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“Kad kritīs pēdējais Ukrainas kaŗavīrs, 
Putins klauvēs pie tavām durvīm”

Latvieši Amerikā atbalsta Ukrainu

Ar tādu uzrakstu uz plakāta piketā pie Krievijas vēstniecības 
stāvēja viens no protestētājiem pret šīs valsts agresīvo un melīgo 
polītiku. Kopš 24. februāra, kad piecos no rīta (pēc Latvijas laika) 
sākās Krievijas uzbrukums Ukrainai, protesti pie Krievijas vēst nie-
cības notiek katru dienu, no rīta līdz vēlam vakaram un pulcē ļoti 
daudz cilvēku – latviešus, krievus, Latvijā dzīvojošos baltkrievu bēg-
ļus. Un uz plakāta rakstītais, šodien izskan ne tikai Latvijas, bet dau-
dzu citu valstu iedzīvotāju un arī polītiķu teiktajā. 25. februārī Rīgā 
pie Kongresu nama notika plaši apmeklēta koncertakcija Ukrainas 
atbalstam. Apvienoti koŗi dziedāja Ukrainas valsts himnu. 

Vairāk lasiet mūsu polītisko komentētāju S. Benfeldes, 
Juŗa Lorenca, Kārļa Streipa komentāros un ziņu kopās

Foto: Timurs Subhankulovs Foto: Ginta Zīverte

Piketā Sanfrancisko klātesošos uzrunāja ALA priekšsēdis Mārtiņš Andersons (vidū). Attēlā pa kreisi mūsu korespondente Taira Zoldnere

Pikets Sietlā 26. februārī. Attēlā pa kreisi latviešu skolas pārstāvji, pa labi brālis un māsa - Jānis un Vaira Pelēķi
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Ukrainai uzbrūk ienaidnieks, – 
lūdzams,

dodies palīgā!

Latvieši atbalsta Ukrainu
Taira Zoldnere ziņo no Sanfrancisko 

Mums ziņo no Sietlas

Mūsu spēks palīdzēt ir tik vājš, 
esi Tu viņu spēks, kuŗi cer uz 
Tevi un Tiem, kuŗi var palīdzēt 
aizstāvēt patiesību un novērst, 
uzvarēt ienaidnieku. Apstādini 
to. Mēs lūdzam paļāvībā un 
pārliecībā, ka Tev nekas nav 
neiespējams. Mēs uzdrīkstamies 
lūgt, aicini palīgā tos, kuŗi var 
palīdzēt apstādināt ienaidnieku, 

LAUMA ZUŠĒVICA,
Latvijas evaņģeliski luteriskās 

Baznīcas pasaulē archibīskape

Visvarenais Dievs, katra Radītājs un Sargs – 
Dodies palīgā –
Kristu, Tu miera nesējs, Pestītājs un Patiesība vienīgā
Dodies palīgā –
Svētais Gars, kas esi brīvs doties, kurp vēlies, un pildīt cilvēku sirdis un dāvināt cerību.
Mēs lūdzam, Trīsvienīgais Dievs, 
Dodies palīgā –
Un esi klāt Ukrainai. Dievs, ir noticis kas ļauns, paša ļaunuma uzbrukums. 
Cieš tavi bērni, mūsu māsas un brāļi Kristū.

kas kāro pēc Ukrainas un, viltus 
un melu pavadīts, to grib iekaŗ-
rot. Kaut notiktu, kā esi solījis, ka, 
Gara ieročiem apbruņoti, uzva rēs 
Tevis apžēlotie un stiprinātie. Tie, 
kas grib dzīvot mierā, brīvībā, 
bez bailēm un briesmām. 

Dodies palīgā arī mums, lai 
mēs atrastu, kā palīdzēt. Paldies 
par visām tām reizēm, kad esi 

palīdzējis. Šodien un rīt Tavs 
Svētais Gars lai vada mūs un 
caur mums kalpo, lai mūsu lūg-
šanas vārdus Tu varētu piepildīt 
savā žēlastībā, patiesībā un spēkā. 

Lūdzam no sirds, dodies 
palīgā un uzklausi, ko esam 
lūguši Tava Dēla, Jēzus Kristus, 
mūsu Pestītāja un Svētdarītāja 
Gara vārdā. Āmen!

aicinājums, ko ALA grib nodot 
mūsu tautiešiem Amerikā.

Mārtiņš Andersons: “Tikko 
sākās uzbrukums Ukrainai, dau-
dziem no mums radās jautājums – 
ko es varu darīt? ALA strādā 
ciešā sadarbībā ar citām pasaules 
latviešu organizācijām, kā arī ar 
Latvijas Ārlietu ministriju. Sva-
rīgākais – paust atbalstu Ukrai-
nai un ukraiņu tautai. Viens no 
šiem veidiem ir tas, ko pašreiz 
mēs darām – piedalāmies soli-
dāritātes piketā. Ne katrs varbūt 
dosies piketēt, bet Ukrainai var 
palīdzēt arī ar ziedojumiem.

ALA cieši sadarbojas ar Ap  vie-
noto Amerikas baltiešu komi-
teju (JBANK), un šodien abu 
organizāciju pārstāvji plecu pie 
pleca piedalās piketā Vašingtonas 
pilsētā, tāpat arī Ņujorkā. Mēs 
esam rakstījuši vēstules ASV 
valdības pārstāvjiem, lūdzot ie -
viest stingras un vēl stingrākas 
sankcijas pret Krieviju.

Tāpat esam izsūtījuši aici nā-
jumu mūsu tautiešiem sazināties 
ar vēlētajiem pārstāvjiem gan 
Senātā, gan Pārstāvju palātā, lai 
atbalstītu šīs stingrās sankcijas, 
un lai ASV notur stingru mu -
gur kaulu.”

Uzrunājot piketa dalībniekus, 
Mārtiņš Andersons teica, ka Lat-
 vijas tauta zina, ko nozīmē cīnī-

ties: “Mēs sūtīsim jums raķetes, 
savas asinis un naudu! Mēs esam 
vienoti ar Ukrainu!”

Jautāju latvietēm no Silīcija 
ielejas Mārai Lindei un Gundegai 
Ozolai-Bitei, kādēļ likās svarīgi 
būt šeit, Ukrainas atbalsta pi  ke tā? 
Māra Linde: “Tas ir labākais veids, 
kā parādīt pasaulei, ka arī latvieši 
atbalsta Ukrainu. Šis ie  brukums 
ir liels drauds – ja nepalīdzēsim 
Ukrainai, kuŗš būs nākošais?” 

Gundega Ozola-Bite: “Redzēt 
izmisušos, raudošos ukraiņus, 
tik skumji… bet tad iedomājos 
par šo kopā sanākšanu, par 
daudz un dažādām tautām, kas 
izrāda atbalstu, un sapratu, ka 
nomāktībai nav vietas.”

Netālu stāvēja kāds pāris ar 
Lietuvas karogiem. Viņi ir pār -
liecināti, ka Putina nodoms ir 
atjaunot bijušo Krievijas impē-
riju, un Baltijas valstis var būt nā -
košais mērķis. Tieši tāpēc ir tik 
svarīgi atbalstīt Ukrainu šodien. 

Cilvēku pašu uz ātru roku ga -
tavotie plakāti runā vienu: Ap  tu rēt 
kaŗu! Rokas nost no Uk  rai nas! 
Apturiet Putina kaŗu! Pasaules 
demokratijas, nepalieciet malā! 
Slava varoņiem! Brīvība uzvarēs! 
Esi stipra, Ukraina!

Atbalstot Ukrainu, arī es vēlu 
spēku, izturību un saules mūžu 
Ukrainai un Ukrainas tautai!

Nepilnu diennakti pēc Krie vi jas 
uzbrukuma Ukrainai daudzās ASV 
pilsētās, to vidū arī Sanfrancisko, 
notika Ukrainas atbalsta un 
solidaritātes piketi.

Pēc tam, kad nakti un dienu 
biju vērojusi baismīgo Krievijas 
iebrukumu Ukrainā, atsaucos Ame -
rikas latviešu apvienības aicinā-
jumam pievienoties Ukrainas at -
balsta piketā, kuŗā piedalījās arī 
citi latviešu diasporas pārstāvji no 
Sanfrancisko un Silīcija ielejas.

Piketā pie Sanfrancisko pil sē-
tas domes bija pulcējušies vairāki 
tūkstoši cilvēku. Plīvoja Ukrai nas, 
ASV, Lietuvas, Latvijas, Polijas, 
kā arī citu valstu karogi, starp 
tiem pārsteidzoši daudz Balt-
krievijas karogu.

Sastapu vairākus latviešu ko -
pienas pārstāvjus, un kamēr mēs 
runājām, fonā skanēja ukraiņu 
tautas dziesmas – skumjas, smel-
dzīgas. Bet vēl vairāk skanēja uz -
mundrinājuma, vienotības un 
pretošanās apliecinājumi no dau  -
dzajiem runātājiem.

Mēs pulcējāmies ap Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) priekš-
sēdi Mārtiņu Andersonu, kuŗš 
turēja lielu sarkanbaltsarkano 
karogu. Jautāju, ko šobrīd mēs 
katrs varam darīt, lai atbalstītu 
savus kaimiņus ukraiņus šajā 
kritiskajā laikā un kāds ir 

Kad redzam krievu kaŗaspēka 
tankus, pārbraucot neatkarīgas 
valsts Ukrainas robežu, tuvo-
joties galvaspilsētai Kijevai, sa -
graujot namus un šaujot uz cil-
vēkiem, ir grūti saprast, kā Pu -
tins var attaisnot savu rīcību. 
Sestdien, 26. februārī, Sietlas 
centrā, pulcējās ap 1000 dažādu 
tautību cilvēku, arī latvieši, lai 
protestētu pret šo šausmīgo kaŗu. 
Latviešu biedrības Vašingtonas 
štatā (LBVŠ) priekšsēde Sarmīte 
Dāvidsone uzrunāja klātesošos 
Ukrainas atbalstam.

Svētdien, 27. februārī, Sietlas 
latviešu luterāņu baznīcas prā-
veste Daira Cilne, aicināja drau-
dzi uz dievkalpojumu, lai aiz-
lūgtu par Ukrainu. “Lūgšanām, 
kuŗās mēs apliecinām solidaritāti 
ar tautu, ir īpaša misija un uzde-
vums. Mēs ilgus gadus lūdzām 
par mūsu Latviju – nezaudējot 
cerību pat visdrūmākajos laikos. 
Mācoties no pieredzes, mēs 
uzdrošināmies arī tagad ticēt un 
cerēt. Tāpēc aicinu jūs ikvienu 
šajā svētdienā – lūgsim Kristus 
mīlestības spēkā!”

Dievkalpojumam sevišķu svi-
nību radīja Dr. Andra Āboliņa uz 
ērģēlēm spēlētā Ukrainas valsts 
himna. Ērģeļu pavadījumā, dzie-
dot “Dona nobis pacem” (Kungs, 
dod mums mieru), baznīcēni 
nāca pie altāŗa, lai no lielas de -
gošas sveces katrs aizdedzinātu 
mazāku svecīti un to novietotu 
kopējā tvertnē altāŗa pakājē. Pēc 
dievkalpojuma prāv. Daira aici-
nāja draudzi piedalīties LELBA’s 
ziedojumu vākšanas akcijā 
Ukrainas atbalstam. 

JCJ
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Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība, pārstāvot latviešu centrā -
lās organizācijas ASV, Kanadā, 
Aust rālijā un Jaunzēlandē, Eiro-
pā, Krievijā un Dienvidamerikā 
asi nosoda Krievijas agresīvo 
rīcību Ukrainā un prezidenta 
Vladimira Putina lēmumu atzīt 
Ukrainas Luhanskas un Do  ņec-
kas territoriju neatkarību. PBLA 
uzskata, ka, šādi rīkojoties, Krie-
vija ir veikusi rupju starptautis-
ko tiesību pārkāpumu un spēru -
si apzinātu agresīvu soli, kas var 
izraisīt neparedzamas sekas.

PBLA aicina pasaules sabiedrī-
bu būt vienotiem un darīt visu 
iespējamo, lai nepieļautu tālāko 
saspīlējuma eskalāciju un neva-
ja dzīgu asinsizliešanu. PBLA uz -
skata, ka Rietumvalstīm nekavē-
joši jāpiemēro Krievijai pilnā 
sankciju pakete, par kuŗu tās vie-
nojušās savstarpējās sarunās un 
Minchenes Drošības konferencē.

PBLA aicina NATO stiprināt 
aliances austrumu flangu, nosū-
tot papildu bruņotos spēkus, 
pretgaisa un krasta aizsardzības 
raķetes uz Baltijas valstīm, vien-

Pasaules brīvo latviešu apvienības paziņojums
laikus palielinot aizsardzības 
bruņojuma piegādes Uk  rai nas 
armijai.

PBLA aicina savas dalīb-
organizācijas pasaulē vērs ties pie 
savu zemju valdībām, aicinot tās 
ne  lokāmi iestāties par Uk  rai nas 
territoriālo nedalāmību, piepra-
sot Krievijai nekavējoties atvilkt 
tās kaŗaspēku no Uk  rai nas un 
Baltkrievijas.

Rietumiem droši jāstājas pre-
tim Krievijas agresijai un jārī-
kojas izlēmīgi, efektīvi, ātri un 
vienoti, lai apturētu Krievijas 
tālākos plānus. Pienācis laiks ru -
nāt ar Krieviju no spēka pozī-
cijām, jo citu valodu šīs valsts 
vadītāji nesaprot.

Amerikas latviešu apvienības, 
Latviešu Nacionālās apvienības 
Kanadā, Eiropas latviešu apvie-
nības, Latviešu apvienības Aust-
rālijā un Jaunzēlandē, Dienvid-
amerikas un Karību salu latviešu 
apvienības un Krievijas latviešu 
kongresa vārdā,

Pēteris Blumbergs,
PBLA priekšsēdis

The World Federation of Free 
Latvians reaches out to presi-
dent Biden

Dear President Biden!
The World Federation of Free 

Latvians (WFFL), representing 
Latvian diaspora organizations 
in the United States, Canada, 
Australia and New Zealand, Rus
sia, Europe and South America, 
categorically condemns Russia’s 
aggression in and around Ukrai
ne, as well as Russian president 
Vladimir Putin’s decision to recog
nize the independence of the re 
gions of Luhansk and Donetsk 
and start a fullscale war in Eu  ro
pe. The WFFL considers the ac 
tions by the Russian Federation 
as a flagrant breach of interna
tional law and an affront to the 
sovereign country of Ukraine.

Eiropa ir veidota uz brīvības, demokratijas 
un cieņas pamatprincipiem, tādēļ šajās dienās 
ir īpaši smagi būt lieciniekiem, ka šīs Eiropas 
vērtības netiek cienītas. 

Mēs nosodām Krievijas agresiju Ukrainā 
un paužam atbalstu ukraiņu tautai! Mēs izsa-
kām līdzjutību bojāgājušo tuviniekiem! 

Ukrainas latviešu diaspora var vērsties pie mums jebkurā laikā, 
lai saņemtu atbalstu un palīdzību.

Atgādinām un reizē mudinām ikvienu Latvijas diasporas lat -
vie ti lasīt un aktīvi dalīties tikai ar Latvijas un Latvijas sabiedroto 
ofi    ciālo informāciju, ar Ukrainas augstāko amatpersonu un valsts 
iestāžu paziņojumiem, ar ES, NATO, EDSO, Eiropas Padomes, 
ANO Ģenerālsekretāra oficiālo informāciju.

Dalāmies arī ar noderīgu materiālu, kā rīkoties krizes situācijās, 
ja dzīvo ārpus Latvijas https://www.sargs.lv/.../bukletskarikoties
krizes...

#standwithukraine

The WFFL calls for the world 
community, international organi
zations, and governments to unite 
against such aggression and do 
everything in their power to stop 
the war in Ukraine. The WFFL 
calls on Western democracies to im 
mediately impose the full package 
of sanctions against Russia and its 
interests, as agreed upon in your 
multilateral talks and at the recent 
Munich Security Conference.

The WFFL asks the NATO alli
ance to strengthen its Eastern flank 
by sending additional troops, as 
well as the necessary military 
equipment to the Baltic States, 
simultaneously increasing the sup
ply of weapons and economic sup
port to Ukraine. The West must 
boldly stand against the Russian 
plans to annihilate an independent 

country, change the security archi
tecture of Europe, and indeed the 
whole world. We must stand unit
ed, act swiftly and effectively to stop 
Mr. Putin’s intentions now. We 
should not appease Russia and we 
need to speak from the position of 
strength, because it is the only lan
guage the Russian leaders under
stand.

We are grateful to you for your 
leadership of the Western response 
and the attention you have given 
these unwelcome developments. 
We are appreciative of the steps you 
have taken in recent days to coun
teract this aggression and safe
guard your NATO allies in Eastern 
Europe.

On behalf of the American Lat
vian Association, the Latvian Na 
tio nal Association in Canada, 
Euro pean Latvian Association, Lat
  vian Association of Australia and 
New Zealand, the Latvian Congress 
of Russia, and the Latvian Asso cia
tion of South America and the 
Caribbean, I urge you to act swiftly 
and decisively.

Sincerely,
Peteris Blumbergs, President

Eiropas latviešu 
apvienības 

paziņojums

Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes 

paziņojums
Daugavas Vanagu organizācija 

izsaka solidaritāti Ukrainas bru  ņo-
tiem spēkiem aizstāvēšanās cī    ņā 
pret Krievijas nepamatoto un var-
darbīgo uzbrukumu! Mēs izsakām 
savu atbalstu Ukrainas valdībai un 
līdzjutību Ukrainas tautai, kas tik 
daudz jau vēsturē cietusi no Mas-
kavas agresijas, tostarp genocidu, 

vērstu pret Ukrainas tautu.
Krievijas Federācijas valdība atkal lauzusi starptautiskos līgu-

mus un Vladimirs Putins turpina imperiālistisko tradiciju, ko 
ieviesa cari un viņu pēcteči: Ļeņins, Staļins, Chruščovs un Brež-
ņevs. Bet šajā brīdī ir svarīgi atgādināt, ka Latvijas un civilizētās 
pasaules strīds ir ar Krievijas Federāciju, nevis ar Krievijas vai 
krievu tautām.

24. februārī, PBLA priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs un PBLA da -
līborganizāciju vadītāji – ALA 
priekšsēdis Mārtiņš Andersons, 
LNAK prezidents Andris Ķes-
teris, ELA priekšsēde Justīne 
Krēsliņa, LAAJ priekšsēde Skai-
drīte Aguļēviča, DAKLA un 
Bra zīlijas latviešu kultūras bied-
rības priekšsēde Renāte Albrech-
ta un pārstāvniecības Rīgā darbi-
nieki Jānis Andersons un Raits 
Eglītis – tiešsaistē tikās ar Ārlietu 
ministrijas (ĀM) parlamentāro 
sekretāri Zandu Kalniņu-Luka-
ševicu un diasporas vēstnieci 
Elitu Gaveli, lai pārrunātu dias-
poras organizāciju rīcību Krie-
vijas izraisītā kaŗa kontekstā.

Tikšanās ievadā ĀM parla-
mentārā sekretāre Zanda Kal ni-
ņa-Lukaševica raksturoja 24. 
februāŗa agrā rīta Krievijas ie -
brukumu Ukrainā, kas tieši sa -
krita ar laiku, kad Ņujorkā no -
tika ANO Drošības padomes 
sēde. Viņa uzsvēra, ka Krievijas 
agresija ir izjaukusi visu līdzši-
nējo pasaules kārtību.

Zanda Kalniņa-Lukaševica vēs-
tīja, ka Ukrainas rietumu pilsētā 
Ļvivā darbojas Latvijas valsts 
konsulārās palīdzības punkts, 
līdz kuram gan Latvijas pavalst-
niekiem Ukrainā jānokļūst pa - 
š iem. Ārlietu ministrija iepriekš 
ir darījusi visu iespējamo, lai 
brīdinātu Latvijas pilsoņus Uk -
rainā par gaidāmo iebrukumu, 
bet ne visos gadījumos šie brī -
dinājumi tikuši uztverti patie-
šām nopietni.

Zanda Kalniņa-Lukaševica īpa-
ši pateicās PBLA un tās priekš-

PBLA un ĀM pārrunā latviešu 
organizāciju rīcību ārzemēs 

Krievijas izraisītā kaŗa kontekstā
sēdim Pēterim Blumber gam par 
straujo reakciju, neka vējoši izpla-
tot publisku paziņo jumu par 
Krie vijas izraisīto kaŗu Ukrainā, 
kā arī nosūtot ASV prezidentam 
Džo Baidenam ad  resētu vēstuli, 
ar aicinājumu stip rināt Baltijas 
valstu un Lat vijas drošību.

Pēteris Blumbergs uzsvēra, ka 
ASV un prezidenta Joe Biden ad -
ministrācija ir daudz darījusi, lai 
brīdinātu pasauli par Krievijas 
plāniem, saliedētu sabiedrotos 
vienotai nostājai sankciju jautā-
jumā un atturētu Krieviju no 
agresijas. PBLA priekšsēdis uz -
svēra pasaules baltiešu sadar bī-
bu, informējot polītiķus par 
Krievijas agresīvajiem nodo -
miem un aicinot tos stingri 
reaģēt uz Krievijas izraisīto ne -
provocēto kaŗu. Viņš īpaši izcēla 
Apvienotās Amerikas baltiešu 
koalīcijas (JBANC) darbu šajā 
laukā un ALA “Call to Action 
Unit” organizēto rīcību, mobili-
zējot tautiešus informācijas un 
individuālā lobija darbam.

Amerikas Latviešu apvienības 
(ALA) priekšsēdis Mārtiņš An -
dersons pastāstīja par atbalsta 
demonstrācijām Vašingtonā un 
plānotajiem pasākumiem San-
francisko Ukrainas atbalstam, 
par JBANC izplatīto paziņo ju-
mu, nosodot Krievijas uzsākto 
karu Ukrainā, kā arī ALA darbu 
aicinot tās biedrus komunicēt ar 
saviem vēlētajiem pārstāvjiem 
ASV kongresā, lai stiprinātu Lat-
vijas drošību un palīdzētu ukrai-
ņu cīņā pret Krievijas agresiju.

Latviešu apvienības Austrālijā 
un Jaunzēlandē (LAAJ) priekš-

sēde Skaidrīte Aguļēviča ziņoja, 
ka LAAJ nākusi klajā ar savu 
paziņojumu un tās pārstāvji pie-
dalīsies ukraiņu kopienas atbals-
ta akcijās Austrālijā.

Eiropas latviešu apvienības 
(ELA) priekšsēde Justīne Krēs-
liņa vēstīja par ELA paziņoju -
mu, kuŗā apvienība nosoda 
Krie vijas uzsākto kaŗu Ukrainā. 
Viņa informēja, ka ELA uzņē-
musi kontaktus un ir saziņā ar 
Ukrainas latviešu biedrību. ELA 
ir gatava strādāt, gādājot par 
humanitāro palīdzību Ukrainas 
iedzīvotājiem.

Latviešu Nacionālās apvienī-
bas Kanadā (LNAK) prezidents 
Andris Ķesteris uzsvēra, ka Krie-
vijas uzsāktā kaŗadarbība Ukrai-
nā ļoti mainījusi Kanadas sa -
biedrī bas un arī polītiķu attiek-
smi, beidzot viņiem pa īstam 
apjaušot, ka Krievija ir patiess 
drauds mieram un stabilitātei 
visā pasaulē. 

Savukārt Dienvidamerikas   
un Karību latviešu apvienības 
(DAKLA) priekšsēde Renāte 
Albrechta izteica savas bažas ĀM 
parlamentārajai sekretārei Zan-
dai Kalniņai-Lukaševicai par to, 
ka Krievija varētu iejaukties 14. 
Saeimas vēlēšanu norisē 2022. 
gada rudenī Latvijā. 

Tikšanās noslēgumā PBLA 
priekšsēdis Pēteris Blumbergs pa -
teicās Ārlietu ministrijai un tās 
parlamentārajai sekretārei Zandai 
Kalniņai-Lukaševicai par ciešo 
sa  darbību šajā situā cijā. Viņš uz -
svēra, ka tā ārzemju latviešu sa -
biedrībā ir augsti novērtēta. 

PBLA pārstāvniecība
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Latviešu kultūras 
biedrība TILTS prie-
cājas izziņot pianis-
tes Diānas Zand-
bergas albuma “Lat-
viešu klavieŗainavas” 
prezentācijas kon-
certu “Un atkal rīts...” 
tiešsaistē sestdien 12. 
martā plkst. 13:00 
EST (vai 20:00 pēc 
Latvijas laika UTC 
+2).  Informācija par 
ZOOM saiti: www.
tilts.org un TILTS Face-
Book lapā: @Tilts-
Association. TILTS pa -
teicas par sadar bī bu 
ar Siguldas mākslu 
skolu “Baltais Flīģelis” 
un “Skani”. Koncerts 
ir daļa no 2022. gada 
TILTA virtuālās māk-
slu un mūzikas se -
rijas “Kultūras TILTS”.

Koncertā skanēs 
krāšņa un stilistiski 
daudzveidīga latviešu 
komponistu mūzika – 
no apskaidroti gaišām 
Imanta Zemzaŗa, Pē -
teŗa Vaska un Selgas Mences 
miniatūrām līdz drāmatiskajam 
Ērika Ešenvalda “Sasalušajam ho -
rizontam” un saviļņotajai Daces 
Aperānes “Dievietes dziesmai”. 
Pārsteidzošu kontrastu program-
mā radīs Andŗa Vecumnieka 
humoristiskā un spoži virtuozā 
parafraze “Quasi Karmena”, kā 
arī Mārītes Dombrovskas “Im -

Latvijas Nacionālās 
ierakstu kompānijas 
“Skani” izdotajā al -
bu mā “Latviešu kla-
vieŗainavas” iekļauta 
13 latviešu kompo-
nistu klavieŗmūzika, 
turklāt lielākā daļa 
skaņdarbu ir ierak stīti 
pirmo reizi. Ieska ņo-
jums tapis skaņu re  ži-
soru Jāzepa Kulberga 
un Jāņa Zandberga 
vadībā no 2011. līdz 
2021. gadam.

“Mūziķim ir svarīgi 
apzināties savas sak-
nes un populārizēt 
Dzimtenes skaņražu 
veikumu, tāpēc prie-
cājos par iespēju at -
klāt vērtīgus, līdz šim 
vēl neieskaņotus kla-
vieŗdarbu manu skrip-
tus, kā arī sadarbībā 
ar mūsdienu kompo-
nistiem bagātināt lat-
viešu klaviermūzikas 
ierakstu klāstu,” uz  sveŗ 
Diāna Zand berga.

Mākslas zinātņu 
dok tore un latviešu klavieŗ mū-
zikas pētniece  Diāna Zandberga 
ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Pro  fesionālās dokto-
ra studiju programmas direktore 
un Klavieŗu katedras mācīb-
spēks. Informā cija par māksli-
nieci: https://dianazandberga.com 

Latviešu kultūras biedrība 
TILTS

Studentu un Studenšu korporāciju protesta 
gājiens uz Krievijas vēstniecību 26. februārī

Diānas Zandbergas albuma 
“Latviešu klavieŗainavas” 

prezentācijas koncerts 
“Un atkal rīts...”

Sveicam talantīgo 
jauno latviešu mūziķi 

Čikāgā!

26. februārī Latvijas studentu 
un studenšu korporācijas vie-
nojās kopīgā protesta akcijā, 
nosodot Krievijas intervenci 
Ukrainā. Jau no šī gada sākuma 
studentu korporācijas Lettonia 
biedri, vērojot aizvien pieau-
gošo spriedzi Ukrainā, izlēma 
virs Lettonia konventa nama 
uzvilkt Ukrainas karogu. Divas 
dienas pēc šī lēmuma Krievija 
iebruka Ukrainā, un karoga 
akcija ātri vien pārvērtās par 
vēlmi organizēt kopīgu protesta 
akciju. Jau 24. februārī tika izzi-
 ņots gājiens divas dienas vēlāk, 
aicinot pievienotos korporantus, 
draugus un radiniekus. Visu 
piektdienu un sestdienas rītu 
Lettonia konventa nams pār vēr-
tās par mazu štābu, kuŗā ne  mi-
tīgi dūca trīs datori, auto ma-
šīnas nemitīgi iebrauca un iz -
brauca no territorijas, pie gā-
dājot nepieciešamos materiālus 
gājie nam. 

Gājiens no studentu korpo-
rācijas Lettonia nama Rūpnie-
cības ielā 4a sākās plkst. 12.15; 
aptuveni 90 studenti un stu-
dentes, viņu draugi, radi un 

ROBERTS RASUMS, 
komilitonis

bērni, kolonnas priekšā nesot 
Latvijas, Ukrainas un Lettonias 
zaļi-zili-zeltīto karogu, devās 
uz Ukrainas vēstniecību Lat-
vijā. Lielu atbalstu sniedza 

raksts ar 13 Ukrainas robežsargu 
pēdējo vārdu Krievijas raķešu 
kreiserim “Maskava” Čūsku salā, 
kur pēc aicinājuma padoties 
ukraiņi atbildējuši ar īsu frazi, 

rainas kaŗavīriem, kuŗi mūs 
sargā no tankiem, kas vēl pagā-
jušā gada septembrī pie Latvijas 
robežas mācībās “Zapad” iz  spē lēja 
Latvijas okupācijas scenā riju. 

Pēc tam gājiena dalībnieki 
nolika svecītes pie Ukrainas 
vēstniecības un ar klusuma 
brīdi pieminēja ukraiņus, kas 
krituši par Ukrainas un līdz ar 
to – arī Latvijas brīvību.

Gājiens tālāk virzījās uz Krie-
vijas vēstniecību, kur burši pie-
vienojās tur notiekošajai pro-
testa akcijai, ko organizēja Uk -
rainas atbalsta biedrība. Pretī 
Krievijas vēstniecībai tika aiz -
dedzināts plakāts „Putins – slep-
kava”, uzsverot – kaŗš Ukrainā ir 
Vladimira Putina personīga at -
bildība, un par to viņš ir jā  soda. 
Brīdī, kad plakāts ie  degās, poli-
cija iejaucās drošības noteikumu 
dēļ, taču to darīja ļoti korrekti, 
un tālākas sank cijas nesekoja. 

Noslēdzoties gājienam, pie 
Krievijas vēstniecības tika orga-
nizētas dažādas aktīvitātes, no 
kuŗām īpašu populāritāti iz -
pelnījās iespēja par vienu eiro 
mest šautriņas Vladimira Pu  ti na 

portretā. Kopumā Ukrainas at -
balstam šajās aktīvitātēs tika 
savākti 236 eiro, kas pievie-
nosies jau iepriekš savāktajām 
ziedojumu summām Ukrainas 
atbalstam.

Noslēdzoties gājienam, kor-
porantu straume sadalījās. Daļa 
vēl ilgu laiku palika pie Krie-
vijas vēstniecības, dalīja tēju, 
kurināja grilu (ārā vēl joprojām 
ir vēss) un organizēja šautriņu 
mešanu. Daļa lettoņu devās 
atpakaļ uz Rūpniecības ielu un 
pacēla Ukrainas karogu augstu 
virs konventa nama. Diena 
noslēdzās pie mūsu draugiem 
studentu korporācijas Frater
nitas Lataviensis namā, kas 
organizēja tējas dzeršanu pie  
kamīna savās konventa telpās.

27. februārī Lettonia konven-
ta namā tikās brīvprātīgie, lai 
demonstrantiem pie Krievijas 
vēstniecības atnestu tēju, pīrā-
dziņus un saldumus. Ņemot 
vērā, ka diena bija vēsa, atbalsts 
nāca īsti laikā. Cik zināms, 
pašlaik visās korporācijās no -
tiek aktīva ziedojumu vākšana 
Ukrainai.

pre sijas klavierēm un elektroni-
kai”, kuŗā pianiste Diāna Zand-
berga izpildīs choreografes Guntas 
Liepiņas radītu dejas epizodi.

Pēc koncerta sarunu ar Diānu 
Zandbergu un komponistiem vadīs 
Latvijas Mūzikas informācijas 
centra un Nacionālās ierakstu 
kompānijas “Skani”  vadītājs, 
klarnetists Egīls Šēfers. 

Valsts policija, kas gājiena laikā 
rēgulēja satiksmi un nodro-
šināja kārtību. 

Pie Ukrainas vēstniecības pēc 
dziesmas “Zem mūsu kājām 
lielceļš balts”, tika atskaņots ie -

kas vislabāk tulkojama  kā vārdi 
“Ej d**st”. Pēc šīs frazes krievu 
raķeškreiseris atklāja uguni, un 
līdzšinējā informācija liecina, 
ka visi robežsargi gājuši bojā. 
Mums ir jābūt pateicīgiem Uk -

Jau no pagājušā gada nogales 
Čikāgā ir par vienu talantīgu 
jauno latviešu mūziķi vairāk. 
Jaunā Latvijas flautiste Katarīna 
Terēza Ignatoviča izturēja sa -
censībā par vietu uz Civic 
Orchestra of Chicago (COC), 
nu kļuvusi par vienu no šī 
orķestra mūziķēm. COC ir 
sapulcināti jaunie talantīgie 

(https://www.cso.tv/civic-
orchestra-of-chicago).

Šāds jauno mūziķu orķestris 
Čikāgā pastāv jau 1919. gada, 
kad to izveidoja vācu izcelsmes 
diri ģents un komponists Fre-
deriks Stoks /Frederick Stock/ 
(1872 – 1942), ilggadējs Čikā-
gas orķestra mūzikālais di -
rektors.

mūziķi no visas pasaules un, 
kopīgi mūzicējot, viņi gūst 
pieredzi savai tālākajai pro-
fesionālajai karjerai simfonis-
kajos orķestros, sadarbībā ar 
izciliem diriģentiem.  

Starp citu – ieeja uz COC 
koncertiem ir par brīvu – vien 
iepriekš jāreģistrējas apmek-
lējumam orķestra mājaslapā 

Katarīnai bez Latvijas pilso-
nības ir arī ASV pavalstniecība, 
jo viņa piedzima laikā, kad 
Amerikā uzturējās viņas vecāki. 
Lai patiešām skaists sākums 
ļoti veiksmīgai mūzikālajai kar-
jerai!

// FOTO:
TODS ROSENBERGS
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Dīvainības polītiskā partijāKĀRLIS
STREIPS

“Vakar ieraudzīju viņu tele-
vīzijas ekrānā un teicu – kas 
tas par ģēniju! Putins ir 
deklarējis, ka lielu daļu no 
Ukrainas viņš ir pasludinājis 
par neatkarīgu. Cik burvīgi! 
Tātad Putins ta  gad ir paziņojis, 
ka liela daļa Ukrainas ir neat-
karīga. Es teicu: „Vai tas nav 
gudri?” Viņš tagad dosies turp 
kā miera uzturētājs. Pats spē cī-
gākais miera uzturēšanas spēks. 
Mēs tādu varētu lietot pie mūsu 
valsts dienvidu robežas”...

Pieļauju, it īpaši pēdējais tei-
kums šajā savārstījumā ļaus 
lasītājiem saprast, ka teicējs  ir 
kādreizējais ASV prezidents 
Donalds Tramps. Uzreiz pa -
teikšu, ka šajā komentārā ne -
bildīšu ne vārda par vai pret 
tautiešiem, kuŗi, iespējams, 
2020. gadā nobalsoja par to, ka 
prezidentam Trampam pie -
nāk tos vēl četri gadi amatā. Tā 
vietā vēlos aplūkot viņa un 
plašākā nozīmē Republikāņu 
partijas pašreizējos uzskatus 
saistībā ar Krieviju, tās rīcību 
Ukrainā un it īpaši ar fašistu 
Kremlī.

Tramps un Krievija ir bijusi 
tema, kas sākās ilgi pirms viņš 
nolēma iesaistīties polītikā. 
2013. gadā Tamps sarīkoja sev 
piederošo Mis Visums kon-
kursu Maskavā, un tur viņš 
cita starpā pauda atzinumu, ka 
Krievijas diktātors ir bijis “mil-
zīgi veiksmīgs. Viņš patiešām 
sevi ir nolicis pasaules priekšā 
kā īstens līderis, un viņš to ir 
izdarījis ļoti īsā laika posmā.”

2016. gadā Tramps kļuva par 
Amerikas 45. prezidentu. Un 
drīzi vien viņš sāka de  mon-
strēt, teiksim tā, visai sav da-
bīgu uzvedību attiecībā uz 
Krieviju. Tūdaļ  pēc jaunā pre-
zidenta inaugurācijas, pie -
mēram, nācās atteikties no 
nupat ieceltā “valsts drošības 
padomnieka” Maika Flina, jo 
izrādījās, ka kampaņas laikā 
Flins bija sazinājies ar Krieviju, 
paužot – “nereaģējiet uz prezi-
denta Obamas uzliktajām 
sank cijām. Drīz nāksim mēs, 
un visu sarunāsim!” Pēc tam 
par to melojis federālajiem 
izmeklētājiem, un tas jau 
skaitās visai nopietns nozie-
gums.

Pienāca 2017. gada 10. maijs, 
kad prezidents Tramps bija 
padzinis Federālās izmeklē-
šanas biroja vadītāju Džeimsu 
Komiju. Prezidenta ovālajā 
kabinetā ieradās Krievijas ilg-
gadējais ārlietu ministrs Ser-
gejs Lavrovs un Krievijas 
vēstnieks Amerikā, lai uz -
klausītu Amerikas Savienoto 
Valstu prezidentu, savu pa -
dzīto FIB direktoru aprak stām 
ar vārdiem – “viņš bija traks, 
īsteni aptrakots.” Un tad: “Bija 
liels spiediens pret mani 
attiecībā uz Krieviju, un tagad 
tas ir noņemts.”

Savos četros gados amatā 
Amerikas Valsts prezidents 
Donalds Tramps piecas reizes 
tikās ar Krievijas prezidentu 
Putinu aiz slēgtām durvīm un 
bez neviena cita ASV pārstāvja 
klātbūtnes. Visnotaļ šokējošs 

procesa un ētikas pārkāpums, 
turklāt pēc vienas no šīm 
tikšanās reizēm Amerikas pre-
zidents iznāca uz skatuves 
žurnālistu priekšā un atklātā 
tekstā paziņoja, ka viņš vairāk 
tic Krievijas diktātoram nekā 
pats savas valsts izlūk die-
nestiem.

atradis par vajadzīgu to 
aprakstīt ar vārdiem “ģēnijs” 
un “vai tas nav gudri?” 

Republikāņu partijā un to 
atbalstošajos medijos, pirm-
kārt un galvenokārt telekanalā 
Fox News, reakcija uz noti-
kumiem Ukrainā ir mainī-
jusies. Laikā, kad Kremļa 

tālu prom, kāpēc mums vispār 
par to būtu jāraizējas, ja vispār 
būtu jāraizējas, tad nevis par 
Ukrainas robežām, bet gan par 
mūsu pašu robežām šeit,  
Amerikā.”

Blakus elements šajā dis-
kusijā bija doma, ka Kremļa 
fašists, lūk,  ir viens brašs pui-

Amerikas pašreizējais prezi-
dents Džo Baidens esot no  žē-
lojams vārgulis... Pats Donalds 
Tramps vairākkārt ir apgalvo-
jis, ja viņš joprojām būtu ASV 
prezidents, tad Krievija nekad 
mūžā nebūtu uzdrīkstējusies 
darīt to, ko tā patlaban dara 
Ukrainā. Tas ir labākajā gadī-
jumā diskutabls jautājums, bet 
tīri akadēmisks, jo Donalds 
Tramps vairs nav Amerikas 
prezidents.

Pēdējo dienu laikā, kā jau 
minēju, toņkārta Amerikas 
reakcionārajos medijos ir 
mainījusies. Tagad top aktīvi 
slavēts Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis. Un at -
kal – viņu salīdzinot ar Ame-
rikas prezidentu Baidenu un 
konstatējot, ka Zelenska kungs 
ir drosmīgs un brašs, kamēr 
Baidena kungs ir nekompe-
tents un vājš. 

Pats Tramps nupat uzstājās 
tā dēvētajā Konservātīvo po -
lītiskās rīcības komitejas (CPAC) 
gadskārtējā sanāksmē, un tur 
attiecībā uz pašreiz notiekošo 
Ukrainā, viņš nāca klajā ar 
šādu atzinumu: “Jautājums 
nav par to, vai Putins ir vieds. 
Protams, ka viņš ir vieds. 
Problēma ir tāda, ka mūsu 
līdeŗi ir dumji. Līdz šim tie ir 
ļāvuši viņam nodarboties ar šo 
uzbrukumu pret cilvēci.”

Tātad: Krievijas invāzija 
Ukrainā ir “uzbrukums pret 
cilvēci,” bet vienalga galvenais 
ir tas, ka Kremļa fašists ir 
vieds, un Amerikas līderi ir 
stulbi? 

Saprotu iekšpolītiku un sa -
protu demagoģijas nozīmi 
tajā. Tomēr kā Amerikas lat-
vietis jūtos neērti, kad viena 
no manas dzimtenes divām 
polītiskajām partijām sāk sla-
vēt ārvalstu diktātorus tikai 
tāpēc, ka partijas prātā tas ļauj 
nomelnot savas valsts polītiķi 
no otras partijas. Un it īpaši to 
ārvalstu diktātoru, kuŗš cenšas 
atjaunot kādreizējo Padomju 
Sociālistisko Republiku Savie-
nību, vien varbūt bez tā 
“sociālisma” elementa. Manu-
prāt, tam būtu jādara ne  mie-
rīgus visus latviešus, kuŗi pār-
zina mūsu valsts un tautas 
vēsturi ar lielo kaimiņvalsti.

Bet komentāra beigās gribu 
piebilst, ka rakstu svētdien, 27. 
februārī, kad uzausa trešais 
rīts kopš tā, ko starptautiskie 
mediji aprakstīja ar vārdiem 
“pilnīga Ukrainas invā zija.” Un 
vai zināt, šķiet, ka Kremļa fa -
šists ir pārrēķinājies! Ukraiņi 
sit pretī. Kijevā no  ņemtas ielu 
nosaukumu zīmes, lai sajauktu 
prātu iebrucējiem. Vietām Ki -
jevas oficiālā satik smes aģen-
tūra ir izvietojusi oficiāla pa -
skata zīmes, kuŗās iebrucēji 
tiek pasūtīti trīs mājas tālāk ar 
ļoti rupjiem vārdiem. Joprojām 
Krievijas kaŗaspēks ir dau-
dzreiz lielāks nekā Ukrainas, 
bet vienalga – ar civīlizētās 
pasaules un Diev palīgu varbūt 
šajā gadījumā Dāvidam atkal 
izdosies pie  veikt Goliātu. 

Un tagad, kad Kremļa fašists 
ir uzsācis savu asiņaino avan-
tūru Ukrainā, kādreizējais 
ASV prezidents Tramps ir 

fašists vēl tikai bija sācis pulcēt 
savu kaŗaspēku pie Ukrainas 
robežām, toņkārta šajos medi-
jos bija no sērijas “Ukraina ir 

sis, kuŗš, kā savulaik teica 
Tramps, sevi ir “nolicis pa -
saules priekšā kā īstens līderis.” 
Salīdzinājumam, piebilstot, ka 
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“80% no mūsu kopdzīves sastāv no mākslas 
un 20% no velna dzīšanas” 

Izrādes “Anšlavs un Veronika” aktieri. Vidū ar muguru Anšlava dubliere: Sallija Filica; otrā 
rindā no kreisās: Dace Rapa, Natālija Da Cruz, Taira Zoldnere, Māra Vilde, Gundega Ozola-
Bite; trešā rindā no kreisās: Astrīda Lācītis, Māra Lewis, Karīna Vasiļevska-Das

No kreisās: Veronika Janelsiņa un Taira Zoldnere

No kreisās: Anšlavs Eglītis un Kaspars Znotiņš (Kurcums 
filmā “Homo Novus”)

2022. gadā no 29. jūnija līdz 
4. jūlijam Minesotas galvas
pilsētā St. Paulā notiks XV 
Vispārējie latviešu dziesmu un 
deju svētki ASV, tajos neat ņe
mama sastāvdaļa būs arī teātris. 
1.un 2. jūlijā varēs skatīt San
francisko Jaunā teātŗa izrādei 
“Anšlavs un Veronika” pēc Rai 
monda Staprāna lugas motī
viem. Anšlava teiciens no šīs 
lugas likts šīs publikācijas virs
rakstā.

Kāpēc tieši par Anšlavu un 
Veroniku? 

Tāpēc, ka šobrīd ir Anšlava 
Eglīša renesance. Latvijā ir pa  -
dziļināta interese par māksli-
nieku un rakstnieku un viņa 
kundzi – mākslinieci Veroniku 
Janelsiņu. Uz Ameriku no Lat-
vijas traucās kino ļaudis, lai 
izbraukātu vietas, kur abi 
mākslinieki ir dzīvojuši gan 
Oregonā, gan Pacifika Palisādēs 
Dienvidkalifornijā un intervētu 
šī prominentā pāŗa laikabied-
rus, tostarp arī Raimondu 
Staprānu, kas personīgi pazinis 
abus, jo Anšlavs un Veronika, 
iebraucot ASV, apmetās pie 
Raimonda Staprāna vecākiem 
– Dr. Staprāna un kundzes 
Elvīras Staprānes viņu mājās 
Oregonā.

Māksliniekam un rakstnie-
kam ir veltīts 2020. gada 16. 
janvāŗa raidījums “Literatūre: 
Raimonds Staprāns un Anšlavs 
Eglītis”, ko vēl joprojām var 
noskatīties LTV.lv interneta 
vietnē. Filmai “Homo Novus”, 
kas uzņemta 2018. gadā pēc 
tāda paša nosaukuma Anšlava 
Eglīša romāna motīviem, Lat-
vijā ir liela piekrišana. Gaismā 
tiek celti rakstnieka romāni un 
lugas, iestudēti lasījumi, par ko 
liecina arī Anitas Mellupes sa -
jūsmas pilnais raksts “Meklētais 
un atrastais Anšlavs Eglītis” 
Dienvidkalifornijas biļetenā, 
kas stāsta par Eglīša romāna 
“Pansija pilī” skatuves variantu 
Krimuldas tautas namā. Par 
Anšlavu un Veroniku tiek rak-
stītas grāmatas. Tā 2020. gadā 
iznāk Laimas Kotas romāns 
“Cilvēks ar zilo putnu”, un 
2021. gadā iznāk Viktora Haus-
maņa grāmata “Anšlava Eglīša 
Amerikā rakstītās lugas un to 
likteņi”. Anšlavam Eglītim ir 
veltīti radio raidījumi “Kultūras 
Rondo”, kā arī Inciema tornī 
izveidota ekspozīcija “anšlavs 
eglītis. jaunais cilvēks”.

Turklāt ir arī pastiprināta 
interese par mākslinieku un 
dramaturgu Raimondu Stap-
rānu, kuŗam šogad aprit 96 
gadi un par kuŗu Pēteris Krilovs 
uzņem dokumentālo filmu 
“Sarkanais šķūnis”. Pirmizrāde 
paredzēta 2023. gada 13. ok -
tobrī.

Mēs Sanfrancisko Jaunajā 
teātrī neatpaliekam! Intervējām 
Brigitu Siliņu, kuŗas mājās 
Anšlavs ir viesojies laikā, kad 
Laimoņa un Brigitas Siliņu 
teātris – sanfrancisko mazais 
teātris – iestudēja Anšlava Eg -
līša lugas, un dramaturgs pats 
katrā ziņā vēlējās būt klāt 
radīšanas procesā. Intervējām 
Astru Mooru, kuŗai bija tuva 

saskarsme ar Veroniku Janel-
siņu pēc Anšlava nāves. In  ter-
vējām Anšlava brāļameitu In -
gunu Galviņu, kuŗa jau kopš 
bērnības bija daudz dzirdējusi 
par Anšlavu un vēlāk arī sasta-
pa viņu Dienvidkalifornijā. 
Intervējām Ojāru Celli – An -
šlava draugu un šacha partneri. 
Visas intervijas ir iespējams 
noskatīties un noklausīties 

varam atviegloti uzelpot – 
izrāde būs! Mēģinājumi rit 
pilnā sparā gan Latviešu Drau-
dzes namā, gan virtuālajā vidē. 

Kā zināms, Kaspars Znotiņš 
ir viens no Jaunā Rīgas teātŗa 
vadošajiem aktieriem. Filmā  
“Homo Novus” viņš atveidoja 
Kurcumu, šis tēls daļēji ir 
balstīts uz Anšlava Eglīša 
personību. 2021. gadā Kaspars 

māsas” pēc A. Čechova lugas. 
Tas nav nekas neparasts, jo šajā 
cietumā darbojas drāmatiskais 
ansamblis, un ik pa laikam viņi 
uz vīriešu lomām pieaicina 
profesionālus aktierus. Izrādē 
es pieredzēju īpašu gaisotni. 
Tik īpašu emocionālo ener ģē-
tiku var sajust tikai amatieŗu 
trupās, kur cilvēki atdod savus 
līdzekļus un brīvo laiku, lai 

redzēju sapni par aizsalušu 
ezeru, zem ledus ūdens sāk 
kustēties, parādās straume, 
ūdens sāk viļņoties līdz ar 
ledu… Dramaturgs Staprāns ir 
radījis to zemledus straumi. 
Straumi, kas plūst zem Anšlava 
un Veronikas tēlu tekstiem.”

Veronikas lomu spēlēs Taira 
Zoldnere, kas savas skatuves 
gaitas sāka Laimoņa Siliņa 
vadītajā sanfrancisko mazajā 
teātrī, viņa Sanfrancisko Jau-
najā teātrī 2019./2020. gada 
sezonā strādāja pie Agatas 
lomas Dženas Silvermanes lugā 
“Tīrelis”. 

Par Veronikas lomu Taira 
saka: “Režisore Māra pagājušās 
vasaras nogalē pa telefonu 
pateica īsi: “Tev vajadzēs būt 
Veronikai!” No tā brīža mana 
dzīve rit nepārtrauktā saistībā 
ar šo radošo un sarežģīto per-
sonību. Jūtu lielu cieņu pret 
Veronikas Janelsiņas atstāto 
glezniecisko un literāro manto-
jumu. Tomēr, atveidojot māk-
sli nieci izrādē “Anšlavs un 
Veronika”, nākas pārvarēt šo 
bijību, lai tēls kļūtu dzīvs, elpo -
jošs cilvēks. Es vienmēr mazliet 
iemīlos tēlos, kuŗus spēlēju uz 
skatuves, un man grūti būt 
objektīvai. Lielākais izaici nā-
jums ir Veronikas raksturu pa -
rādīt daudz un dažādās no  krā-
sās – gan mīlošu un optimis-
tisku cerību piepildītu, gan 
skarbu, vīlušos un ikdienas 
rūpju māktu. Tomēr mīlestība 
pret Anšlavu Eglīti un radošā 
dzirksts bija Veronikas mūža 
dzinējspēki, un ceru, ka to man 
izdosies attēlot arī izrādē”.

Izrādē piedalīsies arī jaunā 
Sanfrancisko latviešu paaudze: 
Emma Da Cruz,Timo Da Cruz 
un Aleksandra Das. Pārējās 
lomās iejutīsies: Natālija Da 
Cruz, Anita Greenband, Astrīda 
Lācītis, Gundega Ozola-Bite, 
Karīna Vasiļevska-Das un Māra 
Vilde. Dekorācijas un tērpu 
skices veido māksliniece Linda 
Treija, viņa ar Anšlava Eglīša 
daiļradi sastapās jau 2007. gadā, 
veidojot dekorācijas izrādei 
“Homo Novus” XII Vispārējos 
dziesmu un deju svētkos In -
dianapolē. Techniskais risinā-
jums – Jānis Grigalinovičs-Leja 
no Ņūdžersijas, kuŗš visiem 
pazīstams kā Priedaines Jānis. 
Tērpu meistare – Sallija Filica. 
Režija: Māra Lewis un Karīna 
Vasiļevska-Das.

Sanfrancisko Draudzes namā 
2022. gada 5. martā Ziemeļ ka-
lifornijas biedrība un Latviešu 
skola svinēs 70 gadu jubileju. 
Tajā laikā notiks arī Amerikas 
Latviešu apvienības valdes 
sēde. Šajos svētkos Sanfran-
cisko Jaunais teātris ir pare-
dzējis viesiem ļaut nedaudz 
ieskatīties iestudējumā – iz  rā-
des pirmajā ainā. Lai baudītu 
visu izrādi, ieplānojiet vasaras 
ceļojumu uz St. Paulu!

Uz redzēšanos Dziesmu svēt-
kos ar devīzi – “Mazbišķiņ 
skaļāk!”

(Veronikas Janelsiņas, An  šla va 
Eglīša un Kaspara Znotiņa 
Kurcuma foto ir ņemti no 
interneta dzīlēm.)

Zenta Liepa

Mazajam teātrim
Sanfrancisko

Mīļa valoda
Šūpoja vārdus,
Šūpoja, aijāja,
Dziesmota nesa.

Pret debesīm
Austras koks cēlās,
Pret  debesīm cēlās
Un plauka.

Māras sagšas
Noplīvoja…

Trimdas malā
Pie svešuma sliekšņa
Sniegā ābele 
Uzziedēja. 

(No krājuma
“Dainu Latvija zied”,
1987)

Znotiņš tika apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni. Jautāts, kas 
pamudinājis viņu piekrist 
Anšlava lomai, neskatoties uz 
lielo noslogotību teātrī un citos 
projektos Latvijā, Kaspars 
Znotiņš atbildēja:

“Kad Māra Lewis no San-
francisko Jaunā teātŗa mani 
uzaicināja piedalīties Rai  mon-
da Staprāna lugas “Anšlavs un 
Veronika” iestudējumā, tieši 
tajā laikā strādāju arī kā 
pieaicināts aktieris Iļģuciema 
sieviešu cietumā izrādē “Trīs 

San francisko Jaunā teātŗa 
YouTube vietnē.

Esam arī pētījuši abu māk-
slinieku balsis, runas veidu un 
kustības, un mēģinājuši tās at -
darināt. Tam pierādījumus var 
meklēt Sanfrancisko Jaunā 
teātra Facebook lietotājvietnē.

Tagad, kad Kaspara Znotiņa 
(Anšlava Eglīša lomas atvei-
dotāja) ASV ceļojuma vīzas 
jau tājums ir atrisināts un kad 
pēc ilgtošiem Veronikas Janel-
siņas lomas atveidotājas mek-
lējumiem Veronika ir atrasta, 

būtu uz skatuves. Un kādreiz 
mums, profesionālajiem aktie-
riem, der pieslēgties šai īpašajai 
enerģijas straumei, lai papil-
dinātu savus “akumulātorus”. 
Izrādes “Anšlavs un Veronika” 
mēģinājumu ierakstos no San-
francisko Jaunā teātŗa jau tagad 
var redzēt, kā tur sāk krāties šis 
īpašais teātŗa spēks, kā lugas 
materiāls sāk pulsēt un pasaule 
ap Anšlavu un Veroniku at -
dzīvojas. Uz mani lielu iespaidu 
atstāja arī pati luga. Pēc tās 
izlasīšanas sapņoju par to. Es 
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Latvijas goda konsula darbs desmit gadu gaŗumā 

L A T V I E Š I  K A N A D Ā

ASTRA MOORA

Saulainais stūrītis: Saulaine!

Ārsts Juris Buņķis kopš 2011. 
gada maija ir Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā. Ne   -
reti dzirdēts – nu kas gan tur 
sevišķs, konsuls ietērpjas tumšā 
uzvalkā, uzsien kaklasaiti, aiz iet 
uz sarīkojumu, uzkāpj tribīnē, 
ātri pasaka pāris vārdus, apsveic 
sanākušos, pēc tam iedzeŗ glāzi 
vīna un tērzē ar citiem ielūg-
tajiem viesiem. 

Patiesībā goda konsula dzīve 
ir piepildīta darbiem, tā teikt – 
darbs darba galā. Juris Buņķis 
ir uzrakstījis kopsavilkumu par 
2021. gadā paveikto un 2022. 
gadā plānoto. Visas sarakstes, 
sanāksmju piezīmes, ielūgumus 
uz sarīkojumiem un ierakstus 
goda konsuls ir saglabājis. Iz -
lasot viņa pārskatu, uzzinām, 
cik neticami daudz paveikts.

Katru mēnesi Baltijas goda 
konsuli ASV un Losandželosas 
konsulārā korpusa locekļi ap -
mainās neskaitāmām vēstulēm 
par sadarbības projektiem. Diem-
žēl pandēmijas dēļ samazinājās 
komandējumi un braucieni uz 
Latviju, klātienes konsulārās 
sa  nāksmes un citi saieti Dien-
vidkalifornijā. Arī ikgadējā kon-
sulārā sanāksme Vašingtonā 
notika virtuāli un goda konsulu 
sanāksme Rīgā vispār atcelta. 
Vīrusa dēļ tikšanās klātienē bija 
ierobežotas, pērn vasarā un agrā 
rudenī bijuši daži tieš rai des 
sarīkojumi vairāku ģenerāl-
kon sulu mājās. Ekonomiskās 
sadarbības konference Spotlight 
Latvia Losandželosā bija plā-
nota 2021. gadā, bet pandēmijas 
dēļ jāpārceļ uz 2022. gada aprīli. 

Arvien vairāk uzņēmumu 
Dienvidkalifornijā meklē infor-
māciju par Latviju, vēlas nodi-
bināt sakarus, un pirmais sa  kar-
nieks, protams, ir goda konsuls. 

Juris Buņķis iepazīstināja Lat  -
vijas tirdzniecības kameras ASV 
prezidentu Miku Kīnu ar Lat-
vijas Republikas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras pār-
stāvi Dienvidkalifornijā Amā-
liju Gukasjanu. Viņa ir Juŗa 
Buņķa galvenais palīgs Spot
light Latvija 2022 plānošanā. 

Sandiego-Rīgas draudzības 
biedrības dibinātājs Martins 
Krumings lūdza atbalstīt ap  -
mai ņas braucienus, māksli nie ku 
un operdziedātāju viesizrādes, 
bet tās līdz 2022. gadam bija 
jāatceļ. Konsuls iepazinās un 
apmainījās vēstulēm ar Latvijas 
tūrisma kompanijas jauniešiem 
FISOM vadītāju Matīsu Dālbergu. 

Konsulam bieži jautā, kā iegūt 
Latvijas pavalstniecību, un viņš 
palīdzējis sazināties ar Latvijas 
vēstniecības ASV Konsulāro no -
daļu, lai sadabūtu veidlapas un 
sāktu pieteikšanās procesu. 
Pēdējā laikā visvairāk jautā-
jumu bijis par pandēmijas laika 
digitālajiem sertifikātiem, ceļo-
šanas prasībām, bijis lūgums 
no kāda, kuŗš vēlējās doties uz 
Latviju laulāties. Iznācis sazi-
nāties ar ASV imigrācijas die -
nestu, kad pret Latvijas pavalst-
nieku ierosināta krimināllieta. 

Konsuls palīdzējis Latvijas 
pavalstniekiem, kuŗi nozau dē-
juši dokumentus vai pases, iz -
sniedzis atgriešanās apliecības, 
atbildējis uz jautājumiem par 
Latvijas pases iegūšanu vai 
atjaunošanu, uzturēšanās atļau-
jām Latvijā, bijusi sazināšanās 
ar personām Kalifornijā, kuŗas 
vēlējās nogādāt Latvijā mirušo 
ģimenes locekļu pelnus.

Goda konsuls nosūtīja atbil-
des uz e-pasta vēstulēm par 
piedalīšanos Skandinavijas/Bal-
tijas filmu festivālos, atbildēts 

Latvijas goda konsuls Dienvidkalfornijā Juris Buņķis

Braukt ar motociklu ir viens no goda konsula Juŗa Buņķa (labā 
pusē) vaļaspriekiem

Dr. Juris Buņķis ir novātorisks plastikas chirurgs un skolotājs, 
pacienti novērtē viņa mākslinieciskumu un prasmi

studentiem, kuŗi vēlas mācīties 
ASV. 

Juris Buņķis piedalījās žur nā-
listes, lietuviešu autores Silvijas 
Foti grāmatas „Nacistu maz-
meita: kā es atklāju, ka vectēvs 
ir kaŗa noziedznieks” klajā lai -
šanas sarīkojumā.

Nesen pie Juŗa Buņķa viesojās 
Losandželosas konsulārā kor-
pusa vicepriekšsēdis un Togo 
goda konsuls Grants Gočins. 
Viņš uzdāvināja Latvijā dzi -
mušā un holokaustu pār dzī-
vojušā gleznotāja Kalmana 
Arona divas gleznas. 

Īpaši pateicīgs goda konsuls 
Juris Buņkis ir Losandželosas 
konsulārā korpusa praktikantei 
Ketijai Finaldi, viņa asistentei, 
par palīdzību dažādu pienā-
kumu veikšanā.

Juris Buņķis rēgulāri pieda-
lās Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes sēdēs. Viņš 
pateicas Latvijas vēstniecības 
ASV un sava biroja darbi nie-
kiem, Dienvidkalifornijas un 
Sandiego latviešu biedrībai, ci -
tiem konsuliem par palīdzību. 

Par Juri Buņķi bijuši raksti 
Latvijas laikrakstos un žur-
nālos, aktieris Intars Rešetnieks 
iepazīstināja ar viņu televīzijas 
kanāla „360TV„ raidījumā 
„Sapnis par Ameriku”. Juris 
Buņķis ir ievērojams plastikas 
chirurgs, pilots, kollekcionārs, 
mecenāts, ja vajadzīgs, palīdz 
policistiem uzturēt kārtību. 
Viņš atzīst, ka aizritējušo des-
mit gadu laikā ir daudz ko 
iemācījies par diplomātiju. 
Juris Buņķis apzinās, ka darbu 
daudzums nemazināsies, taču 
pārstāvēt Latviju un latviešus ir 
godpilns uzdevums, un nav 
šaubu, ka viņš to apzinīgi pildīs, 
kamēr vien būs konsula amatā.

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu drau-
dzes Toronto lauku īpašums 
Saulaine svin savu 70 gadu jubi-
leju divos posmos.

Neiedomājami, ka apritējuši 
70 gadi! Bet tā ir! Kopš 1952. 
gada, kad Sv. Jāņa draudze To -
ronto, arch. Arnolda Lūša iedves-
mota, nopirka šo saulaino lauku 
īpašumu. Saulaine allaž bijusi 
pasakaina vieta, kur latviešiem 
satikties, – tālu no pilsētas trok-
šņiem un putekļiem, kur dzidrā 
upe apvij mežus un pļavas, sim-
tiem un simtiem sajūsminātu 
bērnu ir bezbēdīgi baudījuši un 
turpina jūsmot par visu,  ko šis 
īpašums spēj dot. Ne tikai no -
metņotāju bērni, bet arī maz-
bērni un mazmazbērni ir nākuši 
nometnē, bijuši vadītāji, izstu-
dējuši, izvēlējušies Saulaini par 
savu laulību vietu, rīkojuši “Saul-
šķūnī” savas kāzas un atkāzas un 
pie Kritušo kaŗavīru pieminekļa 
kristījuši savu pirmo atvasīti!

No visām dzeju gramātam, kas  
tikušas ziedotas pēdējos 20 
gadus kopš Saulaines grāmatu 

KRISTĪNE KIRSCH-
STIVRIŅA

klētiņas nodibināšanas, sevišķi 
atceros Aspazijas (Elzas Rozen-
bergas)  “Saulains stūrītis” – no 
dzejnieces autobiografiskās trilo-
ģijas, viens no Aspazijas ievē-
rojamākiem darbiem. Tik ļoti 
sasaucas ar mūsu Saulaini! 
Aspazija, būdama literāte, rakst-
niece, polītiķe un tulkotāja, 
apraksta bērnību kā spožu, 
cerību pilnu laiku. Un tik daudz 
bērnu un jauniešu gaišās atmiņas 
un piedzīvojumi ir saistīti ar šo 
pasakaino vietu! 

Tāpēc ar prieku un nepacietību 
sākam kārtot 70. gadu svinības.

Sestdien, š. g. 23. jūlijā
10:00 – Kafija.
10:30 – Svētbrīdis māc. Ģirta 

Grietiņa vadībā.
11:00 – Apsveikumi
12:00 – BBQ pusdienas meis-

taršefpavāru Ērika Zača un 
Pēteŗa Mašina gādībā.

13:00 – Fotoklāsti/filmas par 
Saulaini “Saulšķūnī”, Armanda 
Sebŗa izkārtojumā.

14:00 – Klusā izsole.
15:00 – Klusās izsoles noslē gums.

Kā vienmēr, Saulaines grāmatu 
klētiņa būs atvērta visu nedēļas 
nogali. Lūdzam dot ziņu ie -
priekš, ja meklējat kādu īpašu 
izdevumu. Šobrīd grāmatu klē -

Vasarājs, juniors – karlisvasara-
is@gmail.com

Apsveikumu pieteikšana: Rai -
monds Rūtītis: 289-251-4676, 
runitoutray@sympatico.ca

bons: 1-705-424-1118, saulai
nerc@gmail.com

Saulaines 70 gadu svinību 
OTRAIS posms tiek rīkots pilnu 
nedēļas nogali, – 24. un 25. sep-
tembrī, kad atkal tiks svinēti 
Saulaines Rudens svētki,  21. pēc 
kārtas! Daudzpusīgu program-
mu organizētājs būs Pāvils Haw-
kins (pavil.hawkins@gmail.com) 
Tuvāka informācija sekos.

Būsim lepni par Saulaines 
krāsām! Atcerieties vilkt dzel-
tenu un/vai zaļu apģērbu! 

Pārlasīsim mūsu jaunības mīļo 
atmiņu grāmatiņu un pierak-
stīsim jaunus,  apburošus iespai-
dus un izjūtas, apmeklējot Sau-
laines 70 gadu svinības! Piede-
vām – satiksit vecos draugus un 
izstaigāsit senās takas!

Uz redzēšanos Saulaines „sau-
lainajā stūrītī”, kur mums (vien-
mēr) labi klājas!

Stivrins2020@gmail.com
705-424-6226 (automātiskais 

atbildētājs)
www.saulaine.com 

tiņas ienākums 20 gados par no -
ziedotām grāmatām pār sniedz 
$187 000!

Sarīkojuma vadītājs: Kārlis 

Talciniekiem naktsmājas/ tel-
to šana (ņemiet līdzi savu gultas 
veļu): Saulaines saimnieki Ri -
čards Urdziņš un Robin Gib-
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Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

(Turpināts 18. lpp.)

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

Cena 45,– USD

LIDIJA OZOLIŅA

MIKUS SKRUZĪTIS – 
NEPIEDODAMI AIZMIRSTAIS

Kā rāmi plūstoša Susēja
Jānis Brūtgāns, “Mana Sēlija”, apgāds “Laika Grāmata”, 2022.g.,216. lpp.

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

EDUARDS 
SILKALNS

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 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre-
cīzējot, vai paredzētie sarī-
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

ŅUJORKA
20. martā Kultūras diena ar 

vēsturnieces Marikas Selgas lek-
ciju: Latvijas un ASV attiecīvu 
pirmsākumi” un koncerts: kom-
ponista un ģitārista Matīsa Ču  da  ra 

izpildījumā; Ņujorkas draudzes 
telpāsL 254 Valentine Lane, Yon
kers, NY; 11:30 no rīta pēc diev-
kalpojuma 10:30. Rīko Ņujorkas 
latviešu organizāciju padome 
(ŅLOP) nylatvieans.org.

27. martā Latvijas Aizsar dzī-
bas ministra Arta Pabrika uzruna 
un tikšanās ar tautiešiem: Nu  jor-
kas draudzes Ņudžersijas no  va dā 
pēc dievkalpojuma: St Andrew 
Lutheran Church, 335 Reynolds 
Ave, Aparsippany, NJ; 1:30 pp 
dievkalpojums un tad tūlīt sekos 
ministra uzruna. Kafijas galds. 
Rīko LV Pārstāvniecība ANO, 

ŅLOP, Ņujorkas draudze. infor-
mācija: abatarags@optonline.net

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. 
Petersburg FL”. Sīkāku infor-
māciju par pasākumiem 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.ter-
vete.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. Trim-

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

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

Kad kovids, slidenas ietves un 
paša kuplais mūža gadu skaits 
vecāku cilvēku piesaista pie 
mājas, saistoša grāmata viņam 
var noderēt kā īstenībā dzīvotas 
dzīves aizstājēja. Kamēr mājās 
miers un reālu piedzīvojumu un 
pieredzējumu trūkums, grāmata 
rosina lasītāju izjust rosmes, 
aktīvitātes, kādas viņu jaunākos 
mūža gados vai nu saistīja, vai ar 
kādām viņam nekad neiznāca 
sastapties. Nekādas vainas la  bam, 
spriedzes pilnam detektīvam, vai 
ne?

Brīdī, kad top šīs rindas, vis-
maz tā pasaules daļa, kam pieder 
mūsu Latvija, ir aktuālu notikumu 
sagādātas spriedzes pilna. Mūs-
dienīgi cilvēki biežāk un ilgāk 
pētī savos viedtālruņos, vai krievs 
iebruks Ukrainā jeb vai no tās 
robežām savus spēkus atvilks. 
Būdams mazāk moderns, savu 
ziņkāri ik uz pilno stundu ap  -
mie  rinu ar Latvijas Radio 1, BBC, 
Vācu viļņa vai Euronews tele vī-
zijas ziņām, no katra avota kādu 
niansi iepazīstot klāt. Šādos ap -
stākļos pārējā laikā sirds un prāts 
vairs neprasās pēc spriedzes pil-
nām grāmatām, bet gluži otrādi 
– pēc atbrīvotājām no stresa. Kā 
zāles pret pārlieku koncen trē-
šanos uz ļauno tagadni man 
pēdējās dienās labi noderēja sēļu 
zemes dēla Jāņa Brūtgāna (1941- 
2007) bērnības un jaunības at -
miņu sakopojums “Mana Sēlija”.

Nodaļu pēc nodaļas plašāk 
paveŗas lauku bērna ierobežotā 
pasaule. Pirmajai nodaļai “Mūs-
mājas” seko “Pagalms”, tad 

“Upe” (kas “palos iztrakojusies 
plūst rāmi un vareni”), tālāk 
nāks došanās ciemos vai ar ci -
tiem jauniešiem uz kino Neretā. 
Aprakstīti lauku darbi, kuŗos 
savu spēju robežās piedalās arī 
Jānis, sava vieta atvēlēta arī 
izpriecām. Rakstītāja tonis sim-
patisks, ne gluži lirisks vai po -
ētisks, tomēr tāds, kas labi at -
slābinās spriedzes nokaitētos ner -
vus. Tekstā vairākkārt pieminēts 
varbūt pats slavenākais latviešu 
sēļzemnieks Jānis Jaunsudrabiņš, 
no kuŗa “Baltās grāmatas” ‘Manu 
Sēliju” šķiŗ vairāk nekā puse gadu 
simteņa. “Baltās grāmatas” klasē 
Brūtgāna atmiņas gluži nav: tās 
izceļas ar tiešumu un vien kār-
šību, kurmet Jaunsudrabiņas kā 
jau daudzrakstītāja teksts slī pē-
tāks, situācijas asāk izvītas. To -
mēr “Mana Sēlija” kaunu savam 
autoram nesagādā: tā “Baltajai 
grāmatai” gluži ērti pieslēdzas.

Bēdīgu, ļaunu notikumu “Manā 
Sēlijā” ir maz. Vistiņa Pūcīte 
iekrīt akā un noslīkst. Divi miliči 
Neretas tirgū nošauj kādas tir-
gotājas neatļauti līdzi atvesto 
sunīti. Varbūt bēdīgu, ļaunu no -
tikumu katēgorijā nebūtu ievie-
tojama cita sunīša šaušana no 
cita miliča puses, jo milicis Šer -
šņovs, netrāpījis sunītim, pats 
sev nāvējoši iešauj vēderā. Te 
lasītāja spriedums drīzāk būs: 
milicis dabūja, ko bija pelnījis!

Padomju laika specifikas, ja 
neņemam vērā nupat minētos 
miličus, grāmatā maz.Vienkārt, 
autora apzinīgais mūža posms 
norisa pēc ļaunākā laika, staļi-

nisma perioda beigām. Otrkārt, 
lai kā ar visu kolchoza sistēmu, 
lielākās komūnisma nejēdzības 
laiks laiks tomēr bija spilgtāk 
izjūtams pilsētās nekā uz lau-
kiem. Laikmeta ideoloģijas un 
tās praktiskā seki atspoguļojuma 
trūkums citviet tomēr par labu 
tiek vērsts nodaļā “Sudmalu 
jaukajā salā”, kur pastāstīts par 
vietēja apjoma dziesmu svēt-
kiem. Pēc ilgākām pārdomām 
nolēmu citēt turpmākās divas 
rindkopas no grāmatas teksta. 
Tur teiktais, trāpīts tieši naglai uz 
galvas, nebūs nekas svešs manas 
paaudzes trimdiniekiem, kas 
lasīja pat brīvu piesūtīto Dzim
tenes Balsi vai kā citādi sekoja 
padomju sludināšanai, tāpat arī 
okupācijas gadus Latvijā pār lai-
duši lasītāji te neatradīs neko 
sensacionāli jaunu, tomēr par 
gadiem četrdesmiti jaunākiem 
lasītājiem šīs rindkopas var būt 
izglītojošas.

“Parasti pirms jebkuŗa sarī ko-
juma vajadzēja būt referātam, t.i. 
priekšlasījumam, ne īsākam par 
stundu vai pat divām. Lasītāji bij 
vai nu īpaši cilvēki – lektori no 
Rīgas vai Jēkabpils, kas ar to 
pelnīja sev maizi, vai kāds no 
galvenajiem partijas vai komjau-
natnes priekšniekiem. Runāšana 
bija neizteiksmīga, gaŗlaicīga un, 
kā likums, ar labi jūtamu krievu 
valodas pieskaņu, kas reizēm 
savas kokainības vai aplamību 
pēc kļuva tieši interesanta. Viens 
tāds mūs aicināja klausīt savus 
skolotājus un – mācītājus, ar tiem 
domājot arodskolu skolotājus. 

Cits katrā teikumā iesprauda 
“un vot”.

Referāts sākās ar revolūcionāru 
pulciņu organizēšanu kaŗa laikā 
pirms simt gadiem. Tad sekoja 
piektais gads, Pasaules kaŗš, Ok -
tobŗa revolūcija, pilsoņu kaŗš un 
vesela rinda piecgažu pēc tā. 
Viss it kā gāja labi, nebijis tikai to 
velna imperiālistu, kas par katru 
cenu gribēja mūs iznīcināt, un to 
vecās iekārtas dzīvu palikušo 
bagātnieku, kuŗi kaitēja visiem 
un visur. Toties partija mūsu 
gudro vadoņu Ļeņina un staļina 
vadībā viņus vienmēr laikus 
atmaskoja un padarīja nekai tī-
gus. Bet tad nāca Otrais pasaules 
kaŗš, vācieši un citi kapitālisti 
par katru cenu centās mūs iz  nī-
cināt, tomēr lielā brālīgā pa -
domju tauta, savu gudro vadoņu 
vadīta, arī šoreiz tos sakāva un 
padzina. Nu arī pie mums atnāca 
tik ļoti gaidītā padomju vara.” 
Utt., utt. – tādā garā vēl 15 
rindas! (153.- 156.)

Kad pirms dažām dienām 
telefona zvanītājs apvaicājās, ko 
patlaban lasu, teicu, ka nupat 
iesāku “Manu Sēliju”, bet pirmajā 
brīdī neatcerējos autora uzvārdu: 
vai tik nebija Fūrmans? Lūk, 
kāda var būt veca cilvēka atmiņa: 
patskaņi tajā saglabājušies parei-
zie, kamēr līdzskaņi saturiski 
smalku uzvārdu pataisījuši vairs 
ne tādu! Brūtgāns atmiņās pats 
pastāsta, kā ticis pie smalkā uz -
vārda. Viņa vecvectēvs uz uz  vār du 
došanu “aizgājis tā sapucējis, ka 
visi smējušies, ka šis kā pie altŗa. 
Tā vārdu pa vārdam un – puspa-

jokam pusnopietni – teikuši, lai 
šim jaunskungam liekot Brūt-
gānu. Skrīverītis tā arī izdarījis, 
un no tā man šis tīri amizantais 
un retais uzvārds. Sadzīvē pa -
rocīgs, tikai nelaime, ka pat gluži 
nopietni cilvēki, sevišķi jau 
dāmas, pa telefonu netic un pie 
iepazīšanās smīn un pār pra sa.” 
(138.)

Par uzvārdiem Brūtgāns i  z -
sakās vēl citur, sakarā ar to, ka 
viņu kalējam bijis uzvārds Skol-
nieks, kad gan būdams neliela 
auguma, paresns, baltām ūsām 
un sarkanu seju viņš vairāk iz -
skatījās pēc Ziemassvētku vecīša 
nekā skolas puikas. “Un tikai 
daudz vēlāk atklāju,” raksta 
Brūtgāns, “ka ir pilna pasaule ar 
gaišmatainiem Melngalvīšiem, 
kārniem Rešņiem un ubago-
jošiem Bagātajiem.” (95.) Tiesa, 
tādas nesaderības ir, bet vai nu 
pilna pasaule?

“Mana Sēlija” izdota gadus pēc 
tās autora nāves. Par tās nākšanu 
dienas gaismā jāpateicas tai 
pašai sēļu zemes pētniecei Lidijai 
Ozoliņai, par kuŗas grāmatu par 
novadnieku Miku Skruzīti nupat 
vēl rakstīju. Grāmata glīti izdota, 
ir daudz sava laikmeta liecinieku 
foto attēlu. To nedrīkstētu atstāt 
nepamanītu neviens sēļu cilmes 
mūsu laikraksta lasītājs, bet 
labsajūtu tā sagādās arī visiem 
citiem interesentiem par dzīvi 
Latvijas laukos 20. gs. otrajā 
pusē. Korrektore nav pamanījusi 
divās vietās (122., 204.) runāšanu 
par 1940. gadā izvestajiem, kur 
taču jābūt 1941. gadam.
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S P I L G T S  C I TĀT S

Šajā baisajā eskalācijā var sare-
dzēt arī kādus atbalsta punktus 
sekmīgai pretestī bai Putinam. Viens ir Uk  rai nas sabiedrības 
stāja. 2014. gada sacelšanos pret Krievijas marioneti Januko   viču 
ukraiņi sauc par “pašcie ņas revolūciju”, un šo iekšējo spēku un 
pārliecību var just gan tautas noskaņojumā, gan prezidenta 
Zelenska uzrunās. Rietumiem jāsniedz Ukrainai visa iespējamā 
palīdzība, lai tā var pretoties uzbrukumam.

Otrs ir Rietumu pārsteidzošā vienprātība. Sevišķi nozīmīgs ir 
Vācijas, kuŗa līdz šim likās viens no Eiropas vājākajiem pos-
miem, 22. februāra  lēmums apturēt gāzesvada Nord Stream 2 
sertifikāciju  – pat pirms ES, ASV un Lielbritanija bija paziņo ju-
šas par sankcijām pret Krieviju sakarā ar DTR un LTR atzī šanu. 
Vācija jau gadiem aizstāvējusi Nord Stream, par spīti visiem pār-
metumiem par izdabāšanu Krievijas polītekonomis ka jām in -
teresēm, tāpēc kanclera Šolca negaidīti ātri pieņemtais lēmums 
skaidri apliecina, ka pat Berlīnes mērs ir pilns.

Tagad šī vienprātība jāliek lietā, lai tik pamatīgi nodrošinātos 
pret Krievijas agresiju, ka Maskavai zustu kārdinājums paplaši-
nāt fronti. Taču, lai ko mēs darītu, šī pretimstāvēšana būs gaŗa 
un smaga. Putins ir ielīdis bunkurā un ar labu ārā vairs nenāks.

“Mēs gaidām skaidru un 
efektī vu atbalstu no mūsu 

partneriem. Ir svarīgi ieraudzīt, 
kas ir mūsu īstie 

draugi un kas turpinās biedēt 
Krieviju tikai ar vārdiem. 

Taisnība ir mūsu pusē. Mēs esam 
savā ze  mē. Mēs nebaidāmies ne 
no vie na. Mēs neesam nevienam 
neko parādā. Un mēs nevienam 
neko neatdosim. Esam droši par 
to, jo tagad ir 2022. gada, nevis 

2014. gada februāris. Mūsu 
valsts ir mai nījusies, mūsu armi-
ja ir mai nī jusies. Mūsu vienīgais 

mērķis ir miers Ukrainā. 
Slava Ukrainai!”

Starptautiskā Hāgas Krimi-
nāltiesa sāks izmeklēšanu lietā 
par Krievijas iebrukumu Ukrai-
nā. 27. februārī Ukrainas prezi-
dents iesniedza prasību pret 
Krie viju ANO Starptautiskajā 
tiesā Hāgā. Starptautiskās Kri  -
mināltiesas prokurors Karims 
Hans 28. februārī paziņoja par 
izmeklēšanas sākumu.

Ukraina iesniegusi pieteiku-
mu par uzņemšanu Eiropas 
Sa vienībā. Ukrainas prezidents 
Volodimirs Zelenskis 28. februārī 
parakstījis pieteikumu par Uk -
rai nas uzņemšanu Eiropas Sa -
vienībā (ES). Viņš aicinājis ES 
va  dību pēc iespējas ātrāk izskatīt 
šo jautājumu. Astoņu ES valstu 
prezidenti: Bulgārijas, Čechijas, 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Po -
li jas, Slovakijas un Slovēnijas pre-
zidenti pirmdienas, 28. februā ŗa 
vakarā atklātā vēstulē pauda 
pārliecību, ka Ukraina ir pelnī-
jusi saņemt tūlītēju signālu par 
perspektīvu pievienoties ES. Šo 
astoņu valstu prezidenti aicinā-
juši ES dalībvalstis apvienot 
augstāko polītisko atbalstu Uk -
rai nai un nodrošināt, ka ES in -
stitūcijas dara visu, lai nekavē-
joties piešķirtu Ukrainai Savie-
nības kandidātvalsts statusu un 
atvērtu sarunas. Ukrainai jau ir 
noslēgts asociācijas līgums ar 
ES, brīvās tirdzniecības līgums, 
izmainīta Ukrainas konstitūcija, 
ierakstot tajā, ka ukraiņi vēlas 
būs ES. Tagad nepieciešams Ei -
ro pas polītisks lēmums, lai sāktu 
iestāšanās procesu. Uzņemt Uk -
rainu ES tīri techniski uzreiz ne -
var, bet par kandidātvalsti gan. 
Tam ir vajadzīgs vienbalsīgs visu 
dalībvalstu atbalsts. Egils Levits: 
“Atbalstu un aicinu arī pārējos 
Eiropas līdeŗus paātrināt Ukrai-
nas ceļu uz dalību ES, nekavē jo-
ties piešķirot tai kandidāt valsts 
statusu.’’

32 valstis – ES, Lielbritanija 
un Ziemeļamerika slēdz gaisa 
telpu Krievijas lidmašīnām.  
27. februārī Eiropas Komisijas 
(EK) prezidente Urzula fon der 
Leiena  paziņoja: “Mēs aizlie-
dzam visus Krievijai piederošos, 
Krievijas reģistrētos vai Krie -
vijas kontrolētos lidaparātus. Šie 
lidaparāti vairs nevar nosēsties, 
pacelties vai pārlidot ES terri to-
riju”.

ES valstis 27. februārī vieno-
jas par jaunām finanču sank-
cijām Krievijai, kas  paredz at -
slēgt vairākas bankas no 
SWIFT un liedz Krievijas cen-
trālajai bankai izmantot starp-
tautisko finanču sistēmu. Aiz-
liegumam pievienojas arī Ja -
pāna un ASV.  Vēlāk aizliegu-
mam pievienojās arī neitrālā 
Šveice. Pēc šo sankciju ievie-
šanas, kas praktiski nozīmē, ka 
Krievija par darījumiem nevar 
norēķināties ar valūtu un praks-
tiski nevar veikt nekādus darī-
jumus ārpus minētajām valstīm, 
eksports nav iespējams. Krievijas 
rubļa kurss “lido lejup”, gaidāma 
strauja ekonomikas recesija. 
Daudzas Eiropas valstis un uz -
ņē mumi lauž līgumus ar Krie-
vijas uzņēmumiem. Lielbritanija 
ir aizliegusi Krievijai pieeju sa -
vām ostām, bloķē Krievijas ie -
dzīvotāju un uzņēmumu kontus 
britu bankās, bet Francija ir sā -
kusi arī tās teritorijā esošo Krie-
vijas oligarhu jachtu, auto ma-
šīnu un nekustamā īpašuma 
konfis kāciju.

27. februārī Eiropas Komi-
sijas (EK) prezidente Urzula 
fon der Leiena  pazi ņoja, ka Ei -
ropas Savienība fi  nancēs iero-
ču piegādes Ukrai nai un no -
teiks sankcijas pret Krievijas 
līdzdarboni Baltkrie viju. 
Sank cijas tiek koordinētas ar 
ASV, Kanadu un Lielbri ta niju. 

Leiena pavēstīja: “Eiropas Savie-
nība pirmo reizi financēs ieroču 
un cita aprīkojuma iegādi valstij, 
kas ir pakļauta uzbru kumam.” 
450 miljoni paredzēti ieroču ie -
gādei Ukrainā, bet 50 miljoni – 
paredzēti medicīnas iepirku-
miem un degvielai.

Zviedrija 28. februārī pazi-
ņoja, ka lauž savu tradiciju ne -
sūtīt ieročus uz aktīvā konflik -
tā iesaistītām valstīm un no -
sūtīs Ukrainai militāru ekipē-
ju mu, tostarp prettanku ie -
kārtas. Lēmums nosūtīt Ukrai-
nai 135 000 pārtikas pakas, 5000 
ķiveres, 5000 bruņuvestes un 
5000 vienreiz izmantojamas pret -
tanku ie  kārtas ir pirmā reize 
kopš PSRS iebrukuma Somijā 
1939.gadā.

Ungārija paziņojusi, ka liedz 
caur savas valsts territoriju pie-
 gādāt ieročus Ukrainai. Ungā-
rija jau iepriekš minēta kā viena 
no valstīm, kas iebildusi pret to, 
ka sankcijās pret Krieviju tiek 
iekļauta Krievijas banku sistē-
mas atslēgšana no SWIFT. Šāda 
lēmuma “bloķētāju” vidū bija arī 
Vācija, tomēr tā savu nostāju 
mainīja. Dažu dienu laikā Vācija 
ir mainījusi savu attieksmi pret 
militārā aprīkojuma sniegšanu 
Ukrainai – nedēļas nogalē tika 
paziņots, ka Ukrainai no Bun-
des vēra krājumiem tiks piegā-
dātas 500 Stinger raķetes, 1000 
prettanku ieroči, kā arī četrpad-
smit bruņumašīnas.

Vairākas valstis vēl ārpus ES 
lēmuma par ieroču un bru ņo-
juma iegādi Ukrainai ir nolē-
mušas nodot Ukrainai savas 
kaujas lidmašīnas: Bulgārija 
(Mig-29) 16 gab., Bulgārija (Su-
25) 14 gab., Polija (Mig-29) 28 
gab., Slovākija (Mig-29) 12 gab. 
Ukraina jau devusies pēc šīm 
lidmašīnām.

Īlons Masks ir nogādājis Uk -
rainai pirmos StarLink state -
līta interneta terminālus, lai 
no  vērstu Krievijas iebrukuma 
radītos in  terneta traucējumus. 
Tas nodro šina interneta pie kļu-
ves pārklā jumu lielākajai daļai 
Zemeslodes.

Eiropas Savienība piešķir 90 
miljonus eiro kaŗa skartajiem 
Ukrainas iedzīvotājiem. ES hu -
mānā palīdzība nodrošinās pār-
tiku, ūdeni, veselības aprūpi, pa -
jumti un palīdzēs nodrošināt 
pamatvajadzības. 

Latvijas iedzīvotāji līdz 1. 
marta rītam saziedojuši jau 
gandrīz 3,5 miljonus eiro, jau 
451 uzņēmums ir piedāvājis 
reālu atbalstu  Ukrainai. Līdz       
1. marta rītam 59 uzņēmumi no 
visas Latvijas pauduši gatavību 
ziedot dažādas pirmās nepie-
ciešamības preces, ilgāk uzgla-
bājamas pārtikas preces, higiē-
nas un medicīnas preces, apģēr-
bu, degvielu, autoķīmijas preces, 
arī autotransportu un sakaru un 
saziņas līdzekļus, kā arī bez at -
līdzības izmitināt bēgļu ģimenes. 
293 tū  ristu mītnes visā Latvijā 
pau du šas gatavību uzņemt bēg-
ļus no Ukrainas. Divi Latvijas 

mi kro ķirurgi  – Olafs Liberma-
nis un Mārtiņš Malzubris tu -
vāko dienu laikā cer izbraukt uz 
Ukrainu, lai do  tos palīgā ārstēt 
civiliedzīvotāju un karavīru ie -
vainojumus. Abu at  balstam šo -
dien saņemts arī 50 tūkstošu  
eiro liels ziedojums.

Pirmajās kara dienās kopš 
Ukrainā gājuši bojā 352 ci  vil-

iedzīvotāji, to skaitā 16 bērni. 
Ievainoti 2040 civiliedzīvotāji, to 
skaitā 45 bērni. Videoieraktos 
redzami nežēlīga izrēķināšanās 
ar civiliedzīvotājiem, piemē ram, 
tukšā un platā ielā bruņu tran-
sportieris pār brauc pāri vieglajai 
automašī nai. No fil mētais arī 
rāda, kā iedzīvotāji no apkār-
tējām mājām metas atbrīvot 
cietušo no saplacinātās automa-
šīnas, ir redzams, ka tajā atrodas 
vīrietis ar sirmu galvu. Ir daudz 
videoierakstu un fotografiju ar 
dzīvojamām mājām, kurās trā-
pījušas raķetes vai bumbas. Krie-
vijas bruņotie spēki kopš iebru-
kuma Ukrainā sākuma ir izšā-
vuši 113 Iskander un Kalibr tipa 
raķetes uz Ukrainas pilsētām un 
ciemiem, paziņoja Ukrainas Bru  -
ņoto spēku virspavēlnieks Valē-
rijs Zalužnijs. Februāra pēdējā 
dienā pēc nežēlīgajiem un masī-
vajiem gaisa uzlidojumiem Kije-
vai un Charkovai bojāgājušo un 
ievainoto skaits ir daudz lielāks, 
bet 1. marta rītā dati vēl nav zi -
nāmi. Bojāgājušo Krievijas ar -
mi jas kaŗavīru skaits tiek lēsts 
līdz aptuveni pieciem tūksto-
šiem.

Sākusies masīva un ļoti liela 
Krievijas armijas koncen trē-
šanā ap Kijevu un Charkovu. 
Statelītuzņēmumi liecina, ka Ki -
jevas ziemeļos 1. martā Krievi -
jas armijas bruņutechnika izvie-
tojusies 64 km garumā. Kolonnā 
ir tanki, buksēja mā artilērija un 
citi transport līdzekļi. Aplenkta 
Ukrainas dienvidu pilsēta Her-
sona.

Par notiekošo Ukrainā un par 
notikumiem un lēmumiem sai-
stībā ar kaŗu var uzzināt arī Lat-
vijas sabiedrisko mediju portālā 
lsm.lv, vai arī teksta tiešraide 
angļu valodā ir pieejama Uk -
rainas ziņu platformā english.
gordonua.com/news.html.

Kaŗš Ukrainā: 
notikumi, sankcijas, atbalsts

Ziņas īsumā avīzes iznākšanas dienā 1. martā

Pauls Raudseps

Putins 
bunkurā

Lielgabali ir pielādēti un 
paliek Krievijas prezidenta 

vienīgais arguments
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Latvijā aizliedz vairāku 
Krie vijas telekanālu translaciju

Latvija uz pieciem gadiem pār-
trauks telekanāla “Rossija RTR”, 
uz četriem gadiem – “Rossija 24” 
un uz trim gadiem TV Centr 
International apraidi Latvijas ter-
ritorijā, tiešraidē Lat vijas Tele-
vīzijā paziņoja Nacio nā lās elek-
tro niskās plašsaziņas līdzekļu pa -
domes (NEPLP) priekš sēdis Ivars 
Āboliņš. Viņš norādīja, ka šis lē -
mums stājas spēkā no šī brīža.

Āboliņš informēja, ka pirmo 
reizi Eiropas Savienībā (ES) 
iedarbināta Audiovizuālo me -
diju pakalpojumu direktīvā ie -
tvertā norma, kas atļauj ārkārtas 
situācijās atkāpties no aptuveni 
gadu ilgās programmu ierobe-
žo šanas procedūras.

***
Jau tagad jāsāk strādāt 

pie nākamajām sankcijām 
pret Krieviju

sacīja Eiropas Komisijas (EK) 
priekšsēdes izpildvietnieks Val - 
dis Dombrovskis. Dom brov skis. 

Dombrovskis atzīmēja, ka Rietu-
mu pasaules daļa, kuŗā ietilpst 
arī atsevišķas Āzijas re  ģiona val-
stis, pieņēmušas otro sankciju 
paketi divu dienu laikā, tai skarot 
ļoti plašu nozaru loku un smagi 
ietekmējot Krieviju. Dombrov-
skis skaidroja, ka paš laik vēl nav 
konkrētu aprēķinu, kā precīzi 
sankcijas ietekmēs Krieviju, to -
mēr jau pašlaik pie ņemtās sank-
cijas aptver 70% no Krievijas 
finanču sektora. Po  lī tiķis no  rā-
dīja, ka, lai gan ienā košā in for-
mācija var būt pretru nīga, ir in -
dikācijas, ka Krievijas Centrālā 
banka jau sāk veikt intervences 
finanšu tirgos, lai mēģinātu s i -
tuā ciju stabilizēt, kas parāda, ka 
sankciju ietekmei jau šobrīd ir 
ietekme uz Krievijas ekonomi-
ku. 

Vērtējot kriptovalūtu ietekmi 
uz Krievijai noteiktajām sankci-
jām, Dombrovskis skaidroja, ka 
pašlaik kopējās finanču plūsmās 
šādam finanču līdzeklim, ko 
zināmā mērā nav iespējams ie -
kļaut sankcijās, nav tik būtiska 
loma. Līdz ar to kriptovalūtu lie-
tošana neesot kas tāds, kas va -
rētu palīdzēt Krieviju izolēt no 
financiālām saistībām. Vienlai-
kus Dombrovskis pauda nožēlu, 
ka Ķīna kā pasaules otrā lielākā 
ekonomika pagaidām nav ie  sai-
stījusies sankciju noteikšanā, un 
tas zināmā mērā mazina spie-
dienu uz Krieviju. Jau tagad ir 
jāsāk darbs pie nākamajām 
sank cijām pret Krieviju.

Dombrovskis sacīja, ka tāpat 
Eiropai jau pašlaik vajadzētu 
strā dāt pie tā, lai nākamajā ap -
kures sezonā reģions nebūtu 
atkarīgs no Krievijas. Viņš atzī-
mēja, ka amatpersonas jau ir 
vērtējušas iespējamību, ja Krie-
vija atslēgtu gāzes piegādes 

Eiropai, – šādā gadījumā viegli 
nebūtu, tomēr alternatīvi ener-
ģijas piegādes veidi ir iespēja - 
mi. Piemēram, Norvēģija pašlaik 
piegāžu ziņā strādājot ar vairāk 
nekā 100% kapacitāti.

***
Latvijas ārlietu ministrs vēršas 

pie Krievijas iedzīvotājiem
Latvijas ārlietu ministrs Ed -

gars Rinkēvičs (JV) mikroblo-
gošanas vietnē Twitter vērsies 
pie Krievijas iedzīvotājiem ar ai -
cinājumu pārtraukt kaŗu, kamēr 
vēl nav par vēlu. Viņš arīdzan 
norādīja, ka pagājušā gadsimta 
deviņdesmitajos gados Krieviju 
apbrīnoja, pēc tam baidījās, bet 
tagad vienkārši ienīst.

***
Par Referendumu Baltkrievijā 

Svētdien, 27. februārī Baltkrie-
vijā, ko pamatoti dēvē par Krie-
vijas sabiedroto kaŗā pret Ukrai-
nu, notika referendums par gro-
zījumiem Baltkrievijas konstitū-
cijā. Vēlētājiem uz jautājumu 
“Vai jūs atbalstāt grozījumus un 
papildinājumus Baltkrievijas 
Re  publikas konstitūcijā?” jaunās 
Baltkrievijas konstitūcijas pro-
jekts formāli paredz ierobežot 
Baltkrievijas prezidenta pilnva-
ras, piemēram, konstitūcijas 
pro jektā rakstīts, ka prezidenta 
amatu varēs ieņemt ne vairāk kā 
divus piecu gadu termiņus, taču 
šis noteikums gan attieksies tikai 
uz nākamo prezidentu.

 Mūsu redakcijai par referen-
dumu un situāciju Baltkrievijā 
pastāstīja divas baltkrievu žur-
nālistes.

“To izkārtoja neleģitīmas ie -
stā des, tādēļ arī pats referen-
dums ir neleģitīms. Lielākā daļa 
cilvēku uz vēlēšanu iecirk ņiem 
devās, lai izteiktu savu attieksmi 
pret šo referendumu: viņi vien-
kārši sabojāja vēlēšanu lapiņas, 
liekot krustiņus abās ailītēs un 
atstājot uzrakstu “nē – kaŗam”. 
Cilvēki devās uz referendumu 
balsot pret kaŗu, bet drošības 
spēki centās tos apturēt.

Baltkrievijā šobrīd ir kā kon-
centrācijas nometnē. Mūsu 
ze  me kļuvusi par agresoru, Lu -
kašenko Baltkrieviju ir ievilcis 
terrorismā, bet mēs pat nevaram 
protestēt. Cilvēki cenšas to darīt, 
taču tūdaļ tiek arestēti. Ukraiņi 
saka, ka to mums nepiedos. Par 
visu šo situāciju esam izmisu-
mā…

Mūsu valdība ir ne tikai pie-
šķīrusi Baltkrievijas territoriju 
krievu kaŗaspēkam, bet šaus mī-
gākais ir tas, ka Putins gatavojas 
pie mums izvietot kodolieročus. 

Ir sajūta, ka tās ir beigas… No 
mūsu zemes uz Ukrainu lido 
raķetes, lidmašīnas, brauc tanki, 
bet iestādes apgalvo, ka Baltkrie-
vija kaŗā nepiedalās. Šobrīd gan 
mūsu aizsardzības ministrija 
noliedz to, ka mūsu kaŗavīri pie-
dalītos kaŗadarbībā, bet kā mēs 
tam varam ticēt?! Vienīgais, ko 
zinām – iestādes ir parakstījušas 
rīkojumu par rezerves virsnieku 
mobilizāciju. Tātad, gatavojas arī 
mūsu kaŗavīrus sūtīt kaŗā. Šis 
kaŗš ir beigu sākums Putinam 
un Lukašenko… Visi, kuŗus pa -
zīstu, kaut nevar to teikt par visu 
baltkrievu tautu, ir pret šo agre-
siju, pret kaŗu! Mēs mīlam Uk -
rainu un vienmēr esam to at -
balstījuši, un arī tagad atbalstām.”

***
Latvijas iedzīvotāji kā 

brīvprātīgie varēs kaŗot 
Ukrainas pusē

Saeimas Aizsardzības, iekšlie-
tu un korupcijas novēršanas ko -
misija vienbalsīgi atbalstījusi 
grozījumus Nacionālās drošības 
likumā, lai ļautu Latvijas iedzī-
votājiem kā brīvprātīgajiem ka -
rot Ukrainas pusē. Komisija lūgs 
Saeimai noteikt likumprojektam 
steidzamību, kas ļaus to izskatīt 
tikai divos lasījumos. Patlaban 
problēma ir ar Nacionālās dro-
šības likuma 3. pantu, kur ir uz -
skaitītas valstis, kuŗu armijās 
drīkst dienēt Latvijas pilsonis.

***
Latvija pauž gatavību piedāvāt 
zāles un rehabilitācijas iespējas 

Ukrainas iedzīvotājiem
Latvija vajadzības gadījumā 

būs gatava palīdzēt ar medika-
mentiem un citu veselības aprū-
pes aprīkojumu – gan ar vakcī-
nām pret Covid19, gan Vaivaru 
rehabilitācijas centrā nodrošināt 
atkopšanos Ukrainā cietušajiem 
iebrukuma gadījumā, pēc saru-
nas ar Ukrainas vēstnieku Lat-
vijā norādīja veselības ministrs 
Daniels Pavļuts. Nepieciešamo 
medicīniskās aprūpes inventāru 
nosūtīšanai Latvija apzina jau 
šobrīd.

Ukraina ir pateicīga par 
teorētisku un praktisku Latvijas 
gatavību sniegt palīdzību šajā 
krizes situācijā, norādīja Ukrai-
nas vēstnieks Latvijā Oleksandrs 
Miščenko. Noderīgs būs gan 
mediķu ikdienas darba aprīko-
jums, gan vakcīnas pret Covid
19, gan atbalsts fiziski un morāli 
cietušajiem. Vēstnieks pateicās, 
ka Latvija, kuŗas pašas salīdzi-
noši nesenā vēsturē ir pasaules 
kaŗa šausmas un atgriešanās de -
mokratijā, izprot Ukrainas grū -
tības.

***
Latvija nogādā 30 palīdzības 

kravas Ukrainas 
bruņotajiem spēkiem

Lai Krievijas uzbrukuma skar-
tajai Ukrainai nogādātu sūtī ju-
mu ar palīdzību, no Latvijas uz 
Ukrainu devušās vairāk nekā 30 
kravas automašīnas. Tuvākajā 
laikā Ukrainā plānots nogādāt 
arī liela apjoma munīcijas sūtī-
jumu, informēja Aizsardzības 
mi  nistrija. Sūtījuma nogādāša -
nu organizē Valsts aizsardzības 

loģistikas un iepirkumu centrs, 
tajā būs iekļauts Nacionālo bru-
ņoto spēku (NBS) ziedotais in -
dividuālais ekipējums Ukrainas 
kaŗavīriem, tostarp ķiveres, sau-
sās uzturdevas, medicīniskās 
ierīces un medikamenti.

Papildus tam palīdzības kravā 
ir ietverti pārtikas krājumi un no 
“Veselības centrs 4” saņemtais 
vairāk nekā 17 000 eiro vērtais 
ziedojums ar medicīnas un pir-
mās nepieciešamības preces, kā 
arī “Mēness aptieka” ziedotie 
marles pārsēji un vienreizlietoja-
mie cimdi.

***
Pie Latvijas paviljona 

uzvilkts Ukrainas karogs
 Solidārizējoties ar Ukrainu, 

27.  februārī pie Latvijas paviljo-
na izstādē “Expo 2020” Dubaijā 
tika uzvilkts Ukrainas karogs. 
Vienlaikus Latvijas delegācijas 
pārstāvji Ekonomikas ministri-
jas valsts sekretāra vietnieka Rai-
monda Lapiņa un LIAA direk-
tora Kaspara Rožkalna vadībā 
viesojās Ukrainas paviljonā, ap -
lie cinot Latvijas atbalstu Ukrai-
nai cīņā pret Krievijas agresiju. 
Rožkalns norāda, ka ir jāizman -
to katra iespēja, lai demonstrētu 
solidāritāti ar Ukrainu. Tas ir 
īpaši nozīmīgi pasaules izstādē 
“Expo 2020” Dubaijā, kuŗā pie-
dalās 192 valstis, tostarp tās, 
kuŗas vēl nav paudušas savu 
nosodījumu Krievijas agresijai 
Ukrainā.

***
Kodolieroču žvadzināšana 
parāda Krievijas vājumu

Kodolieroču žvadzināšana pa -
rāda, cik vājš jūtas Kremļa saim-
nieks – Krievijas prezidents Vla-
dimirs Putins, uzskata Rīgā iz -
vietotā NATO Stratēģiskās ko -
munikācijas izcilības centra di -
rektors Jānis Sārts (attēlā). Mi - 
k ro blogošanas vietnē Twitter 
Sārts mudināja iedzīvotājus sa -
glabāt mieru, akcentējot, ka pie 
arvien katostrofālākas Krievijas 
kaŗaspēka situācijas Ukrainā, 
bija neizbēgama Krievijas ko -
dolieroču žvadzināšana. “Šie 
paziņojumi rāda cik vājš šobrīd 
Kremļa saimnieks jūtas,” pauda 
eksperts, gan piebilstot, ka jābūt 
apdomīgiem. Kā ziņots, Putins 
devis pavēli Krievijas Bruņoto 
spēku Ģenerālšstāba priekšnie-
kam Valērijam Gerasimovam 
un aizsardzības ministram Ser-
gejam Šoigu izsludināt Krievijas 
atturēšanas spēkos – Krievijas 
kodolspēkos – īpašo kaujas de -
žū  ras režīmu. Šī pavēle dota, tie-
koties ar Gerasimovu un Šoigu.

“Vadošo NATO valstu augs-
tākās amatpersonas pieļauj agre-
sīvus izteikumus par mūsu vals-
ti, tāpēc pavēlu aizsardzības mi -
nis tram un Ģenerālštāba priekš-
niekam izsludināt Krievijas ar -
mijas atturēšanas spēkos īpašo 

kaujas dežūras režīmu,” sacīja 
Putins. Viņš arī minēja tādas 
nedraudzīgas rietumvalstu dar -
bības kā neleģitīmas sankcijas 
ekonomikas jomā.

***
Rīgā ieradušies 

pirmie bēgļi no Ukrainas 
Rīgā ir ieradušies pirmie bēgļi 

no Ukrainas – vairākas ģimenes, 
kuŗām palīdzību sniedz Latvijas 
Samariešu apvienība. Visi bēgļi 
ir ieceļojuši no Kijevas. Tāpat 
vairākas grupas no Ukrainas 
pašlaik vēl ir ceļā uz Latviju. Ne -
viens no bēgļiem neplānojot te 
uzturēties ilgstoši, stāsta Latvijas 
Samariešu apvienības direktors 
Andris Bērziņš.   Cilvēki cer, ka 
drīz Ukrainu vairs nebombardēs 
un viņi varēs atgriezties mājās. 
Latvijas iedzīvotāji, īpaši rīdzi-
nieki, aicināti iespēju robežās 
piedalīties bēgļu izmitināšanā. 
Šo darbu koordinē nevalsts or -
ga nizācija “Gribu palīdzēt bēg-
ļiem”.

***
Paaugstinājusies interese par 

iestāšanos Zemessardzē
Kopš sāktā Krievijas iebruku-

ma Ukrainā vairākas reizes pa -
augstinājusies Latvijas pilsoņu 
interese par iestāšanos Zemes-
sardzē. Zemessardzes koman-
dieris, brigādes ģenerālis Egils 
Leščinskis aģentūrai LETA pa -
stāstīja, ka kopš Krievijas prezi-
denta Vladimira Putina paziņo-
juma par karaspēka ievešanu 
Ukrainā interese par iestāšanos 
Zemessardzē ir vidēji piecas, 
sešas reizes augstāka nekā ie -
priekšējās dienās. “Esam saņē-
mu ši daudz zvanu, raksta e-pas-
tus, ir atstāta kontaktinformā-
cija, interesējas pie vienībām,” 
piebilda komandieris. Interese 
esot gan no vīriešiem, gan sie-
vietēm, turklāt pēdējo gados sie-
viešu īpatsvars Zemessardzē pa -
lielinājies līdz 21%.

Leščinskis: “Mums, pie mē-
ram, ir vajadzīgi autovadītāji. 
Ņe msim vērā katra cilvēka in -
tereses un spējas. Ja cilvēkam ir 
laba redze un pacietība, tad va -
ram izveidot viņu par snaiperi.” 

***
Ziņas īsumā

• Atzīstot kļūdu par “lielā kara” 
iespējamības prognozēm, Ivars 
Zariņš noliek Saeimas deputāta 
mandātu. Zariņš paziņojumā 
me  dijiem skaidroja, ka viens no 
svarīgākajiem viņa dzīves prin-
cipiem ir vienmēr pildīt savus 
solījumus.

• Latvijas ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs iekļāvis Latvijai 
nevēlamo personu sarakstā Krie-
vijas dziedātāju Nikolaju Basko-
vu, kuŗš paudis atbalstu Krievijas 
okupācijas spēku iebrukumam 
Ukrainā.

• Ņemot vērā Krievijas agresi-
ju Ukrainā, pieņemts lēmums 
pār traukt izsniegt Latvijas vī -
zas Krievijas Federācijas pilso-
ņiem, par to tviterī paziņojis 
Latvijas ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (Jaunā Vienotība). 

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Tajā rītā, kad Krievija uzbruka 
Ukrainai, pie Rīgas namiem pa -
rādījās Latvijas karogi. Ne jau pie 
visām, jo 24. februāris nav ofi-
ciāla svētku vai piemiņas diena. 
Tomēr daudzi māju īpašnieki   
vai sētnieki vēlējās atgādināt, ka 
šodienas kaŗš Ukrainā – tas ir 
kaŗš par Latvijas brīvību un ne -
atkarību. Sarkanbaltsarkanais 
ka  rogs plīvoja arī pie ēkas Ģertū-
des ielā 27, kur atrodas laikraks -
tu Laiks un Brīvā Latvija Rīgas 
redakcija. Šis ir smags laiks 
visiem. Eiropā sācies kaŗš, ko iz -
raisījusi Krievija. Tikai piecus 
simtus kilometru no Latvijas 
austrumu robežas. Mēs esam sa -
skārušie ar noziedzniekiem, kuŗi 
slavina slepkavības un genocīdu. 
Lūk, ko 26. februārī Krievijas 
valsts ziņu portāla “Ria Novosti” 
rakstīja viens no autoriem Pjotrs 
Akopovs: “Putins ir uzņēmies   
uz visiem laikiem atrisināt uk -
raiņu jautājumu, neatstāt to nā -
kamajām paaudzēm”. Līdzīgu 
valodu reiz lietoja nacisti, runājot 
par “Endlösung der Judenfrage”, 
par “ebreju jautājuma galīgo at -
risinājumu”.

Moderno komunikāciju laik-
metā ziņas no frontes pienāk teju 
momentāni. Tās ir pieejamas vi -
sur pasaulē, izņemot Krieviju un 
Baltkrieviju. Tāpēc nerakstīšu 
par to, kas notiek. Vēl jo vairāk 

Diena, kad sākās kaŗš
tāpēc, ka brīdī, kad šis laikraksta 
numurs sasniegs lasītājus, daudz 
kas jau būs mainījies un kļuvis 
neaktuāls. Mēģināšu atbildēt uz 
jautājumu – vai Ukraina ir uzva-
rama? Patiesībā nē. To var ievai-
not, tai uz laiku var atņemt ter  ri-
torijas, kā tas jau noticis ar Kri -
mu un Donbasu. Var ieņemt 
Kijevu un nosēdināt tur “leļļu 
valdību” ar vietējo Kirchenšteinu 
priekšgalā. Bet to nevar pieveikt 
un pakļaut. Ukraina ir viena no 
lielākajām Eiropas valstīm, ie  dzī-
votāju ziņā tikai trīs reizes maz ā-
ka par Krieviju. Ukrainai ir stipra 
armija, kas guvusi kauju piere-
dzi. Ukraina šodien ir brīvās pa -
saules sirdsapziņa. Dāvids, kas 
cī  nās pret Goliātu. Beidzot arī 
Rie tumu pasaule sāk saprast, ka 
no pašreizējās Krievijas nāk tikai 
ļaunums, kaŗš un nāve. Ar vārdu 
“Rietumi” šodien gan saprotam 
ne tik daudz Vāciju, Franciju, 
Italiju vai Spāniju, bet gan Liel-
britaniju, ASV, Poliju, Čechiju, 
Rumāniju, Turciju un Baltijas 
valstis. Latvija vēl 23. februāŗa va   -
karā, dažas stundas pirms Krie -
vijas uzbrukuma, nodeva Ukrai-
nai bruņojumu. Rietumu alian-
cei, NATO un ES, ir milzīgi mi -
litārie, technoloģiski, ekonomis-
kie un finanšu resursi. Jautājums 
bija par to, vai tai pietiks po  lī-
tiskās gribas stāvēt pretī ļaunu-

mam. Tomēr ukraiņu tautas va -
ronība pārliecināja arī Eiropas 
polītiķus. Vācijas kanclers Olafs 
Šolcs 27. februārī ārkārtas Bun-
destāga sēdē Krievijas uzbruku-
mu Ukrainai nosauca par “pa -
grie ziena punktu” (Zeitenwende) 
Eiropas vēsturē. Vācija esot gata -
va ievērojami palielināt militā -
ros izdevumus, atteikties no 
Krievijas gāzes un piegādāt Uk -
rainai bru ņojumu. Un to saka 
sociāldemo krats Šolcs! Tā ir pil-
nīga norobe žo šanās no bijušās 
Austrumvā cijas komjaunatnes 
aktīvistes, vē  lākās kancleres An -
geles Mer keles polītikas. Tieši 
Merkele bija tā,  kas visus savus 
valdīšanas gadus izdabāja Krie-
vijai, bučojās ar Pu  tinu, atteicās 
palielināt militāros izdevumus, 
būvēja Nordstream gā  zes vadus, 
likvidēja atomener ģētiku, pre to-
jās sankcijām pret Krieviju un 
pēdējās vēlēšanās vēl nolaida      
uz grunti savu partiju – kristī -
gos demokratus. Es neizslē dzu 
ie  spēju, ka tas viss noticis ap  zi-
nāti.

Un tagad mazliet par Ameriku. 
“Tas ir ģeniāli! Putins pasludi -
nājis lielu daļu Ukrainas par ne -
atkarīgu valsti. Tas ir brīnišķīgi! 
Viņš ies tur iekšā kā miera uz -
turētājs. Tie ir lielākie miera spēki, 
kādus jebkad esmu redzējis! Ne -
kad vēl neesmu redzējis tik daudz 

tankus! Tie nodrošinās mieru. 
Putins ir gudrs puisis! Es viņu   
labi pazīstu. Ļoti labi pazīstu.” Šos 
vārdus 22. februārī, divas dienas 
pirms Krievijas iebrukuma Uk -
rainā, intervijā ASV medijam 
clayandbuck.com teica neviens 
cits kā bijušais ASV prezidents 
Do nalds Tramps. Varam tikai pa -
teikties Dievam un amerikāņu 
vēlētājiem, ka Tramps vairs nav 
prezidents, un ka Krievijas tanki 
pirms diviem gadiem nestāvēja 
pie Narvas vai Zilupes. Bet kas  
tad ir Tramps? Vai tiešām muļķis, 
kuŗam Putina izrādē ierādīta no -
derīgā āksta loma? Jeb nelaimīgs, 
izbijies cilvēks, par kuŗu Krievijas 
specdienestiem savākti kompro-
mitējoši materiāli? Iespējams, viss 
kopā. Tramps pats sevi uzskata 
par labēju un konservātīvu po -
lītiķi. Clayandbuck.com veidotāji 
Klejs Treviss un Buks Sekstons 
savu mediju raksturo ar vārdiem 
“sarunas par konservatīvām tē -
mām”. Es zinu, ka daudzi Ame-
rikas latvieši balsoja par Tram - 
pu. Diemžēl viņš nav tas, uz ko 
Latvija var paļauties izšķirošā si -
tuācijā. Jācer, ka vecā labā “Grand 
Old Party”, Republikāņu partija 
nākamajās vēlēšanās pratīs iz -
virzīt spējīgāku un prognozē ja-
māku līderi. Par to jādomā jau 
šodien. Vēsturiskas laiks skrien 
ātri.

Ir 27. februāŗa vakars. Ukraina 
turas. Neskatoties uz iebrucēja 
nežēlību, uz upuriem un postī-
jumiem, Kijeva nav ieņemta. Pil-
sētas nomalēs notiek ielu kaujas. 
Visā Ukrainā redzamas rindas  
pie iesaukšanas punktiem, cilvēki 
piesakās Zemessardzē. Es eju pa 
naksnīgo Tērbatas ielu Rīgā un 
vēroju kafejnīcu logus. Skan mū -
zika. Jauni, priecīgi, smaidoši cil-
vēki smejas un saskandina glāzes. 
Droši vien līdzīgas ainas Rīgā 
varēja vērot 1939. gada 1. septem-
bra vakarā. Uz Polijas pilsētām 
krita vācu bumbas, bet citur pa -
saulē turpinājās mierīga dzīve. 
Tieši tāpat rīdzinieki baudīja 
mierlaika dzīvi 1940. gada 16. jū -
nijā. Nākamajā dienā pa pilsē -     
tu jau braukāja Sarkanarmijas 
tanki.

Par to, ka ilglaicīgā perspektīvā 
Krievija tiks sakauta, man nav ne 
mazāko šaubu. Un tad sāksies 
pats interesantākais. Krievija kļūs 
par atstumu, nicinātu, izolētu 
territoriju. Atrauta no moder-
najām technoloģijām, tā pama-
zām nolaidīsies līdz Ziemeļko -
rejas līmenim. Bet ar laiku mil -
zīgā telpa no Zilupes līdz Vla-
divostokai sāks mainīties. Polī tis-
kajā un ekonomiskajā jezgā vei-
do sies cita kārtība, uz kartes pa -
rādīsies jaunas neatkarīgas val -
stis. Bet līdz tam vēl jānodzīvo.

“Kad kritīs pēdējais Ukrainas kaŗavīrs, 
Putins klauvēs pie tavām durvīm”

Putina ārprātīgie lēmumi, me  li 
un draudi izrēķināties ar kodol-
ieročiem, ja vien kāds kaut ko 
bildīs vai darīs, aizstāvot Ukrai-
nu, pasaulei likuši atvērt acis, 
saliedējis tā, kā līdz šim pēc Otrā 
pasaules kaŗa vēl nav noticis. 
Patiesībā Putins ir sācis lielāko 
kaŗu Eiropā kopš 1939. gada, un 
ne tikai Latvijā viņu tagad dēvē 
par 21. gs. Hitleru. Putina 21. 
februāŗa runa par Ukrainu kā 
“neesošu” valsti un vēlākie pazi-
ņojumi, ka tā esot tikai kaujas 
operācija, lai atbrīvotu ukraiņu 
tautu un veiktu denacifikāciju 
un demilitarizāciju, izklausījās 
tik šokējoši, ka trūka vārdu 
jebkuŗā valodā. Vēl vairāk – Pu -
tins apgalvoja, ka armija nekādā 
veidā nevērsīsies pret civiliedzī-
votājiem, bet triecieni tiks mēr-
ķēti tikai pa militāro infrastruk-
tūru, kas jau pavisam drīz izrā-
dījās tīrie meli. Valstis, kurām tā 
dēvētā reālpolītika (praktiskās 
intereses un izdevīgums) līdz 
tam bija svarīgākas, saprata, ka 
turpinot savu “mīņāšanās polī-
tiku”, izskatīsies tikpat baisi kā 
Putins, negaidot piekāpās ASV 
un ES kopējām nostādnēm. Tur-
klāt demokratijas polītika šajās 
valstīs parādīja savu spēku – ļoti 
daudzi šo valstu iedzīvotāji izgā-
ja ielās, paužot savu atbalstu Uk -
rainai. Krievija aizliedza medi-

jiem lietot vārdus “kaŗš” un me -
diji drīkst izmantot tikai ofi -
ciālo varas sniegto informāciju. 
To  mēr mūsdienu pasaulē in  - 
ter nets dod plašas iespējas arī 
Krie vijā, vēl vairāk, Īlons Masks 
ir pazi ņojis – ja Krievija noblo-
ķēs in  ter netu un visas ar to 
saistī tās iespējas, Ukraina varēs 
bez maksas izmantot viņa 
SpaceX. 

Pateicoties preses brīvībai, vi -
sās pasaules ziņu aģentūrās un 
medijos pieejamām ziņām, vi -
deo un fotografijām, ir kļuvis 
skaidrs, ka apgalvojums nevērs-
ties pret civiliedzīvotājiem ir 
meli. Ukrainas iznīcināšana, no -
spiešana uz ceļiem ir tikai Puti  -
na pirmais solis viņa plānā at -
jaunot, radīt Krievu Pasauli, tā 
ie  ejot vēsturē. Pēc tam acīmre-
dzot 21. gs. Hitlers vērstos pret 
Poliju un Baltijas valstīm, šan  tā-
žai izmantojot kodolkaŗa drau-
dus un, ļoti iespējams, iesaistītos 
kaŗā ar NATO, tā izraisot Trešo 
pasaules kaŗu. Starptautiskā ne -
valstiskā cilvēktiesību organizā-
cija Amnesty International 27. 
februārī apstiprināja iepriekš no 
Ukrainas izskanējušās ziņas, ka 
Krievija Ukrainas kaŗā izmanto 
starptautiski aizliegtās kasešu 
bumbas. Piemēram, Sumu ap -
gabala Ohtirkas silīti “Soņečko”. 
Vairāki bērni tika ievainoti, bet 

viens bērniņš gāja bojā. 28. 
februārī Ohtirskā nomestas va -
kuuma bumbas, kas aizliegtas ar 
Ženēvas konvenciju, pirmdien 
pavēstījis Ohtirkas mērs Pavlo 
Kuzmenko. Šajās bumbās tiek 
izmantota sprāgstviela, kas ir 
daudz jaudīgāka par trotilu, un 
tās efektivitāte salīdzināma ar 
kodolbumbu, tikai nepiesārņo 
vidi ar radioaktīvitāti. Amnesty 
International uzskata, ka minē-
tās darbības ir kvalificējams kā 
kaŗa noziegums. Jāpiebilst, ka tie 
nav vienīgie pārkāpumi, jo Krie-
vijas rīcība ir nežēlīga un ne  cil-
vēcīga.

Tikmēr ukraiņi cīnās uz dzīv ī-
bu un nāvi, viņiem ir izdevies 
noturēt Kijevu, kaut gan nakts 
aizsegā jau darbojas pārģērbu-
šies diversanti. Cīnās ne tikai 
armija, šajā cīņā iesaistījušies arī 
iedzīvotāji territoriālajās aizsar-
dzības un pašaizsardzības gru-
pās. Katrs, kurš var un prot apie-
ties ar ieroci, arī sievietes, katrs, 
kuŗš ir gatavs novērot vai darīt 
citus vajadzīgus darbus, cīnās ar 
iebrucējiem. Daudzi iedzīvotāji 
kopā ar bērniem jau vairākas 
dienas dzīvo metro, patvertnēs 
vai vienkārši namu pagrabos, jo 
lielākajās pilsētās, it sevišķi Ki -
jevā, uzlidojumi notiek ne tikai 
naktīs (tas ir iemīļots Krievijas 
uzbrukuma laiks), bet visu laiku. 

Aptuveni pusmiljons iedzīvo -
tāju – sievietes bērni un arī tie 
vīrieši, kuŗi ir jaunāki par 18 un 
vecāki par 55 gadiem un vēlas 
nosargāt un rūpēties par ģime-
nēm – pamet Ukrainu caur Po -
liju, Ungāriju, Moldovu un Ru -
māniju.

Daudzi Krievijas un Ukrainas 
polītologi un vēsturnieki savos 
komentāros pauž, ka Putins 
dzīvo savā pasaulē, kuŗai nav 
saistības ar reālitāti, daudzi pat 
apšauba viņa veselo saprātu. 
Tik mēr visi ir vienisprātis, ka 
Putins šo kaŗu ir zaudējis, pat ja 
beidzot izdotos Kijevu ieņemt. 
Zibenskaŗš nav izdevies, Krie-
vijas armija, kas tiek daudzināta 
kā varenākā Eiropā, patiesībā ir 
parādījusi savu neorganizētību, 
to, ka liela daļa armijas ir ne -
apmācīti jauniesauktie, daudzi 
vēl tīrie bērni. Pentagons ziņo, 
ka pašlaik Ukrainā atrodas 2/3 
no tās Krievijas armijas, kas ie -
lenkusi Ukrainu. Piemēram, 
piektdien, 28. februārī tika zi -
ņots, ka Krievijas armija spēcīgi 
apšaudījusi Charkovu ar reaktī-
vajiem daudzstobru mīnme tē-
jiem Grad un fugasa bumbām, 
kā rezultātā gājuši bojā desmi-
tiem cilvēku un simtiem ievai-
noti. Masīva dzīvojamā rajona 
apšaude piektdien notika arī 
Čerņigovā.

Vairāki polītologi un militārie 
eksperti arī pauduši bažas, ka, 
redzot, ka kaŗu zaudē, Putins 
varētu ķerties pie “izdedzinātās 
zemes” taktikas, pilnībā noslau-
kot pilsētas no zemes virsmas – 
tas esot izdarāms ar bumbvedēju 
armādu, kas nepārtrauktā plūs-
mā lido pāri un nomet bumbas. 
Par draudiem izmantot atom-
iero čus eksperti saka, ka tā ir 
šantāža un ka trīs NATO da -
lībvalstīm arī tādi ir un ir skaidrs, 
ka Krievija saņems prettriecie-
nu. Tādēļ jautājums par atom-
kaŗu šobrīd neesot pats svarī-
gākais.

Jāpiebilst, ka līdzvainīgs notie-
košajā ir arī Baltkrievijas dikta-
tors Aleksandrs Lukašenko, jo 
uzbrukums un raķešu triecieni 
notiek arī no Baltkrievijas terri-
torijas. Lukašenko it kā gan mai-
na savu nostāju ik pa brīdim, bet 
patiesībā spēlē Putina pusē.

Latvijas ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs: “Īpašā režīma iz -
slu dināšanu Krievijas kodolspē-
kos ir blefs, lai mēģinātu ietek-
mētu gan Ukrainu, gan rietum-
valstis.” Ministrs Krievijas rīcību 
salīdzināja ar ielu huligānu, kuŗš 
ir pārsteigts par pretestību un 
izvilcis nazi, ar kuru tagad vi -
cinās. Pret huligānu var tikt galā 
tikai ar vienu metodi – ieturēt 
stingru pozīciju.
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C I T U R  I Z L A S Ī T S

Tāds pirms desmit gadiem 18. 
februārī bija jautājums, kad vaja-
dzēja referendumā nobalsot par 
to, vai piešķirt krievu valodai 
otrās valsts valodas statusu. Ja 
tas tiktu piešķirts, skaidrs, ka 
latviešu valoda pamazām iznīk-
tu. Par to NRA žurnālistei Elitai 
Veidemanei stāsta Māris Slo -
ken bergs, bijušais Rīgas Eko  no-
mikas augstskolas prorektors un 
biedrības “Par latviešu valodu” 
dibinātājs.

“Šāds referendums ir apkau-
nojošs latviešu tautai! Tāpēc arī 
no sākuma pazīstami cilvēki tei-
ca, ka neiešot balsot vispār. Taču, 
ja mūs kāds apkauno, nevajag 
pagriezt muguru un iet prom, 
bet tieši pretēji – celties, iet un 
pateikt, ka manā zemē mēs 
runāsim latviešu valodā, ne kādā 
citā. Šoreiz teikšana nenotiks, 
paceļot balsi pie Saeimas nama, 
bet gan – nododot savu balsi 
“pret” referenduma urnās,” sa -
vulaik teica Māris Slokenbergs.

Viņš kopā ar domubiedriem 
noorganizēja akciju “Celies un 
ej!”, kuŗā aicināja visu tautību 
pilsoņus doties uz referendumu 
un balsot pret valsts valodas 
statusa piešķiršanu krievu va -
lodai.

Tika radīts manifests: vitāli 
svarīgi ir uzrunāt tieši sabied-
rības neizlēmušo daļu, turklāt 
bija jāiet un jābalso, lai nevie -
nam nekad vairs neienāktu prātā 

Būt vai nebūt latviešu valodai?
Māris Slokenbergs: “Lai šodien nobalsotu par latviešu valodu, pat kampaņu nevajadzētu!”

tautai vaicāt – vai tomēr nevē-
laties divvalodību? Un lai ne -
viens laikraksts pasaulē nespētu 
uzrakstīt “ievērojama Latvijas 
sabiedrības daļa vēlas divvalo dī-
bu”, lai nevienas valsts televīzijā 
mēs nedzirdētu ziņās vārdus: 
“Vairāk nekā ceturtā daļa Lat-
vijas iedzīvotāju ir par krievu 
valodu”. Tāpēc cilvēkus uz re -
ferendumu aicināja Gundars 
Āboliņš, Andris Keišs, Nora Iks-
tena, Artūrs Skrastiņš, Ilze Ķu -
zule-Skrastiņa, Ieva Akurātere, 
Māris Olte, Helēna Heinrich-
son e, Vilis Daudziņš, Dita Lū -
riņa, Mārtiņš Rubenis, Mārtiņš 
Rītiņš, Artis Robežnieks un citas 
sabiedrībā ievērojamas perso-
nības.

Rezultāts: pret otro valsts va -
lodu nobalsoja 821 722 cilvēki, 
kas ir 74,8% no balsojušajiem. 
Balsotāju aktivitāte bija 70,73%. 
Mēs uzvarējām, un latviešu va -
loda tika nosargāta!

Māris Slokenbergs. “Viss sā -
kās 2011. gada decembrī – bija 
nolemts, ka būs referendums. 
Cilvēki toreiz teica: mēs uzvarē-
sim tik un tā. Arī toreizējais 
Valsts prezidents Andris Bērziņš 
teica: mēs esam vairākums. Bet 
man šķita, ka tomēr par to ir 
jārunā un kaut kas jādara. Sa -
vulaik es strādāju kopā ar reklā-
mistu Ēriku Stendzenieku, viņš 
bija aģentūras ZOOM direktors. 
Es Ērikam aizrakstīju, sak, vajag 

kaut ko darīt. Ēriks piekrita dar-
boties kopā ar mani – bez mak-
sas.

Tad satiku Aldi Austeru, viņš 
tobrīd bija Eiropas latviešu ap -
vienības prezidents, satiku juris-
tu Arni Salno. Pienāca arī An -
drejs Mežmalis, kas tolaik bija 
Daugavas Vanagu centrālās val-
des priekšsēdētājs. Mežmalis 
uzaicināja Rutu Pazderi, kuŗa 
vadīja organizāciju, kas pēta un 
fiksē padomju okupācijas po -
stījumus Latvijā. Nolēmām, ka 
vispirms nodibināsim biedrību 
“Par latviešu valodu”.

Mēs sākām aktīvi strādāt, 
mums pievienojās ļoti daudz cil-
vēku. Mums bija princips – ne  -
maisīt mūsu darbībā polītiķus. 
Kaut gan vairāki gribēja mums 
pievienoties... Mūs atbalstīja me -
diji: publikāciju un raidījumu 
bija ļoti daudz. (..) Ir pagājuši 
desmit gadi, tāpēc domāju, ka 
tautai vajag to atgādināt. 

1990. gadā notika izglītības 
konference Minsterē. Tā bija 
pirmā Latvijas un Rietumu lat-
viešu skolotāju konference. Pir-
mo reizi trimdas vēsturē tikās  
tik liela latviešu profesionāļu 

grupa, pirmo reizi nebija jūtama 
padomju valsts “klātbūtne“. Op -
timistiskā noskaņojumā atbal -
stī jām Andra Piebalga kandi da-
tūru izglītības ministra amatam. 
Bija sajūta, ka, pateicoties cilvē-
ciskajam un profesionālajam po -
tenciālam, būs vajadzīgi tikai 
kādi desmit gadi, lai izveidotu 
vienu no labākajām izglītības 
sistēmām Eiropā. Mēs tobrīd 
gan bijām piemirsuši, ka visa 
noteicējs ir valsts budžets...”

Atbildot uz žurnālistes jautā-
jumu, vai bija kāds, kuŗš jūs po -
zitīvi pārsteidza ar savu attieks-
mi, Māris atbild: “Jā, bija viens 
students, krievu studentu kor-
porācijas Fraternitas Arctica    
va  dītājs Dmitrijs Trofimovs. 
Viņš teica, ka Latvijā valsts valo-
dai ir jābūt vienai un tā ir latviešu 
valoda. Trofimovu no korporā-
cijas neizmeta, taču vairs ne  pār-
vēlēja par vadītāju.” (..)

Vai latviešu valodas stāvoklis 
valstī ir uzlabojies, vai gluži ot -
rādi? Māris: “Es domāju, ka ir 
uzlabojies. Iespējams, ka tas pat 
nav referenduma dēļ, bet tāpēc, 
ka vecie zaldāti – krievu valodas 
aizstāvji – aiziet Mūžībā, savu-
kārt jaunie krievi daudz skai d - 
  rāk saprot, ka bez latviešu va -
lodas te neiztikt. (..) Rīgā man 
nav gadījies būt tādās vietās, kur 
nevarētu iztikt bez krievu valo-
das.”

(No “Neatkarīgās Rīta Avīzes”)

“Karsto punktu” žurnālists Atis 
Klimovičs jau kopš 2014. gada 
organizē palīdzību Ukrainas ar 
mijai, viņš nesen atkal atgriezies 
no frontes Donbasā, kurp vedis 
apvidus auto un izlūkošanas dro
nu. Intervijā nedēļrakstam IR 
viņš stāsta.

“Uz Ukrainu kā žurnālists 
braucu kopš 1997. gada, dažreiz 
pat pāris reizes gadā. Esmu krus-
tām šķērsām izbraukājis Uk -
rainu no Karpatiem līdz pat Kri-
mai. Bet tagad diezgan apzināti 
varu saukt sevi arī par Ukrainas 
armijas voluntieri.”(..)

Uzzinājis par nepieciešamī - 
bu pēc auto, ar kuŗu pārvietoties 
gar frontes līniju, Atis teicis: 
“Neko nevaru solīt, bet pamē-
ģināšu ar sociālo tīklu starpnie-
cību to noorganizēt. Ātri vien 
kopā ar maniem kolēģiem, drau-
giem no organizācijas Fonds 
Zemessargam.lv sagatavojām ai -
cinājumu Facebook. Nepilna mē -
neša laikā mums saziedoja vai-
rāk nekā 3000 eiro. Īpaši palī-
dzēja uzņēmējs Gundars Kalve. 
Par saziedotajiem līdzekļiem 
iegādājāmies arī dronu.”

(..) 2017. gadā Atis ukraiņiem 
vedis formas tērpus, austiņas 
saziņai, guļammaisus un citas 
līdzīgas lietas, palīdzējis orga-
nizēt iespējas Ukrainā kritušo 
kaŗavīru bērniem padzīvot va -
saru Latvijas ģimenēs, bet citā 

“Ir jābrauc, jāpalīdz un jāstāsta pasaulei”

reizē iespēju Latvijā paviesoties 
kaŗavīru atraitnēm ar bērniem. 
Divas reizes organizējis mate-
riālu palīdzību kritušo kaŗavīru 
bērniem.

“Tā toreiz bija tāda konkrēta 
palīdzība,” viņš stāsta. “Katram 
bērnam bija uzrakstīts vecums, 
un ko viņš vēlas. Viena meitenīte, 
piemēram, gribēja sunīti, kas 
maksāja 400 eiro. Aizvedām un 
iedevām viņai šo naudu. Kādam 
puikam vajadzēja planšeti, viņš 
to dabūja. Vedām bērniem arī 
saldumus, toreiz mums Laima 
palīdzēja.”

Taču daudziem Atis galveno-
kārt ir pazīstams kā žurnālists 
un gandrīz vai vienīgais kaŗa 
korespondents Latvijā. Viņš šo -
brīd ir Latvijas Avīzes ikmēneša 
pielikuma Zemessargs redak -
tors, bet darbojas žurnālistikā 

jau 30 gadus kopš 1991. gada, 
kad sāka strādāt laikraksta Diena 
ārzemju ziņu nodaļā. Kā žur nā-
lists pabijis ne vienā vien kaŗā – 
Čečenijā, Kalnu Karabachā, Irā-
kā. (..)

Atis atzīst, ka emocionāli ir 
grūti sarunāties ar cilvēkiem 
kaŗadarbības zonās. Pie viņiem 
brauc žurnālisti, lai intervētu  
par to, kāda ir dzīve bēgļu no -
metnēs. Taču šie cilvēki ir zau-
dējuši visu un tagad saņem kaut 
kādu humāno palīdzību – miltus 
un eļļu. Situācija ir bezcerīga, un 
viņu apstākļos nekad nekas ne -
mainās. Taču iespēja pastāstīt 
par to pasaulei ir iemesls, kāpēc 
tas jādara.

“Ir jābrauc, lai palīdzētu cilvē-
kiem, kas tur atrodas. Tiem, kam 
metas virsū briesmīgs agresors. 
Tas ir jāparāda, un nav jābaidās 
būt subjektīvam. Ja esi pieredzē -
jis žurnālists, tev ir jābūt skaid-
rībai – kuŗš ir agresors un kuŗš 
upuris. Tad vairs nav divu domu, 
kuŗā pusē nostāties.”

Atis ir iespaidots par to, kā 
Ukraina mainījusies uz labo 
pusi, par spīti problēmām, kas 
tajā joprojām pastāv.

“Tur tagad ir labi lielceļi, liel-
veikali, kas nomainījuši ielu 
tirdzniecību. Varbūt tās izklau-
sās pēc tādām ārējām lietām, bet 
arī sabiedrība kļuvusi daudz at -
vērtāka. Tur ir brīvi mediji. Jā,   

tie pieder oligarchiem, taču tur 
valda vārda brīvība, viņi var kri-
tizēt valdību atšķirībā no medi-
jiem Krievijā, Tur ir daudz jau nu, 
mūsdienīgu, modernu cil vēku.”

Krievijas 2014. gadā sāktā ag -
re sija, pretēji Putina iecerētajam, 
ukraiņus daudz vairāk noska-
ņojusi par labu ES un NATO. 

Ivans Koroļs  netālu no Kijevas, Gostomeļā, ar kaŗa pirmajā 
dienā uzlidojuma laikā, kaucot sirēnām, jaundzimušo meitiņu 
Viktoriju // Foto: gordonua.com
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Katrs instrumentālists droši 
vien teiks, ka ir sava instrumen-
ta advokāts un patriots. Bet 
šķiet, ka koncertkoklei aizstā vī-
ba būs krietni vairāk vajadzīga 
nekā čelliem, flautām vai klar-
netēm. Līga GRIĶE kokli liek 
līdzās citiem instrumentiem uz 
skatuvēm Latvijā, kā arī dros-
mīgi un ar izciliem panāku-
miem piedalās starptautiskos 
konkursos, kuŗu vidū visspožāk 
mirdz iegūtā I vieta konkursā 
London Grand Prize Virtuoso 
un sekojošā uzstāšanās Londo-
nas Karaliskajā Alberta zālē, kā 
arī I vieta Vīnes Klasiskās mū -
zikas akadēmijas rīkotajā Starp-
tautiskajā klasiskās mūzikas 
konkursā (2021). 

Lielās mūzikas balvas žūrija 
2022. gada 14. janvārī preses 
kon ferencē Kultūras ministrijā 
paziņoja Lielās mūzikas balvas 
2021 nominantus, un katēgorijā 
“Gada jaunais mākslinieks” no -
saukta arī Līga. Balvu pasnieg - 
 ša nas ceremonija notiks 8. mar-
tā Latvijas Nacionālajā operā 
plkst. 19. Pasākumu atspoguļos 
Latvijas Televīzijas 1. kanāls un 
Latvijas Radio 3 “Klasika”. Bal-
sojums par klausītāju simpatiju 
norisinās vēl līdz 6. martam. 
Steidziet nobalsot!

Kādai senākai intervijai bija 
dots nosaukums “Klusā revolu-
cionāre”. Vai, runājot par kokli 
un to spēlējot, aizvien jāliek lie -
tā revolucionāres gars? Varbūt 
tomēr, laikam ejot, kaut kas pa -
mazām mainās?

Revolucionāra garam noteikti 
jābūt, ņemot vērā kaut vai to, cik 
salīdzinoši jauns instruments ir 
koncertkokle. Bet, protams, daudz 
kas ir arī mainījies. Pirmkārt, jau 
es pati – tagad man apzīmējums 
klusā revolucionāre liekas stipri 
pār spīlēts, jo diez vai tā ir revolū-
cija, ja process ir ļoti ilgs un ne -
pārtraukts. Drīzāk tā ir kaut kādā 
ziņā cīņa ar dažādām lietām un 
apstākļiem.

Vai cīņā ir arī fiziski ievaino-
jumi?

Protams. Es jau tos pat vairs 
nejūtu. Gadu gaitā, līdzīgi kā ģi -
tāristiem, pirkstu āda kļūst cie tā-
ka, bet koklēm stīgas ir vēl daudz 
nospriegotākas, tāpēc ir arī tulz-
nas, kas plīst. Un tas ir sāpīgi.

Par manikīru droši vien 
jāaizmirst…

Protams, kāds vēl manikīrs!
Kāda ir pirmā rekcija no cil-

vēkiem, kuriem atklājat, ka spē-
lējat kokli?

Bieži vispirms atskan: “Hm… 
interesanti.” Bet cilvēki, protams, 
ir dažādi. Ārzemēs viņiem vispār 
nav nekāda priekšstata, tāpēc tur 
tiek izrādīta lielāka interese. Lat-
vijā katram – gan mūziķim, gan 
nemūziķim – ir kāds priekšstats 
par kokli. Bet visbiežāk tas neat-
bilst patiesībai, tāpēc man visu-
pirms jāapiet šim viņa uzskatam 
apkārt un pēc tam vēl tas jāpagriež 
jaunā virzienā – tas ir gaŗš ceļš. 
Citur ir vienkāršāk, jo viss jāsāk 
no nulles.

Laikam jau vislēnāk grūst un 
kūst mūsu greizie stereotipi. 
Man pašai pēdējos gados stipri 
pamainījušies vairāki – tie, kas 
attiecas uz pūtēju orķestri, vokā-

Koncertkokles advokāte
Lienes Jakovļevas saruna ar Līgu Griķi

lajiem ansambļiem un kokli. 
Kurš, jūsuprāt, bijis izšķirošais 
pagrieziena punkts kokles spē-
les attīstībā un līdz ar to uzskatu 
maiņā? 

Droši vien jau tas brīdis, kad 
vispār izveidojās koncertkokle ar 
domu spēlēt vairāk un daudzvei-
dīgāk. Jau pirms Sergeja Krasno-
pjorova aktivitātēm Jelgavā dar-
bojās sieviešu ģimnazijas koklē-
tāju orķestris, kur tika spēlētas arī 
palielinātas tradicionālās kokles, 
lai būtu kuplāks un bagātāks ska-
nējums. Noteikti jāpiemin Artūrs 
Salaks, kuŗš izveidoja cītarkokli. 
Protams, Krasnopjorovs – viņš 
izveidoja pirmo kokles prototipu 
tam, ko spēlējam šodien. 

Tas būtu par kokli kā instru-
mentu. Bet kuri bija pavērsiena 
krustpunkti repertuārā?

Nevaram atkal neminēt Kras-
nopjorovu un viņa Koncertu ko -
klei, bet, protams, ka ansamblis 

“Altera veritas”. Ar viņu ideju es 
izaugu kā koklētāja, viņi bija tie, 
uz ko tiekties “Altera veritas” pa -
rādīja, ka spēlēt laikmetīgo mūzi-
ku uz kokles ir norma. 

Vai jūs sākāt ar etnografisko 
kokli?

Nekad neesmu to nopietni 
spēlējusi. 

Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas 
lietas?

Ir gan. Manuprāt, no koncert-
kokles ir vieglāk pāriet uz et  no-
grafisko kokli, nevis otrādi. Es 
saprotu, kā būvēta etnografiskā 
kokle, kāds ir tās spēles veids. Tas 
ir diezgan līdzīgs un pamatfunk-
cijas jau var izpildīt, nu vismaz 
paņemt to rokās un paskandināt. 
Taču koncertkoklei ir cita speci-
fika, daudz vairāk stīgu. 

Droši vien pamatīgi atšķiras 
arī pieeja mūzikai un mūzicē-
šanai?

Noteikti. Ir jāizmanto daudz 
vairāk radošo spēju, ja ir tikai 
vienpadsmit stīgas, nekā tad, ja ir 
trīsdesmit trīs un vēl hromatis - 
kie pārslēdzēji. Koncertkoklei var 
ņemt jebkuŗas notis un mēģināt 
tās pielāgot, uz tradicionālās 
kokles to tik vienkārši neizdarīsi. 
Manuprāt, tās ir divas pilnīgi 
dažādas pasaules.

No kokles atgriežamies pie 
Līgas…

Šogad pabeidzu maģistran-
tūru Jāzepa Vītola Latvijas Mū -
zikas akadēmijā, ERASMUS 
program mā mācījos Lēvenē, 
Beļ ģijā, un pusgadu Vācijā Kar s l-
rūes Mūzi kas akadēmijā. Šo   -
brīd pasniedzu kokles spēli Mā -
rupes Mūzikas skolā – man gan 
ir tikai daži au  dzēkņi, tieši tik 
maz, lai nebūtu jāupurē kon-

certēšanas iespējas. Man patīk 
vērot, kā bērni atšķiras, kā mēs 
kopā varam daudz ko atklāt.  
Tas man pašai ir izglītojošs pro-
cess. Bailes ir pazudušas, un mēs 
visi esam ieguvēji. 

Jums ir brīnišķīgs skolotāja 
paraugs – Anda Eglīte. Droši 
vien arī vēl citi.

Pilnīgi noteikti. Ar skolotāju 
Andu esmu kopā astoņpadsmit 
gadus – no sešu gadu vecuma   
līdz maģistrantūras absolvēša-
nai. An  da ir pirmais un galve-
nais pa  raugs, no viņas esmu 
iemācīju sies visu, kas ir sva rī-
gākais saistī bā ar kokli. Bet, 
protams, arī pa snie dzēji ārze-
mēs. Marija Štange (Stange) 
Karlsrūē bija izcils pe  dagoģijas 
paraugs. 

Neprofesionāls jautājums — 
kā kokli var mācīties Vācijā un 
Beļģijā?

Es vienkārši paņēmu savu kokli 
un devos pie arfas pasniedzējām. 
Koklei tāpat ir stīgas, arfa pēc 
spēles veida ir ļoti līdzīga, arī 
repertuāra loks mums ļoti tuvs. 
Arfisti saprot mūsu problēmas, 
mēs – viņu specifiku. Arī Beļģijā 
mācījos pie arfistes Anjesas Kle-
mānas (Clément) – viņa ir aktīvi 
koncertējoša mūziķe. Pirms tam 
rakstīju e-vēstules gandrīz visu 
Eiropas mūzikas akadēmiju arfu 
pasniedzējiem, aprakstīju, ko es 
vēlētos iemācīties, vai viņi būtu 
gatavi īstenot šādu traku ideju. 
Patiesībā atbildēja ļoti daudzi.

Vai Somijas, Igaunijas, Lietu-
vas kolēģi nebija iepriekš to 
darījuši?

Biju pirmā, kas devās tieši pie 
arfistiem, bet zinu, ka kaimiņ val-
stīs radniecīgo instrumentu pār-
stāvji ir mācījušies pie senās mū -
zikas pasniedzējiem un lat vieši ir 
braukuši pie citu Baltijas reģiona 
instrumentu speciālistiem.

Tikpat neprofesionāls būs vēl 
viens jautājums – vai protat 
spēlēt arfu?

Neprotu gan. Esmu pamēģi nā-
jusi, bet tie ir citi spēles paņēmie-
ni, būtu jāpārmācās visa plaukstas 
pozīcija un pirkstu salikumi. Bet 
mūzika, ko spēlējam, ir gandrīz    
tā pati, skaņdarbu izveides pro -
cess arī tāds pats. Daudzi man 
jautājuši, vai negribēju tomēr 
spēlēt arfu – tā taču būtu iespēja 
mūzicēt ar orķestri. Bet nē – ma  -
nuprāt, tas būtu nedaudz vieglāks 
ceļš un nozīmētu iet pa jau saga-
tavotu taciņu. Bet man dzīvē pa -
tīk darīt to, ko citi nedara.

Un ar orķestri jau tik un tā 
sanācis spēlēt.

Jā, esmu spēlējusi ar Latvijas 
Nacionālo simfonisko orķestri, 
atskaņojot daļu no Vivaldi “Ga -
dalaikiem”, ar Liepājas Simfo nis-
ko orķestri spēlēju Andŗa Ve  cum-
nieka Koncertu koklei un orķes-
trim, ar orķestri esmu mūzicējusi 
konkursos, spēlējusi ar Mūzikas 
akadēmijas simfonisko orķestri. 
Un tad vēl uz kokles klases jubile-
jas koncertu sapulcējām draugu 
orķestri.

Kas koklētājam varētu būt 
lielākais mērķis un skaistākais 
sapnis?

Noteikti gribētu spēlēt ne tikai 
Latvijā, bet arī ārzemēs. Patiesībā 
vēlos spēlēt visur, kur tas iespē-
jams. Un visu, kas iespējams. Bet 
mans augstākais mērķis būtu, lai 
kokle nonāktu tādā statusā, ka tas 
nav kas eksotisks un vienreizējs, 
bet pierasts un stabils solo instru-
ments līdzās visiem citiem. 

Jūsu veiksmīgā starptautisko 
konkursu pieredze jau laikam 
bija daļēji šis pārsteiguma 
stāsts – vienīgā ar šādu instru-
men tu un vēl uzvar konkuren - 
cē ar citiem. Bet, kā zināms, kuŗš 
neriskē, tam nav ne mazāko ie -
spēju uzvarēt.

Jā, tas ir mans dzīves moto — 
riskēt, nenobīties. Ko gan es varu 
zaudēt, ja visiem konkursiem 
pēc kārtas uzrakstīšu, vai man ar 
kokli ir iespēja tajā piedalīties? 
Tā nu es sūtu pieteikumus, pie-
vienoju klāt video, iepazīstinu ar 
instrumentu.

Tas ir šis gandrīz vai misijas 
aspekts – populārizēt kokli pa -
saulē. Vai konkursos līdzi nāk 
arī tas otrs – sportiskais? Vēlme 
pēc adrenalīna, gribēšana pie-
dalīties, cīnīties, uzvarēt? 

Jā, man patīk piedalīties un 
uzvarēt, bet galvenais tomēr ir 
apziņa – kuŗš cits to darīs, ja es 
sēdēšu mājās un nedarbošos? Ne -
viens. Nevaru atļauties izdomāt, 
ka neesmu konkursu cilvēks. Man 
tur jābūt, jo tas ir labs veids, kā 
parādīt kokli. Apzinos, ka mums 
nav tik prestižu konkursu kā vi -
jolniekiem vai pianistiem. Tieši 
tāpēc cenšos piedalīties tur, kur 
varu. Cītīgi izpētu nolikumu. Ja 
rakstīts, ka konkurss ir visiem 
instrumentiem vai atsevišķi stī-
gām, tad saprotu, ka ir cerība.    
Vēl drošāk ir tad, ja ir kategorija 
“Tautas stīginstrumenti”. 

Šoruden ieguvāt I vietu Vīnes 
Klasiskās mūzikas akadēmijas 
rīkotajā starptautiskajā klasis-
kās mūzikas konkursā.

Tur atsevišķi izvērtēja katru 
stīginstrumentu, bet bija arī izvēle 
un citi. Un tad žūrija no visiem 
ierakstiem kopā atlasīja tos, ko 
izvirzīt finālam. Man ļoti patīk,     
ja daļa no konkursa vērtēšanas 
procesa notiek klātienē, kad tu 
vari uzstāties to vienu vienīgo rei-
zi, nevis sameklēt no ierakstiem 
veiksmīgāko. Tas, ka varētu būt 
iespēja spēlēt kokli Vīnē, iedro-
šināja mani šim konkursam. 

Vai kokles kā instrumenta 
populāritāte Latvijā aug? Var -
būt jūs ar Laimu Jansoni esat tās 
gaišās vadzvaigznes, kam sekot? 
Kā savulaik Dita Krenberga ar 
savu flautu radīja veselu mazu 
flautistu bumu.

Kokles populāritāte noteikti 
aug, bet man gan neviens klāt nav 
nācis un teicis, ka sācis mācīties 
kokli manā iespaidā. Taču es 
gribētu domāt, ka tam ir būtiska 
loma – redzēt kokli kā solo instru-
mentu. Laikā, kad mācījos Mū  zi-
kas akadēmijā, koklētāju tur bija 
ļoti maz. Kokles spēlei ir tāda 
viļņveida populāritāte – mūzikas 
skolās ik pa laikam iestājas vairāki 
jauni koklētāji. Cits ir jautājums, 
cik daudzi no viņiem turpina 
studijas akadēmijā. 

“Trio Tresensus” arī ir izcils 
paraugs, kas pierāda, ka spēlēt 
kokli var būt stilīgi. Skaidrs, ka 
tas gan noteikti nav vienīgais 
iemesls, kāpēc jūs to darāt.

Man vairākkārt vaicājuši, vai 
“Trio Tresensus” (Līga Griķe – ko  k-
le, Aigars Raumanis – sakso -   
fons, Uģis Upenieks – perkusijas) 
ir tiešs “Altera veritas” sekotājs. 
Savā ziņā doma ir līdzīga, bet mēs 
tomēr darām kaut ko pavisam 
citu. Patiesībā trio ir kāda kon-
kursa stāsta turpinājums – mēs   
ar Aigaru iepazināmies konkursā 
“Ineses Galantes talanti”. Pēc tam 
mūs uzaicināja kaut ko kopā 
nospēlēt Doma baznīcā, un tad 
jau pievienojās Uģis.

Un brīnišķīgi saskan pirmajā 
brīdī šķietami nesavienojami 
instrumenti – skanīgais sakso-
fons un klusiņā kokle. 

Bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā, 
ir dažādas apskaņošanas un ska -
ņas pastiprināšanas iespējas.

(Turpinājums 15. lpp.)
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KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Rīgā

Man galvā tik daudz teikumu, 
ka nespēju atrast pašu īsāko un 
skaidrāko, lai izteiktu kādu lū -
gumu, ko nodevu Kasparam Tū -
teram psichoterapeitam.

Lūdzu viņam, lai uzraksta no 
sava lielās pieredzes bagātā ska -
tupunkta rakstu par to, pie kā 
noved psichopatu glorifikācija. 
Vismaz man tā ir viena no at -
slēgām, kas ver durvis uz istabu, 
kuŗā paslēpta atbilde uz jautā-
jumu – kā tas var būt? Kā tas var 
būt, ka pēc visām kaŗu šausmām, 
ko vēl atceras pat dzīvi esošie, 
kāds atkal ir gatavs karot?! Kā 
cilvēki spēj neredzēt iznīcību, ko 
paši sev gatavo? Un es sev atbil-
du – slimie savu slimību neredz, 
bet tie, kas redz, polītkorekti no -
klusē. Psichopats rīkojas tā, kā 
citkārt psichopats. Bet vidus mē-
ra cilvēkam dzīve ir diezgan gar-
laicīga, un viņš jūsmo par to,      
ko pats nespēj, – un īpaši mas-
veidīga jūsmošana ir par lielfor-
māta slepkavām, kas nogalina   
ne jau, lai izdzīvotu, kā tas va -
rētu būt zvēru pasaulē, bet lai 
dzīvotu pilnasinīgu dzīvi, kādu 
nu to viņa iztēlē zīmē slimās 
smadzenes. Un gadsimtiem ilgi 
par slimajiem vēl runā un runā – 
analizē viņu veikumu, meklē tajā 
ko vērtīgu, ko attīstošu un civi-
lizācijai nozīmīgu, bet nekad ne -
pasaka vienu skaidru lietu – jūs 
jūsmojat par slimajiem, par 
prātā neveselajiem, kuŗi tūks to-
šus un miljonus uzskata par ne -
ko, salīdzinot ar savām perso-
nīgajām fantāzijām! Un to mēs 
saucam par attīstību, psichopa-

BEZ DIAGNOZES

tus dēvējam par vēstures varo-
ņiem? Bet inficēšanās ar psicho-
patu glorifikāciju ir notikusi.   
Un tāpēc jau viņi var darīt to,    
ko dara. Inficētie viņus atbalsta, 
bet neinficētie baidās vai tiek 

apkauti. Tāda tā panorāma man 
te, sēžot siltumā un pie datora. 
Bet es neko nezinu par to, kā un 
ko darīt, ja kaŗš sākas manā sētā. 
Vai tikai lūgt visus svētos ga - 
rus? Pārlasīju sava vectēva Kārļa 
Štrā la romāna “Kaŗš” 1. nodaļas 
1. la  paspusi par Pirmo pasaules 
kaŗu un sastingu šausmās – tieši 
tā, kā ir šobrīd! 

Kaŗa spēlēs visos laikos lomas 
ir sadalītas un aizņemtas – būs 
nevainīgie upuŗi, būs apzinīgie 
karotāji, būs izspiedēji un node-
vēji, būs vadoņi, kas vadīs, un 
būs vadoņi, kas ievedīs nāvē. Būs 
tie, kas nošausies no kauna un 
būs tie, kas peldēsies naudā. Būs 
asiņu jūra, kas izmērcēs zemes-
lodi. Būs viss, kas ir kaŗā, vien al-
ga, kuŗā laikā tas notiek. Un būs 
atkal jauni psichopati, kas at -
dzims uz vardarbības pelniem...

Kārlis Štrāls. “KARŠ” 
(Pirmā nodaļa, 1. lpp.)

Reizē ar parasto notu un ul -
timātu maiņu, kur diplomāti 
lūkoja cits citu vilt un visu atbil-
dību par nākošiem asinsplūdiem 
novelt no vienas valdības uz ot -
ru, valstis steidzīgi un karsti rī -
kojās pie savu gigantisko spēku 
savilkšanas cīņai. Sabiedrība ar 
šaubām un nepacietību sekoja 
notikumiem un ziņām, no ku -
ŗām arvien redzamāk, arvien 
draudošāk lobījās laukā neap-
slēpjamā patiesība, ka tuvojas 
kaŗš. Cerības uz vēl nepieredzēta 
Eiropas ugunsgrēka novēršanu 
arvien vairāk sāka līdzināties 
ūdenim uz delnas, kas ātrāk un 
ātrāk iztek caur pirkstiem, lai arī 
cik cieši tos lūkotu saturēt kopā. 
Savāda, prātam gandrīz neap-
tverama, bet mieru pieraduša-
jām jūtām pat pavisam nepie-
ņemama vēl likās doma, ka, lūk, 
kā tā? – bija miers un nu – būs 

kaŗš… Un šoreiz nevis vairs tikai 
avīžu ziņas par kaŗu, nevis tikai 
kaŗa atbalsis no kaut kādiem 
miglainiem pasaules tālumiem 
kaut kur gandrīz pasaku un tei-
ku valstī, – bet pats kaŗš, tepat, 
Eiropā, civilizācijas, humāno mā  -
cību, cilvēces attiecību analīzes 
un lepnās garīgās kultūras vidū; 
kaŗš pie mums pašiem, gandrīz 
blakus mūsu pašu mājām, pil-
sētām, ciemiem… Kaut kas ne -
ticams vēl skanēja šajos vār dos. 
Bet notikums dzina notikumu. 
Ļaudis rītos atmodās vēl pilni 
vakarējo ziņu uzbudinājuma, 
bet šodien prātam bija jāaptver 
jau jauni pārsteigumi, vērojumu 
aplokam jāapņem jauni un aiz-
vien plašāki lauki. Likās, it kā 
ilgus gadus rūpīgi austais mier-
mīlības plīvurs tiktu norauts no 
Eiropas milzīgajiem locekļiem, 
no viena pēc otra, atklājot viņus 
dzelžainās bruņās. Un ļaudis pa -
mazām sāka ticēt. Daudziem pat 
sāka likties, it kā viņi jau agrāk 
šīs vasaras karstajā tveicē būtu  
to paredzējuši. Dzīve tomēr it kā 

par spīti notikumiem visā vairu-
mā turpināja ritēt savu parasto 
gaitu. Vidējais pilsonis ātri pie-
rada pie jaunajiem apstākļiem, 
kā viņš arvien ātri pierod pie 
visa, tiklīdz viņa šaubas par ne -
novēršamo pārvēršas pārliecībā. 
Viņš tikai piepeši savilka uzacis 
un, brīdi iegrimis domās, lūkoja 
pārbaudīt jaunā pasaules stā vo k-
ļa iespaidu uz sevi personīgi, it 
kā aptaustīdams sevi, it kā lū -
kodams atrast un noskaidrot 
savu vietu un savas iespējas gai-
dāmo satricinājumu vidū. Īs  te-
nās kaŗa sejas sev noteikti un 
pareizi iztēloties fantazija vēl 
nespēja. Veikali tirgojās, važoņi 
važoja, tramvaji zvanīja, fabrikas 
un vilcieni dūca un svilpa, ie -
rēdņi rakstīja, strādnieki strā dā-
ja. Bet pat nopietnākajos darbos 
bija ieradusies it kā savāda sli-
denība. Likās, ka darba darītāji 
ar garu un do  mām vairāk ka -
vējās pie tā, ko tiem vaļas brīži 
at  kal nesīs jaunu un svi nīgi inte-
resantu, ne kā pie sava darba. 
Gars, ar  vien iz  salcis pēc svaigas 

ba  rības, tagad jutās to 
atradis, un neviens ne -
vai cāja, vai tā laba vai 
slikta. Pietika, ka šī ba -
rība bija jauna, nepara-
sta un ne  novēršama. Bet 
tie, kam bija jātaisās ga -
taviem ceļā, tie taisījās. 
Tūkstoši jaunu cilvēku 
steidzās no vienas vietas 
uz otru vēl satikties, vēl 
izru nā ties un atvadīties. 
Tro tuāri, tramvaji, kuģī-
ši, ceļi un dzelzceļi bija 
pilni seju, kas citu vidū 
rādījās vairāk domīgas 
un stomīgas nekā ru  nī-
gas un drošas.

Aleksandra Štrāla 
zīmējumi

Slēpjoties bumbu patversmē iedzīvotāji nepamet savus mīluļus 
vienus
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Runājot par repertuāru, tei-
cāt, ka robežu nav un esat at -
vērta visam. Kā ir ar atvērtību 
no komponistu puses? Vai nav 
tā, ka jūsu ikdienas maizīte to -
mēr ir pārlikumi? 

Lielākoties tā ir. Spēlējam, pro-
tams, arī agrāk radītos solo skaņ-
darbus. Tāpēc viens no maniem 
mērķiem ir pasūtināt mūziku 
solo koklei – tā, kā to darām ar 
“Trio Tresensus”, kā to dara “Al 
tera veritas”. Manuprāt, kompo-
nistiem tomēr ir bail no kokles, 
viņi neuzdrošinās rakstīt ko iz -
aicinošu, sarežģītu. Tāpēc tagad, 
kad spēlējam trio rakstīto mūzi -
ku, es ar vienu aci novērtēju to,   
kā komponistiem veicas tieši ar 
kokli.

Bet labā lieta ir tā, ka viņi taču 
var parunāties, izzināt un uzzi-
nāt nesaprotamo tieši no koklē-
tājiem. 

Tas ir milzīgs plūss. Es aicinu 
komponistus tikties, tad visu izru-
nājam, kopā izpētām efektus, 
iespējas.

Par kuŗām sadarbībām līdz 
šim bijis lielākais prieks? 

Nesen ar trio pirmatskaņojām 
Ērika Mieža skaņdarbu – viņš 
visu bija pamatīgi izpētījis. Jā, 
beigās gan tomēr uzrakstīja basa 
koklei – tas ir atkal pilnīgi cits 
instruments. Man ļoti patika arī 
sadarbība ar Renātu Cvečkovski, 
Alisi Bērziņu. Aigars Raumanis ir 
fantastiski labi sapratis kokles 
iespējas.

Kas pirmais nāk prātā no 
agrāk rakstītā?

Man vienmēr ir prieks spēlēt 
Riharda Dubras “Gaismas asaras”. 
Patīk Romualda Jermaka un Juŗa 
Ābola skaņdarbi. Koklētāji, pro-
tams, raksta zinoši un labi – kā 
Natālija Munda. 

Kas ir trakākais un izaicino-
šākais, kas bijis ar kokli jādara?

Ir bijis pašai jākliedz pilnā bal - 
sī – tā bija traka emocionālā pie-
redze, jo dzīvē neesmu skaļš cil-
vēks. Aigars smiedamies draud, 
ka uzrakstīs skaņdarbu, kur kokle 
būs jādedzina, bet ceru, ka līdz 
tam nenonāksim. Ir bijis jāvelk  
un jāsit pa stīgām – tas man vien-
mēr rada pārdzīvojumu un sajū -
tu, ka tās saplīsīs.

Un plīst taču.
Turklāt tas var notikt jebkuŗā 

brīdī. Nereti, laižoties miegā, man 
galvā skan tinkšķi, it kā plīstu 
stīgas.

Paši tad arī esat meistari un 
labotāji?

Jā, vienmēr līdzi ir somiņa, kur 
iekšā stīgas, skrūvgriezis, knaibles. 

Jums pašai ir gan koncert-
kokle, gan basa kokle? 

Nē, basa kokli vienmēr esmu 
aizņēmusies, bet tuvākajā laikā 
plānoju iegādāties. Man pašai ir 
divas kokles. Vienas kokles autors 
ir Imants Robežnieks, otras meis-
tars – Pēteris Putniņš. 

Cik ilgi esat kopā ar kokli, 
kuŗu šobrīd spēlējat?

Kopš 2015. gada. Šī kokle ir     
ļoti daudz pārcietusi – ceļojumus, 
pār lidojumus, tāpēc tagad cenšos 
viņu iespējami saudzēt. Viņa ir 
ļoti jūtīga un prasīga pret tem-
perātūras, gaisa maiņām, mitru-
mu – es viņu reizēm līdz galam 
neizprotu. Bija viens brīdis, kad 
mēneša laikā pārtrūka apmēram 
piecpadsmit stīgas. Aizvedu pie 

Imanta Robežnieka, jo vairs ne -
sapratu, ko iesākt. Pēc laika at -
braucu viņai pakaļ. Skats, ko re -
dzēju, bija šāds – meistars dauza 
kokli pret galdu ar tekstu, ka 
jāizdzen dēmoni, jo nav nekāda 
izskaidrojuma, kāpēc viņa tā 
uzvedas. 

Bet tomēr viņa taču jūsu 
draudzene, ar ko kopā tik daudz 
kas piedzīvots.

Nu, protams! Šī kokle ir ļoti 
jūtīga, un es nekādā veidā negribu 
viņu aizvainot. Patiesībā instru-
ments, kuŗu es vēl vairāk varu 
saukt par savējo, ir tas, kas nāca 
mantojumā no manas skolotājas. 

Uz šīs kokles es spēlēju desmit 
gadus, bet viņa jau toreiz bija 
padzīvojusi. Tagad es to spēlēju 
ansamblī “Cantata”. Un ar šo 
pašu kokli piedalījos Ineses Ga -
lantes konkursā.  

Cik sveŗ kokle?
Apmēram 12–13 kilogramus. 

Ceļojot ar lidmašīnu, parasti 
koklei pērku sev blakus atsevišķu 
biļeti. Bet reiz uz Somiju lidoju 
ļoti mazā lidmašīnā, un tur šādas 
iespējas nebija. Vajadzēja likt ko  k-
li apakšā milzīgajā kastē, un tad 
gan tas viss kopā ar kokli svēra   
pie 30 kilogramiem. Bet trakā -
kais bija emocionālā pašsajūta – 
parasti man nav nekādu problē-
mu lidot, bet toreiz sirds drebēja 
tik traki, un es nenormāli uztrau-
cos, visu laiku domājot, kā manai 
koklei kastē klājas. 

Vai spēlējat katru dienu? 
Laiku pa laikam jāpaņem pāris 

brīvas dienas, lai vienkārši sa -
dzītu pirksti – pēc koncerta tie ir 
tiešām diezgan briesmīgi. Tomēr 
domas par spēlēšanas disciplīnu 
man stipri pamainīja draudzē-
šanās ar citu instrumentu spēlē -
tā jiem. Mūzikas akadēmijā diez-
gan ilgi biju vienīgā koklētāja, bet, 
kopš sāku pavadīt daudz vairāk 
laika ar citu instrumentu pārstāv-
jiem, manī daudz kas ir mainījies. 
Arī attieksmē pret to, cik daudz 
jāspēlē, cik daudz uzmanības kam 

jāpievērš. Piemēram, cik svarīgi ir 
atskaņot dažādu žanru skaņ-
darbus, cik būtiski ir ikdienā spē-
lēt vingrinājumus, iesildīt rokas. 
Manī radusies lielāka paškritika. 
Arī doma, ka varu piedalīties 
konkursos, patiesībā nākusi no 
viņiem. 

Un tomēr droši vien jūtaties 
citu vidū kā baltais zvirbulis? 

Jā, pilnīgi noteikti.
Vai to sakāt ar nožēlu?
Nē, drīzāk ar spītu. Taču jāat -

zīst, ka te, Latvijā, es varēju darīt 
visu, ko gribēju, – neviens man 
neteica, ka kaut ko nedrīkstu, ka 
tas vai šis ar kokli nav piedienīgi. 

Vairāk kā baltais zvirbulis sajūtos 
citās valstīs, jo parasti tur esmu 
gan vienīgā no Latvijas, gan vie-
nīgā ar šādu neredzētu instru-
mentu, ko neviens nepazīst. Mūsu 
Mūzikas akadēmijā es tāda ne -
jutos – tur centos būt nevis koklē-
tāja, bet mūziķe.

Vai citviet pasaulē interese  
par kokli tiešām ir patiesa un 
neviltota?

Ir gan. Visinteresantāk bija Beļ-
ģijā. Anjesa Klemāna ir arfiste, 
francūziete, bet bija tādā sajūsmā 
par kokli. Brīnījās, ka nav to līdz 
šim redzējusi, apgalvoja, ka grib 
to iemācīties spēlēt. Un apstipri-
nāja manu pārliecību, ka varam 
atskaņot praktiski visu laikmetī -
go mūziku, jo koncertkoklei ir   
tik daudz slēdžu. Mani tas tik ļoti 
iedvesmoja! Anjesa ir ļoti aktīva 
izpildītājmāksliniece, viņa iemā-
cīja man paskatīties uz kokli ar 
pilnīgi svaigu skatu. Uzsvēra, ka 
svarīgs ir tieši mans viedoklis. Es 
galu galā esmu 21. gadsimta cil-
vēks, un man nav jānes līdzi tie 
uzskati no pagājušajiem laikiem, 
ko vajadzētu un ko piedien spēlēt 
uz kokles. 

Pieņemu, ka, klausoties mū -
ziku, galvā laiku pa laikam pa -
zib doma – jā, šis varētu derēt 
koklei.

Tā ir visu laiku. Piemēram, mums 
trio repertuārā šobrīd ļoti po  pu-

lārs ir Georga Pelēča “Plauks  to -
šais jasmīns”. To pa  tie sībā atrada 
mana mamma, klau so ties radio. 
Un viņa nav mūziķe – vien teica, 
lai paklausos, vai tas nederētu 
mums. 

Un kas notiek tālāk, kad dzir-
dat ko potenciāli piemērotu 
koklei? Zvans Aigaram Rau ma-
nim? Vai arī pati ķeraties klāt? 

Savu daļu veidoju pati. Tā bija 
arī ar Pelēci – nopirku notis, un 
tad katrs strādājām pie sava in -
stru menta partijas. Jāatzīstas gan, 
ka man ir tik liela skaudība uz 
citiem, kuŗi var apsēsties pie skaņ-
darba, kas rakstīts viņa instru-

mentam, un sākt spēlēt. Man 
pirm kārt jāiziet visam cauri un 
jāsaprot, vai es to vispār varu 
atskaņot, vai tur nav, piemēram, 
pārāk daudz tonalitāšu maiņu. 
Tad jāiet cauri vēlreiz, ar zīmuli 
atzīmējot, kur kaut kā ir par 
daudz, kas varbūt jāņem ārā, 
jāsaraksta slēdži. Tās ir daudzas 
stundas, pirms vispār varu sākt 
lasīt no lapas. Un tad vēl jāsaprot, 
ar kādiem spēles paņēmieniem 
fiziski to nospēlēt. 

Un tad beigās varbūt jāpasaka 
sev, ka to vispār nevar “pacelt”.

Jā, tā arī gadās. Ka tas nav tā 
vērts, vai varbūt izskatīsies, ka es 
tur cīnos ar instrumentu. 

Iespējams, ka tikai tad, kad 
skaņdarbs ir gatavs un jau sa -
ticies ar klausītāju, var saprast, 
ka īsti tomēr nebūs?

Arī tā mēdz būt. Tad uzreiz ir 
doma, ka varbūt tas tomēr derētu 
kokļu ansamblim, kur visu var 
sadalīt vairākās daļās. 

Kādā intervijā teicāt, ka jūs 
aicina arī kāzās spēlēt.

Jā, un pirms pāris gadiem man 
arī šķita, ka jāiet spēlēt visur, kur 
aicina. Savā ziņā tā domāju arī 
tagad, tomēr pēdējā laikā aizvien 
vairāk pārdomāju, vai tas tiešām 
jādara. Taču apzinos, ka koncert-
kokle jāpopulārizē visur, lai nav 
tā, ka koncerta organizētāji jautā, 
kādu koklei vajadzēs galdu… Pat 

profesionāli mūziķi īsti neatšķiŗ 
kokles.

Droši vien kokle Jāņos pie 
ugunskura – tas nebūs stāsts par 
jums? Un meitene linu blūzītē ar 
vainadziņu galvā arī ne. 

Laikam jau nebūs gan.
Esat solo instrumentāliste ar 

koncertkleitām un visu tam  
piederošo līdzās vijolniecēm, 
flautistēm, pianistēm? 

Gribētos ticēt, ka tā varētu būt.
Un vienlaikus stereotipu lau-

zēja.
Par stereotipiem runājot — 

diem žēl bieži tie paši cilvēki, kas 
mēģina lauzt stereotipus, tos arī 
kultivē. Jo arī starp koklētājiem 
ļoti dalās viedokļi. Nesen mūsu 
koncertkokļu pasaulē pavīdēja 
doma, ka “vajag taču spēlēt to, ko 
no mums sagaida”. Tas man šķiet 
visbriesmīgākais teikums, ko 
esmu dzirdējusi!

Kas tad būtu tas, ko sagaida?
Tautasdziesmu apdares, mūzi-

cēšana ansamblī tautastērpos. Un 
vēl vienlaicīgi dziedot... Bet, ma -
nuprāt, tas ir pagātnes fenomens. 
Kāpēc tas būtu jākultivē tagad? 

Vai arī šāds aspekts – es spēlēju 
koklētāju ansamblī “Cantata”, 
mēs visas esam absolvējušas Pā -
vula Jurjāna mūzikas skolu. Kad 
es tur mācījos, tā bija koncert -
kokļu meka – nebija nekādu runu, 
ka kokle nebūtu pilnvērtīgs in -
struments. Līdz ar to mums visām 
ir vienots uzskats par repertuāru 
un pārliecība, ka varam spēlēt 
klasiku, romantismu – visu! Bet 
mēs oficiāli esam amatieŗgrupa, 
tāpēc katru gadu jāspēlē atskaites 
pasākumi. Tad mums jāuzvelk 
tautastērpi un jānospēlē attiecīgā 
programma. Bet nav citu varian-
tu! Tās ir kā divas dažādas pasau-
les. Lai mēs varētu spēlēt Bachu, 
mums vienreiz gadā jānospēlē    
“Saulīt’ vēlu vakarā”. Man nav 
nekas ne pret tautasdziesmām, ne 
tautastērpu, tomēr ļoti ceru, ka 
šajā jomā ar laiku kaut kas 
mainīsies.

Salēcos, kad minējāt – kokle 
kā nepilnvērtīgs instruments. 
Tas tiešām izklausās kā tāds 
pabērniņš, bārenītis. 

Jā, bet savā ziņā tā ir. Atceros,  
ka pirms stāšanās Mūzikas aka -
dēmijā biju atnākusi uz atvērto 
durvju dienu. Bijām mazs pul-
ciņš, mūs vadāja pa akadēmiju, 
gājām gar lielo zāli, akadēmijas 
cilvēks apvaicājās par mūsu spe-
ciālitātēm. Kad teicu, ka esmu 
koklētāja, viņš nosmēja, ka tad  
jau man tur nenāksies spēlēt. Šie 
ir tie brīži, kad man iekšā viss sāk 
vārīties. Un es, pat ja iepriekš par 
to nebiju iedomājusi, sev apsolīju, 
ka kaut vai par spīti tur spēlēšu. 

Tad jau nemaz neesat tik klu -
sa revolucionāre. 

Skolotāja Anda mani joprojām 
purina un mudina – ej, dari, stāsti, 
uzbāzies! Tu nevari neko burk - 
š ķēt, ja pati neko nedarīsi. 

Kas ir pirmā sajūta, kas jums 
asociējas ar kokli?

Absolūta brīvība.

Šis raksts patapināts no žurnāla 
Mūzikas Saule, 2021, nr. 4.

Ja vēlaties kļūt par šī daudzpu
sīgā un informācijas bagātā žurn
āla (92 lpp., krāsains, illustrēts) 
pasūtinātajiem, dariet to: www.
muzikas saule.lv

Koncertkokles advokāte(Turpināts no 13. lpp.)

Kokļu meistars Imants Robežnieks un koklētāja Līga Griķe
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas (BL Nr. 8) 
atrisinājums.

Līmeniski. 1. Aligators. 6. 
Peru. 7. Koki. 9. Krastmala. 10. 
Kirī. 12. Madrasa. 13. Atis. 18. 
Nimfa. 19. Visla. 21. Virza. 22. 
Turnepši. 23. Samtenes. 25. 
Nante. 26. Ipiķi. 27. Nauru. 28. 
Apse. 30. Brocēni. 33. Bise. 37. 
Vagonetes. 38. Emma. 39. Inda. 
40. Sasisties.

Stateniski. 1. Auka. 2. Itaka. 3. 
Antaress. 4. Opaks. 5. Skat! 6. 
Piti. 8. Ikri. 10. Konstanca. 11. 
Rembrants. 14. Tarantuli. 15. 
Skaistule. 16. Vafeles. 17. Svitene. 
19. Višķi. 20. Amati. 24. Circenis. 
29. Pote. 31. Rogas. 32. Nātni. 34. 
Seda. 35. Āvas. 36. Osis.

Līmeniski. 4. Saviļņojošs, aiz-
grābjošs. 7. Lauku un mežu die-
viete seno romiešu mītoloģijā.   8. 
Šauri, stāvi zemes padziļi nā jumi 
kalnos. 9. Kustību kopums svei-
cienam. 10. Kodolīgs teiciens, kas 
izsaka galveno domu. 11. Franču 
rakstnieks (1802-1885). 13. Starp-
tautiska zēnu organizācija. 18. 
Latviešu aktieris (1927). 21. Karsts 
vējš Vidus jūras zemēs. 23. Kaņep-
ju dzimtas augs. 24. Rīgas Kino-
studijas mākslas filma. 25. Pie-
lūgsmes objekts. 26. Pīta pātaga 

īsā kātā. 28. Apdzīvota vieta Alūk-
snes novadā. 29. Pēkšņa mašīnas, 
ie  kārtas sabojāšanās. 34. Fazānu 
dzimtas putns. 35. Augstmaņa 
tituls viduslaiku Indijā. 37. Upe 
mirušo pazemes valstībā sen grie-
ķu mītoloģijā. 38. Valodnie cības 
nozare. 39. Mērinstrumenta sa -
stāvdaļa. 40. Sievietes vārds (apr.). 
41. Ļoti ievērojams, po  pu lārs cil-
vēks.

Stateniski. 1. Kuģu īpašnieki. 
2. Spāņu izcelsmes franču glez-
notājs (1881-1973). 3. Plaši sa -

vie sīgi sarīkojumi. 4. Valsts gal-
vaspilsēta Eiropā. 5. Matu sakār-
tojums. 6. Pastāvīgs tropu joslas 
vējš. 12. Italiešu drāmaturgs 
(1720-1806). 14. Darbības vieta 
brāļu Kaudzīšu romānā “Mē r-
nieku laiki’’. 15. Lielbritanijas 
administrātīvi polītiskā sastāv-
daļa. 16. Silikātu grupas mine-
rāls. 17. Samērā liels noslēgts 
nocietinājums. 19. Gaujas piete-
ka. 20. Laikraksts Latvijā. 22. 
Darba rati. 23. Izcili kaŗa lidotā -
ji. 27. Neliels strauts. 30. Pilsēta 
Vācijas ziemeļos. 31. Divmastu 
buŗu kuģi. 32. Pēc atkušņa izvei-
dojies apledojums. 33. Amerikas 
Kinoakadēmijas balva. 35. Ap -
dzīvota vieta Ķekavas novadā. 
36. Pilsēta ASV dienvidos (štata 
centrs).

Spēlfilmas “Zeme, kas dzied” 
radošā komanda uzsākusi otro 
filmēšanas posmu.  Vidzemē –  
Tirzā un Inešu pagastā  tiek 
uzņemtas ainas, kas atklāj aiz -
gājušo laiku sadzīvi un kopā 
sanākšanas nozīmi, kā arī vēsta 
par latviešu dziedāšanas kul t ū-
ru. Filmēšana noritēs arī ki  no-
pilsētiņā Cinevilla, kur spe   ciāli 
šim projektam vēsturiskajā iz -
skatā rekonstruēta Rīgas Lat-
viešu biedrības nama fasāde. 
Pēc filmēšanas noslēguma to 
būs iespējams apskatīt ikvienam 
interesentam. Savukārt Strau-
pes pilī tiks uzņemtas ainas uz 
kāpnēm, kas filmas vajadzībām 
kalpos kā biedrības nama pa -
rādes kāpnes.

Jaunais, talantīgais komponists 
Jēkabs Jančevskis radījis skaņ-
darbu “Saule, saule, mēnestiņ” –
koŗa dziesmu, kas filmā tiek iz -
pildīta vienbalsīgi. Spēlfilmas ska-
ņu celiņam paredzēts radīt vai-
rākus jaundarbus.

“Lai arī lielais darbs pie skaņu 
celiņa veidošanas vēl tikai priek -
šā, man bija liels prieks svētdien 
atrasties filmēšanas laukumā un 
piedzīvot to, kā aktieri izpilda 
dziesmu! Biju domājis, ka tas būs 
daudz grūtāk, taču sniegotajā nak  tī 
ap ugunskuru sildošās balsis ska-
nēja pasakaini skaisti!” priecīgi 
stāsta komponists. 

“Saule, saule, mēnestiņ’’ filmā 
pilda vienojošu funkciju. Nule uz -
ņemtajās ainās filmas varoņi, sa -
rūgtināti par nodegušo riju, kuŗā 

Ar ugunsgrēku rijā atsāk filmas 
“Zeme, kas dzied” filmēšanu

līdz tam aizvadīti dzie-
dāšanas mēģinā ju mi, 
apvienojas  jauk tajā 
korī. Pie ugunskura 
filmējās arī aktrise 
Marta Lovisa Jančev-
ska un pasaulslavenā 
latviešu operdīva Ma -
rina Rebeka. Viņu at -
veidotās liriskās varo-
nes filmā iezīmē si -
žeta līniju, kuŗā at -
klājas Dziesmu svētku 
sniegtās iespējas lat-
viešu sievietēm viņu 
ceļā uz  pašnoteik ša-
nos. Tirzā uzņemtās 
ainas illustrē un vēstī 
par tā laika latviešiem 
laukos,  par sieviešu nozīmi sa -
biedrībā un aizraušanos ar dzie-
dāšanu gan kā parastu laika 

kavēkli ziemas tumšajos vakaros, 
gan kā dziedējošu spēku. Šo sižeta 
līniju filmēšanas komanda turpi-

na uzņemt kopš februāŗa nogales 
Inešu pagastā.

Spēlfilmā piedalās arī vairāki 
ārzemju aktieri. Tirzā jau filmē -
jās igaunis Priit Pius, kuŗš atveido 
vienu no galvenajām lomām – 
diriģentu Jurģi. Savukārt Straupē 
aktieŗu lokam pievienosies Arūns 
Valinsks no Lietuvas, bet Cine 
villā – poļu aktieris Bohdans 
Roberts Gracziks (Bohdan Robert 
Graczyk) un Aleksandrs Okuņevs 
(Aleksandr Okunev) no Igaunijas. 
Otrajā filmēšanas posmā Straupē 
un kinopilsētiņā Cinevilla tiks 
uzņemti arī divi masu skati.

“Filma pievēršas būtiskiem 
aspektiem Dziesmu svētku tra di-
cijas tapšanā. Tie bija sabiedrību 
saliedējoši svētki, kuŗos apvie no-
jās vīriešu un sieviešu koŗi no teju 
visiem novadiem. Sieviešu iesais-
tīšana pirmajos latviešu Dziesmu 
svētkos bija tam laikam ļoti pro-
gresīvs solis: viņas nevis palika 
mājās pie darbiem, bet kopā ar 
vī riem devās uz Rīgu un piedalī-
jās svētkos. Tieši  apvienošanās un 
spēja ātri organizēties, pieņemt 
neordinārus un ambiciozus lē -
mumus ir tas, kas tolaik palīdzēja 
izprast, ko spēj latvieši. Arī mūs-

dienās varam daudz, ja esam vie-
noti un drosmīgi. Ir svarīgi šādus 
stāstus vēstīt un mudināt apzi-
nāties, ko mēs kā tauta spējam un 
ko jau esam paveikuši,” tā par fil-
mas tapšanas procesu izsakās  fil-
mas režisors Māris Martinsons. 

Filmas tēlos iedzīvosies arī      
tādi populāri aktieri kā Vilis 
Daudziņš, Andris Bulis, Ainārs 
Ančevskis, Andris Keišs, Ģirts 
Ķesteris, Nauris Brikmanis un 
citi. Scenārija līdzautors – Dainis 
Īvāns. Par filmas “Zeme, kas 
dzied” mūzikālo noformējumu 
rūpējas komponists Jēkabs Jan-
čevskis. Filmas operators Jānis 
Jurkovskis, kostīmus veido Kat rī-
na Liepa, bet grima māksliniece ir 
Beata Rjabovska. Filma top stu-
dijā “K Films”, tās producente ir 
Linda Krūkle.

Filmas pirmizrāde gaidāma 
2023. gadā, atzīmējot Vispārējo 
latviešu Dziesmu un deju svētku 
150 gadu jubileju. Filmu atbalsta 
Latvijas Nacionālais kino centrs 
un Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs, filmas technoloģijas part-
neris – SIA “Latvijas Mobilais Te -
lefons”.

Māris Martinsons – filmas režisors, Dainis Īvāns – scenārija 
līdzautors, Linda Krūkle – filmas producente un Nils Treijs – 
rijas saimnieks, tirzmalietis 

Jēkabs Jančevskis – filmas komponists 
un Jurģis Cābulis – kordiriģents un fil-
mas vokālais konsultants

No kreisās: Marina Rebeka, pasaulslavena latviešu oper dzie-
dātāja, un Marta Lovisa Jančevska – vienas no galveno lomu 
atveidotājām

Pa kreisi pie ugunskura viens no galveno lomu atveidotājiem, 
igauņu aktieris Priit Pius 
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PĒRK DZIVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzivokļu namu vai tā daļu Rigā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

(Turpināts  20. lpp.)

PAKALPOJUMI
Bez maksas veicam apaugumu novākšanu no aizaugušiem 
īpašumiem, grāvjiem un lauksaimniecības zemēm. Iespējams arī 
atbrīvot teritoriju no celmiem vai veikt teritorijas labiekārtošanu. 
Tālr. +371 28373583.

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.

Starptautiskā 
Olimpiskā komiteja 

(SOK)
28. februārī nākusi klajā ar 

rezolūciju, kas paredz ieteikumu 
visām Starptautiskajām sporta 
federācijām un sporta pasākumu 
organizātoriem neaicināt un ne -
pieļaut Krievijas un Baltkrievijas 
sportistu un amatpersonu dalību 
starptautiskās sacensībās. Ja tas 
nav iespējams, tad organizā to-
riem jādara viss, lai Krievijas un 
Baltkrievijas pilsoņi, neatkarīgi 
no tā, vai viņi ir individuāli spor-
 tisti vai arī sporta komandas, ir 
jāuzņem tikai kā neitrāli sportisti 
vai neitrālas komandas, turklāt, 
nedrīkst attēlot šo valstu sim-
bolus, krāsas, izmantot karogus 
vai atskaņot himnas.

LOK aicina sportis-
tus nepiedalīties 

pasākumos Krievijā
 un norobežoties no Krievijas 
sporta organizācijām, teikts LOK 
paziņojumā. LOK savā paziņo-
jumā nosoda Krievijas īstenoto 
militāro agresiju pret Ukrainu, 
tās neatkarību un territoriālo 
nedalāmību.

“Aicinām Latvijas sportistus un 
komandas nepiedalīties sporta 
pasākumos Krievijā, ierobežot 
kontaktus ar šīs valsts sporta or -
ganizācijām, izvērtēt sava sporta 
veida sportistu un komandu 
drošību un to atrašanās vietu 
militārā saspīlējuma apstākļos,” 
rakstīts LOK paziņojumā.

Kopējā videokonferencē trīs 
Baltijas valstu nacionālo olim-
pisko komiteju prezidenti, ap -
sprie žot un nosodot Krievijas 
militāro agresiju Ukrainā, aplie-
cina, ka Baltijas valstu olimpiskās 
komitejas ir vienotas olimpiskajā 
ģimenē un ir gatavas sniegt ne -
pieciešamo atbalstu Ukrainas 
Olimpiskajai komitejai, tās spor-
tistiem un personālam. Vēstuli 
Ukrainas Olimpiskās komitejas 
prezidentam Sergejam Bubkam 

parakstījuši LOK prezidents 
Žoržs Tikmers un viņa kollēgas 
no Igaunijas un Lietuvas – at  tie-
cīgi Urmass Sērumā un Daina 
Gudzinevičūte. Iepriekš Starp-
tautiskā Olimpiskā komiteja 
(SOK) stingri nosodīja Krievijas 
valdību par olimpiskā pamiera 
pārkāpumu.

4. maija deklarācijas 
klubs aicina izslēgt 

Krieviju no starp tau-
tiskās sporta aprites

Biedrība “4. maija deklarāciju 
klubs”, kas apvieno Latvijas Re -
publikas Augstākās padomes de -
putātus, kuri 1990. un 1991. gadā 
balsoja par valsts neatkarības at -
jaunošanu, aicina izslēgt Krie viju 
no starptautiskās sporta aprites.

“Biedrība aicina nevilcinoties 
vērsties Starptautiskajā Olimpis-
kajā komitejā un starptautiskajās 
sporta federācijās, lai nekavē jo-
ties izslēgtu Krieviju no starp-
tau tiskās sporta aprites un liegtu 
Krievijas Federācijas sportistiem 
piedalīties visās starptautiskās 
sacensībās,’’ aicinājumā pauž bied-
rības prezidente Velta Čeboto-
renoka.

Ar līdzīgu aicinājumu klajā 
nākusi arī Norvēģijas Olimpiskā 
un paraolimpiskā komiteja, kā 
arī sporta veidu konfederācija, 
aicinot aizliegt sportistiem no 
Krievijas un Baltkrievijas pieda-
līties starptautiskās sacensībās.

Rīgas Dinamo 
izstājas no Konti nen-

tālās hokeja līgas
“Lēmums izstāties no KHL ir 

pieņemts, tādējādi paužot ne  pār-
protamu kluba vadības nostāju. 
Šādas militāras un humānas 
krizes laikā, neredzam nekādu 
iespēju sadarbībai ar Konti nen-
tālo hokeja līgu,” organizācijas 
paziņojumā norādīja akciju sa -
biedrības “Dinamo Rīga” pado-
mes priekšsēdis Juris Savickis. 
Padome pieņēmusi lēmumu iz -
stāties no visām KHL struk tū-
rām, teikts kluba paziņojumā. 
Tādējādi Rīgas Dinamo pārtrauc 
dalību KHL, bet Krievijas Jau-
niešu hokeja līgā (MHL) ne -
spēlēs HK “Rīga”.

* Latvijas Hokeja federācija 
(LHF) 27. februārī paziņoja, ka 
atbalsta Krievijas izolēšanu no 

starptautiskās sabiedrības, tai 
skaitā arī no starptautiskā sporta. 
LHF prezidents Aigars Kalvītis 
paziņojumā pauž katēgorisku 
nosodījumu Krievijas agresijai 
Ukrainā, apdraudot tās suve rē-
nitāti un graujot Eiropas de  mo-
kratijas pamatvērtības.

Olimpiskās atziņas 
par Latvijas hokeju

Latvijas hokeja valstsvienība 
Pekinas olimpiskajā turnīrā zau-
dēja visās četrās spēlēs un fi  ni-
šēja priekšpēdējā 11. vietā. Ho -
keja attīstība Latvijā bērniem 
augsto izmaksu dēļ ir nonākusi 
nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot 
ar valstīm, kas ir mūsu tiešās kon-
kurentes. Pekinā hokeja valsts-
vienība spēlēja tieši 20 gadus pēc 
nacionālās izlases atgriešanās 
olimpiskajā apritē, kas notika 
Soltleiksitijā un ir labs atskaites 
punkts spēku samēru izvēr tē-
šanai pēdējos pārdesmit gados. 
Latvijas izlasei Ķīnā bija piektais 
olimpiskais turnīrs, un tikai 
vienā gadījumā – 2014. gadā 
Sočos – ir izdevies sasniegt ce -
turtdaļfinālu.

Salīdzinājumam Latvijas izlasi 
Pekinā izslēgšanas pirmajā kārtā 
pieveikusī Dānija olimpiskajās 
spēlēs debitēja tikai 2022. gadā, 
un jau ar pirmo piegājienu kva-
lificējās ceturtdaļfinālam. 2003. 
gadā dāņi pasaulē atgriezās elitē 
pēc 54 gadus ilgas cīnīšanās ze -
mākās līgās. Kaut vai tādā mēr-
auklā kā Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) spēlētāju skaits. Dāņiem 
šosezon NHL ir pieci hokejisti, 
bet nesen vēl bija septiņi. Latvijai 
septiņi NHL hokejisti nav bijuši 
kopš 2001. gada janvāŗa. Vēl 
dažas speciālistu atziņas par 
mūsu hokeju.

* Galvenais Dānijas hokeja 
uzplaukuma avots ir mazās iz -
maksas bērnu hokejā. Dānijā 
strādājošais treneris Toms Strauss 
atklāja, ka ledus stunda bērniem 
maksā 2,70 eiro, kamēr Latvijā 
summas galvenokārt rakstāmas 
ar trim cipariem – sākot no 150 
eiro mēnesī un uz augšu. Lēto 

ledu Dānijā var nodrošināt ar 
brangām pašvaldību dotācijām. 
Arī Latvijā vietām pašvaldības 
aktīvi līdzdarbojas hokeja iz -
maksu mazināšanā, tomēr tā ir 
pašu vietvaru iniciātīva, nevis 
nostādīta sistēma. Var tikai zīlēt, 
cik daudz talantīgu bērnu ho  keja 
ne reizi dzīvē tā arī nav uzvilkuši 
slidas prāvo izmaksu dēļ.

* Kopš olimpiskās debijas 
Soltleiksitijā Latvijā ir ievērojami 

audzis ledus haļļu skaits. Latvijas 
Ledus haļļu asociācijas mājaslapā 
atrodama informācija par 23 le -
dus laukumiem. 2002. gadā tādi 
bija tikai astoņi. Haļļu skaits ir 
veicinājis masveidību gan bērnu, 
gan amatieŗu hokejā, palīdzot 
sporta veidam nosargāt augstos 
populāritātes rādītājus, bet nav 
atstājis būtisku ietekmi uz Lat-
vijas izlases konkurētspēju.Lai 
arī spēku samēri joprojām ir 
uzskatāmi par līdzvērtīgiem, to -
mēr dāņu pārākums sāk iezī mē-
ties arvien nepārprotamāk.

* Apmēram 180 jauno hoke-
jistu Latviju pametuši neplānoti 
agri. Piemēram, norvēģu klubi, 
cīnoties par talantīgākajiem lat-

viešu jaunajiem spēlētājiem, ve -
cākiem pat piedāvāja darbu 
Norvēģijā. Visi šie faktori rada 
risku, ka aizbraukušie jaunie 
hokejisti starptautiskā līmenī 
vēlāk spēlēs citu valstu izlasēs. 
Latvijas Hokeja federācijas (LHF) 
valdes loceklis Viesturs Koziols 
uzskata, ka hokeju lētāku pie -
ejamībā varam padarīt tikai ar 
valsts un pašvaldību atbalstu.

“Mēs nevaram cerēt, ka ma -
zajos klubos, kuros aug bērni, 
viņiem būs lielie sponsori, kuŗi 
dos simtus tūkstošu, lai vecākiem 
nebūtu jāmaksā 200–300 eiro, 
bet simboliski 15 eiro mēnesī. 
Tas nenotiks,” teica Koziols. “Tas 
ir tikai valsts un pašvaldību 
uzdevums.”

*Daudziem šķita, ka Rīgas 
Dinamo faktors ilgtermiņā vai-
ros Latvijas izlases konkurēt-
spēju. Kopš dibināšanas 2008. 
gadā Dinamo reklāmas ieņē mu-
mos guvuši apmēram 145 miljo-
nus eiro. Summa ir aptuvena, 
taču balstīta uz gada pārskatos 
uzrādītajiem reklāmas ieņēmu-
miem. Ņemot vērā, ka Dinamo 
bērnu hokeja skola pastāvēja 
neilgu brīdi, tad lielākā daļa šīs 
iespaidīgās summas ir tērēta jau 
sevi apliecinājušiem hokejistiem. 
Spriežot pēc Latvijas izlases re -
zul tātiem, grūti runāt par bū  tis-
kiem uzlabojumiem. Pirms Di 
namo ēras Latvijas izlase labāko 
astoņnieku pasaules čempio nā-
tos sasniedza trīs reizes – 1997., 
2000. un 2004. gadā. Dinamo ērā 
14 gadu laikā tas izdevies divas 
reizes – 2009. un 2018. gadā, kā 
arī Sočos iekļūts olimpisko spēļu 
labāko astoņniekā.
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Mūžībā ir aizgājis

IMANTS VEITS
Dzimis 1935. gada 15. maijā Liepājas apriņķa Dunikas pagastā,

miris 2022. gada 3. februārī Mineapolē

Mūžībā aizgājis

ANDRIS MERGINS
Dzimis 1931. gada 11. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2022. gada 5. janvārī Pinehurst, NC

Sēro
SIEVA CAROL

DIVI DĒLI
MĀSA AUSMA AR ĢIMENI

Par viņu sēro
SIEVA JOAN

MEITA SANDRA UN DĒLS CRAIG AR ĢIMENĒM
BRĀĻADĒLS GUSTAVS UN LUDIS

MĀSĪCAS ILZE UN ZANE, BRĀLĒNS KASPARS

Kungs, mūžīgo mieru dodi viņam…

S A R Ī K O J U M I
(Turpināts no 8. lpp.)

(Turpināts 19. lpp.)

“Dievs mani ir brīnišķīgi 
vadījis visu manu mūžu, un ar 
prieku sirdī gribu darīt, ko varu, 
lai palīdzētu citiem. Lai šis, mūsu 
palīdzības darbs, kā sēkla kristu 
auglīgā zemē un nestu labus 
augļus. Gribas pateikties saviem 
vecākiem un skolām par ieau-
dzināto mīlestību uz savu Tēv-
zemi. Visu mūžu esmu mīlējis šo 
zemes stūrīti, kur pirmais solis 
sperts,” raksta Daumants kādā 
vēstulē par dzimto pagastu. 

Ar tādu pārliecību visu savu 
darbīgo, labestīgo un 97 gadu gaŗo 
mūžu ir dzīvojis Daumants Viks, 
dzimis Latvijā, Annas pagastā 
“Sīļukalnā.” Ģimenē bija trīs 
bērni: Daumants, Laimdota un 
Imants. Tēvs Jānis strādāja par 
galdnieku un bija  lauksaimnieks, 
māte rūpējās par māju, dārzu un 
lopiem. Daumants četrus gadus 
mācījās Annas pamatskolā un 
divus gadus – Alūksnes pagasta 
pamatskolā. Vasaras mēnešos gāja 
ganos un palīdzēja tēvam. Skolas 
gados darbojās mazpulkā. 

1943. gadā Daumantu iesauca 
leģionā, 15. divīzijā, izlūku batal-
jonā. Viņš bija līdzdalībnieks 
kaujā pie Veļikajas upes, kur 
1944. gadā no 16. līdz 19. martam 
15. un 19. divīzija cīnījās plecu 
pie pleca. Uz kaŗa beigām tika 
pārcelts uz Vāciju, kur nonāk gūstā 
Zēdelgemā, Beļģijā. Tur Dau  mants 
bija līdzdalībnieks Daugavas Va -
nagu organizācijas tapšanā. 

1947. gadā Daumants appre-
cas ar Elzu Cipaci un šajā laikā 
pabeidz ģimnaziju. 1951. gadā 
ieceļo ASV, un 1954. gadā pie -
dzimst meita Karīna Gita. Dau-
mants strādā dažādos darbos 
līdz 1970. gadam, kad pārceļas uz 
Ziemeļkaliforniju, kur ap  meklē 
koledžu. Pabeidzot būvniecības 
kursus, viņš saņem būvuzņēmēja 
atļauju un nodibina sekmīgu 
būvuzņēmumu D. Viks Con
struc  tion Co, Inc. 

Daugavas Vanagu apvienība Zie -
meļkalifornijā iecēla Dau  man tu 
Viku par aprūpes nodaļas vadī-
tāju. 1990. gadā Daumants iesāk 
rēgulāri apciemot Latviju, ap  mek-
lējot grūtdieņus un sniedzot ma -
teriālo palīdzību, uzsverot palī-
dzības nepieciešamību arī bēr-
niem, invalidiem, represētiem un 
leģionāriem. Braucieni turpinās 
20 gadus, un palīdzība nāk ne 

tors un printeris, un daudzi no 
pagasta vanadzēniem varēja vai -
rākus gadus piedalīties nometnē 
“Pie Sprīdīša”.

2004. gada 6. janvārī Latvijas 
Republikas Labklājības minis-
trija, pateicoties par labo sirdi un 
atbalstu līdzcilvēkiem, piešķīra 
Daumantam Vikam “Labās Zvaig-
znes” nozīmi un pateicības rak-
stu. 2005. gada 11. novembrī, 

Daumantu Viku pieminot

tikai no ASV latviešu līdzekļiem, 
bet arī no draugiem, radiem 
paziņām un no paša Daumanta 
līdzekļiem. 

Kad bija grūtības ar paku sū  tī-
šanu, viņš nodibināja D. Viks Con
tainer Service Co. Sistēmatiskā 
labdarības darbā viņš sūtīja me -
dikamentus, operāciju piederu-
mus slimnīcām, invalidu ratiņus, 
saiņus ar uzturu un apģērbiem, 
datorus un tūkstošiem grāmatu 
skolām un bibliotēkām. Patei-
coties Daumantam Vikam, dau-
dzas trimdas latviešu grāmatas 
bija pieejamas jau 1993. gadā. 

Viņš nekad neaizmirsa sava 
dzimtā Annas pagasta ļaudis un 
bērnus. Pateicoties Daumantam, 
bērni skolas laikā ēda siltas pus-
dienas, Annas skolai bija nodro-
šināti kancelejas piederumi, da -

Lāčplēšu dienā, Vaira Vīķe-Frei-
berga apbalvoja Daumantu Viku 
ar Atzinības krusta Zelta goda 
zīmi par palīdzības darbu Lat-
vijai. 

Apbrīnojama bija Daumata 
Vika rosīgā sabiedriskā darbība, 
kas turpinājās līdz pat pēdējai 
mūža dienai. Floridas Daugavas 
Vanagu saime, Biedrība un Drau-
dze atvadījās no Daumanta 
2021. gada 7. novembrī. Visi 
liecināja par viņa pašaizliedzīgo 
un svētīgo darbu Latvijas labā. 

“Ak, retākas rindas ik gadus 
mums tiek,/ Viens biedrs pēc otra 
galvu kapenēs liek,/ Cits vār go
dams lēni, kā svece vēl kūst,/ Cits 
pēkšņi kā koks, vētrai brāžoties lūst.” 

Daugavas Vanagi, sasauksimies! 
Aivars Pelds,

Floridas DV priekšnieks

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.: 
e-pasts: cianasdrau dze@gmail.
com; www.facebook.com/ Či -
kāgas-Ciānas draudze 2550-
4389-7965-234. Dievk. notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

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

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

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

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

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

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 13. 
martā Dievkalpojums (diak. 
Guna Reina). 27. martā 
Dievkalpojums (diak. Guna 
Reina). 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 viesu 
mācītāju Igors Safins.

6. martā un 20. martā Diev-
kalpojumi ar dievgaldu.

Draudzes sekretāre Zigrida 
Kručkovs, tālr: 617-323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown 
Street Road, Newtown Square, 
PA 19073), tālr.: 610-353-2227. 
Mac.Gija Galina. 

6. marts Plkv. Oskara Kal-
paka piemiņas dievkalpojums 
plkst. 11:00. 13. marts Dievkal-
pojums ar dievgaldu plkst. 
11:00. 20. marts Dievkalpojums 
plkst. 11:00. 27. marts Diev-
kalpojums plkst. 11:00. 3. ap -
rīlis Dievkalpojums plkst. 11:00. 
10. aprīlis Dievkalpojums – 
Pūpolu svētdiena plkst. 11:00.

Ja kalendārs būtu jāmaina 
Covid apstākļu dēļ, to Jums 
paziņosim e-pastā vai pa 
tālruni tiem kam nav datora.

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

Kalamazū latv. ev. lut. apv. 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Latviešu ev. lut. ap -
vienotā draudze notur klatienes 
dievkalpojumus katru svēt die-
nu, plkst. 10:00. Parallēli pie -
ejami sprediķu ieraksti draudz-
es YouTube kanālā (meklēšanas 
atslēgas vārds “Latviešu Apvie-
notā draudze Kalamazū”.

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

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

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cī tājiem latviešu un angļu va -
lodā plkst. 10:00. Par datumiem 
sazināties ar draudzes pr. Kārli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša 
otrā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. Notiek Holy Trans figur
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 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

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

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

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

Dievkalpojumi notiek NJ Lat -
viešu biedrības namā Priedaine, 
1017 State Route 33, Freehold, 
NJ 07728, māc. Ieva Pušmu-
cāne-Kineyko. E-mail: latvian-
lutheranchurch@gmail.com, 
telefons: 908-638-1101. 

6. martā 11:00 Dievkal   po-
jums ar dievgaldu. 27. martā 
11:00 Dievkalpojums; seko 
DRAUDZES PILNSAPULCE. 



LAIKS 192022. gada 5. marts – 11. marts

Draudzībā viņu piemin
ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES 

SALAS NOVADA DĀMU KOMITEJA

Par viņu sēro
VARAVĪKSNES KONVENTS Mūžībā aizgājis

GUNĀRS JĀNIS FRICSONS
Dzimis 1942. gada 25. novembrī Liepājā, Latvijā,

miris 2022. gada 30. janvārī Deironā, Ohaijo, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais Papa

ANDRIS LAGZDIŅŠ
Dzimis 1953. gada 21. oktobrī Bruklinā, Ņujorkā,
miris 2022. gada 16. janvārī Snowbird kalnos, UT

“Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds…” (A. Krūklis)

Dieva mierā aizgājis

ULDIS JĀNIS KRIVĀNS
Dzimis 1933. gada 5. janvārī Madonā, Latvijā,

miris 2021. gada 27. novembrī Brockton, Massachusetts

Dieva mierā aizgājis
sabiedrisks darbinieks, patriots, kristietis

LEONS V. LIEPA
Dzimis 1931. gada 9. decembrī Eglainē, Latvijā,

miris 2022. gada 7. janvārī Indianopolē, Indianā, ASV

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA MAIJA

DĒLS ERIKS
MEITA LARISA AR VĪRU SEAN KIRGAN

MAZBĒRNI SERGEJS UN TALIS FRICSONS
ALEKSIS UN CHARLIE KIRGAN

Viņu mīlestība paturēs:
KRISTĪNA LAGZDIŅA & DAVID CYMER

ĒRIKA & JUSTYN OKONIEWSKI, DEBBIE LAGZDIŅA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSĪCA ZIGRĪDA AR VĪRU ERNESTU SABINE

KRUSTDĒLI ERNESTS UN ANDREJS
RADI, DRAUGI AMERIKĀ, ZVIEDRIJĀ UN LATVIJĀ

Mīlestībā un atmiņā paturēs
SIEVA VIJA

DĒLS MARKS LIEPA (INĀRA)
MEITAS ANDRA LIEPA, ASTRA (JERRY) BESSLER

BRĀLIS VALDIS (AUSTRA) LIEPA
MAZDĒLI CHRISTOPHER UN ANDREJS BESSLER

LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN AKADĒMIĶU APVIENĪBA DZINTARS
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA ALKA

Mūžībā aizgājusi

MĀRA VILCIŅŠ,
dzim. MILGRĀVE

Dzimusi 1940. gada 25. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 4. decembrī Pittsford, Ņujorkā

Mūsu mīļā zelta fil!

RITA ZIMULIS, 1954-II,
Dzimusi 1936. gada 24. janvārī Rīgā, Latvijā,

mirusi 2022. gada 20. februārī Great Neck, NY

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte;
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 18. lpp.)

10. aprīlī 11:00 Pūpolu svēt-
dienas dievkalpojums ar diev-
galdu. 17. aprīlī Aicinām pie-
dalīties Lieldienu dievkalpoju-
mos jūsu tuvējās baznīcās. 24. 
aprīlī 11:00 Dievkalpojums.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn

olds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th 

Street, New York, NY.
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 Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

San Diego Draudzes diev-
kalpojumi: Dievkalpojumi no -
tiks iekšienē un jānēsā sejas 
maskas!

23. aprīlis plkst. 12.00 Dia-
kone Guna Reina; Lieldienu 
Dievkalpojums ar Dievgaldu; 
pēc Dievkalpojuma groziņu 
kafijas galds

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku di ņa. 
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@earth-

link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

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

Dievkalpojums notiks 20. 
marta plksts. 2:00 ar dievgaldu.

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: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 6479-865-604, E-pasts: 
grietins@gmail.com. Priekš-
nieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. 
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr. 
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Nekas jau nepaliks,
tik asara
tais puķēs,
kuŗas iesēt nepaspēji.
(Paulīne Zalāne-Vallēna)
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(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

* Var tikai spekulēt, kādi būtu 
rezultāti, ja Latvijas izlases 
kodolam nebūtu dota iespēja 
spēlēt Kontinentālajā hokeja līgā 
(KHL). Maz ticams, ka rezultāti 
būtu labāki, bet – vai arī krasi 
sliktāki? Zīmīgi, ka no šobrīd 
NHL spēlējošajiem Latvijas ho -
kejistiem, nevienam nav bijusi 
saistība ar Dinamo.

Latvijas basketbola 
izlase Pasaules 

kausa kvalifikācijā
Pirmajā kvalifikācijas kārtā 32 

Eiropas zonas komandas ir sa -
dalītas astoņās grupās pa četrām. 
Latvija ielozēta A grupā, kur 
mērosies spēkiem ar Beļģiju, 
Serbiju un Slovakiju. Kopā jā  aiz-
vada sešas spēles. Katras grupas 
trīs spēcīgākās izlases iekļūs kva-
 lifikācijas turnīra otrajā kārtā, 
kur jāaizvada vēl sešas spēles. 

Beļģija – Latvija 65:66...
Latvijas basketbola valsts vie-

nība 25. februārī  Pasaules kausa 
kvalifikācijas turnīra spēlē Monsā 
visai nervozā spēles galotnē ar 
66:65 uzvarēja Beļģijas izlasi. Lat-
vijas valstsvienības rindās ražī-
gākais ar 13 punktiem bija Dairis 
Bertāns, viņš arī izcīnīja sešas 
atlēkušās bumbas, bet pa 12 
punktiem bija Klāvam Čavaram 
un Rihardam Lomažam. Beļģijas 
vienībā ar 18 gūtiem punktiem 
rezultātīvākais bija Retins Oba-
sohans. Beļģijas basketbola iz -
lases galvenais treneris Dario 
Džerdža pēc zaudējuma Latvijai 
sacīja, ka zaudējuma galvenie 
iemesli bijuši metienu precīzitāte 
un zaudētā cīņa par atlēkušajām 
bumbām. Latvijas izlasei dažādu 
iemeslu dēļ šoreiz nevarēja 
palīdzēt Jānis Strēlnieks, Artūrs 
Kurucs, Ro  lands Šmits, Aigars 
Šķēle, Artūrs Žagars, Rinalds 
Mālmanis un Anžejs Pasečņiks.

Nākamo spēli Latvijas basket-
bola valstsvienība aizvadīja 28. 
februārī Rīgā, atkārtoti tiekoties 
ar Beļģijas komandu.

...un Latvija – Beļģija 68:63 
(21:16, 18:17, 12:16,  17:14). Raimo Vīgants

Emīls Liepiņš (priekšplānā) 
distancē

Renārs Birkentāls

Latvijas basketbola izlases 
galvenais treneris Luka Banki 
var būt apmierināts: viņa 
vadībā mūsu komanda guvusi 
trešo uzvaru un nostājusies 
grupas priekšgalā

Beļģijas vienības spēlētājs 
cen šas kavēt Daira Bertāna 
metienu

Pirms spēles tika izteikts at -
balsts Ukrainai, kuŗā šobrīd no  rit 
Krievijas invāzija un kara dar-
bība. Tribīnēs bija redzami vai-
rāki fanu paņemti Ukrainas ka -
rogi. Savās mājās 6000 skatītāju 
atbalsta pavadīti, mūsu basket-

bolisti guva svarīgu uzvaru spēlē, 
kuŗā netrūka drāmatisku mo -
mentu. Latvijas izlasei spēle 
iesākās diezgan lēnīgi, bet tad 
līdera lomu uzņēmās Bertāns, 
kuŗš realizēja četrus tālmetienus 
un deva Latvijas izlasei vadību. 
Pirmā puslaika turpinājumā 
Lat vijai savu pārsvaru izdevās 
pieaudzēt līdz 39:30, kas bija 
lielākais pārsvars šajā sacensībā. 
Līdz puslaika pārtraukumam 
beļģi trīs punktus atspēlēja.

Otrajā puslaikā Latvijas izlase 
nonāca iedzinējos ar 42:43. Lai 
arī beļģiem pārsvaru pieaudzēt 
neizdevās, spēle turpinājumā ri -
tēja mazrezultātīvi un saraustīti. 
Līdzīgā cīņā spēle sasniedza iz -
šķirošos notikumus, un Obaso-
hans nepilnas trīs minūtes pirms 
pamatlaika beigām deva vadību 
beļģiem (58:57). Lomažs ar tāl-
metienu atjaunoja vadību Lat vi jai, 
tad Mvemā iemeta tālmetienu, 
tomēr Toms Leimanis svarīgā 
caurgājienā guva divus punktus, 
panākot neizšķirtu rezultātu. 
Lo    mažs izšķirošajās epizodēs 
uz  ņēmās līdera lomu, guva 
punktus un izkārtoja komandas 
biedriem metienus, un tas ļāva 
izcīnīt uzvaru vēl vienā līdzīgā 
cīņā ar beļģiem. Pirmajā ce  turt-
daļā tika iegūts piecu punktu 
pārsvars, ko izdevās saglabāt līdz 
spēles beigām. Latvijas izlasē 
šajā spēlē rezultātīvākais spē lē-
tājs bija Rihards Lomažs, kuŗš 
guva 16 punktus, bet Dairis Ber-
tāns guva 15 punktus, no kuŗiem 
12 sameta jau pirmajā ceturtdaļā. 
Mareks Mejeris pievienoja de  vi-
ņus punktus, bet astoņi punkti 
Andreja Gražuļa kontā. Beļģijas 
izlasē 16 punktus guva Retins 
Obasohans, bet 13 punkti Žana-
Marka Mvemā kontā.

Šī uzvara Latvijas izlasei no -
drošināja vietu Pasaules kausa 
izcīņas kvalifikācijas izšķirošajā 
kārtā. Latvijas izlase četrās spēlēs 
A apakšgrupā izcīnījusi trīs uz -
varas, bet tāda pati bilance ir arī 
Serbijas valstsvienībai.

***
Lietuvas basketbola izlases 

spēles vērotāji 28. februārī  Avia 
Solutions Group” arēnā Viļņā 
pirms mājinieku tikšanās ar 
Bos nijas un Hercegovinas izlasi 
tribīnēs pacēla neskaitāmi daudz 
Ukrainas karogu. 2023. gada 
Pasaules kausa atlases turnīra 
spēles organizātori pirms spēles  
sākuma bija ieplānojuši klusuma 
brīdi, lai pieminētu Krievijas 
iebrukumu Ukrainā. Klusuma 
brīža laikā lielākā daļa skatītāju 
pacēla Ukrainas karogus, ku -
ŗiem otrā pusē bija uzdrukāts 
Lietuvas karogs.

***
TTT basketbolistes 26. feb ruārī, 

izbraukumā Viļņā uzva rēja Ki  birk
štis MRU ar 73:62, no  drošinot 
vismaz otro vietu Bal tijas līgas 
rēgulārās sezonas kopvēr tējumā.

Patricijai Eidukai  
sudrabs U-23

pasaules čempionātā

Latvijas distanču slēpotāja Pat-
rīcija Eiduka Norvēģijā izcīnīja 
sudraba medaļu U-23 pasaules 
čempionātā 10 km klasiskā stila 
distancē. Eiduka finišēja pēc 30 
minūtēm un 1,1 sekundes, no 
uzvarētājas šveicietes Anjas Vē -
beres atpaliekot 1,3 sekundes. 
Bronzas medaļu nopelnīja Krie-
vijas slēpotāja Veronika Ivanova, 
kuŗu no čempiones šķīra 13,1 
sekunde.

Turpinājumā notika sacen sī-
bas 1,2 km sprintā. Eiduka kva-
lifikācijās sacensībās 1,2 kilomet-
rus gaŗo trasi veica divās minūtēs 
un 36,74 sekundēs, uzrādot sesto 
labāko rezultātu 66 sportistu vidū. 
Pirmajā izslēgšanas kārtā jeb 
ceturtdaļfinālā slēpojuma vidū 
Eiduka atradās trešā pozicijā, taču 
beigās pietrūka jaudas, noslīdot 
uz piekto vietu. Eiduka beigās 
klasificējās 21. vietā. Pērn viņa 
sprintā klasiskajā stilā tika pus-
finālā, izcīnot devīto vietu.Finālā 
pārākumu nodemonstrēja pagā-
jušā gada pasaules junioru vice-
čempione un kvalifikācijas uzva-
rētāja Hansone, kuŗa pirms čet-
riem gadiem rollerslēpošanā ju -
nioru katēgorijā izcīnīja divas 
uzvaras Pasaules kausa posmā 
Madonā.

Raimo Vīgants 1,2 km gaŗo 
distanci veica divās minūtēs un 
14,46 sekundēs, kas viņam deva 
13.vietu un iespēju pirmo reizi 
pasaules junioru un U-23 čem-
pionātos startēt sprinta pamat sa-
censībās. Ātrākais kvalifikācijā 
bija šveicietis Valerio Gronds, 
kuŗš finišēja divās minūtēs un 
10,10 sekundēs.

Raimo Vīgants, kuŗam bija vie -
nīgais starts šī gada pasaules U-23 
čempionātā, startēja pē  dējā – 
piektajā – ceturtdaļfināla slēpo-
jumā. Madonietis turējās sešu 
slēpotāju grupiņas viducī, tad 
noslīdēja uz piekto vietu, bet pē -
dējā nelielajā kāpumā kāpināja 
tempu un sāka apdzīt ceturtajā 
vietā esošo Ivanu Gorbunovu no 
Krievijas. Tomēr kāpuma beigās, 
latvietim esot iekšmalā, abi sa -
ķērās un, kaut arī zaudēja pavi-
sam nedaudz laika, ar to pietika, 
lai vairs nevarētu cīnīties par trij-
nieku. Vīgants, tāpat kā Eiduka, 
finišēja piektajā vietā, beigās 
ieņemot 22. vietu. Finālā uzvaru 
izcīnīja Pasaules kausa posma 
finālā tikušais šveicietis Gronda, 
kurš aiz sevis atstāja krievu De -

nisu Fiļimonovu un norvēģi 
Mangnusu Hobreki.

Biatlons
*ASV pasaules junioru čem-

pionātā Re  nārs Birkentāls izcī-
nīja 13. vietu 15 km individuālajā 
distancē, bet Kirils Matjuhins 
ierindojās 52. pozicijā.

Turpinājumā 10 km sprintā 
Birkentāls ierindojās 10., Mat -
juhins – 65. vietā. Birkentāls šau-
šanā kļūdījās vienu reizi stāvus 
un uzvarētājam zaudēja 54,9 se -
kundes. Matjuhins ar piecām 
kļūdām šautuvē no uzvarētāja 
atpalika četras minūtes un 9,8 se -
kundes. Uzvaru svinēja nor vē ģis 
Martins Nevlanns, kuŗš finišēja 
pēc 24 minūtēm un 24,5 sekun-
dēm. Startēja 78 biatlonisti.

Ostapenko paklūp 
pār Kontaveitu

Aļona Ostapenko ar 1:6, 4:6 
zaudēja igaunietei Anetei Kon ta-
veitai Dohas “WTA 100” tur nī rā, 
nesasniedzot finālu. Pasaules ranga 
13. rakete pirmā kārtas spēlē ar 
6:4, 6:2 izcīnīja uzvaru par Fran-
cijas tenisisti Oseanu Dodēnu, 
bet otrajā kārtā ar 6:3, 4;6, 6:4 
uzveica ASV sportisti Amandu 
Anisimovu. Astotdaļ fi nālā Aļona 
ar 6:3, 6:2 pārspēja čechieti Bar-
boru Krejčikovu, bet ceturtdaļ-
finālā ar 6:4, 6:2 – spānieti Gar-
vinji Mugu rusu. Ostapenko ar 
Kontaveitu jau iepriekš bija 
tikušies četras reizes, trīs spēleš 
uzvaru svinot igaunietei.

***
Aļona Ostapenko Qatar Total  

Energies Open ceturtdaļfinālā 
divos setos ar 6:2, 6:2 uzvarēja 
Spānijas tenisisti Garbinju Mugu-
rusu, trešo nedēļu pēc kārtas 
iekļūstot WTA turnīru pusfinālā.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucējs Emīls 

Liepiņš, kuŗš pārstāv Trek – 

Segafredo vienību, AAE daudz-
dienu velobrauciena (UCI kat. 2. 
UWT) pēdējā posmā ierin dojās 
77. vietā, noslēdzot sacensības ar 
87. vietu kopvērtējumā.

Pēdējā posmā, kuŗā spor tis-
tiem bija jāveic 148 km gaŗa dis-
tance, ātrākais bija slovēnis 
Tadejs Pogačars (UAE), kuŗš 
finišu sasniedza trīs stundās 20 
minūtēs un 24 sekundēs. Liepiņš 
no uzvarētāja atpalika desmit 
minūtes un 56 sekundes.

Motosports
Latvijas motosportists Jānis 

Mārtiņš Reišulis Lielbritanijā 
iz  cīnīja trešo vietu sezonas pir-
majā posmā Eiropas čempionātā 
125 kubikcentimetru klasē 
(EMX125), bet viņa brālis Kārlis 
Alberts Rei  šulis ierindojās 12. 
vietā. 

J. Reišulis pārstāv “KTM Mo  to-
favorīts” komandu, bet K. Rei -
šulis ir rūpnīcas komandas “MJC 
Yamaha” paspārnē.

Kamaniņu braucēja 
Ulla Zirne noslēdz 

karjēru
Divkārtējā ziemas olimpisko 

spēļu dalībniece, kamaniņu brau-
cēja Ulla Zirne nolēmusi beigt savu 
astoņpadsmit gadu ilgo spor tis-
tes karjeru, informēja Zirnes 
pārstāvis.

“Šādā līmenī sports paņem ļoti 
daudz resursu. Ne tikai fizisku, 
bet galvenokārt emocionālu un 
arī financiālu. Ja fiziski, spītējot 
traumām, būtu spējīga turpināt, 
tad morāli apzinos, ka sports 
man vairs nedod to atgriezenis-
ko enerģijas plūsmu un pie  pil-
dījumu, kas ļautu strādāt ar 
pilnu atdevi arī turpmāk,” no -
rādīja Zirne. 

2014. gadā Zirne ieguva 18. 
vietu sieviešu individuālajās sa -
censībās savās pirmajās olim pis-
kajās sacensībās Ziemas olimpis-
kajās spēlēs Sočos. Savukārt 
2018. gadā Olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā, Dienvidkorejā, viņai 
bija 12. vieta sieviešu indivi duā-
lajās sacensībās un sestā vieta 
komandu stafetē. 

Ulla Zirne savas karjēras laikā 
spējusi veiksmīgi cīnīties vie -
tējās, Eiropas un pasaules mē -
roga sacensībās.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


