien ir 
atšķirīgas, jo katrs tās veidotājs 
izliek citādāks konfigurācijas,” 
turpināja latviešu sportists.

Sacensību norises vietā Jaņc ji-
nā bija saulains laiks un gaisa 
temperātūra zem  -10 gradiem 
pēc Celsija. Pirms trīs dienām 
milzu slalomā bija sniegputenis. 
“Laikpstākļi bija ideāli, kalnu 
slēpošanā nekas labāks nevar 
būt, taču manā gadījumā īsti ne -
var saprast, kas piemērotāk – 
putenis un vējš vai tomēr skaists 
un saulains laiks. Jāatzīst gan, ka 
saulaini laikpstākļi vienmēr ir 
foršāki, jo viss notiek pozitīvā 
gaisotnē,” uzsvēra Zvejnieks.

Slalomā Latvijas kalnu slēpo-
tājam pirmais mērķis bija pir-
majā braucienā tikt labāko trīs-
desmitniekā, otrajā startējot kā 
vienam no pirmajiem. Milzu 
slalomā viņš pēc pirmā brau-
ciena bija tuvu tam, jo ieņēma 
33. vietu. “Startēt pirmajam ir 
priekš rocība un tas dod papildu 
pārliecību, bet ieguvumu se -
kundēs ir grūti izmērīt. Kalnu 
slēpošanā ar katru braucēju tra-
ses stāvoklis izmainās. Tas ne -
daudz ietekmē sportistu iespēju 
uzrādīt pēc iespējas labāku laiku, 
bet šeit trases apstākļi ir diezgan 
labi, protams, ka pāris ricītes iz -
sitās un ir dažas bedres,” par ie -
spējām uzlabot pozicijas ie  priek-
šējā disciplīnā stāstīja Zvejnieks.

Slalomā līderis pēc pirmā 
brau ciena bija austrietis Johan-
ness Štrolcs, kuram dažas sekun-
des simtdaļas aiz muguras bija 
norvēģi Henriks Kristofešens un 
Sebastians Foss-Sūlevogs. Štrolcs 
tikai pirms mēneša izcīnīja savu 
pirmo uzvaru Pasaules kausā, 
bet Pekinā viņš kļuva par olim-
pisko čempionu Alpu kombi-

nācijā. Vēl vienu zelta medaļu 
viņam gan neizdevās izcīnīt, 
summā piekāpjoties francūzim 
Klemēnam Noelam un gūstot 
sudraba godalgu.

“No sportiskā viedokļa viņu 
saprotu, ko nozīmē būt priekšā. 
No pirmās pozicijas braukt ir 
diezgan liels izaicinājums, jo jā -
spēj ne tikai noturēt rezultātu, 
bet arī ir jābrauc uz risku. Man 
pašam patīk, kad esmu kāds 
trešais vai ceturtais un varu ķert 
rokā līderus,” sarunā pirms otrā 
brauciena teica Zvejnieks.

“Vēlāk jau būs Eiropas kauss 
un nacionālie čempionāta. Olim-
piskās spēles ir labs atskaites 
punkts, bet mums sezona ir 
diez gan gaŗa un vēl turpināsies,” 
uzsvēra Zvejnieks. Sportistam   
ir mērķis kvalificēties Pasaules 
kau sa sacensībām, kurās var  
pie dalīties pirmie 150 sportisti 
Starptautiskās Slēpošanas fede-
rā cijas (FIS) rangā. Pēdējā at -
jaunotajā sarakstā Zvejnieks sla-
lomā aizņem 205. ailīti, taču 
mērķis ir sasniedzams.

“Šosezon uz to arī tēmēju, lai 
nākamajā sezonā būtu iespēja 
piedalīties Pasaules kausā. Tā ir 
ļoti objektīva sistēma, kas labi 
strādā un parāda sportistu pa -
reizo spēku samēru. Jo labākus 
punktus gribi izcīnīt, jo jāstartē 
sarežģītākās sacensībās, kas ne 
vienmēr ir Eiropas kauss. FIS 
sacensības notiek ļoti rēgulāri 
un startēt var daudz kur, cik vien 
ir spēka un enerģijas,” skaidroja 
Zvejnieks.

Milzu slalomā Zvejnieks 
izcīnīja Latvijas kalnu slēpošanai 
augsto 26. vietu. Pirms četriem 
gadiem Alpu kombinācijā bija 
Mika brālis Kristaps, bet 2002. 
gadā Soltleiksitijā slalomā tikpat 
augstu bija Ivars Ciaguns. Vēlāk 
gan Ciaguns tika klasificēts 25. 
vietā, jo diskvalifikāciju saņēma 
bronzas medaļnieks Eleins Bak-
sters no Lielbritanijas.

“Tas ir sasniedzams un prie-
cājos, ka izdevās atkārtot Kris-
tapa rezultātu, bet ambīcijas bija 
lielākas,” par iespējām labot Lat-
vijas kalnu slēpotāju rekordu 
teica Zvejnieks. Viņš izbaudot ne 
tikai olimpiskās spēles, bet arī 
procesu, kā līdz tām nokļuva. 
“Viss ceļš, kā nonācu līdz olim-
piskajām spēlēm, bija baudāms, 
arī rezultāti nāca pakāpeniski. 
Arī šeit uz vietas ir baudāms 
pasākums. Priecājos šeit būt – tā 
ir vieta, kur katrs sevi cienošs 
sportists vēlas kādreiz atrasties. 
Vai kovids to kādā veidā ietek-
mē? Protams, ir ierobežojumi, 
bet, manuprāt, nav tik traki, kā 
sākumā tika pasniegts un pašam 
likās. Šeit viss ir pieejams, lai 
sportisti varētu pēc iespējas la  bāk 
sagatavoties un piedalīties sa  cen-
sībās,” stāstīja Miks Zvejnieks.

Grūti aptvert...
Vairāk par izstāšanos no olim-

piskā turnīra sāp citi zaudējumi. 
Grūti pieņemt, bet būs jāsamie-
rinās, ka turpmāk Latvijas hoke-
ja izlase spēlēs bez Laura Dār zi-
ņa, Kaspara Daugaviņa un Mār-
tiņa Karsuma.

2006. gada pavasarī Latvijas 
valstsvienības durvis pirmo reizi 
vēra divi jaunieši. Daugaviņš 
savas līdera īpašības bija aplie-
cinājis pasaules U-18 1. līgas 

čempionātā Rīgā, un toreizējais 
izlases treneris Pjotrs Vorobjovs 
vienam piecniekam deva iespēju 
trenēties kopā ar lielo izlasi. 
Kaspars ar balti krāsotajām sli-
dām slieksnim pārkāpa tik apņē-
mīgi, ka Vorobjovam šaubas 
izgaisa – šim jaunietim ir jādod 
iespēja. Lauris Dārziņš uz pa -
saules čempionātu Rīgā atbrau -
ca no Ziemeļamerikas junioru 
līgas un jau savā debijā atzīmējās 
ar vārtu guvumu.

Laura gadījumā nebūs melots, 
ka viņš ir vilcis vezumu, kad rati 
bijuši tik nestabili, ka kritienu 
varēja novērst tikai izteikts līde-
ris laukumā un ģērbtuvē. 2013. 
gada pasaules čempionātā Hel-
sin kos pēc nesekmīgā sākuma 
Latvijas hokejam jau paredzēja 
kritienu no aizas malas uz 1. 
līgu, bet Dārziņa spilgtais snie-
gums iedvesmoja komandu un 
kapteinis ar svarīgiem vārtu 
guvumiem noturēja valstsvie nī-
bu elitē. Pēc pāris gadiem Prāgā 
priecēja 3D maiņa – Daugaviņš, 
Džeriņš un Dārziņš. Pārējiem ar 
ripas iedabūšanu vārtos paga - 
 l am nesekmējās, un, ja nebūtu 
3D maiņas, visticamāk, augstākā 
grupa būtu jāatstāj tajā gadā.

Laura Dārziņa zelta fondā ie -
rakstāma ripa Kanadas vienības  
vārtos 2014. gada Soču Olimpis-
kajās spēlēs. Savā pēdējā spēlē 
valstsvienībā Lauris vārtu gūša-
nas garšu vēlreiz apliecināja ar 
diviem vārtu guvumiem. Medi -
ju tikšanās zonā pēc spēles tik 
skumīgs viņš nekad nebija re -
dzēts. Dārziņš ļoti labi apzinājās, 
ka šī bija lieliska iespēja aizcirst 
izlases durvis ar troksni. Starp 
citu, pēc frazes – šī bija mana 
pēdējā spēle izlasē – sekoja pie-
bilde, kuŗa  šķita intriģējoša: “Kā 
spēlētājam!”

IIHF godina Latvijas 
hokeja leģendas Dārziņu 

un Daugaviņu
Pēc zaudējuma Dānijai Peki-

nas Olimpisko spēļu izslēgšanas 
spēļu kvalifikācijas kārtā par aiz-
iešanu no Latvijas hokeja izlases, 
kā zināms,  paziņoja ilggadējie 
līderi Lauris Dārziņš un Kaspars 
Daugaviņš. Viņu panākumi ne -
tika nepamanīti arī Starp tau-
tiskās Hokeja federācijas (IIHF) 
vērtējumā. Abi hokejisti pie au-
gušo izlasē ienāca kopā, 2006. 
gada pasaules čempionātā Rīgā. 
Kopumā abi leģendārie hokejisti 
Latviju pārstāvēja trīs olim pis-
kajās spēlēs un desmit pasaules 
čempionātos. Tieši Dārziņš un 
Daugaviņš ir pēdējie divi izlases 
kapteiņi – Lauris šogad Pekinā, 
Kaspars pagājušā gada čem-
pionātā Rīgā.

IIHF ievietojusi ap -
sveikumu mūsu izcila-
jiem hokejistiem:

“The man, the myth, 
the legend. Lauris Dar z
ins, Captain of @lhf_lv 
has officially retired 
from the national team 

today after 150 career games. 
Paldies, Lauri Dārziņ!”

Latvijas vīriešu hokeja
 izlasi turpinās vadīt 

Harijs Vītoliņš,
atzinis Latvijas Hokeja federā-

cijas (LHF) prezidents Aigars 
Kalvītis. Pekinas Olimpiskajās 
spēlēs Latvijas izlase C grupā ar 
2:3 piekāpās Zviedrijas valsts-
vienībai, ar 1:3 atzina Somijas 
pārākumu un ar 2:5 zaudēja Slo-
vakijai, kuŗas visas iekļuva tur-
nīra pusfinālā. Cīnoties par vietu 
ceturtdaļfinālā, Latvija ar 2:3 
zaudēja Dānijai un noslēdza 
turnīru bez uzvarām, ieņemot 
11. vietu 12 komandu konku-
rencē. Pēc sacensībām par kar-
jēras beigām izlasē paziņoja 
Lau ris Dārziņš, Kaspars Dau-
gaviņš un Mārtiņš Karsums.

“Šie zaudējumi neatsauksies 
uz Vītoliņa darbu. Līgums mums 
ir noslēgts uz diviem gadiem, un 
viņš turpinās strādāt,” apstipri-
nāja Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) prezidents Aigars Kal-
vītis. “Olimpiskajās spēlēs tu r nī-
ru aizvadījām cienījami. Trīs ko -
mandas, kas bija mūsu apakš-
grupā, vēlāk cīnījās par meda-
ļām. Savukārt Dānija ir mūsu 
līmeņa komanda, kuŗu šoreiz 
neizdevās pārspēt, kaut gan 
bijām tuvu uzvarai.”

Pekinas spēles kalpos 
kā grūdiens 

slēpošanas  attīstībai

Kitija Auziņa

Šīs bija pirmās olimpiskās 
spēles, kuŗā Latvija startēja sie -
viešu komandas slēpojumā. Lat-
vijas distanču slēpotājas Kitija 
Auziņa un Estere Volfa noslē -
dza dalību olimpiskajā spēlēs ar 
21. vietu stafetes braucienā. Abas 
slēpotājas bija gandarītas par 
paveikto un motīvētas nākotnē 
sasniegt vēl augstākus rezultātus.

“Darbiņš ir padarīts godam,” 
gandarīta pēc sacensībām bija 
Auziņa. Viņa norādīja, ka spor-

tistes distancē atdeva sevi visu, 
tāpēc ir prieks par paveikto.

Tikmēr Volfa neslēpa, ka 
startēt stafetes sacensībās bija 
smagi.  Abas slēpotājas stāstīja, 
ka trasē ir viens lēzens kāpums, 
kas ir ļoti gaŗš, tāpēc ilgstoši 
nākas strādāt pret kalnu. “Vis-
grūtākās sacensības, kas man 
bijušas šeit,” teica sportiste. “Es 
atdevu visu pēdējā aplī un esmu 
priecīga ar mūsu rezultātu,” pie-
bilda jaunā slēpotāja.

Auziņa uzskata, ka Pekinas 
Olimpiskās spēles varētu nākt 
par labu Latvijas slēpošanas at -
tīstībai. “Mēs jau esam meitenes 
šeit četras, tas jau ir grūdiens,” 
skaidroja sportiste. Viņa teica, 
ka ir jāturpina strādāt, jo šis ir 
labs sākums attīstībai. “Ir jāiet 
arvien labāk un labāk,” motīvēta 
nākotnē ir slēpotāja.

“Šīs spēles ir ļoti motivējošas, 
labs atspēriena punkts,” teica 
Volfa.

Medaļu kopvērtējums: 
slēpju meistari garantē 

Norvēģijai triumfu; 
Vācija dominē renē

Pekinas iemas olimpisko spē ļu 
neoficiālajā medaļu kop vēr tē-
jumā triumfēja Norvēģija, kuŗa 
15 no savām 16 zelta medaļām 
izcīnīja slēpošanas sporta vei-
dos, savukārt Vācija ar 12 zelta 
medaļām palika otrajā vietā, 
lielāko daļu no savām godalgām 
gūstot renes sporta veidos.

Kā ierasts olimpiskajās spēlēs, 
medaļu kopvērtējumā triumfē 
valsts ar visvairāk zelta medaļām, 
nevis medaļām kopā. Taču Nor-
vēģija bija labākā abos vērtēju-
mos. Norvēģijas sportisti Peki-
nas Olimpiskajās spēlēs kopā 
izcīnīja 37 godalgas – 16 zelta, 
astoņas sudraba un 13 bronzas. 
Kopējo medaļu skaita ziņā otrajā 
vietā ierindojās Krievijas Olim-
piskā komiteja (KOK), izcīnot 
sešas zelta, 12 sudraba un 14 
bronzas medaļas, bet Vācija ie -
rindojās trešajā vietā ar 27 me -
daļām (12 zelta, 10 sudraba un 
piecas bronzas).

Norvēģijas izlasei vienīgo zelta 
medaļu, kas nav saistīta ar slē-
pošanas sporta veidu, izcīnīja 
Norvēģijas ātrslidošanas ko -
man da iedzīšanas sacensībās. 
Pārē jās zelta medaļas tika izcīnī-
tas biatlonā, distanču slēpošanā, 
ziemeļu divcīņā un tramplīn-
lēkšanā.

Savukārt Vācijas delegācija de -
viņas no savām 12 zelta me  da-
ļām izcīnīja Jaņcjinas bobsleja 
un kamaniņu trasē. Vācieši 
triumfēja visās bobsleja, kama ni-
ņu sporta un skeletona sacen sī-
bās. Tikai monobobsleja sa  cen-
sībās vācieši palika bez medaļas.

Arī Latvijas komanda savu 
vienīgo bronzas medaļu guva 
renē, kur izcīnīja bronzas god-
algu kamaniņu sporta stafetes 
sacensībās. Latvija, Igaunija un 
Polija ar vienu bronzu medaļu 
vērtējumā palika 27. vietā.

Ķīnas izlase palika trešajā vietā 
ar deviņām zelta medaļām, bet 
kopā tā ieguva 15 godalgas (arī 
četras sudraba un divas bron-
zas). Savukārt ASV, Zviedrija un 
Nīderlande ieguva pa astoņiem 
zeltiem.

Apskatu sagatavoja P. KarlsonsLauris Dārziņš un Kaspars Daugaviņš
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Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

2018. gadā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trija ( VARAM) izveidoja piecu 
reģionālo remigrācijas koordi-
natoru tīklu, nodrošinot vienu 
reģionālo koordinatoru katrā 
plānošanas reģionā – Rīgā, Kur-
zemē, Zemgalē, Vidzemē un Lat-
galē. Koordinatori palīdz aiz-
braukušajiem atgriezties mājās, 
bet pašvaldībām – atgūt savus 
iedzīvotājus.

Ikvienam, kuŗš interesējas  par 
iespējām atgriezties mājās, ir ie -
spēja bez maksas sa  ņemt reģio-
nālā koordinatora  konsultāciju 
par sev aktuāliem jautājumiem, 
kas saistīti ar atgriešanos Latvijā 
konkrētā reģionā. Koordinators 
ir atbalsta persona, kas palīdz 
ārvalstīs esošajiem tautiešiem at -
tālināti izvērtēt priekšrocības 
pārdomātam lēmumam, kā arī 
sagatavoties, lai veiksmīgi at -
grieztos Latvijā.

Projekta īstenošanai 2021. 
gadā piešķirtais valsts budžeta 
fi  nansējums ir 643 529 eiro:

• 30% – atbalsts saimnieciska-
jai darbībai

• 30% – reģionālo koordina-
toru darbības nodrošināšana

• 30% – remigrācijas sekmē-
šanas pakalpojumu pašvaldībās 
nodrošināšana

• 10% – administrēšanas iz -
maksas.

Vērtējot to, cik cilvēku ir at -
griezušies Latvijā, jāzina, ka ne 
visi, kuŗi par to interesējas, at  grie-
žas, un ir arī ģimenes vai atsevišķi 
cilvēki, kuŗi nesazinās ar remi grā-
cijas koordinatoriem. Tādēļ ko -
pējie skaitļi par tiem, kuŗi inte re-
sējušies un kuŗi tie šām ir at  grie-
zušies, var nesakrist, ja saskaita 
kopējo interesentu un remigrēju-
šo cilvēku daudzumu Latvijā.

Pagājušais gads aizritēja pan-
dēmijas zīmē, un tā ir sarežģījusi 
arī atgriešanos Latvijā. Agnese 
Berģe, Kurzemes remigrācijas 
koordinatore: “Šobrīd situācija 
Covid-19 pandēmijas ietekmē ir 
sarežģīta visā pasaulē, un tā ie -
tekmē arī atgriešanās procesu. 
Teju viss ir mainījies ne tikai 
sadzīviskā ziņā, bet tādos sva-
rīgos jautājumos, kā klātienes 
dokumentu kārtošana, nodarbi-
nātība un vēl citos jautājumos.” 
Kurzemē pagājušajā gadā at -
grie zās 143 cilvēki, un visvairāk 
atgriezušies Liepājā, Ventspilī, 
Saldū, Talsos un Kuldīgā.

Pagājušajā gadā Rīgas reģionā 
no ārvalstīm, ieskaitot bērnus, 
atgriezās 318 cilvēki, kaut gan 
interesējušies par iespēju atgrie-
zties bija 513 cilvēki. Koordi na-
tore Daina Šulca stāsta, ka pie-
dāvājumi jeb informācija tika 
sagatavota 541 cilvēkam.

Vidzemē 2021. gadā atgriezās 
74 cilvēki, bet reģiona koordina-
tore Eva Meijere teic, ka remig-
rantu skaits noteikti ir lielāks: 
“Bieži vien cilvēki sadarbojas ar 
koordinatoru, viņiem tiek saga-
tavoti piedāvājumi (informācija), 
taču atgriežoties cilvēks par sevi 
ziņu vairs nedod.”

Anete Spalviņa, Zemgales ko -
ordinatore saka, ka 2021. gadā 
sagatavoti 407 individuālie pie-
dā vājumi, un atgriezušies 118 
cilvēki. 

Atgriezties savā zemē, pie savām saknēm
Savukārt Latgalē pagājušajā 

gadā atgriezies 281 cilvēks jeb  
90 ģimenes. Koodinatore As  trī
da Leščinska skaidro, ka reģionā 
tiek piedāvātas aizvien jaunas 
darba vietas, iespējas attīstīties, 
saņemt atbalstu no valsts, paš-
valdības un Eiropas fondu lī -
dzekļiem.

Kādēļ cilvēki 
atgriežas Latvijā?

Agnese Berģe: “Darbā ar re  mi-
grantiem esmu secinājusi, ka vis-
biežāk cilvēki atgriežas patrio-
tisma vadīti un mīlestībā pret 
savu dzimto zemi – Latviju. Ģi -
menes vēlas, lai viņu bērni uzaug 
latviskā un pēc iespējas ekolo-
ģiski tīrākā vidē.” 

Eva Meijere papildina kolēģes 
sacīto, sakot, ka ir tendence lū -
koties lauku īpašumu virzienā, 

iemesls – svaigāks gaiss, labāka 
vide bērniem. Vairumā gadī ju-
mu atgriešanās iemesls ir bērni – 
vēlas, lai viņi aug Latvijā, lai 
mācās Latvijā. 

Arī Daina Šulca piekrīt: “At -
griežas, jo ir vēlēšanas, lai bērni 
uzaug Latvijā. Tieši ilgas pēc Lat-
vijas, ģimenes un draugiem, kā 
arī pilsoņa statuss sabiedrībā 
mu  dina atgriezties. Latvijā jau 
pats par sevi tu esi savējais, citās 
valstīs migranta vai iebraucēja 
statuss var radīt atšķirtību no vie-
 tējiem. Mūsu cilvēki savās mīt -
nes zemēs galvenokārt kon-
taktējas latviešu grupās – kopā 
at  pūšas, palīdz viens otram, 
sniedz padomus, kā iedzīvoties; 
braucot uz Latviju, izpalīdz viens 
otram, nogādājot paciņas tuvi-
niekiem, atved žāvētas vistiņas, 
biezpiena sieriņus vai šprotes. Tā 
ir reālitāte. Mūsu cilvēki, lai arī 
ilgstoši, gadus 5-7-10 dzīvodami 
ārzemēs, nav aizmirsuši Latvijas 
rupjmaizes un pīrāgu garšu.”

Anete Spalviņa teic – ģimenes 
stāsta par to, kā, esot prombūtnē 
visvairāk pietrūkst gadalaiku, 
tradicijas un radinieki un kul-
tūras pasākumi.  Visvairāk per-
sonu atgriezušās no Lielbri ta-
nijas, Īrijas, Vācijas, Norvēģijas, 
Dānijas. Ģimenes atgriezušās 

Jelgavā, Aizkraukles, Dobeles, 
Bauskas, Jēkabpils un Jelgavas 
novada pašvaldībās. 

Līdzīgi novērojumi ir arī 
Astrīdai Leščinskai – gimenēm 
ir svarīgi, lai viņu bērni augtu 
drošā, zaļā un latviskā vidē – lai 
atvases zinātu savas saknes, 
kultūru un piederību .

Lēmums par atgriešanos kat-
ram ir individuāls, tomēr vis-
biežāk kā atgriešanās iemesli tiek 
norādīti: skumjas pēc radiem un 
draugiem Latvijā; patriotisms 
pret savu valsti; bērniem jāuzsāk 
bērnudārza vai skolas gaitas iz -
glītības iestādē; ģimenes izveide; 
biznesa idejas īstenošana vai citi 
personīgi iemesli. Par Latgali 
jāpiebilst, ka nereti Latvijas sa -
biedrībā jūtami aizspriedumi 
pret šo reģionu, bet Astrīda Leš-
činska saka, ka Latgales plā no ša-
nas reģiona sasniegtie rezultāti 

remigrācijas jomā apliecina, ka 
Latgale ir lieliska vieta, kur 
dzīvot, realizēt idejas un piepildīt 
sapņus! Neskatoties uz pēdējā 
laika izaicinājumiem, Latgale at -
tīstās aizvien vairāk. Latgalieši 
var lepoties ar to, ka šeit paliek 
un aizvien vairāk atgriežas ide-
jām bagāti tautieši, kuri attīsta 
savu uzņēmējdarbību. Reģionā 
tiek piedāvātas aizvien jaunas 
darba vietas, iespējas attīstīties, 
saņemt atbalstu no valsts, paš-
val dības un Eiropas fondu 
līdzekļiem.

Par ko visvairāk 
interesējas?

Jautājumu loks, par kuŗiem 
intreresējas gandrīz katrs, kuŗš 
vēlas atgriezties, visiem ir vie-
nāds. Daina Šulca stāsta: “Ģi  me-
 nes interesējas par bērnudār-
ziem, skolām un latviešu valodu. 
Rīgā bērnudārzos vietas ir, un ir 
palielināts arī pašvaldības līdz-
finansējums privātajos bērnu-
dārzos. 2022. gadā Rīgas paš val-
dība par katru bērnu no pusotra 
līdz četriem gadiem maksās 
līdzfinansējumu 307,85 eiro mē -
nesī. Bērniem obligātajā izglī tī-
bas vecumā līdzfinansējums būs 
229,27 eiro. Tuvākajā laikā tiks 

palielināts līdz 181,09 eiro mē -
nesī arī pašvaldības līdz finan-
sējums sertificētam bērna uz -
rau dzības pakalpojuma snie dzē-
jam jeb auklēm vai mājd ār zi-
ņiem. Rīgas skolās katram remi-
grantu bērnam pienākas divas 
papildu stundas latviešu valodā 
par velti. Tiek rīkotas latviešu 
valodas vasaras nometnes. Rīgā 
uzbūvēti divi jauni bērnudārzi 
Slāvu un Rūpniecības ielās. Otrs 
jautājums ir nodarbinātība un 
uzņēmējdarbības uzsākšana. Pē -
dējā mēneša laikā man devuši 
ziņu divi remigranti, ka pelna tik 
pat, cik Vācijā, un otra remi-
grante – ka nekad nav pelnījusi 
tik daudz, cik Latvijā. Latvijā 
darbs ir.”

Agnese Berģe papildina, ka 
pirms atgriešanās svarīgi ir sa -
kārtot juridiskus, sociālus, dzī-
vesvietas, darba un citus būtiskus 

jautājumus: “Dažādas situācijas 
ievieš savas korrekcijas, un nereti 
remigrantu atgriešanās ir spon-
tāna vai nav bijusi iespēja sazi-
nāties ar remigrācijas koordina-
tori. Cilvēkiem pirms atgrieša-
nās Latvijā svarīgi var būt ļoti 
dažādi jautājumi, tomēr vis bie-
žāk tie ir saistīti ar sadzīviskām 
situācijām, piemēram, skolu un 
pirmsskolas izglītības pieeja-
mība, latviešu valodas apguves 
iespējas, dažādi ar dzīvesvietu 
saistīti jautājumi (deklarēšanās, 
pašvaldību dzīvojamās platības 
apzināšana, kreditēšanas ie  spē-
jas), darba iespējas, uzņēmēj-
darbība un vēl citi.”

Savukārt Astrīda Leščinska, 
vaicāta, ko vēlas tautieši un kādēļ 
nereti šaubās, atbild: “Īpaši ak -
tuāli ir jautājumi par darba un 
izglītības iespējām, uzņēmēj-
darbības atbalsta rīkiem no 
valsts. Ģimenes vēlas iegādāties 
dzīvokli vai uzbūvēt savu mā -
jokli, interesējas par komerc-
banku aizdevuma iespējām un 
valsts garantijām. Es sniedzu in -
formāciju ikvienam intere sen-
tam, arī iekšējiem remigran  -
tiem, tiem, kas atgriežas no ci -
tiem Latvijas reģioniem – pie-
mēram, liela interese ir atgriez-
ties no Rīgas. Tomēr mana prio-

ritāte ir tie, kas atrodas diasporā 
un sazinās pirms atgriešanās, bet 
es nešķiroju, vai cilvēks iekāpa 
lidmašīnā vakar vai jau Latvijā 
atrodas gadu. Bieži vien pro-
blēm jautājumi un dažādi izaici-
nājumi rodas pēc atgriešanās, 
tāpēc vienmēr uzsveru, ka at -
grie šanās ir rūpīgi jāplāno, lai 
pēc tam nerastos pārpratumi 
dažādās valsts iestādēs, kārtojot 
formalitātes. Bažas parasti ir 
vecākiem par to, kā bērni ieju-
tīsies izglītības iestādē un jau na-
jā vidē, grūtāk iet pusaudžiem, 
kuŗiem ārvalstīs paliek draugi, 
un viņi nav pieraduši pie Latvi-
jas izglītības sistēmas – novērtē-
šanu, mājas darbiem, utt.” 

Dzīve Latvijā

Ir gadījumi, kad pēc kāda laika 
cilvēki atkal aizbrauc no Latvi -
jas, taču lielākoties cilvēki ir     
ap  mierināti. Aptuveni trešdaļa 
iz  vēlējušies dzīvot ārpus pilsē-
tām – vai nu tādēļ, ka laukos ir 
vecāku īpašums, vai paši tādu 
iegādājušies. Protams, nereti ie -
dzīvoties nav viegli. Astrīda 
Leščinska remigrantu domas un 
sajūtas raksturo īsi: “Atsauksmes 
ir ļoti dažādas, tas ir atkarīgs no 
tā, cik rūpīgi cilvēks bija saplā-
nojis savu atgriešanos, kā nori-
tēja integrēšanās darba vidē un 
sabiedrībā. Kāds ir ļoti priecīgs 
par savu zemes pleķīti, dabu, tu -
viniekiem, kas tagad ir rokas 
stiepienā, vaļaspriekiem, savu-
kārt kādu sarūgtina latviešu kūt-
rums, pārāk mierīga dzīve un 
biro kratija, īstenojot savu sapni.” 

Protams, daļa tautiešu ilgu 
laiku runā par atgriešanos, bet  
to neizdara, citi savukārt lēmu-
mu pieņem ātri, reizēm pat 
spon tāni. Jebkuŗā gadījumā – 
atgriezties ir iespējams, pado-
mus var saņemt, tikai jāzina, ko 
katrs vēlas un jāsaprot, vai tas 
vispār ir iespējams. Tādēļ lieti 
noderēs konsultācija ar remi-
grācijas koordinatoriem.

Reģionālo koordinatoru 
kontakti
Daina Šulca, Rīga 
tel. +371 26614179 
e-pasts: riga@paps.lv
Agnese Berģe, Kurzeme 
tel. +371 20478252 
e-pasts: kurzeme@paps.lv
Anete Spalviņa, Zemgale 
tel. +371 22338666
e-pasts: zemgale@paps.lv
Eva Meijere, Vidzeme 
tel. +371 29374285 
e-pasts: vidzeme@paps.lv
Astrīda Leščinska, Latgale
tel. +371 65423801 
e-pasts: latgale@paps.lv
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“Laiki nav viegli. Iespējams, ka 
notiek ne tikai laikmetu maiņa, 
iespējams pat, ka sākusies ie  -
priekšējās civīlizācijas noārdī   ša-
nās. Juku laiki, neziņa, apjukums, 
bailes no nākotnes. Sabied rī bas 
zemapziņa trako. Tādos laikos ir 
jāturas pie mūžīgām vērtībām. 
Pie cilvēcības, ģimenes, savas 
kopienas. Nupat Valsts prezi-
dents atkal atkārtoja it kā ele -
mentāras lietas, proti, ka beidzot 
pilnībā jāpāriet uz izglītību valsts 
valodā. Arī – Daugavpilī. Un 
tam jābūt de facto, ne tikai “uz 
papīra”. Tā ir patiesība, kuŗu 
gan drīz neērti atkārtot. Bet ir 
jāatkārto. Gadu simtiem mūs 
pārvācojuši, pārkrievojuši, bet 
esam saglabājuši savu seno baltu 
valodu dzīvu un bagātu.”  

Kā tagad, pēc desmit gadiem, 
vērtējat valodas referenduma 
rezultātus? 2012. gadā par to 
teicāt: “Cimds ir nomests, un 
Latvijai uzticamo pilsoņu goda 
lieta ir cimdu pacelt. Piedalī 
ties un balsot pret vēl dziļāku 
sabiedrības nošķirtību.” 

Kāpēc mūsu zēni krita Brīvī-

Māra Zālīte: “Valsts valodas jautājumam 
jābūt atvērtam visu laiku” 

bas cīņās – lai aizsargātu savu 
Latvijas valsti. Kam tā valsts? 
Katrs rieksts lazdā sargā savu 
kodolu, lai turpinātos un būtu. 
Šim nolūkam tas radījis sev spē-
cīgu apvalku. Valsts ir kā čaula, 
kam jāsargā kodols, bez apvalka 
kodols nevar pastāvēt. Vienmēr 
esam zinājuši, kas ir kodols. Tā ir 
mūsu latviskā patība – kultūra, 
valoda. Tā ir ābece, ka Latvijas 
valsts ir vienīgā territorija uz pa -
saules, kur latviešu nācija var 
būt, un tai jābūt pasargātai. 
Valodai nav tikai etniska funk-
cija, mums tā ir sabiedrību vie-
nojošs faktors, tā tas noteikts 
Satversmē un likumos. Tomēr 
pat valsts pārstāvji, ieskaitot mi -
nistrus un deputātus, mēdz to 
ignorēt, laikam taču gribēdami 
izdabāt krievvalodīgajiem vēlē-
tājiem, lai nozvejotu sev kādu 
balsi vēlēšanās. Neērti dzirdēt, 
kā sabiedriskajā televīzijā lat vie-
šu polītiķi runā krieviski. Rai-
dījumi, kas paredzēti cittau tie-
šiem, ir ļoti vajadzīgi, bet tech-
noloģijas spēj nodrošināt sin-
hro nu tulkojumu, nav nekāda 

pamata nerunāt valsts valodā. 
Krievi, man to teikuši daudzi, 
pat nicina šo parādību – ka sa  ru-
nā latvieši paši pāriet uz krievu 
valodu, ir tādi iztapīgi. Tas ir 
sāpīgi.

Valsts valoda bija iecerēta kā 
integrācijas instruments, tomēr 
trīsdesmit gados tā nav notikusi. 
Izglītības sektors bijis maz moti-
vēts. Lai nu kā ar vecajiem, bet 
jauniešiem ir jānodrošina izglī-
tība valsts valodā, un punkts. 
Kad biju Valsts valodas komisi-
jas priekšsēdētāja (2002–2004), 
man nācās tikties ar augstiem 
Eiropas komisāriem, kā Rolfs 
Ekeuss, un daudzu valstu vēst-
niekiem, lai pārliecinātu, ka ne -
gribam darīt pāri mazākum-
tautībām, ar to faktiski domājot 
krievus. Pat Eiropa toreiz izjuta 
Krievijas spiedienu, nemaz ne -
ru nājot par pretestību mūsu 
valstī. Ir jau daudz panākts, to -
mēr ne viss, un tas, kas pa  nākts, 
vēl nav neatgriezenisks. 

Neaizmirsīsim, ka latviešu va -
loda ir arī viena no Eiropas Sa -
vienības oficiālajām valodām. 

Mēs esam Eiropas kultūras sa -
stāvdaļa un ar savu valodu, iden-
titāti un augsti attīstīto kultūru 
spējam Eiropu bagātināt. Ne    - 
es am tikai ņēmēji, esam arī de  vēji. 

Tāpat kā dārzu nevar izravēt 
vienu reizi par visām, tā arī va -
lodas jautājumi nav atrisināmi 
vienreiz par visām reizēm. Valsts 
valodas jautājumam visu laiku   
ir jābūt atvērtam. 

Reizēm liekas, ka daļa tautas 
cer, ka gan jau kaut kā viss 
sakārtosies, bet bez manas 
līdzdalības. Un padodas.

Tas ir liels malds, ja to attiecina 
uz latviešu valodu. Par latviešu 
valodu atbildīgs ikkatrs latvietis, 
jo viņš ir valodas runātājs, valo-
das nesējs, valodas dzīvība ir 
mums katram uz mēles. Tā ir 
atbildība, no kuŗas nevar atteik-
ties. “Gan jau viss sakārtosies 
bez manas līdzdalības.” Varbūt 
arī sakārtosies. Varbūt. Bet jūsu 
dzīve būs mazāk jēgpilna, jums 
būs mazāk gandarījuma, ka esat 
bijis daļa no visu veidojošā spē-
ka. Būt kopā ar savu valsti, zemi, 
valodu dod arī dzīves piepil dī-

juma sajūtu. Vai kāds cits nāks 
sargāt mūsu identitāti, bagātī -
gās kultūras vērtības? Nē! 

Vēl lieku reizi vēlos pievērst 
uzmanību tam, cik ļoti spēcīgi 
strādā valsts noliedzēji un preti-
nieki – tām aktīvitātēm kājas 
tiešām aug aiz Zilupes. Te do -
māju par valsts, valdības, mūsu 
Valsts prezidenta nomelnošanu. 
Kā gan cilvēki nepamana, ka tā 
ir daļa no Kremļa projekta un  
tas tiek īstenots arī Ukrainā, 
Polijā, Lietuvā un vēl citās valstīs. 
Latvijā tas notiek ļoti brutālā un 
atklātā veidā. Tas ir projekts – 
“Latvija ir neizdevusies valsts”! 
Latvijas valdība ir idioti un zagļi, 
Valsts prezidentam ne tāds uz -
vārds, ne tādi mati. Tātad val-
dību vajag pēc iespējas ātrāk 
gāzt. Šajos apstākļos domāju, ka 
katrs saprātīgs cilvēks apzinās, 
ka valdību mainīt būtu neprāts, 
turklāt rindā jau stāv odiozas 
figūras, kas gribētu nākt vietā.”

No D. Jances intervijas 
Latvijas Avīzē š. g. 18. februārī

Šogad 18. februārī apritēja 10 
gadi kopš Latvijas tauta vienoti 
gāja pie vēlēšanu urnām, lai 
aizstāvētu latviešu valodu kā 
vienīgo valsts valodu. Tā bija 
lielākā mūsu tautas saliedētības 
un uzvaras diena. Taču varēja 
būt arī pavisam citādāk.

Sākās viss 2010. gadā, kad 
Nacionālā apvienība “Visu Lat-
vijai!”/“Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” ierosināja parakstu vāk-
šanu par Satversmes grozīju-
miem, kas paredzēja valsts un 
pašvaldību skolās apmācību bez 
maksas no 1. klases nodrošināt 
latviešu – valsts valodā. Sākās 
polītiskās cīņas, protesti, skaid-
rošanās, atkal krievu valodas 
aizstāvju protesti,  līdz nonāca 
līdz tam, ka pēc kustības “Vie-
nota Latvija” ierosinājuma nā -
cās organizēt referendumu par 
grozījumiem Satversmē oficiālās 
valsts valodas statusa piešķir-
šanai krievu valodai. Referen-
duma datums – 2012. gada 18. 
februāris.

Tad tika iedarbinātas jaudīgas 
Maskavas atbalstīto krievu valo-
das aizstāvju aktīvitātes, propa-
gandas kampaņas, sociālos tīk-
los aktīvas diskusijas par to, ka 
notiek mazākumtautību pie -
spiedu asimilācija utt. Krievu 
valodas aizstāvju manifestā bija 
teikts: “Šajā situācijā nav citas 
aizsardzības metodes kā uzbru-
kums. Lai izbeigtu histēriju, va -
jag kārtīgi sapurināt to, kuŗš šo 
histēriju ir iesācis”. Tajā pašā 
laikā latviešu valodas aizstāvju 
pusē... polītiķi un masu mediji 
daudz nerunāja, un latviešu tau-
ta šim “muļķīgajam” referendu-
mam, saprotams, nepievērsa uz -
manību. Šis izprovocētais refe-

RUTA PAZDERE

Tautas vienotība Lāčplēša spēkā 
nosargāja latviešu valodu

rendums esot it kā pazemojošs 
latviešu tautai. 25. janvārī presē 
parādījās aptaujas rezultāti. Izrā-
dījās, ka tikai 37 % no balsstie sī-
gajiem pilsoņiem gatavi vispār 
piedalīties referendumā, un vēl – 
no tiem tikai 39 % bija gatavi 
balsot pret krievu valodu kā otro 

valsts valodu. Situācija izrādījās 
ļoti kritiska. Bija jārīkojas.

Sanāca domubiedru grupa, un 
pēc Māŗa Slokenberga un An -
dreja Mežmaļa ierosinājuma, 
dažās dienās noorganizēja bied-
rību “Par latviešu valodu”. Tūlīt 
atvēra bankā kontu,  un darbs 

varēja sākties. Vispirms tika iz -
strādāts sauklis akcijai “Celies 
un ej”. Dažādās interneta vietnēs 
un sociālos tīklos tika izsūtīti uz 
visām pasaules malām uzaici nā-
jumi ziedot līdzekļu šai kam pa-
ņai. ( Skat. www.facebook.com/
celiesunej; www.drau giem.lv/ce 
lies unej u.c.) Akciju atbalstīja 
plašs sabiedrībā pazīstamu per-
sonību loks. Tās īstenošanai at -
balstītāji Latvijā, Lielbritanijā, 
Īrijā, Zviedrijā, Austrālijā, Ka -
nadā, ASV un citās valstīs ļoti īsā 
laikā saziedoja 34 000 LVL. Par 
šiem līdzekļiem tika izdotas un 
atbalstītāju izplatītas 

419 000 skrejlapas, 10 000 uz -
līmes, 10 lielie plakāti, 29 laik-
rakstos ievietotas publikācijas, 
izveidota interneta mājaslapa 
www.celiesunej.lv, noorganizēta 
preses konference. Īpaši aktīva 
informācijas apmaiņa notika 
soc tīklos, bet 10 radiostacijās 
pārraidītas 408 reklāmas. 

Kampaņā vitāli svarīgi bija 
uzrunāt tieši sabiedrības neizlē-
mušo daļu, jo Latvijai nepietika 
ar 60% pret 40% vai 70% pret     
30 %, un ne pat ar 80% pret 20%. 
Atbalstam bija jābūt tādam, lai 
neviens laikraksts pasaulē ne -
spētu uzrakstīt: “Ievērojama Lat-
vijas sabiedrības daļa vēlas div-
valodību”. Tika uzrunāti arī krie-
vu valodā runājošie ar tekstu 
skrejlapas otrajā pusē.

Šādu tautas vienotību un at -
balstu no cilvēkiem un dažā  -
dām organizācijām tajās dienās 
līdz pat referenduma dienai 18. 
februārim bijām jutuši tikai 
varbūt 1991. gada 3. marta iedzī-
votāju aptaujā, kad bija jāatbild 
uz jautājumu “Vai jūs esat par 
demokratisku un neatkarīgu 

Lat viju?”, par nobalsoja 73,8 %. 
Kopumā kampaņas laikā veikto 
pasākumu efektīvitāte ir bijusi 
augsta, par ko liecina sekojoši 
pozitīvi rezultāti.

Tā pirms 10 gadiem mūsu 
tauta faktiski izcīnīja uzvaru ne 
tikai sev, bet arī Eiropai. Tagad  
ar smaidu varam teikt – ja mēs 
būtu zaudējuši referendumā, 
krievu valoda būtu kļuvusi par 
28. valodu Eiropas Savienībā. 
Tas nozīmētu lielas papildus iz -
maksas visu dokumentācijas 
kal nu tulkošanai utt.  Desmit 
ga  du laikā mūsu valoda ir no -
stabilizējusi savas saknes, jūta-
mies droši un gandarīti, vērojot 
valodas attīstību un pārliecinošo 
lietojumu mūsu valstī. 

Atceroties šo notikumu, rodas 
stipra pārliecība, ka briesmu brī-
dī mūsu tauta var būt pār lie ci-
nāta un saliedēta kā mūris. It 
sevišķi tagad, kad Latvijas Aus - 
t ru mos dzird skanam kaŗa drau-
dus, kad mūsu tautu mēģina 
šķelt un slīcināt dezinformācijas 
plūdos, mums jābūt gudriem un 
saliedētiem – kā toreiz. 

Novēlam visai Latvijas tautai  
veselību, saticību un drosmi 
nākotnei!

Biedrības par “Par latviešu 
valodu” dibinātāji: bijušais Rī -
gas Ekonomikas augstskolas 
pro rektors Māris Slokenbergs,  
tolaik Daugavas Vanagu centrā-
lais valdes priekšsēdis Andrejs 
Mežmalis, Eiropas Latviešu ap -
vie nības priekšsēdis un Pasaules 
brīvo latviešu apvienības valdes 
loceklis Aldis Austers, jurists 
Arnis Salnājs un Latvijas Oku-
pācijas izpētes biedrības priekš-
sēde Ruta Pazdere.
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T R I M DA S  P E R S O N Ī B U  PA Š P O R T R E T I

Vai gan no dzīves
Kas ceļas,
Vai iznīkst no nāves.
Dziesma aizstiepjas pāri
Klajumu klajumiem.

Tek no stelles stellē, 
Pārtek pavediens,
Tek no dzīves dzīvē.

Pasaules saklaigājas,
Saules pa debesīm staigā. 
Arī es
Atradīšos.

VELTA 
SNIĶERE

Domāju – tūkstošiem latviešu 
ir lielākas dzīves un pašportreti, 
par ko vēstīt šī laika lieciniekiem, 
kā daudziem, jo daudziem, kas 
sarakstījuši grāmatas un kuŗu 
vērtību jau sen izdzēsis laiks.

Par ko cīnīties, kam dzīvot, ar 
kādu spēku izturēt mocības un 
kāda augstāka mērķa labad?

Aiz šiem vārdiem stāv tūksto-
šiem apbrīnojamas latviešu dzī
ves – pašportreti, kas veidojušies 
Padomju Savienības vergu darbu 
nometnēs un okupētajā Tēvze-
mē. Šīs patiesās un dzīvās leģen-
das būtu pirmajā vietā rakstu 
lapās vēstāmas šajā – mākslas un 
tikumu pavirtušajā laikā, un ne 
dažādu kalibru rakstoņu sīkās 
dzīvītes, kuŗas varētu arī nezināt. 
Neliekas, ka arī par mani kaut 
kas būtu vispārībai jāzin, kaut  
arī man nekā slēpjama nav. Ja 
dažās rindās par sevi ko gribu 
sacīt, tad, paskatoties pagājības 
spoguļa stiklā, redzu aiz sevis 
vistuvāk māti – tālāk tēvu, brāli 
un citus tuvos. Kas būtu sakāms 
mātei un tēvam, nevarēšu nekad 
pasacīt – tie sen jau citā gaismā 
vai negaismā mīt. Tēvu esmu 
redzējis tikai vienu mirkli – vie-
nu atmiņas mirkli savā piecu 
gadu vecumā, Pirmajā pasaules 
kaŗā. Par māti stāstīdams, es 
reizē runātu par sevi: par Dieva 
meklēšanu kapu laukā, abiem 
kopā puķes laistot, par sīksto un 
pieticīgo maizes riecienu, sko-
lām, kaŗalaukiem un tāliem ce -
ļiem pasaulē. Arī šajās ainās ne -
būtu tā spožuma, kas neskai tā-
miem latviešiem viņu traģiskās 
dzīvēs – patiesībā nedzīvēs krie-
vu sarmatijā. Tālie pasaules ceļi, 
kuŗos jo bieži aizklīstu arī tagad, 

ANDREJS EGLĪTIS
 Radu dzeju, un dzeja rada mani, katru dienu mazliet citādāku

būs man no mātes ielikti pūrā, 
turpat visus bērnības un jaunekļa 
gadus vai katru Jurģa dienu 
klīstot no viena saimnieka sētas 
uz otru. Jau tad mācījos ceļot...

Šajā pašā spoguļa stiklā, kas 
rāda arī šodienu, es redzu arī 
tādas latviešu sejas, kas emigrā-
cijas divdesmit gados ar derdzīgu 
naidu mūsu laikrakstu lapās 
cen tušies noārdīt turpat vai visu, 
ko esam cēluši apspiestās Tēvze-
mes brīvības dziņu labā. Šodien 
emigrācijā viņi savā apkāroša -
nas jebšu tā saucamā “kritiskā 
noriešanā” nostājušies uz tā paša 
garīgā platuma grada, kur mūsu 
ārējais ienaidnieks. Ar še piemi-
nētiem un citas pasugas ārdītā-
jiem emigrācijā, man bijis jā -
sastopas viņu naidā un ne mī -
lestībā – viņu graušanas orģijās. 
Šie ļaudis ir vairāk kaitējuši 
mūsu nacionālo centienu zelša-
nai svešumā, kā to spējuši ko -
mūnisti Rīgā un Maskavā. Vis-
vieglāk vājināt un graut no iek-
šie nes ikvienu celtni – laika 
plūdumā. 

Mana īsā un reizē rūgtā paš-
portretiskā atzīšanās manā il -
gajā darbošanās laikā Latviešu 
Nacionālajā Fondā  Stokholmā. 
Un ne tikai Fondā. Tas viss manī 
ievilcis arī parupjus aizstāvēša-
nās vaibstus – pašu latviešu vel-
na uzspiestus. Arī emigrācijas 
lielā daļa jau tālu aizgājusi no 
apspiesto likteņiem. Nejūtu vairs 
nekādas kopības apziņas ar šo 
pūli – lielu vientulību tajā gan.  
Mana pašportreta drūmais un 
tālākais vilciens. Es neredzu arī 
sevi skaistu starp tiem trulajiem, 
kas nejūt izsalkuma pēc Dieva 
un Tēvzemes, par ko liecina viņu 

tukšie darbi. Sajūtos arī kā lie-
lākais nabagotājs brīvajā pasaulē. 
Latviešu Nacionālajam Fondam 
līdzekļus gādādams dienu no 
dienas un pats sev šķietos kā 
apdauzīta kapeika, ko atmet un 
atmetusi emigrācija apspiesto 
pos ta dokumentēšanai, nacio nā-

lā nevērībā mēslainē pamezda-
ma arī tādas programmas, kā 
Pretkomūnisma mūzeja izveido-
šanu un c. 

Dzīvoju šeit minētajā darbā un 
dzejā. Nešķirami. Radu dzeju un 
dzeja rada mani, katru dienu 
mazliet citādāku. Par dzeju visos 
laikos un dzejniekiem mans 
spriedums ar J. Poruka vārdiem 
sakāms:

Vai tev ir tik daudz asaru,
Ka vari dzejnieks būt?
Un tik daudz sāpju, sirdsēstu,
Ka krūtis elpo grūt?
Daudz nakšu esi nomodā
Pēc patiesības slāpis,
Cik reižu esi izmisis
Un bezspēcīgs jau tapis?

Ja sāpēs esi mācījies
Smaidīt un klusu ciest,
Tad gribu tev kā dzejniekam
It karsti roku spiest.
Tas nenozīmē, ka būtu jāraud.
Še sacītā patiesību apstiprina 

arī šodienas autora apdzejoša -
nās perversās rindās Mīļā, tu 
būsi mans zirgs. Kāds nejauks 
sievietes pazemojums. Nenolie-
dzami ir arī daudz labas dzejas 
jaunāko pudurī. 

Pabeigdams savas pašpor tre-
tiskās piezīmes, esmu ieskatījies 
Līgotņu Jēkaba sakārtotā Lat
vieš u Jaunākās lirikas antoloģijā,  
Latvijas galvaspilsētā rudens 
mēnesī 1921.gadā – tātad, pirms 
44 gadiem mūsu dzejnieku rak -
s tītā dzejā. Ap 300 lapaspušu 
biezajā grāmatā pēdējā lapā 

Zvārguļu Edvarda rindās ir kaut 
kas augstāks – ir vairāk dzejas 
daiļuma patiesīguma, pārdzīvo-
juma, mērķa formulējuma, kā 
daudzās šodienas jaungaitnieku 
komūnistu ideoloģijas piesāti nā-
tās rīmēs un bez pārdzīvojuma 
mechaniskā žvangstēšanā. Zvār-
guļu E. nebija nekāda spožā pa -
rādība tā laika dzejas debesīs.

Esmu dzimis Rīgā, 1928. gada 
26. aprīlī. Bērnību pavadīju gal-
venokārt Saulkrastos pie saviem 
vecākiem. Jau četru gadu vecumā, 
ar saliekamā alfabēta palīdzību, 
iemācījos lasīt un rakstīt, kopš šī 
laika mana interese par literātūru 
nekad nav apsīkusi. Patiešām, jau 
zēna gados man bija liela biblio-
tēka un pirmie pašsacerētie dze-
joļi. Pamatskolu apmeklēju Rīgā –  
Viestura pamatskolu, kuŗa bija 
redzama un toreizējās trīssantimu 
pastmarkas oranžā krāsā. Pēc tam 
iestājos Rīgas pilsētas pirmajā 
ģimnazijā. Paguvu vēl Latvijā no -
beigt divas pirmās klases ar visos 
priekšmetos augstākajām atzī-
mēm – piecniekiem. Pēcāk, kaŗa 
darbības pēc nācās Latviju atstāt 
un 1945. gada jūlijā  izdevās Vācijā 
atrast savus vecākus – māti, kuŗa 
taisni bija braukusi mani meklēt 
un – sastapāmies pusceļos. 

Nometņu laikos Vācijā pabei-
dzu ģimnaziju, bet tas man ne -
nācās viegli, jo, sākot ar 1947. gadu 
visu savu interesi un uzmanību 
veltīju vienīgi literātūrai un sevišķi 
dzejai. Es dzejoju ātri un daudz 
un līdz 1950. gadam man jau bija 
vairāki tūkstoši pirmās līnijas 
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deviņrinžu. Parasti mēdzu tos arī 
illustrēt.

Starplaikā paguvu vēl būt divu 
jaunatnes žurnālu redaktors. 
1950. gadā aizgāju dienēt pie 
amerikāņiem tā sauktajos “mel-
najos”. Uzdienēju līdz pirmās 
klases seržanta gradam, bet prak-
tiski izpildīju virsnieka vietu. 
Vēlāk, 1952. gadā, man bija retā 
laime studēt Brīvās Eiropas uni-

versitātē, kuŗa atradās lepnā pilī  
ar skaistu parku un mazu ezeriņu 
un ar jaunceltni studentiem, kuŗā 
toreiz mājoju. Tur es studēju fran-
ču valodu un diplomātiju, bet 
paralēli tam pabeidzu Strasbur -
gas universitātē franču institūtu, 
turklāt vēl sacerēju savu otro dze-
ju grāmatu "Atlantidu". Pēc sava 
pasaules uzskata esmu noteikti 
universālists, pārvaldu franču un 

vācu valodu, bet ļoti labprāt lasu 
arī amerikāņu izdevumus. 

1954. gadā saslimu ar plaušām 
visai nopietni, un nācās pavadīt 
pusotru gadu franču studentu 
sanatorijā Alpos, pusotra kilo-
metra augstumā. No terases va -
rēja ik dienas redzēt Monblānu – 
Eiropas augstāko kalnu. Skats uz 
Izēres ieleju un to ieslēdzošajām 
kalnu grēdām patiešām bija gran-
diozs – it kā visa pasaule tās radī-
šanas acumirklī! Nereti varēju 
zem sevis, apmēram viena kilo-
metra  augstumā novērot  māko -
ņu jūru ar tai pāri lidojošām 
dzērvēm. Sevišķi skaista tā sauktā 
mākoņu jūra  ar tai pāri lidojo -
šām dzērvēm. Sevišķi skaista tā 
bija mēness gaismā naktī. Šajā 
sanatorijā atrodoties, es sacerēju 
savu trešo grā matu "Trādirīdis", 
kuŗa iznāca 1956. gadā. Vēlākos 
gados sace rēju un izdevu vēl trīs 
citas grā matas: "Purpura sirdi", 
Mīlas universu un 1962. gadā 
"Jaunatdzim šanu", kuŗa, man lie -
kas, varētu būt derīgs iesākums 
jaunam mākslas virzienam vis-
pār! Patlaban cenšos izdot tālākas 
savu jauno dzeju grāmatas. 

Kad tieši nedzejoju, pārmaiņas 

pēc ļoti labprāt nodarbojos ar 
glezniecību, sevišķi ar akvareļiem. 
Cik paradoksāli tas arī būtu, par 
saviem akvareļiem esmu saņēmis 
tikai labas atsauksmes, bet dzejā, 
kur tiešām esmu sava aroda spe-
ciālists, man diezgan bieži nācies 
saņemt visaplamākos un nepa-
matotākos uzbrukumus. Nu jau 
kādi 10 gadi kopš vairāk nelietoju 
alkoholu. Latviski man iznāk sa -
runāties labi, ja kādas stundas 
gadā! Esmu kļuvis dziļi reli ģiozs, 
un manai dzejai īstais sauklis 
būtu: Ar mīlu, par mīlu, mīļā! 

 Zvaigžņu karaļa dziesma

O, augstās debesis!
Cēluma un sirdsskaidrības
Meitenes,
Savienotās mīlas!
O, kāda grācija.
Un es, pārdzejnieks
No Dieva žēlastības,
Es uzsaucu
Augstu, biljonkārtīgu laimi un 

mīlu
Visām zvaigznēm!    
 

No "Pašportreti", sast. Teodors 
Zeltiņš. Grāmatu draugs, 1965

Andrejs Pablo Mierkalns pie Strasburgas universitātes 1954. 
gadā

Ir kaut kas augstāks
 (Zvārguļu Edvarda)
No tavām gara acīm krīt kā 

zvīņas,
Kad sāpes tevi ved pie jaunām 

vērtībām.
Ir kautkas augstāks, nekā visas 

cīņas
Dēļ maizes un dēļ ērtībām.    

 Ir kautkas augstāks nekā zelts 
un slava,

Kas šodien tevi lutina, bet zūd 
jau rīt.

Ir kaut kas augstāks, kuŗam 
vārda nava,

Ko just var, bet ne izsacīt.

Bez vaida krustu tu uz pleciem 
ņemi

Pilns spožas dievības tu savā 
niecībā, –

Un saplūstot ar debesi un zemi 
Tu ieej mūžībā. 
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U Z  R E D Z Ē Š A N O S  P E K I N A ,  E S I  S V E I C I N ĀTA ,  M I L Ā N A !

PĒRK DZIVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzivokļu namu vai tā daļu Rigā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

(Turpināts  20. lpp.)

PĒRK
Pērku meža, lauksaimniecības zemi. Tālr. 29386009.

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

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

+371 28390346

Čikāgas Ziņas ir informātīvs ikmēneša izdevums par 
čikāgiešiem un ne tikai...

VAI VĒLIES ABONĒT Čikāgas Ziņas? IZGRIEZ UN ATSŪTI ŠO PASAKNI!
VARI ARĪ RAKSTĪT UZ CIKAGASZINAS@GMAIL.COM UN MAKSĀT CAUR ZELLE.

Noslēgušās XXIV 
Pekinas Ziemas 

olimpiskās spēles 
(Turpinājums no 1. lpp.)
Noslēguma ceremonijā tika 

pasniegtas medaļas distanču slē-
pošanas pēdējo divu distanču 
labākajiem sportistiem. 30 km 
distancē ar kopēju startu brīvajā 
stilā triumfēja norvēģiete Terēze 
Juhauga, tiekot pie savas trešās 
zelta medaļas šajā Olimpiadā. 
Otro vietu ieņēma amerikāniete 
Džesika Diginsa, bet labāko trij-
nieku noslēdza somiete Kertu 
Niskanena.

Savukārt vīriešu 50 km sa  cen-
sībās, kas laika apstākļu dēļ tika 
saīsinātas līdz 28,4 kilometriem, 
zeltu izcīnīja Krievijas olimpiskās 
komitejas (KOK) pārstāvis Alek-
sandrs Boļšunovs, kuŗam Peki nas 
Olimpiskajās spēlēs jau bija divas 
zelta medaļas, ka arī pa vienai 
sudraba un bronzas godalgai. 
Pie sudraba tika viņa tautietis 
Ivans Jakimuškins, bet bronzas 
godalgu saņēma norvēģis Sī -
mens Hegstads Krīgers.

Medaļu ieskaitē Pekinas olim-
piskajās spēlēs triumfēja Nor vē-
ģija, kas izcīnīja 37 godalgas, no 
kurām 16 bija zelta, kas ir par 
divām vairāk nekā pagājušajās 
spēlēs Phjončhanā, kad Norvē-
ģijas un Vācijas sportisti ar 14 
zelta medaļām atkārtoja pirms 
12 gadiem Kanadas sasniegto 
rekordu Vankūveras spēlēs.

Pekinā olimpiskajās spēlēs 

Lat viju pārstāvēja 57 sportisti 11 
sporta veidos. Latvija tāpat kā 
pirms četriem gadiem Phjon-
čanā izcīnīja vienu bronzas god -
algu un ierindojās dalītā 27. vietā 
medaļu ieskaitē. Šoreiz pie me -
daļas tika kamaniņbraucēju sta-
fetes komanda – Elīza Tīruma, 
Kristers Aparjods un Mārtiņš 
Bots/Roberts Plūme. Iepriekšē-
jās olimpiskajās spēlēs vienīgo 
godalgu izcīnīja bobslejistu Os -
kara Melbārža un Jāņa Strengas 
ekipāža.

Ceremonijas turpinājumā tika 
sveikti brīvprātīgie un nodots 
olimpiskais karogs nākamās Zie   -
mas olimpisko spēļu mājvietai 
Milānai un Kortīnai D’Ampeco, 
to saņemot Italijas pilsētu mē  riem 
Džuzepem Salam un Džanpjetro 
Gedinam.

centāties un arī atbalstījāt savus 
konkurentus, lai arī viņi sasniegtu 
labākos rezultātus. Mūsu sirdis lūzt 
par tiem, kas nevarēja pie  pildīt 
savu olimpisko sapni [Covid19] 
pandēmijas dēļ,” SOK prezidents 
Bachs neaizmirsa pieminēt spor-
tistus, kas pandēmijas dēļ četr-
gades lielākajā sporta forumā 
nevarēja piedalīties.

“Pasludinu 24. Ziemas olim-
piskās spēles par noslēgtām. 
Saskaņā ar tradicijām, aicinu 
visu pasaules jaunatni pulcēties, 
lai pēc četriem gadiem Milānā 
un Kortīnā d’Ampeco svinētu 
25. Ziemas olimpiskās spēles. Uz 
redzēšanos, Pekina!,” uzrunu 
noslēdza Bachs.

Pēc tam mūzikas pavadībā 
tika nodzēsta olimpiskā lāpa un 
notika svētku uguņošana.

Pekinas Olimpiskajās spēlēs 
tika sadalīti 109 medaļu kom-
plekti 15 dažādos sporta veidos, 
sasniedzot jaunu rekordu. Šī bija 
otrā reize, kad Ziemas olim pis-
kajās spēlēs tika izdalīti vairāk 
nekā simts godalgu komplekti – 
pirms četriem gadiem Phjon-
čanā bija 102. Sacensību pro-
gram mā debitēja divas discip-
līnas – Big Air frīstaila slēpošana 
un monobobu sacensības sievie-
tēm. Kopumā šajās olimpiskajās 
spēlēs piedalījās 91 valsts, bet uz 
starta devās 2871 sportists. De -
bijas Ziemas olimpiskajās spēlēs 
piedzīvoja Haiti un Saūda 
Arabijas sportisti.

Uz Olimpiadu pošas 
ratiņkērlingisti

Ziemas paraolimpiskās spēles 
Pekinā notiks no 4. marta līdz 
13. martam. Plānots, ka tajās 

Olimpiskā karoga nodošana 
nākamajem olimpisko spēļu 
saimniekiem

Poļina Rožkova un Ojārs 
Briedis būs Latvijas koman
das karognesēji paraolim
piskajās spēlēs Pekinā

Prezidenta kungs ar kundzi 
pavada mūsu paraolimpiešus

Pēc tam savas svinīgās uzru-
nas teica Pekinas Olimpisko un 
paraolimpisko spēļu organi zā-
cijas komitejas prezidents Cai 
Cji kā arī Starptautiskās Olim-
piskās komitejas (SOK) prezi-
dents Tomass Bachs.

“Pēdējās 16 dienas esam ap -
brī nojuši jūsu izcilo sniegumu,” 
olimpisko spēļu dalībniekiem, no -
slēguma ceremonijā pateicās Bahs. 
“Mūs dziļi aizkustināja kā jūs 

sacentīsies 600 sportisti no 50 
pasaules valstīm, kas ir līdz šim 
lielākais dalībnieku skaits Zie-
mas paraolimpiskajās spēlēs.

Latvija Ziemas paraolimpis-
kajās spēlēs tiks pārstāvēta otro 

reizi valsts vēsturē pēc 28 gadu 
pārtraukuma. 1994. gadā Lille-
ham merē Latviju distanču slē po-
šanā pārstāvēja Aldis Šūpulnieks. 
Pekinas paraolimpiskajās spēlēs 
Latviju pārstāvēs ratiņkērlinga 
izlase astoņu cilvēku sastāvā. Spēļu 
programmā iekļauti seši sporta 
veidi – kalnu slēpošana, biatlons, 
distanču slēpošana, para hokejs, 
snovbords un ratiņkēr lings.

Uz medaļām varēja 
pretendēt...

Atgriežamies pie notikumiem 
Pekinā. Lai gan pēc pirmās die-
nas bobsleja četrinieku sacen-
sībās Oskara Ķibermaņa četri-
nieks ar stūmējiem Matīsu Mi  kni, 
Dāvi Spriņģi un Edgaru Nemmi 
nebija labāko trijniekā, tomēr 
cerības uz medaļām saglabājas, 
jo Latvijas vienīgā ekipāža šajās 
sacensībās pirmajā braucienā pie-
 ļāva kļūdu. Otrais brauciens deva 
cerības, ka izdosies pakāpties vēl 
vairāk. Otrajā braucienā Ķiber-
maņa četrinieks sasniedza lie -
lisku startu – 4,90 sekundes. Eki-
pāža aizvadīja labu braucienu – 
58,86 sekundes.
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (BL Nr.7) 
atrisinājums

Līmeniski. 3. Krekers. 8. 
Pokers. 10. Davosa. 12. Salto. 14. 
Etīdes. 15. Smārde. 16. Pastēte. 
19. Sparta. 21. Stiprs. 22. Dalbe. 
23. Vabas. 29. Tukāni. 30. Azarts. 
31. Santusa. 32. Venera. 34. 
Alauns. 35. Zante. 37. Pikapi. 38. 
Tracis. 39. Smetana. 

Stateniski.1. Kross. 2. Prado. 
4. Kondors. 5. Kečs. 6. Āvas. 7. 
“Askānio’’. 9. Pletne. 11. Steps. 13. 
Odere. 17. Alabama. 18. Talants. 
20. Akači. 21. Skara. 24. Butes. 
25. Rācenis. 26. Antena. 27. 
Kabacis. 28. Atons. 33. Aras. 34. 
Alas. 35. Ziema. 36. Etāns.

Līmeniski. 1. Krokodilu kār-
tas dzīvnieks. 6. Valsts Dienvid-
amerikā. 7. Lodveida baktērijas. 
9. Upes mala. 10. Franču fiziķis 
(1859-1906). 12. Pilsēta Indijas 
dienvidos. 13. Vīrieša vārds (no 
vembr.). 18. Dažu kukaiņu attī - 
s tības stadija. 19. Upe Polijā. 21. 
Latviešu rakstnieks (1883-1940). 
22. Kāpostu dzimtas sakņaugi. 
23. Dārza puķes. 25. Pilsēta Fran-

cijas rietumos. 26. Apdzī vota vie-
ta Valmieras novadā. 27. Valsts 
Okeanijā. 28. Vītolu dzimtas 
koks. 30. Pilsēta Kurzemē. 33. 
Šaujamierocis. 37. Nelieli va  goni 
šaursliežu ceļiem. 38. Tēls Rīgas 
Kinostudijas mākslas fil mā     
“Pie bagātās kundzes’’. 39. Upe 
Dienvidāzijā. 40. Sa  dau zīties. 

Stateniski. 1. Ļoti spēcīgs, 
brāz mains vējš. 2. Odiseja dzim-

tene sengrieķu mītoloģijā. 3. 
Spožākā zvaigzne Skorpiona 
zvaigznājā. 4. Balto mālu šķirne. 
5. Lūk! 6. Mākslas mūzejs Flo-
rencē. 8. Kāju muskuļi. 10. Pil-
sēta Rumānijā, Melnās jūras 
kūrortu zonā. 11. Holandiešu 
gleznotājs (1606-1669). 14. In -
dīgi zirnekļi. 15. Skaista sieviete. 
16. Plāni, sausi cepumi. 17. Liel-
upes pieteka. 19. Apdzīvota vieta 
Daugavpils  novadā. 20. Stīgu 
mū  zikas instrumentu meistaru 
dzimta Italijā. 24. Vidēji liels 
kukainis. 29. Vakcīna. 31. Tukšas 
vārpas. 32. Audumi no augu 
šķiedrām. 34. Pilsēta Vidzemē. 
35. Kaujas cirvji. 36. Latviešu 
aktieris (1895 – 1973).  

“Situācija ir ļoti nopietna, bet 
Latvijai tiešu draudu nav”, tā 
piektdien, 11. februārī, attālināti 
tiekoties ar PBLA pārstāvjiem, 
vēstīja Latvijas Republikas aiz 
sar dzības ministrs Artis Pabriks. 

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības (PBLA) priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs bija aicinājis ministru 
uz sarunu par drošības jautā-
jumiem šajā Latvijai tik saspring-
tajā laikā, kad Krievija ir pulcē -
jusi vairāk nekā 100 000 kaŗavīrus 
un lielu apjomu militārās techni-
kas ap Ukrainas robežām un ar 
ultimātiem mēģina diktēt NATO 
sabiedrotajiem savus noteikumus 
Eiropas drošības jautājumos. Sa -
runā pulcējās PBLA organizāciju 
nacionālpolītiskā un informācijas 
darba veicēji, kas pārstāv dalībor-
ga nizācijas NATO dalībvalstīs – 
Amerikas latviešu apvienība (ALA), 
Latviešu Nacionālā apvienība Ka -
nadā (LNAK) un Eiropas latviešu 
apvienība (ELA), kā arī Apvie-
notās Amerikas baltiešu komi -
teja (JBANC), lai informētu aiz -
sardzības ministru par PBLA da -
līborganizāciju veikumu valsts 
drošības stiprināšanā un uzklau-
sītu ministra domas par to, kā dia-
sporas organizācijas varētu efek-
tīvāk iesaistīties valsts drošības 
aizsargāšanā. 

P. Blumbergs pateicās minis - 
t ram Pabrikam par gatavību 
satikties ar PBLA šajā valstij tik 
sa  springtajā situācijā. Ievadot sa -
ru nu, viņš uzsvēra, ka dalīborga-
ni zācijas un latviešu kopienas ār -
valstīs ir satrauktas par Krievijas 
agresīvo polītiku un ir gatavas 
iesaistīties, lai noturētu NATO 

RAITS EGLĪTIS

PBLA pārstāvji tiekas 
ar Latvijas aizsardzības ministru

valstu vienoto un nelokāmo no -
stāju iepretim Krievijas draudiem. 
Valsts drošība un neatkarība līdz 
ar latvisko kultūru, izglītību un 
ekonomisko izaugsmi ir viens no 
četriem PBLA darba stūŗakme-
ņiem, uzsvēra P. Blumbergs. 

Aizsardzības ministrs savā 
uzrunā, daļēji jokojot, salīdzināja 
PBLA ar NATO. “Kādam var 
šķist, ka laiks ir pagājis, organi-
zācija sevi izsmēlusi, paaudzes 
mainās, darbs padarīts, bet re -
dzam, ka NATO atkal ir svarīga 
un neaizvietojama organizācija, 
un tāpat tas ir arī ar PBLA,” teica 
ministrs. Viņš ziņoja, ka ministri-
ja gatavojas dažādiem notikumu 

attīstības scenārijiem, nepār-
traukti stiprinot Latvijas bruņotos 
spēkus. 

Paužot savu personīgo viedokli, 
A. Pabriks teica, ka, viņaprāt, ar 
Krieviju var runāt tikai no spēka 
pozīcijām – sabiedrotajiem jāuz -
s ver, ka Rietumvalstis nevēlas 
karu, bet, ja Krievija to vēlas, tad 
NATO ir gatavi. “Pielabināšanās 
nepalīdz, tikai tāda stingra valoda 
Krievijai būs saprotama,” uzsvēra 
A. Pabriks. 

Runājot par Aizsardzības mi -
nistrijas prioritātēm, ministrs uz -
svēra nepārtrauktu darbu pie 
bruņoto spēku kaujas spēju un 
iedzīvotāju patriotisma stipri nā-

šanas. Ne vien armijai, bet arī 
Latvijas pilsoņiem Latvijā un ār -
pus tās ir jābūt skaidram plānam 
par to, kā rīkoties krizes situācijā. 
Tieši tāpēc Aizsardzības ministri-
ja strādā pie informātīva materiā -
la diasporai un aicināja PBLA 
iesaistīties to pilnveidošanā. Tāpat 
viņš arī minēja iespēju sadarbībai 
ar Jaunsargu organizāciju, uzsā-
kot apmācību kursu vai nometnes 
diasporas jauniešiem, kur tiktu 
stiprināts jauniešu patriotisms un 
apgūtas elementāras militārās 
prasmes. 

Sarunas laikā ministrs arī no -
vērtēja diasporas līdzšinējo darbu, 
pārstāvot un stiprinot Latvijas 
valsti drošības jautājumos, savās 
mītnes zemēs un piedāvāja veikt 
dažus “mājas darbus”. Vienota iz -
pratne starp sabiedrotajiem ASV 
un Eiropā vēl aizvien ir joma, 
kuŗā latviešu diasporas pārstāvju 
darbam ir nenovērtējama nozī -
me, uzsvēra A. Pabriks. 

Amerikas latviešiem ministrs 
lūdza turpināt jau iesākto darbu 
pie ASV militārā financējuma pa 
lielināšanas Baltijas valstīm. Lai 
arī ASV sniegtais atbalsts ir nozī
mīgs, tas tomēr ir mazliet “par 
īsu”, teica ministrs, papildinot, ka 
pašreizējā spriedzes situācijā būtu 
jādomā par pretgaisa aizsardzī 
bas sistēmu un krasta aizsardzī 
bas raķešu iegādi. Savukārt ru 
nājot par ASV kaŗavīru izvieto
šanu Latvijā, A. Pabriks uzskata, 
ka svarīgāk būtu nevis gaidīt 
Latvijā kaŗavīrus skaitliskā izteik 
s mē jeb “boots on the ground”, 
bet aicināt atbalstīt Latviju ar spe
ci fiskām ASV armijas militārajām 
spējām un ierīcēm, kuŗas apkal
potu speciāli apmācītas militārās 
vienības. 

Runājot par situāciju Eiropā, 
ministrs uzsvēra, ka papildus “za -
ļās enerģijas” un digitālizācijas 
kursam būtu svarīgi Eiropas Sa -
vienībai “nākt pretim NATO” un 
ļaut dalībvalstīm neieskaitīt iz  de-
vumus aizsardzībai, kas tiek veik ti 
aizņemoties, kopējam budžeta 
deficītam. Tas ļautu mums palie-
lināt militāros izdevumus un stip-
rināt aizsardzību, teica ministrs. 
Viņš arī pauda cerību, ka arī Vā -
cija varētu mainīt savu atturīgo 
nostāju diskusijās un reālas mili-

tārās palīdzības jautājumos, rī -
kojoties izlēmīgāk un atbalstot 
kopējo Eiropas drošību. 

Skatu no Vašingtonā bazētās 
Apvienotās Amerikas baltiešu ko -
mitejas (JBANC) sniedza Karīna 
Rozena, kas ar Baltic American 
Freedom Foundation stipendiju 
strādā šajā ASV baltiešu polī tis-
kajā apvienībā. Viņa uzsvēra, ka 
JBANC dažādās tikšanās reizēs 
un vēstulēs strādā pie tā, lai ASV 
un NATO valstis būtu vienotas 
atbildes reakcijā uz Krievijas ag -
resīvo rīcību pie Ukrainas robe -
žas. Notiek darbs, lai panāktu lie-
lāku financējumu Baltic Secu rity 
Initiative šī fiskālā gada National 
Defense Authorization Act, kā arī 
lai nodrošinātu pieaugošu ASV 
militāro atbalstu Baltijas valstīm 
nākotnē. JBANC redzeslokā ir    
arī gaidāmā Trīs jūru iniciātīvas 
gala konference Rīgā un Eiropas 
enerģētiskā drošība, tai skaitā 
Nord Stream 2 projekta apturē-
šana. Tāpat JBANC seko notiku-
mu attīstībai Baltkrievijā, it seviš -
ķi Krievijas un Baltkrievijas armi-
ju kopīgajām mācībām un 27. 
februārī plānotajam referendu-
mam par izmaiņām Baltkrievijas 
konstitūcijā. 

Sarunas dalībnieki pārrunāja 
arī to, kā stratēģiski “izmantot” 
gaidāmās apaļās jubilejas – ASV 
un Baltijas valstu diplomātisko 
attiecību simtgadi un 25 gadus 
kopš Baltic Caucus dibināšanas 
ASV kongresā, lai pievērstu uz -
ma nību gan šīm gadadienām, gan 
ASV atbalstam Baltijas valstu 
drošībai. Tika pieminēts arī sek-
mīgais ALAs “Call to Action” pro-
jekts. 

LNAK prezidents Andris Ķes-
teris pastāstīja par Kanadas bal-
tiešu organizāciju darbību, veici-
not Kanadas NATO kaŗavīru 
uzturēšanos Latvijā, kā arī baltiešu 
un Austrumeiropas valstu koalī-
cijas akcijām Ukrainas atbalstam 
un protestiem pret Krievijas ag -
resīvo rīcību saspīlējuma radīša-
nā. Savukārt Eiropas latviešu ap -
vienības priekšsēde Justīne Krēs-
liņa informēja par ELA gatavību 
iesaistīties Latvijas drošības stip-
rināšanā, informēja par apvie nī-
bas jauno vadību un prezidija 
sastāvu, kā arī pauda gatavību sa -
darboties ar PBLA, ALA un 
LNAK drošības jautājumos. 

Sarunas dalībnieki arī pārru-
nāja ministra A. Pabrika martā 
plānotās vizītes Ziemeļamerikā 
un iespējas satikt tautiešus ASV 
un Kanadā. 

Sarunā ar aizsardzības ministru 
piedalījās Pēteris Blumbergs, Pa -
saules brīvo latviešu apvienības 
priekšsēdis, Andris Ķesteris, Lat-
viešu Nacionālās apvienības Ka -
na dā prezidents, Karīna Rozena, 
Apvienotā Amerikas baltiešu ko -
miteja (JBANC) pārstāve, Ingrīda 
Lūsis un Ēriks Lazdiņš, Ameri -
kas latviešu apvienības pārstāvji 
JBANC, Justīne Krēsliņa (Zvied-
rija), Eiropas Latviešu apvienības 
priekšsēde, Lelde Vikmane (Fran-
cija), ELAs kultūras nozares vadī-
tāja, Laura Rītenberga-Kinder 
(Vā  cija), ELA prezidija locekle, 
Andris Skrastiņš (Beļģija), ELA 
prezidija loceklis un Raits Eglītis, 
PBLA izpilddirektors Rīgā. 
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Sērās piemin
SAN DIEGO LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Mūžībā aizgājusi mūsu ilggadīgā draudzene

MIRDZA LASMANIS,
dzimusi KLINSONS

Dzimusi 1920. gada 25. decembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 20. februārī Culver City, Kalifornijā, ASV

No mums šķīries
mūsu mīļais svainis, draugs un onkulis

mežzinis
bēgļu likteņu apzinātājs, grāmatas INSULA sastādītājs un redaktors

VENTIS PLŪME
Dzimis 1930. gada 9. jūlijā Jēkabpils apriņķa Saukas pagastā,

miris 2022. gada 15. februārī Anchorage, Aļaskā, ASV

Viņu mīlestībā piemin
AIRA UN ARTŪRS VEISI

LUIZE UN ELIZABETE GONIAS
BIRUTA ŠULCS AR ĢIMENI

STELLA KUŠKEVICS AR ĢIMENI

Viņu mīļi piemin 
JURIS, MAIJA UN ANDRIS AR PIEDERĪGAJIEM

Mūžībā aizgājis mūsu draudzes loceklis

ARNIS TUBELIS
Dzimis 1934. gada 4. martā Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 5. maijā Del Mar, Kalifornijā
Kad mana dvēs’le šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.
(F. Bārda)

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un diev
kalpojumu rīkotājiem, precī zē
jot, vai paredzētie sarīkojumi 
notiks, vai tie ir atcelti!

PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St. Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338. Lūdzam sekot 
mūsu Facebook lapai “Latviesu 
Biedriba St. Pe  ters burg FL”. Sī -
kāku informāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

VAŠINGTONA, DC
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dienu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 
514-992-9700. www.tervete.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.wordpress. 
 com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis 
(ivspalis@gmail.com), priekš nieks.

Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285.

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 
48334). Dievk. notiek svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stunda.

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 13. 
martā-Dievkalpojums (diak. 
Guna Reina). 27. martā Dievkal-
pojums. Dievkalpojumi notiek 
plkst. 11:00 no rīta.

Džamaikpleinas Trīsvie nī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615. Dievkalpojumi divreiz mē -
nesī 2:30 pēcpusdienā ar vies-
mācītāju Igoru Safinu. 

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Mac. Gija Ga -
lina. 6. marts Plkv. Oskara Kal-
paka 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 Diev kal pojums plkst. 
11:00. 10. aprīlis Dievkalpojums 
– Pūpolu svēt diena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina 
Covid apstākļu dēļ, to Jums 
paziņosim epastā vai pa 
tālruni tiem kam nav datora.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. (2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505.) Tālr: 616-361-6003.) 
Māc. Aija Graham. Dr.pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī, 2:00 
pm. Par datumiem lūdzu sazi-
nāties ar dr. pr. Ivaru. Pēc dievk. 
kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.: 
(122 Cherry Hill St, Kala ma zoo 
MI 49006). Māc. Aija Gra ham. Lat-
viešu ev. lut. apvienotā drau dze 
notur klatienes dievkalpojumus 
katru svētdienu, plkst. 10:00. 
Parallēli pieejami spre diķu ierak sti 
draudzes YouTube kanālā (mek-
lēšanas atslēgas vārds “Lat viešu 
Apvienotā draudze Kalamazū”.

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

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Dievkalpojumi ar viesu 
mācī tājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datumi-
em sazi nāties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-730-
3427, e-pasts: kindriks@aol.com. 
Pen sionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 sa -
bied riskās telpās.

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

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Jānis Gin-
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
414-416-6157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Minea-
poles-St. Paulas latviešu evaņ-
ģeliski luteriskās draudzes video 
dievkalpojumi notiek katru ne  dēļu, 
tos var skatīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC H4A 
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.org. 
pr. Jānis Mateus tālr.: e-pasts: prez@ -
draudze.org. TEL:514-481-2530

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Luth
eran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040). Diev kal-
pojumi notiek NJ Lat viešu bied -
rības namā Prie daine, 1017 State 
Route 33, Freehold, NJ 07728, māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko. E-mail: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101. 

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. 
Kon takt persona Mary Beth Dzir -
nis, 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: jan-
islegzdins@hotmail.com.

San Diego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas maskas! 
23. aprīlis plkst. 12.00 Dia kone 
Guna Reina; Lieldienu Diev kal-
pojums ar Dievgaldu; pēc Diev-
kalpojuma groziņu kafijas galds.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30. 
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-674-
9600; e-pasts: cilnis@earthlink.
net. Baznīcas mājaslapa: www.
seattlelatvianchurch.org. 

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 
Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Sniedze-
Taggart. Dievkalpojums notiks 
20.marta plksts. 2:00 ar dievgal-
du. Sekos gada sede. Diak. Linda 
Sniedze-Taggart

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds.T:515-991-4640 – sazi nā-
ties ar Andri Ritumu, 727-797-
1933. Dievkalpojumi un bibeles 
stundas notiek Faith Lutheran 
baznīcā, kas atrodas 2601 49th 
Street North, St. Petersburg, FL

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. 
Priekšnieks: Kārlis Vasarājs, Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom. 
pr. Maija Sukse, tālr.: 4162-214-
309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane. Svētdienas diev
kalpojumi sāksies plkst. 11:00. 
Trešdienās svētbrīžu laiks paliek 
nemainīgs – plkst. 10:00. Pie -
slēgšanās norādes ir atrodamas 
draudzes mājaslapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas
uz e-pastu:

rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma;
Labi darbi, mīļi vārdi –
Tie palika šaipusē.
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P E K I N A S  Z I E M A S  O L I M P I S K Ā S  S P Ē L E S

Baiba Bendika

Patricija Eiduka

Apkārt
olimpiskajai laternai

* Par Pekinas olimpisko spēļu hokeja 
turnīra vērtīgāko spēlētāju (MVP) atzīts 
Slovakijas izlases jaunais uzbrucējs Jurajs 
Slafkovskis.

Lai arī rezultāts bija sliktāks 
nekā pirmajā braucienā, tomēr 
bija jāņem vērā apstāklis, ka 
ledus bija lēnāks. Otrajā brau-
cienā Latvijas četrinieks sasnie-
dza otro labāko laiku. No līdera 
pēc diviem braucieniem Ķiber-
mani šķīra 0,56 sekundes, kas 
deva jau piekto vietu. No trešās 
vietas Ķibermaņa ekipāžu šķīra 
0,18 sekundes. Bet tuvākais kon-
kurents vācietis Kristofs Hāfers 
bija tikai 0,01 sekundi priekšā 
Latvijas četriniekam

Oskara Ķibermaņa ekipāža iz -
cīnīja piekto vietu. Dubultuzvaru 
svinēja Vācijas komanda. Zelta 
godalga tika Frančesko Frīdricha 
ekipāžai, kuŗš savu tuvāko kon-
kurentu tautieti Johanesu Lo  ch-
neru apsteidza par 0,37 sekundēm.

Izšķirošajā ceturtajā braucienā 
Ķibermanis pieļāva kļūdu trases 
vidusdaļā, bobam sagriežoties 
sāniski. Tas gan ļāva saglabāt po -
ziciju kopvērtējumā. No uzvarē-
tāja Ķibermanis atpalika 0,97 
sekundes.

Markuss 
Vinogradovs star

tēja 20 gradu salā... 

Slēpotāji iztur 30 
km distanci

Bija plānotas sacensības 50 km 
distancē ar kopēju startu brīvajā 
stilā. Vēlāk distance tika saīsināta 
uz 30 kilometriem, un pārcelts 
arī sacensību laiks. Latviju šajās 
sacensībās pārstāvēja Raimo 
Vīgants un Roberts Slotiņš. Par 
olimpisko čempionu tika kro-
nēts Krievijas olimpiskās ko -
mandas pārstāvis Aleksandrs Boļ  -
šunovs, kuŗš distanci veica stundā 
11 minūtēs un 32,7 sekundēs.

Vīgants, kuŗš startēja ar 41. nu -
muru, finišēja kā 44., no lī  deŗa 
atpaliekot 7 minūtes 22,5 sekun des. 
Savukārt Slotiņš, atpaliekot no uz -
varētāja 13 minūtes 13,7 sekun des, 
ierindojās 54. vietā – tieši ar šādu 
kārtas numuru viņš arī startēja.. 

Smags 
pārbaudījums
arī slēpotājām 

Sacensībām bija pieteiktas 65 
sportistes, bet uz starta stājās vien 
63, no kuŗām finišu sasniedza 60 
slēpotājas. Par uzvarētāju kļuva 
norvēģiete Terēze Juhauga, kas 
finišu sasniedz pēc vienas stundas, 
24 minūtēm un 54 sekundēm. 
Sudrabu izcīnīja amerikāniete 
Džesika Diginsa, kuŗa uzvarē-
tajai zaudēja minūti un 43,3 
sekundēs. Bronza tika  somietei 
Kertu Niskanena, kas bija vēl 50 
sekundes lēnāka.

Baiba Bendika un Patrīcija  
Eiduka olimpisko spēļu 30 km 
distancē finišēja 31. un 32. vietā. 
Bendika finiša līniju šķērsoja 
pēc vienas stundas, 33 minūtēm 
un 37,8 sekundēm. Par 13,4 
sekundēm lēnāka bija Eiduka. 
Distances pirmo daļu Eiduka 
slēpoja labāko sportistu vidū, 
taču pēc tam sekoja kritums.

Patricija Eiduka, kuŗa pēc 
puses no distances bija pie pirmā 
desmitnieka robežas, cerējusi, ka 
sniegums būs labāks. “Viens va -
riants bija mēģināt turēties līdeŗu 
grupā un izturēt, otrs – pašā 
sākumā palikt aizmugurē un no 
turienes cīnīties uz augšu. Pie  ņē-
mām lielāko risku un gājām uz 
visu banku, šoreiz neatmaksājās. 
Otrā apļa beigās bija sajūta, ka 
slēdzos ārā un kājas neklausīja. 
Taču neteiktu, ka esmu ļoti 
bēdīga, jo bija jāriskē un izdarīju 
visu. Vēl pietrūkst pieredzes un 
man vēl jāizaug šai distancei,” 
skaidroja slēpotāja. “Visvairāk 
baidījos, ka ķermenis nosals un 
nespēs veikt pilnvērtīgas kustī-
bas. Ar to gan labi tikām galā un 
nevaru par neko sūdzēties,” par 
lielākajām bažām pirms šīm 
sacensībām teica Eiduka.

Par nākotni. “Ļoti ceru, ka tā ir 
jauna atdzimšana Latvijas dis-
tanču slēpošanā. Ne tikai rezul tāti 
sievietēm, bet arī vīriešiem – tas 
ir kas nebijis. Tas ir jauns sākums 
kaut kam lielam,” sacīja Eiduka, 
uzsverot,  ka jaunajiem slēpo tā-
jiem visa pamatam jābūt darba 
spējām un lielai vēlmei strādāt.

Savulaik Eiduka izteicās, ka 
pēc savām otrajām olimpiskajām 
spēlēm viņa varētu neturpināt 
karjēru, tomēr pēdējo gadu re -
zul tāti stiprinājuši pārliecību, ka 
jāturpina cīnīties pašā augstākajā 
līmenī. “Šobrīd vēl jā. Kamēr viss 
iet uz priekšu, neredzu iemeslu 
beigt. Arī atbalstītāji mani tur-
pina atbalstīt,” atzīmēja Eiduka.

Pirmais aiz svītras
Haralds Silovs distancē ar ko -

pēju startu pusfinālā ierindojās 
devītajā vietā.

“Sportacentrs.com”. Pēc Pekinas 
Olimpisko spēļu pēdējās Latvijas 
izlases spēles, kuŗā cīņā par ce -
turtdaļfinālu ar 2:3 tika zaudēts 
Dānijai, par lēmumu vairs turp māk 
nestartēt izlasē paziņoja Kaspars 
Daugaviņš un Lauris Dārziņš.

“Diemžēl, bet arī mans laiks 
Latvijas izlasē ir beidzies. Vēlējos 
noslēgt karjēru izlasē uz labas 
nots – ar dalību olimpiskajās spē  lēs 
un kādu skaistu uzvaru, bet kovida 
dēļ diemžēl bija citi plāni,” sacīja 
Karsums. Karsums kopā ar izlasi 
devās un Pekinas Olimpiskajās 
spēlēm, tomēr pozitīvu Covid19 
analīžu dēļ nepiedalījās nevienā 
spēlē.

“Tāda ir dzīve, neko nevarēja 
darīt. Neko nenožēloju, tikai žēl 
ka dēļ visa tā netiec spēlēt. Vēlos 
pateikties visiem faniem kas ir 
atbalstījuši mani un Latvijas izlasi, 
viņi ir un būs vienmēr mūsu sep -
tītais laukuma spēlētājs. Atse višķa 
pateicība komandas bied riem, 
federācijai un Kalvīša kungam par 
iespēju spēlēt izlasē. Tāpat pal-
dies arī treneriem, kuŗi vadījuši 
izlasi visas manas karjēras laikā.”

Latvijas hokeja 
izlase jauna ceļa 

sākumā

bez precīzām darbībām savā lau-
kuma galā kvalitātīvs uzbruku-
ma sākums arī nav iespējams.

* Spēle pret Slovakiju. No 
pirmās līdz pēdējai minūtei slo-
vaki mūsu izlasi nospieda. Bez 
variantiem. Un tā bija spēle pret 
sava līmeņa “ņemamiem” preti-
niekiem. Bet atliek piekrist Ral-
fam Freibergam, kuŗš pēc otrā 
perioda bija pavisam atklāts: 
“Pagaidām bēdīgi. Viņi visur mums 
ir priekšā! Divus soļus, ne tikai 
vienu. Šādi, ja spēle turpināsies, 
nebūs labi.”

* Spēle pret Dāniju. Uz dā  ņiem 
hokeja kontekstā vairs nevaram 
skatīties no augšas. Dānija šo  brīd 
var lepoties ar vairāk NHL hoke-
jistiem. Protams, šie spēlētāji ne -
bija pieejami un Dānijas rindās 
spēlēja tikai viens KHL spēlētājs 
Niklass Jensens. Tiesa, šim uz -
bru cējam padevusies ļoti laba 
sezona – 34 punkti 37 spēlēs Hel-
sinku Jokerit komandā. Neviens 
no Latvijas KHL spēlētājiem ne -
bija pat tuvu šādai statistikai... 
Spēles sākums cerīgs, mūsu puiši 
kā līdzīgs ar līdzīgu cīnījās pret 
komandu, kura ir... līdzīga spēka. 
Laura Dārziņa divas ripas iede-
dzināja cerības liesmu, kuŗu ātri 
apslāpēja nevarība trešajā pe  rio dā. 
jāpiekrīt trenerim Oļegam Soro-
kinam – neizskatījās, ka mūsu 
puiši vēlējās uzvarēt.

* Fani pēc spēles metās “gil jo-
tinēt” izlases galveno treneri Ha -
riju Vītoliņu. Galu galā spēlētāju 
motīvēšana parasti ir tieši šā ko -
mandas pārstāvja amata ap  rak stā. 
Bet tad šeit jāuzdod jautājums – 
vai olimpiskajās spēlēs tiešām ir 
vajadzīga papildu motīvācija? 
Jautājums, protams, retorisks. 
Vismaz tā vajadzētu būt.

* Pēc spēles ardievas valsts vie-
nībai teica divi hokejisti, kuŗi 
gadu gaŗumā uz Latvijas izlases 
krekla krūtīm nēsājuši C bur-
tiņu, Lauris Dārziņš un Kaspars 
Daugaviņš. Protams, kapteinis 
šoreiz bija Lauris. Bet, pasakot 
vārdu “kapteinis”, pavisam no -
teikti viens no pirmajiem vīriem, 
kurš nāks prātā, būs hokejists ar 
18. numuru.

Latvijas sieviešu tenisa pirmā 
rakete Aļona Ostapenko Du  bai jas 
“WTA 500’’ serijas turnīra finālā 
divos setos ar 6:0 un 6:4 pārspēja 
Krievijas tenisisti Veroniku Ku -
dermetovu. Šis bija Ostapenko 
karjeras 11. WTA līmeņa fināls. 
Ar šo uzvaru, viņa turnīros ir 
triumfējusi piecas reizes. Osta-

Ostapenko uzvar Dubaijā un Dohā
penko WTA rangā ieņem 21. vietu, 
savukārt Kudermetova šajā rangā 
ieņem 31. vietu. 

Dubultspēlē Aļona Ostapenko 
pārī ar Ukrainas tenisisti Lud-
milu Kičenoku piedzīvoja zau-
dējumu dubultspēļu turnīra fi  nā-
lā. Ostapenko/Kičenoka zaudēja 
vienspēļu fināla pretiniecei krie-
vietei Veronikai Kudermetovai 
un Beļģijas tenisistei Elīzei Mer-
tensai –1:6, 3:6.

Pēc tam Aļona Ostapenko pie-
 dalījās turnīrā Dohā un ar 6:4, 
6:2 pārspēja Francijas tenisisti 
Oseasnu Dodēnu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas ziemeļu divcīņas spor-
tists Markuss Vinogradovs ķer -
meņa atdzišanas dēļ nefi nišēja 
slēpošanas distancē, bet nav zau-
dējis apņēmību krāt pieredzi un 
progresēt, lai nākamais olimpis-
kais starts būtu veiksmīgāks. Vino-
gradovs lēkšanā no lielā tram-
plīna sasniedza 47. vietu un bija 
priekšpēdējais. Savukārt 10 km 
slēpošanā, kas risinājās -20 gradu 
salā, Markuss aukstuma dēļ zau-
dēja roku jutīgumu un izstājās. 
Pēc izstāšanās slēpošanā Markuss 
sarunā ar LSM.lv un Latvijas 
Televīziju pastāstīja, ka pirmajā 
aplī viss bija kārtībā, bet turpi-
nājumā gaŗā nobraucienā sāka 
salt rokas. Otrajā aplī Latvijas 
sportists rokas vairs nejuta un 
pēc izstāšanās devās uz ģērb tu-
vēm, kur ilgāku laiku viņam bija 
jāsildās.Vinogradovs neslēpa, ka 
tik izaicinošos apstākļos un tādā 
aukstumā nebija iepriekš nekad 
startējis. “Zināju, ka būs grūti, 
bet es nedomāju, ka būs tik 
grūti,” viņš teica.

Ar Pekinas spēlēs iespēto 
Markuss nav apmierināts, bet 
zina, kas un kā jādara turpmāk. 
Markuss uzsvēra, ka ir gan 
vilšanās, gan gūta pieredze, kā 
arī jāpārdomā notikušais un jā -
strādā tālāk.

“It kā spēkus izdevās sadalīt 
salīdzinoši labi, varbūt no sā  ku ma 
neizdevās aizķerties tajās gru pi-
ņās, kuŗās gribējās. Un no sā  ku ma, 
pirmajā aplī, varbūt tas temps 
bija man pārāk liels, un bija 
nedaudz par maz spēka, lai tiktu 
vēl labākā pozicijā. Bet kopumā 
domāju, ka tāpat neslikti,” savu 
veikumu vērtēja Baiba.

Bendika pagaidām neprog no zē, 
vai karjēras turpinājumā kādreiz 
vēl piedalīsies distanču slēpo ša-
nas augstākā ranga sacensībās. 
Viss esot atkarīgs no Pasaules 
kausa izcīņas kalendāra. “Ja kādā 
brīdī būs veiksmīgi starpposmi, 
tad varbūt kādā reizē vēl star-
tēšu,” teica Bendika.

Biatlonā Pasaules kausā šo  se zon 
vēl palikuši trīs posmi, viens no 
tiem netālajā Otepē. “Galvenais 
ir mierīgi tikt galā ar šaušanu, 
atjaunoties un cīnīties līdz sezo-
nas beigām, pierādot sev un ko -
mandai, ka varu aizvadīt veik-
smī gus startus,” stāstīja Bendika, 
kuŗa noskaņota startēt arī nā  ka-
majā olimpiskajā ciklā.

Silovam pusfinālā 15 sportis-
tu konkurencē bija jāveic 16 
apļi. Ar sakrātiem trim punk-
tiem viņš ierindojās vien de  vī-
tajā vietā, un nekvalificējās fi -
nālam, kur iekļuva tikai astoņi 
labākie no slidojuma. Par olim-
 pisko čempionu tika kronēts 
Beļģijas ātrslidotājs Bārts Svings, 
bet sudraba un bronzas me -
daļas Korejiešu sportistiem – 
attiecīgi Ža Vons Čungs un 
Sengs Huns Lī.

Arī Karsums paziņo 
par karjēras beig

šanu Latvijas izlasē
Latvijas hokejists Mārtiņš 

Karsums savu karjēru Latvijas 
izlasē ir noslēdzis, ziņo portāls 

Ar “baranku” izcīnīto punktu 
ailē noslēdzies Latvijas hokeja 
izlases Pekinas Olimpisko spēļu 
cikls. Atskatoties uz notikušo un 
veroties nākotnē, aspektu, par 
kuŗiem papriecāties, ir maz. Daži 
secinājumi no ekspertu vērtējuma.

* Atkal mūsu puišus vajāja jau 
ierastās likstas jeb nespēja nor-
māli iziet no savas zonas, kā arī 
viduszonas pārvarēšana. Tas, pirm-
kārt, radīja nevajadzīgas prob lē-
mas pie pašu vārtiem. Otrkārt, 


