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“Mūs gribēja aprakt, bet viņi nezināja, ka esam sēklas.”

Ukraiņu sakāmvārds

Ņujorkas latviešu jaunieši protestē pret Krievijas kaŗu Ukrainā

Kalvis Mikelšteins un Māra Zālīte kopā ar protestētājiem Washington Square Park 27. februārī

“26. un 27. februārī Ņujorkā notika plaši protesti,
atbalstot Ukrainu. Latvieši tikās sestdien Times Square,
kur ieradās apmērām 20 jaunieši. Svētdien no rīta
Washington Square Park kopā sanāca pāris tūkstošu
cilvēku, tostarp arī mēs, un vēlāk braucām ar sabiedrisko transportu uz Krievijas konsulātu 91. ielā, kur priekšā
bija vēl pulciņš tautiešu. No turienes kopā devāmies trīs
stundu gājienā līdz ANO mītnei 46. ielā.
Protesti bija ļoti iespaidīgi, un mēs skaidri sapratām,
ka ir pienācis pēdējais laiks arī mūsu paaudzei iesaistīties
atbalsta kustībā un cīnīties par to valstu brīvību, ko atkal
apdraud krievu agresori, tāpat kā mūsu vecāki un
vecvecāki to darīja pirms trīsdesmit gadiem. Mēs stāvējām plecu pie pleca blakus Ukrainas tautas māsām un
brāļiem un kopā skaļā balsī saucām: ,,Slava Ukraini!”,
kas ir pavisam skaidri saprotams arī latviešiem.
Mēs bijām uzvilkuši cimdus, cepures un šalles ar latviskiem rakstiem un nesām Latvijas karogus. Kad
ukraiņi redzēja, ka kaimiņu tautas ir ieradušās viņus
atbalstīt, viņi ar patiesu sirsnību teica mums paldies.
Bija arī jauki iepazīties ar latviešiem, kuŗus agrāk
nebijām satikuši. Atklājām, ka mūsu latviešu sabiedrībā
Ņujorkā vēl ir arī jaunieši, kas aktīvi grib atbalstīt mūsu
kopējās intereses. Mēs, Ņujorkas latviešu jaunieši,
turpināsim protestus, līdz krievi tiks padzīti no ukraiņu
zemes un Ukrainā valdīs miers.”

Kalvis Mikelšteins un Aleks Rozēns ceļā uz ANO
mītni protesta gājiena grupā četru kvartālu gaŗumā

Ņujorkas jaunieši atbalsta māsas un brāļus ukraiņus Times Square 26.
februārī. 1. rindā no kreisās: Kristīne Risbergs, Aija Zamurs. 2. rindā no
Latvieši tikās arī trešdienas, 2. marta vakarā Times Square. Attēlā no kreisās kreisās: Lūkas Pūris, Māra Zālīte, Kārlis Kancāns, Kalvis Mikelšteins, Anthony
Ērika Okoniewski, Justyn Okoniewski, Māra Zālīte, Kalvis Mikelšteins, Cortes-Ose, Ashley Cortes-Ose, Māra Ģiga (ALJA priekšsēde), Laila Lapiņš.
Aizmugurē – Jānis Risbergs
Aleksandra Maļinovskis, Ilze O’Hara un David Cymer
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Dodoties Ciešanu laikā.
“Redzi! Mēs dodamies uz Jeruzālemi…”
Un uz Ukrainu dodas tie, kuŗi nevar neiet…

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

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

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

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

LAUMA ZUŠĒVICA
Tik vienkārši, īsi, kodolīgi.
Pēc tam, kad jau divas reizes
bija mācījis par to, kas sagai
dāms Jeruzālemē, Jēzus trešo
reizi visu atkārto. Nepārprotami
Viņa vārdi: “Redzi! Mēs doda
mies uz Jeruzālemi, un piepil
dīsies viss, ko pravieši rakstījuši
par Cilvēka Dēlu. Viņš tiks no
dots pagāniem un apsmiets, un
mocīts, un apspļaudīts. Un tie
šaustīs viņu un nonāvēs, un
trešajā dienā viņš augšāmcelsies.” Mācekļi no tā neko nesa
prata – sacītais viņiem palika
apslēpts, un viņi nespēja teikto
izprast.” (Lk 18:31-34) Bet Jēzus
ļoti labi zināja, ko tas nozīmē.
Kā reiz māc. Osvalds Gulbis
rakstīja: “Viņš neiet aizsietām
acīm. Viņš zina, kas Viņu gaida.”
Mēs arī zinām. Kristus Ciešanu

stāsts mūs pavada no Apskaid
rošanas kalna uz Golgātas
kalnu. Bet, vai mēs pavadām
Viņu? Pestītājs taču nedod
izvēles. “Mēs ejam uz Jeruzā
lemi!” Nevaram nedoties, kā
māc. Gulbis secina, jo: “Galu
galā visa mūsu dzīve ir ceļš uz
Jeruzālemi. Jā, tur ir krusts un
bēdas, grūtības un pretestība…, bet arī brīvības ceļš ir ceļš
uz Jeruzālemi. Dzīvības ceļš ir
ceļš uz Jeruzālemi, jo tikai aiz
Golgātas kalna aust Lieldienu
rīts. Tāds ir dzīves dzelzs li
kums – jāiet, jādara, jāvar.”
“Mēs dodamies uz Ukrainu!”
Tā vēsta tie, kuŗi no diasporas
atgriežas savā Tēvzemē. Un
viņi zina, kas viņus gaida! Kaŗš.
Cīņa, ciešanas, varbūt pat nāve.
Vi
ņiem nav apslēpts nekas –
televīzijā, internetā visas ziņas
liecina, kas viņus sagaida. Gan
drīz visai pasaulei uzbrukums
Ukrainā atklāts diennaktī! Ir
briesmīgi skatīties, briesmīgi
neskatīties. Nevaram palikt ne
ziņā, cik tauta varonīgi cīnās
pretim – kā Dāvids pret Go
liātu. To teica viens reportieris.
Bija dienas Latvijas vēsturē, kad
to pašu teica par mūsu tautiešiem. Mēs zinām, ko nozīmē
uzvarēt, tad zaudēt savu brīvību. Paldies Dievam, mēs arī
zinām, ka pēdējais vārds nepie-

derēja tiem, kuŗi iedomājās, ka
iznīcinās tautu, to okupējot.
Mēs dodamies Ciešanu laikā
– līdz ar Jēzu, līdz ar cietējiem,
līdz ar cīnītājiem. Lielās lūdz
amās dienas svētīti, ar pelniem
apzīmēti, dosimies līdzi katram,
kas lūdz pēc miera, pēc grēka
un ļaunuma uzvaras. Mēs ne
esam vieni. Lūgšanās dosimies
līdzi Ukrainas tautai un tiem,
kas Krievijā riskē ar visu, lai
lūgtu pēc miera. Pāri visam,
lūgsim pēc miera un kaŗa
uzbrukumu beigām. Ziedosim,
dosimies demonstrācijās, rakstīsim valstu vadītājiem; būsim
nomodā lūgšanās par tiem, kas
cīnās un cieš.
Kristus asins liecinieks Apus
tulis Pāvils zināja, kā drosmīgi
pastāvēt ticībā, cerībā un mīles
tībā. Viņš rakstīja: “Esiet stipri
Kungā un viņa spēka vare
nībā!... Bruņojieties ar visiem
Dieva ieročiem, lai jūs varētu
stāties pretī velna viltībā… uz
lieciet pestī
šanas bruņucepuri
un tveriet Gara zobenu – Dieva
vārdu! Ar lūgšanām un aizlūg
šanām lūdziet Dieva Garā ik
brīdi!” (Efez. 6:10,11,17) Ik brīdi.
Dosimies uz Jeruzālemi un uz
Augšāmcelšanās rītu! Lai Dievs
svētī un pasargā ceļojumā.
Dievs, līdzi nāc... Nāc līdzi,
nāc!

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

www.laiks.us!

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

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

Dārgās Krievijas sievietes!

Mēs, sievietes, bijušās po
līt
ieslodzītās padomju labošanas
darbu nometnē Mordovijā,
esam satriektas par nodevīgo
Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Mūsu sirdis sāp par Krievijas un
Ukrainas kaŗavīriem – īstenībā
vēl bērniem, kuŗi šobrīd atdod
savas dzīvības dēļ Vla
di
mira
Putina vēlmes atjaunot lielvaru.
Mēs raudam, kad ziņās redzam
nogalinātos krievu un ukraiņu
kaŗavīrus. Jau vairāki tūkstoši
jaunu cilvēku ir gājuši bojā, pat
nepiedzīvojot un neizveidojot
savas ģimenes.
Jūs, Krievijas sievietes, nekad
neredzēsiet savus mazbērnus,
kuŗi jums varēja būt.
Mēs raudam, kad ziņās re
dzam mirušās ukraiņu mei
te

nītes un citus nevainīgos Uk
rainas civiliedzīvotājus, kuŗus
turpina nogalināt Krievijas gaisa
triecienos.
Mēs – sievietes no Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un
Krievijas – nometnē dzīvojām
kopā, cīnījāmies kopā, dalījām
pēdējo maizes riecienu.
Visi cilvēki var dzīvot un tiem
jādzīvo mierā, lai kopā izveidotu
labāku nākotni, nevis jācīnās
tādēļ, ka kāds grib savai kaimiņu
tautai atņemt tās zemi.
Visi cilvēki ir kādu vecāku
bērni. Krievijas sievietes! Mēs
jūs lūdzam! Izsakieties skaļi un
vienotā balsī! Cīnieties pret šo
agresīvo kaŗu; cīnieties par jūsu
un mūsu bērnu nākotni pasaulē,
kuŗā, cerams, kādreiz beidzot

valdīs miers!
Tatjana Osipova (Kovaleva),
Lidija
Lasmane-Doroņina,
Lagle Parek.
Tatjana Osipova-Kovaļeva
(15. 03. 1949. ) – bijusī padomju
disidente Krievijā un cilvēktie
sību aktīviste.
Lidija Doroņina-Lasmane
(28.07.1925.) – Latvijas disidente
un pretpadomju pretošanās
dalībniece Latvijas okupācijas
laikā, 2018. gada Nobela Miera
prēmijas kandidāte.
Lagle Parek (17.04.1941.) –
Igaunijas sabiedriskā un valsts
aktīviste. Padomju laika disiden
tu kustības dalībniece, neatkarī
gās Igaunijas Republikas iekšlietu
ministre (1992–1993).
***

Dear Women of Russia!
We, former inmates of the
Mordovian political labor camp
are shocked by Russia’s treacherous attack on Ukraine.
Our hearts ache for Russian
and Ukrainian soldiers, who are
virtually still children, dying for
Putin’s great-power interests.
Already thousands of young
people have been killed who
have not managed to create fa
milies; you will not see the
grandchildren you could have
had. We weep when we see a little Ukrainian girl killed. We
weep when we see Russian and

Ukrainian soldiers killed.
In our labor camp, women
from Estonia, Latvia, Lithuania,
Ukraine, and Russia lived to
gether, struggled together, and
shared their last piece of bread.
All people can and should live in
peace, and fight each other not
for lands, but for a better future.
All people are someone’s children. Fight against the aggressive war for the future of your
children!
Tatiana Osipova (Koveleva),
Lidiya
Doronina-Lasmane,
Lagle Parek

Tatiana Osipova-Kovaleva
(March 15, 1949) – former
Soviet dissident in Russia and
human rights activist.
Lidija Doronina-Lasmane
(July 28, 1925) – Latvian dissident and participant in the
anti-Soviet resistance during the
occupation of Latvia, candidate
for the 2018 Nobel Peace Prize.
Lagle Parek (April 17, 1941) –
Estonian public and state activist. Member of the Soviet-era
dissident movement, Minister of
the Interior of the Independent
Republic of Estonia (1992–1993).
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Laiks vienotībai un apjausmai
2001. gada 11. septembŗa rītā
es strādāju savā Vašingtonas
birojā apmēram trīs jūdžu
attālumā no Pentagona, kad
tieši pulksten 9.37 Al Qaeda
terroristu sagrābtā pasažieŗu
lidmašīna ietriecās Pentagonā,
nogalinot vairāk nekā 120 cilvēkus ēkā un 59 nevainīgus lidmašīnas pasažierus. Ejot mājās
no darba, es visu ceļu vēroju
melnos dūmus, kas cēlās no
ASV drošības un spēka simbola
– Pentagona.
Tajā dienā mēs jutāmies
satraukti un nomākti, neziņā
kas notiks tālāk. Bet nākamajā
dienā, 12. septembrī, mēs visi
atgriezāmies savos darbos.
Amerikas Savienotās Valstis
terroristu uzbrukuma un ap
draudējuma dēļ nepārtrauca
darbu – mēs gribējām parādīt
pasaulei, ka ASV turpina strā
dāt kā ierasts.
Es varu iedomāties, ka šajās
dienās daudzi Latvijas iedzī
votāji jūtas līdzīgi kā amerikāņi
tajā septembŗa dienā pirms 21
gada: ir noticis uzbrukums
tuvajai, demokratiskajai un mier
mīlīgajai Ukrainai, un melnie
dūmu mutuļi, kuŗus redzat TV
ekrānos, virmo arī jūsu prātos
un iespiežas zemapziņā.
Bet līdzīgi, kā mēs Amerikā
rīkojāmies dienās pēc terro
ristu uzbrukuma, es aicinu
Latvijas iedzīvotājus, valdību
un uzņēmumus, domājot par
traģēdiju Ukrainā un atbalstot
ukraiņu tautu, tomēr turpināt
savu ikdienas dzīvi. Putina re
žīma agresija Ukrainā nedrīkst
apturēt jūsu ikdienas darbu,
mācības skolās, likt atcelt konferences vai vienkārši neierasties darbā. Mums ir jāparāda
Putina režīmam, ka mēs esam
nelokāmi savā atbalstā Ukrai
nai, ka mēs neesam izsisti no
ikdienas dzīves sliedēm, ka

Latvija turpina darboties un
pasaule turpina griezties.
Latvija ir NATO dalībvalsts.
Mēs varam būt droši, ka NATO
aliances piektais pants sargās
Latviju un Baltijas valstis. To ir
stingri apliecinājuši gan ASV
prezidents Džo Baidens, gan
NATO ģenerālsekretārs Jenss
Stoltenbergs. Šajā jautājumā
nav nekādu šaubu.
Aktīvisti visā pasaulē rīko
demonstrācijas Ukrainas atbal
stam. Tas savukārt iedrošina
valstu vadītājus ieviest arvien
stingrākas sankcijas pret Putina
režīmu. Arī latviešu diasporas
centrālās organizācijas rīkojas –
mēs līdz ar tautiešiem pasaulē
piedalāmies demonstrācijās,
rakstām vēstules valstu līde
ŗiem un zvanām mūsu vēlētajiem pārstāvjiem, aicinot tos
atbalstīt Ukrainu tās varonīgajā
cīņā.
Starptautiskā sabiedrība un
Rietumvalstu polītiskie līderi ir
ātri reaģējuši uz situācijas no
pietnību un Baltijas valstu va
dītāju aicinājumiem. Rietumi ir
saliedējušies un kļuvuši vienoti
savā nosodījumā Putina režīma
rīcībai. Demokratiskās valstis ar
sankcijām un atbalstu Ukrainai
pārvērš savus vārdus darbos.
Latvijai ir palīdzējusi tās
polītiķu gudrā rīcība, panākot
iestāšanos NATO un Eiropas
Savienībā, divu procentu kopprodukta atvēlēšanu aizsardzī
bai, kā arī mērķēta iesaiste
starptautiskajās institūcijās un
atbalsts kopējām demokratiskajām vērtībām. Latviešu tautu
pasaulē redz kā eiropiešus ar
līdzīgu pasaules uzskatu, izci
liem sasniegumiem kultūrā un
sportā, līdzīgām rūpēm par
dabas aizsardzību un pasaules
nākotni.
Sanāksim kopā! Šis ir tas
brīdis, kad mēs varam paust

ALA ziedo Ukrainas
cilvēkiem

patriotismu un nacionālo lepnumu kā Latvijā, tā diasporā.
Pārstāvot organizēto latviešu
sabiedrību ārpus Latvijas, es
varu teikt, ka mēs esam kopā ar
Latviju.
Kamēr mēs piedzīvojam šo
vienotību, patriotismu un ko

pības spēku, citiem šis laiks
varbūt nāks ar apjausmu. Tikai
pēc Otrā pasaules kaŗa vācie
šiem nāca apjausma par savas
valsts lomu, izraisot šo milzīgo
starptautisko konfliktu un miljoniem cilvēku bojāeju. Tikai
skatoties patiesībai acīs, lūdzot

Pēteris Blumbergs: “Krievija nav uzcēlusi ne
vienu pieminekli, kas samierinātu kaŗa upuŗus
un valstis, bet tā ir uzcēlusi simtiem pieminekļu,
kas slavina padomju armijas uzvaras Otrajā pa
saules kaŗā un atgādina okupētajām valstīm par
Krievijas spēku un varu. Viens tāds piemineklis
stāv Rīgā, Pārdaugavā, Uzvaras parkā, un atgā
dina Rīgas iedzīvotājiem par “atbrīvotāju” pāri
darījumiem Latvijai, slavinot padomju armijas
uzvaru kaŗā.
Ir pienācis laiks Krievijas apjausmai. Ir pienācis
laiks mums visiem kopā parādīt Putina režīmam
tā vietu, likt apjaust viņu rīcības sekas un pie
spiest atzīt, ka pasaulē valda citāda kārtība, nekā
viņi ir ieraduši domāt.”

piedošanu, maksājot atlīdzību
un ceļot pieminekļus nacistiskā
režīma upuriem, Vācija spēja
tikt pāri pagātnei un atkal kļūt
par vienu no vadošajām pa
saules valstīm.
Diemžēl Krievijai nekad vēl
nav nākusi apjausma par saviem
posta darbiem un tās izraisītajiem konfliktiem, par valstu
iznīcināšanu un tautu pakļau
šanu un miljoniem cilvēku
nonāvēšanu. Krievija vēl arvien
dzīvo pagātnē ar savu neracionālo, gandrīz ārprāta pār
ņemto vadītāju, kuŗš vēl runā par
fašistiem un interešu sfērām.
Krievija nekad nav atvainoju
sies, nemaz nerunājot par atlī
dzības maksu gulaga nometņu
represiju upuŗiem un padomju
okupētajām valstīm par noda
rītajiem zaudējumiem.
Krievija nav uzcēlusi nevienu
pieminekli, kas samierinātu
kaŗa upuŗus un valstis, bet tā ir
uzcēlusi simtiem pieminekļu,
kas slavina padomju armijas
uzvaras Otrajā pasaules kaŗā
un atgādina okupētajām val
stīm par Krievijas spēku un
varu. Viens tāds piemineklis
stāv Rīgā, Pārdaugavā, Uzvaras
parkā un atgādina Rīgas iedzī
votājiem par “atbrīvotāju” pāri
darījumiem Latvijai, slavinot
padomju armijas uzvaru kaŗā.
Ir pienācis laiks Krievijas
apjausmai. Ir pienācis laiks
mums visiem kopā parādīt
Putina režīmam tā vietu, likt
apjaust viņu rīcības sekas un
piespiest atzīt, ka pasaulē valda
citāda kārtība, nekā viņi ir
ieraduši domāt.
Mīļie tautieši un draugi
Latvijā! Pasaules brīvo latviešu
apvienība (PBLA) atbalsta jūs
ikdienā un palīdz cīņā par
Ukrainas neatkarību. Mēs, ārpus
Latvijas, arī esam lepni būt
latvieši un mūsu atbalsts Lat
vijai un Ukrainai ir nelokāms.
Strādāsim kopā! Lai Dievs svētī
Latviju, lai Dievs sargā Ukrainu
un tās tautu cīņā pret Krievijas
okupantiem!
PĒTERIS BLUMBERGS,
PBLA priekšsēdis

Amerikas Latviešu apvienības valde savā sēdē
Sanfrancisko pieņēma rezolūciju un nosūtīja vēstuli ASV
prezidentam Dž. Baidenam, kuŗā aicināja nekavējoties
aizliegt naftas produktu importu no Krievijas

No 4. līdz 6. martam San
francisko, Ziemeļkalifornijā, no
tika Amerikas Latviešu apvie
nības valdes sēde. Apvienības
valde nolēma veikt ziedojumu
15 tūkstošu dolaru apjomā labdarības organizācijai Ziedot.lv
Ukrainas cilvēku atbalstam.
Ziedot.lv vadītāja Rūta Di

manta pateicās ALA par atbal
stu Ukrainas cilvēkiem: “Mēs,
latvieši, zinām, kā tas ir, kad
Krievija uzbrūk un atņem nācijai tās mājas. Šoreiz tas viņiem
neizdosies, jo esam vienoti at
balstam Ukrainai. Jūsu ziedojums nonāks Ukrainas aizsar
dzībai un palīdzībai.”

ALA urges U.S. Government
to immediately restrict im
ports of Russian energy
The Russian Federation has
unleashed a brutal and unprovoked assault on Ukraine. In
shelling the Zaporizhzhia nu
clear power reactor and putting
his nuclear deterrent forces on
high alert, the Putin regime has
put Ukraine, Europe and the
world at risk of nuclear disaster. The American Latvian
Association (ALA) denounces
these actions.
To force Russia to end its
attack and eliminate the risk of
catastrophe, ALA calls on the

United States to immediately
restrict imports of Russian
energy products, including
crude oil, petroleum products,
liquified natural gas and coal.
Russia’s oil and gas industry
funds the Putin regime’s war
machine. Ending Russian oil
imports to the U.S. would cut
off a major source of cash flow
to Moscow, provide leadership
for allies to follow suit, and
help prevent Russia from circumventing other sanctions
that the U.S. and our allies have
already imposed.
ALA also strongly urges the
U.S. to provide significant

humanitarian aid for Ukrainian
refugees, as well as effective
defensive aid for our Ukrainian
partners and NATO allies in
the region – including Latvia,
Estonia, Lithuania and Poland.
We thank our government
for its significant diplomatic
efforts to stop Russia’s invasion
and substantial assistance to
Ukraine that it has already provided. We are encouraged by
the bi-partisan support of the
efforts. We are also pleased
with recent U.S. bolstering of
NATO allies with troops and
equipment, to continue deterrence of aggression from Moscow.
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“Šis būs pēdējais Ukrainas un Krievijas kaŗš!”
Ukraiņu operdziedātājs Pavlo Balakins intervijā Ligitai Kovtunai

“Vēl nav mirusi Ukrainas sla
va un brīve, /Vēl mums, brāļi,
uzsmaidīs veiksme... – skan Uk
rainas valsts himnas vārdi. Ap
ņēmība un spēks skan jūsu va
renajā balsī, kad to dziedat uz
Rīgas Operteātŗa skatuves, ļauj
ticēt un cieši sadoties rokās. Cik
tad sen vēl mēs Latvijā savu brī
vību atguvām – šobrīd jūs palī
dzat nosargāt arī mūsējo. “Kad
kritīs pēdējais ukraiņu kaŗavīrs,
Putins pieklauvēs pie tavām
durvīm,” kā brīdina vārdi uz
protestētāju plakāta...
Jā, mēs dziedam uz nākotni, un
ir tik svarīgi ticēt šai laikā, kad
Ukraina pārdzīvo kaŗa visskarbā
ko, visdrāmatiskāko brīdi. Īstenī
bā Ukraina ar Krieviju kaŗo jau
400 gadus, kopš Bogdana Hmeļ
ņicka laikiem. Krievi ir kāvuši
ukraiņus visādos laikos un visā
diem līdzekļiem. Arī daudzi
“bezvēsts pazudušie” ir uz krievu
sirdsapziņas, mūsu spožākie prāti,
inteliģence, – tā notika gan Krievijas imperijas, gan padomju
laikos, un vēl arī pēcpadomju gados, kad mūsu valsts territorijā vēl
bija palicis pulka cilvēku, kam
simpatizēja padomju vara un Pu
tins. Bet šis būs pēdējais Ukrainas
un Krievijas kaŗš! Pēc šī vairs
nevar būt ne runas par kādu “brā
ļu tautu” sadzīvošanu. Cilvēki,
kur nu vēl brāļi, tā nerīkojas –
tie ir necilvēki, kas šobrīd posta
mūsu zemi un kauj mūsu tautu.
Meli ir sasnieguši neticamus
augstumus – Ukrainā pie varas
esot neonacisti, narkomāni, kas
vēl!? Ukrainā, kur grūti atrast ģi
meni, kas nebūtu cietusi no
nacisma?!
Vēsture zina Gebelsa melus,
un Krievijā vēl pārsteidzoši, ne
ticami daudz cilvēku neko nav
sapratuši...
Esmu dzimis Doņeckā, tur uz
audzis un ieguvis izglītību. Šai
pārsvarā krievvalodīgajā reģionā
arī visi ukraiņi vienmēr ir runā
juši tiklab mūsu dzimtajā, kā arī
krievu valodā. Un pirms astoņiem
gadiem vienalga noticēja krievu
propagandai, ka tūlīt te ieradīsies
neonacisti, pārņems varu un jūs
apkaus. Rezultātā izveidoja ie
naidnieka tēlu un pārmainīja ģeo
grafiju. Doņecka kā stāvējusi, tā
stāv savā vietā, dzīve turpinās.
Tur joprojām dzīvo un strādā arī
mani divi brāļi un kupls radinieku pulks. Putins “pasludina” ma
nas dzimtās zemes “neatkarību”
un paziņo – “mūsu tur nav!” Iz
bijis čekists melus izmanto par
savu taktiku, un ne jau tikai at
tiecībā uz Doņecku, Luhansku,
Krimu – viņš melo pat saviem ka
ŗavīriem, iestāstot, ka viņi tiek
sūtīti “miera uzturēšanas” nolū
kos, un ciniski melojot, ka jaunie,
17 – 18 gadus vecie puiši dodas
armijas mācībās. Puiši, nonākuši
kaŗā, dzīvi sadeg tankos un viņu
līķi mētājas pa mūsu zemi.
Nav brīnums, ka Putinu at
balsta viņa svīta – vecu, maras
ma pārņemtu veču pulks (pa
sauli pāršalca Kremļa sapulces
sižets, kad viņu ārējās izlūko
šanas šefs Nariškins sajauca
sakāmos tekstus vai patiešām
nesaprata, par ko viņam jārunā),
bet kā varēja notikt, ka pārstei
dzoši plašs “zvaigžņu” pulks arī

paudis atbalstu skaidri nozie
dzīgam režīmam ar jaunu Hit
leru priekšgalā? Starp viņiem
operzvaigzne Anna Netrebko,
diriģents Valerijs Gergijevs, arī
mūsu “tautiete” Ilze Liepa, lat
viešu izcilā baletdejotāja Māŗa
Liepas meita...
Bailēs par savu ierasto labklā
jību! Viņi, tāpat kā Krievijas TV
“zvaigznes” Solovjovs un Kiseļevs,
manuprāt, pat iedomāties neva
rēja, ka Putins var aiziet tik tālu,
ka bumbos Ukrainas pilsētas čet
ros no rīta, kad bērni guļ saldā
miegā. Pat krievu žurnālists Ņev
zorovs, kam attiecībā uz Baltijas
valstīm bijusi, saudzīgi izsakoties,
neordināra attieksme, nesen iz
teicies – draugi, mēģiniet taču sa
prast, par ko jūs ejat kaŗā! Vai ejat
cīnīties par Krieviju, lai tā dzīvotu tāpat kā visa civīlizētā pasaule,
kuŗā tiek domāts par tautu, at
balstīta kultūra utt.? Nē, taču! Jūs
ejat kaŗā par Sečina jachtām, par
Medvedeva vīnogu laukiem, par
Solovjova namiem! Un vēl – uk
raiņiem ir dota iespēja krievu
tankus aplūkot tuvplānā. Kauns!
Sarūsējošos tankos sēž apmānīti
puikiņas, ko baro ar veciem konserviem no 2015. gada!
Putins taču zināja, kāda armija
ir Ukrainai, un tomēr aizsūtīja
turp savus kaŗavīrus par lielga
balu gaļu. Kāpēc? Lai Ukraina uz
viņiem iztērētu savus ieročus.
Dzīvā spēka zaudējumi ir milzīgi
abās pusēs. Es ikdienā sekoju līdzi
ziņu kanalam “Ukraina 24”, un
tur atskan aicinājumi krievu kaŗa
vīriem – padodieties, paceliet balto karogu un nāciet pie mums!
Mēs jūs paglābsim, pabarosim un
nogādāsim mājās pie jūsu mā
tēm! Un ja sēžat tankā, nešaujiet,
lūdzu, citādi mēs būsim spiesti
šaut uz jums.
Vai sazināties ar dzimto Do
ņecku?
Protams, kā jau teicu, tur dzīvo
mani vistuvākie cilvēki. Kijivā
dzīvo manas sievas vecāki un ra
di, vecmāmiņa ir ļoti slima, uz
gultas, neiedomājami, kā bombar
dēšanas gadījumā viņu iespējams
nogādāt bumbu patvertnē.
Doņeckā diemžēl ir pārlieku
daudz cilvēku, kas skumst pēc
imperijas, ir daudz vienkārši ne
adekvātu cilvēku. Optimismu vieš
jaunieši – viņi saprot, kas notiek.
Bet – viņus burtiski ķer ciet uz ie
lām un piespiež iet krievu armijā.
Man zināms, ka tāpat notiek arī
Sevastopolē un Simferopolē, ‒
tiek gādāta jauna lielgabalu gaļa.
Es vienmēr atgādinu tiem, kas
lēca priekā saukdami “Krima mū
su!” – vai tu saproti, ka dēli ies
kaŗā? Un aicinu ‒ slēpiet savus
dēlus, kā mācēdami! Jo viņus vedīs
kā uz kautuvi. To saku arī tiem,
kam dēli aug Baltkrievijā. Bet tiem
Krievijas “patriotiem”, kas arī lēca
priekā par to, ka “Krima mūsu!”,
atgādinu – arī jūsu dēliem būs jāiet
kaŗā – vai esat ar mieru? Tāpēc
vien, ka tēvs ir vienkārši duraks...
Kaŗa pirmajās dienās prezidents Zelenskis skumji teica –
mēs kaŗojam vieni, ar to acīm
redzami domādams, ka Rietu
mu pasaules atbalsts nāk par
daudz gausi. Nu pasaule tiešām
ir sadevusies rokās. Vai jūs,
ukraiņi, to tā izjūtat?

Neapšaubāmi!
Mans “toppolītiķis” ir Boriss
Džonsons – kamēr Eiropa vēl
rosījās sankcijām, Lielbritanija
jau likvidēja “zelta vīzas” un
skaidri pateica, ka Londona pār
stās būt putinisko oligarchu patvērums.
Visu cieņu viņa izlēmībai! Ru
nājot par pasaules atbalstu, kā
ukrainis esmu bezgala pateicīgs
visiem, kas ir solidāri ar manas
tautas cīņu par brīvību. Un jo
īpaši Baltijas valstīm, ‒ Igaunijai,
kas jau desmit gadus ir mana
mītnes zeme, un Latvijai, kur šo
brīd strādāju! Pirmajā kaŗa dienā
Latvijas tauta savāca atbalstam
vairāk par miljonu eiro, palīdzība
un atbalsts turpinās. No visas
sirds savas tautas vārdā pateicos!
Ukrainā arī šajā nežēlīgajā kaŗā

Pārlūkojot jūsu radošo likteni, var domāt, ka esat laimes
luteklis – esat dziedājis tik dau
dzās operas zelta repertuāra iz
rādēs, arī kamermūzikā un mo
numentālos simfoniskajos darbos.
Teikšu tā – izskatās jau krāšņi,
bet tas viss man nāca smagi, ļoti
smagi. Ģimenē esam trīs dēli, kad
man bija 17 gadi, nomira mamma, kad 18 – tētis. Visi strādājām
un pelnījām iztiku cilvēka cienī
gai dzīvei. Brāļi, kā jau teicu, jo
projām dzīvo un strādā Doņeckā.
Es izmācījos par džeza saksofo
nistu Doņeckas konservātorijā,
15 gadus spēlēju džeza orķestrī,
dziedāju korī, baznīcās. Līdz mani
Doņeckas operas korī pamanīja
igauņu profesors, bass Mati Palms,
kuŗš bija atbraucis uz izrādēm,

Pavlo Balakins: “Krievijas cilvēku
nodokļi tagad raķešu veidā krīt pār cilvēku galvām, tostarp pār viņu radinieku
galvām, jo Ukrainā viņu ir daudz.”
dzimst bērni. Šodien ziņās izlasīju
aicinājumu pieņemt/adoptēt dvī
nīšus, puisīti un meitenīti, kas
piedzimuši Charkivā, un trešajā
viņu dzīves dienā gājuši bojā abi
vecāki... Neticami, ka Eiropas
vidū 21. gadsimtā varēja izvērsties tāda humānā katastrofa!
Būdams cilvēks, kas strādā
mākslas jomā, vēlos atgādināt sa
viem amata brāļiem, kas paraks
tīja atbalstu Putinam, – jums
nāksies atbildēt! Vēsture neuzklausa iebildes – “es nezināju”, “es
nesapratu”, nē, draugi, ‒ nāksies
atbildēt, jo jūs atbalstījāt! Atbal
stījāt arī savas dzimtenes krišanu
kaunā. Jums bija greznās dzīves
aizmiglotas acis. Vai jūs joprojām
neredzat, ka mērkaķis tur pirkstu
uz atombumbas pogas? Vai ne
redzat, ka viņš iedzīts stūrī, no
kuŗa neatrast izeju? Plāns iekaŗot
Kijivu 96 stundās jau ir izgāzies.

dziedāja “Nabuko”. 2008. gadā ie
rados Tallinā, kur sākumā dzie
dāju operas korī, līdz “fortūna
uzsmaidīja” un man sāka dot solo
partijas. Te atkal jāatgriežas pie
valstu polītikas – kad sākās pan
dēmija, Igaunijas valsts mūs fi
nanciāli atbalstīja, jo bijām taču
maksājuši nodokļus. Sarunā ar
kādu Putina piekritēju no savu
amata brāļu loka Krievijā uzzi
nāju, ka viņam gan nekāda atbalsta neesot. Valstī, kas pārdod pa
saulei naftu un gāzi! Tāda, lūk,
valsts attieksme pret saviem cil
vēkiem, kas strādā tās labā. Civī
lizētajā pasaulē valsts gādā par
saviem māksliniekiem – lai viņi
varētu darīt savu darbu un veidot
savu valsti. Krievijas cilvēku no
dokļi tagad raķešu veidā krīt pār
cilvēku galvām, tostarp pār viņu
radinieku galvām, jo Ukrainā
viņu ir daudz.

Mūsu saruna notiek Verdi
operas “Aīda” jauniestudējuma
priekšvakarā, jūs dziedāsiet
Ramfisu. Pirms izrādēm mūsu
Operteātrī jūs dziedat Ukrainas
himnu, nesot spēcīgu vēstījumu
un stiprinājumu mums visiem.
Paldies par to!
Mana tautiete, ukraiņu diri
ģente Oksana Liņiva, kuŗa Bai
reitā diriģēja Vāgnera operu iz
rādes (vienīgā sieviete-diriģente
Baireitas festivālu vēsturē!), sociā
lajos tīklos bez mitas atkārto: “Ne
klusēsim!” Un aicina ar visiem lī
dzekļiem, kas mūsu rīcībā, stāstīt
pasaulei patiesību.
UZZIŅAI.
Bass Pavlo Balakins ir viens no
izcilākajiem savas paaudzes solis
tiem Igaunijā. Pirmo mūzikālo
izglītību ieguvis džeza saksofona
klasē Doņeckas Mūzikas akadē
mijā (2006) Ukrainā. Vēlāk stu
dējis Igaunijas Mūzikas un teātŗa
akadēmijā pie profesora Mati
Palma. Papildinājies pie vokāla
jiem pedagogiem Ričarda Bār
kera, Roberta Ferrari, Kristīnas
Vavolo, Kristīnas Okerlungas un
Džefrija Goldberga. No 2002. līdz
2008. gadam Balakins bijis Ukrai
nas Nacionālās operas, bet no
2008. līdz 2013. gadam – Igaunijas
Nacionālās operas koŗa dziedātājs.
Dziedājis daudzas basa solo lomas,
līdz 2013. gadā kļuva par Igaunijas
Nacionālās operas solistu. Kā vies
mākslinieks dziedājis arī Palermo
Teatro Massimo, Flo
rences ope
rā, La Fenice teātrī, Dānijas un
Zviedrijas nacionālajās operās un
Ļvivas Nacionālajā Operas teātrī.
Dziedātāja repertuārā ir lielā
kas un mazākas solo lomas, to
vidū ir titulloma Verdi operā Atila,
ārsts Grenvils Verdi Traviatā,
Hermanis Vāgnera Tancheizerā,
Ramfiss Verdi Aīdā, Dulkamara
Doniceti Mīlas dzērienā, Lielink
vizitors/mūks Verdi Donā Kar
losā, Maļuta Skuratovs RimskaKorsakova Cara līgavā, Mefisto
felis Guno Faustā u.c.
Pavlo Balakins ir arī augstu
novērtēts oratoriju un kamermū
zikas solists. Izpildījis basa partijas Bacha Jāņa pasijā un Mateja
pasijā, Bēthovena Mesā Do ma
žorā, Verdi Rekviēmā, Mocar
ta Rekviēmā, Mendelsona Elijā,
Štrausa Vācu motetē, Rosīni Ma
zajā svinīgajā mesā, Musorgska Nāves dziesmās un dejās u. c.
Mākslinieks ir strādājis ar
daudziem atzītiem diriģentiem,
to vidū ir Daniels Orens, Rikardo
Frica, Fabricio Marija Karminati,
Andress Mustonens u. c., kā arī
režisoriem – Dmitriju Bertmanu,
Daniels Sleiteru, Danieli Abado,
Georgu Rūteringu, Pamelu Resi
nellu, Vilpu Kiljunenu, Andreju
Žagaru u. c.
2013. gadā Pavlo Balakins iegu
va ikgadējo Igaunijas teātŗa balvu
par nobriedušo Mefistofeļa lomas
izpildījumu Guno operā Fausts.
LNO jau ir nodziedājis Maņi
fiko lomu operā “Pelnrušķīte” un
Zakarijas lomu operā “Nabuko”.
Šosezon dziedās arī Ramfisa
lomu “Aīdā”, grāfa Valtera lomu
operas “Luīze Millere” koncert
izpildījumā, Komandora lomu
operā “Dons Žuans” un Fjesko
lomu operā “Simons Bokanegra”.
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“This Will Be the Last War Between Ukraine and Russia”
Ligita Kovtuna interviews Ukrainian opera star Pavlo Balakin

“Nay, thou art not dead,
Ukraine, see thy glory’s born
again. And the skies, O brethren, upon us smile once more.”
Such are the first lines from
Ukraine’s national anthem.
Your mighty voice is full of
resolve and strength when you
appear on stage at the Riga
Opera, and that allows us to
believe you and hold hands
tightly. It was not all that long
ago that we here in Latvia
regained our freedom. Right
now you are helping to protect
it. A poster that I have seen
contains a warning: “When the
last Ukrainian soldier falls, Putin
will be knocking on your door.”
Yes. We sing for the future,
and it is so important to believe
in it right now, when Ukraine is
undergoing the harshest and
most dramatic moments of war.
The truth is, however, that
Ukraine has been at war against
Russia for 400, since the days of
Bohdan Khmelnytsky. Russians
have attacked Ukrainians during
all periods of time and with various resources. Lots of people
have vanished without a trace,
and Russians are to blame. We
have lost our most brilliant
minds and our intelligentsia
during the age of the Russian
Empire, during the Soviet era
and during post-Soviet years,
when our country still has plenty of people who are fans of
Putin and the Soviet era. This,
however, will be the last war
between Ukraine and Russia.
After it is over, never again will
we be able to talk about “brethren nations” that can coexist.
People do not behave like that,
let alone brethren. Those are not
humans who are destroying our
land and killing our people. Lies
have risen to unbelievable heights.
People are told that the rulers of
Ukraine are Nazis and drug
addicts. What else can they say?
It is hard to find a single family
in Ukraine that has not suffered
from Nazism.
History is familiar with the
lies of Goebbels, and it is astonishing to me how many people
in Russia have not learned this
lesson.
I was born, raised and educated in Donetsk. That is a primarily Russian-speaking region, and
all Ukrainians have always spoken both our native language
and Russian. Eight years ago,
people believed in Russian propaganda which said that neo-
Nazis would soon be arriving to
take power and kill you. The
result was the image of an enemy,
and geography changed. Donetsk
is still there, where it has always
been. Life goes on. Two of my
brothers still live there along
with lots of other relatives. Now
Putin has “proclaimed the independence” of my native land and
claimed that “his troops are not
there.” The ex-KGB agent uses
lies as a tactic, and not just in
relation to Donetsk, Luhansk
and Crimea. He is even lying to
his own soldiers, telling them
that they are being sent on
“peacekeeping” missions or

army training sessions. Such a
cynical approach to young men
who are just 17 or 18 years old.
These young men find themselves at war, incinerated in
tanks. Their remains are littered
across our land.
It’s no surprise that Putin is
being supported by his cronies.
They are a group of old men
who are affected by dementia.
The whole world saw the story
from a meeting at the Kremlin

buildings. Even more, Ukraini
ans are given a chance to see
Russian tanks up close.
Shameful. Rusty tanks driven
by fooled young boys who are
fed with old canned goods
from 2015.
Putin knew what kind of army
Ukraine has, and still he sent his
soldiers there are cannon fodder.
Why? He wants Ukraine to
exhaust its weapons in dealing
with them. There has been enor-

them, because they will be led to
the slaughterhouse. I also say
that to those whose sons are
growing up in Belarus. Those
Russian “patriots” who also
jumped for joy about the idea
that “Crimea is ours!”? Your
sons will have to go to war, too.
Are you OK with that just
because the father is simply an
idiot?
During the early days of the
war, President Zelenskyy sadly

Pavlo Balakins Ramfisa lomā Dž. Verdi operā “Aīda” Rīgā, 6. martā

Pavlo Balakins: “The taxes that are paid by people in Russia are now
raining down on people’s heads in the form of missiles. Some of those
are their own relatives. There are lots of them in Ukraine.”
where his espionage boss,
Narishkin, messed up what he
was supposed to say or didn’t
even know what he was supposed to say. What I’m wondering is how in the world this
criminal regime with a new
Hitler at its forefront has won
the support of so many “stars.”
Among them are the opera
diva Anna Netrebko, conductor Valery Gergiyev, and our
“compatriot” Ilze Liepa, daught
er of the distinguished Latvian
ballet dancer Māris Liepa.
These are people who are
concerned about their fortune.
Like Russian TV “stars” such
as Solovyov and Kiselyev, they
probably could not even imagine that Putin would go far as
to start bombarding Russian
cities at 4:00 AM, when small
children are in dreamland.
Even the Russian journalist
Nyevzorov, who has had an
unusual attitude about the
Baltic States, to put it mildly,
recently said friends, try to
understand why you are going
to war. Are you going to fight
on behalf of Russia so that it
joins the civilised world in
which thought is given to the
people, where culture is supported, and so on? No, my
friends. You are going to war to
support Sechin’s yachts, Med
vedev’s vineyards and Solovyev’s

mous loss of life on both sides. I
watch the news channel
“Ukraine 24” every day, and I
have seen calls for Russian soldiers to give up, raise the white
flag and come to us. We will save
you. We will feed you and send
you home to your mothers. Also,
if you are in a tank, don’t shoot,
please, because if you do, we’ll be
forced to shoot back at you.
Do you keep up contacts with
your native Donetsk?
Of course. As I already said,
my closest relatives live there.
My wife’s parents and relatives
are in Kyiv. Granny is very sick
and bedridden. I cannot imagine how they would get her
down to a bomb shelter if bombardment started.
The sad fact is that Donetsk
has too many people who miss
the empire or are simply not too
smart. I am optimistic about
young people who understand
what is going on here. They are
literally being pursued on the
street and forced to enlist in the
Russian armed forces. I know
that the same is happening in
Sevastopol and Simferopol. New
cannon fodder. I always remind
those who were hopping around
and joyously screaming “Crimea
is ours!” that they must understand that their sons would be
sent off to war. Hide your sons
the best that you can, I told

said that Ukraine was fighting
alone. He obviously meant that
support from the Western world
was coming too slowly. Now the
world really has joined hands.
Do you Ukrainians feel that?
Absolutely!
At the top of my list of politicians is Boris Johnson. While
Europe was still planning sanctions, Great Britain shut down
the “golden visa” project and
declared clearly that London
will no longer offer sanctuary
to Putin’s oligarchs.
Hat’s off to him for his decisiveness. When it comes to support from the world, as a
Ukrainian I am endlessly thankful to everyone who has demonstrated solidarity with my nation
and its struggle for freedom. I
am particularly thankful to the
Baltic States. I have lived in
Estonia for the past 10 years, and
I’m currently working in Latvia.
Thank you. During the first day
of the war, people in Latvia
fundraised more than EUR 1
million in support, and the help
and the support are continuing.
Oh behalf of my nation, I thank
you from the bottom of my
heart. Even during this merciless
war in Ukraine, children are
being born. Today I saw on the
news an offer to accept or adopt
two twins – one little boy and
one little girl – who were born in

Kharkiv. Both parents were
killed when they were three days
old. I simply cannot wrap my
head around such a human
catastrophe in the centre of
Europe during the 21st century.
I work in the world of the arts,
and I would like to tell my colleagues who have signed up to
support Putin that there will
come a day when you will have
to answer for what you did.
History does not accept excuses
such as “I didn’t know” or “I didn’t
understand.” No, my friends.
You will have to answer for the
support that you gave. You supported your motherland falling
into disgrace. Your eyes were
fogged up because of your ornate
lives. Do you still not see that the
monkey has its finger on the
nuclear button? Do you not see
that he has been chased into a
corner from which he cannot
escape? He hoped to conquer
Kyiv in 96 hours. He has failed.
If I look at your creative history, it seems to me that you
have been very fortunate,
indeed. You have sung in so
many major operatic productions, but you also sing chamber music and monumental
symphonic opuses.
I’ll tell you what. It may look
ornate, but it was very, very hard
for me to get where I am today. I
have two brothers, there are
three of us. I was 17 when my
mama died and 18 when my
father followed. We all worked
to earn money to be able to live
like humans. As I mentioned,
my brothers are still living and
working in Donetsk. I studied
jazz saxophone at the Donetsk
conservatory. I spent 15 years
with a jazz band and sang in
choirs at church. An Estonian
professor noticed me in the
choir of the Donetsk opera. He
was the bass Matti Palm, who
had arrived to appear in
“Nabucco.” In 2008 I arrived in
Tallinn. At first I was part of the
chorus, but then fortune smiled
upon me, and they started to
give me solo parts. Here again I
must think about the policies of
various countries. When the
pandemic began, the Estonian
government provided us with
financial support, because we, of
course, had paid taxes. In a conversation with a fan of Putin
from my group of colleagues in
Russia, I learned that he gets no
support of that kind at all. In a
country which sells oil and gas
to the world! Look at this attitude by a state toward the people
who work on its behalf. In the
civilised world, states take care
of their artists so that the artists
can do their work and help to
shape their country. The taxes
that are paid by people in Russia
are now raining down on people’s heads in the form of missiles. Some of those are their
own relatives. There are lots of
them in Ukraine.
We are speaking on the eve of
a new production of Verdi’s
“Aida,” and you will be singing
the role of Ramfis.
(Continued on page 13.)
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„Šis kaŗš ir Putina režīma beigu sākums”

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits intervijā portāla Latviesi.com galvenajam redaktoram Kristapam Grasim
Kopš Otrā pasaules kaŗa
beigām šis ir pirmais kaŗš
Eiropā, kas notiek klasiskā
veidā – ar tankiem, artilēriju.
Latvija atrodas pavisam netālu
no šī kaŗa, taču netālu atrodas
arī Berlīne, Prāga, Vīne un
visa pārējā Eiropa. Līdz ar to
kaŗš Ukrainā būtiski skar visu
Eiropu, īstenībā visu pasauli.
“Mēs, latvieši, protams,
pazīstam Krieviju labāk, un
mums nekad nav bijušas illū
zijas par Krieviju. Bet daudzās
Rietumu sabiedrībās tādas ir
bijušas. Beidzamajās nedēļās
arī viņiem zvīņas no acīm
nokritušas,” saka prezidents.
Putins pret visu pasauli
“Putins bija iedomājies kaut
ko līdzīgu “zibenskaŗam” ar
ātru uzvaru. To ukraiņi viņam
neuzdāvināja! Un vēl – ļoti ātrā
laikā Rietumi ir reaģējuši – gan
atsevišķas valstis, gan NATO kā
pasaulē spēcīgākā militārā aiz
sardzības organizācija, gan Ei
ropas Savienība. To, ka Krievija
tagad pasaulē ir gandrīz izolēta,
rāda arī balsojums Apvienoto
Nāciju Organizācijas ģenerālajā
asamblejā par Krievijas rīcības
nosodīšanu. 141 pasaules valsts
balsoja PAR Krievijas noso
dīšanu, un tikai piecas balsoja
pret – Krievija, Baltkrievija, Zie
meļkoreja, Sīrija un Eritreja.
Pat ierasti neitrālās valstis Somi
ja un Zviedrija ir piegādājušas
ieročus Ukrainai. Patlaban Pu
tins ir pret visu pasauli,” saka
Levits. “Šajā konfrontācijā Krie
vijai ir jāzaudē. Mana prognoze
– šis kaŗš Putina režīmam ir
liela kļūda. Šis kaŗš ir Putina
režīma beigu sākums.”
Bezprecedenta soļi Eiropas
Savienībā un vienotība NATO
“Redzot to, kā viena demo
kratiska, neatkarīga, uz Eiropas
vērtībām orientēta valsts tiek
nožņaugta, Eiropas Savienība
nevar palikt malā. Tādēļ šis ir
absolūti neparasts, bezprece
denta solis, ka Eiropas Savie
nība piešķira līdzekļus Ukrainas
bruņojumam.” Netrūkst tādu,
kuŗi pārliecināti, ka NATO
militārajā aliansē, visu patiesībā
nosaka ASV kā militāri spēcī
gākā dalībvalsts. Prezidents ne
noliedz, ka daudz kas atkarīgs
no ASV nostājas, taču uzsver –
šo aliansi veido 30 dalībvalstis,
un pašreiz šī organizācija ir tik
vienota un stipra kā nekad
iepriekš. “Ļoti svarīgi, ka ASV
visu laiku informē savus 29
partnerus. Arī es esmu pastā
vīgā kontaktā ar ASV vadību
un tieku informēts gan par
notikumu attīstību Ukrainā,
gan līdzšinējām sarunām ar
Krieviju. ASV vairākkārt dalībvalstīm uzsvērušas – mēs neve
dīsim sarunas PAR jums BEZ
jums. Prezidents Baidens daudz
kārt un beidzamo reizi piektdien,
kad runājām, uzsvēra, ka
NATO 5. pants – uzbrukums
vienai NATO valstij automatiski nozīmē uzbrukumu visām
dalībvalstīm – ir svēts. Mēs esam
līdzvērtīgi NATO partneŗi.”
Latvija pievienojas Ukrainas
sūdzībai starptautiskajā tiesā
Hāgā
Savu sūdzību starptautiskajai

tiesai Ukraina iesniedza tikai
aizvadītajā svētdienā. Jau otr
dien Latvijas valdība formāli tai
pievienojās. Tuvākajās dienās,
izpildot noteiktu procedūru,
tas notiks arī oficiāli. “Līdz ar
to šīs lietas izskatīšanā mēs
būsim kopā ar Ukrainu, sniegsim mūsu juridisko palīdzību
Ukrainai,” skaidro Levits. “Es
prezidentu Zelenski pazīstu
labi. Esam daudz runājuši tieši
par tiesiskiem jautājumiem, par
tiesību reformām Ukrainā. Es
domāju, ka tā ir joma, kuŗā Lat

birokratisko procedūru nolik
šanu malā, tā teikt, “ārpus kas
tes”. “Manā skatījumā, ārkārtēja
situācija prasa ārkārtēju atbildi,”
pamato Levits. “Eiropas Savie
nība ir pasaulē spēcīgākā ekono
miskā savienība. Taču Eiropas
polītiskais svars pasaulē neatbilst Eiropas ekonomiskajam
svaram. Šis ir vēsturisks mo
ments, kad Eiropa var parādīt
zināmu polītisku lielumu ar
šādu soli – ka tā ir spējīga arī
polītiski un adekvāti reaģēt uz
šādu ekstraordināru situāciju.

Latvijas viedokļa – kā vēl viens
atbalsts ukraiņiem, gan, protams, no Ukrainas viedokļa.”
Turklāt atbalsts var būt ne tikai
došanās kopīgās demonstrācijās vai ziedojumu vākšana, bet,
piemēram, bēgļu uzņemšana
latviešu centros pasaulē, kas jau
aktīvi rit vairākās valstīs.
Arī Krievijā ir latviešu diaspora, kas var nonākt grūtos
apstākļos smago ekonomisko
sankciju dēļ. Vai un kāds at
balsts no Latvijas būtu jāsaņem
mūsējiem Krievijā? “Tas ir tieši

vija vēl var dot savu pienesumu
Ukrainas atbalstam – ārpus jau
esošās polītiskās, militārās un
diplomātiskās palīdzības.”
Ukrainas ceļš uz Eiropas
Savienību un Eiropas pašap
ziņas celšana
Eiropas Parlamenta deputāti
pirms dažām dienām ar stāv
ovācijām sveica Ukrainas pre
zidenta Volodimira Zelenska
tiešsaistes uzrunu. Tajā izskanēja
gan pateicība Eiropai par atbal
stu, gan aicinājums bez aplin
kiem: “Pierādiet, ka nenodosiet.”
Šis uzsaukums ir kārtējais atgā
dinājums Zelenska vēlmei ievē
rojami paātrināt Ukrainas uz
ņemšanas procesu Eiropas Sa
vienībā. “Mans priekšlikums bija
polītiski bez kavēšanās izlemt
Ukrainai piešķirt kandidātvalsts statusu Eiropas Savienībā.
Ukraina vēlas būt Eiropā. Šajā
specifiskajā situācijā Eiropai ir
jāizrāda attiecīga solidāritāte,”
uzskata Levits. “Pēc tam, protams, sekotu visas procedūras
un reformas, kas nepieciešamas,
lai Ukraina tiešām kļūtu par
dalībvalsti.” Kandidātvalsts statusa piešķiršana kā polītisks
signāls no Eiropas Savienības
puses stiprinātu Ukrainas pozi
cijas pasaulē, ir pārliecināts Lat
vijas valsts prezidents. Šādai
nostājai ar savu oficiālu parakstu pagaidām piekrituši vēl septiņu dalībvalstu prezidenti. Pēc
tam bijušas diskusijas ar vēl
vairāku Rietumvalstu līdeŗiem,
pēc kuŗām Levits secinājis –
priekšā vēl ir liels pārliecinā
šanas darbs, jo viņa piedāvā
jums būtībā nozīmē daudzu

Tas nāktu par labu arī pašas
Eiropas pašapziņai.”
Latviešu diasporai gadu des
mitiem krāta pilsoniskās līdz
dalības pieredze
Nepilnas diennakts laikā pa
saules sabiedrība parādīja, ka
spēj solidārizēties pret vienas
agresīvas lielvaras uzbrukumu
neatkarīgai valstij. Arī Latvijā
cilvēki iznāca ielās, rīkoja koncertu un protesta akcijas Krie
vijas vēstniecības priekšā, at
vēra ziedojumu kontus un sāka
gatavoties bēgļu uzņemšanai.
Latviešu trimdas sabiedrībā ir
jau gadu desmitiem sena polī
tiskās aktīvitātes pieredze, to
starp attiecībā uz lēmumu vei
cināšanu dažādu valstu – mītnes
zemju parlamentos. “Latviešu
trimda Latvijas okupācijas gados
bija efektīvs piemērs pilso
niskai sabiedrībai,” pārliecināts
Latvijas prezidents. “Ja salīdzi
nām latviešu un baltiešu trimdu
kopumā ar daudzām citām
diasporām, jāatzīst, ka latviešu
trimda efektīvitātes ziņā vienmēr ir bijusi pirmajā vietā. Šī
pieredze mums ļoti labi noder
arī šajā situācijā.” Pašreiz diasporas latviešiem – īpaši valstīs,
kur ir spēcīgas mūsējo organizācijas, – šo pieredzi jāliek
lietā Ukrainas atbalstam, aicina
prezidents. Veiksmīga sadarbība
pašreiz var veidoties ar ukraiņu
diasporas organizācijām. “Īpaši
spēcīga tā ir, piemēram, Ka
nadā, kur rietumu provincēs
dzīvo liels skaits ukraiņu izcel
smes cilvēku. Tur ir liels po
tenciāls, ko vajadzētu izmantot.
Tas būtu ļoti svarīgi gan no

pilsoniskās sabiedrības jautā
jums, latviešu diasporas jautājums, kam, protams, pieder arī
latvieši Krievijā. Atšķirībā no
tām diasporas daļām, kas dzīvo
demokratiskās valstīs, šī latviešu daļa dzīvo autokratiskā
valstī, agresora valstī. Tur, protams, šī palīdzība grūtāk snie
dzama,” atzīst prezidents. “Par
šo atbalsta jautājumu ir jādomā,
it sevišķi – pašai pilsoniskajai
sabiedrībai.”
Zelenskis – vienotības simbols eksistenciālā cīņā
“Zelenska rīcība ir apbrīno
jama,” Levits atbild uz jautājumu, kā – pavisam cilvēcīgi –
viņš kā suverēnas valsts prezidents vērtē citas suverēnas
valsts – Ukrainas prezidenta
reakciju uz militāro iebrukumu
savā zemē. “Viņš īsā laikā kļuvis par ukraiņu nācijas vienotības simbolu eksistenciālā cīņā
par nācijas un par valsts pastā
vēšanu.” Levits atgādina, ka,
Putina ieskatā, pat ukraiņu
nācija nedrīkst pastāvēt, nemaz
nerunājot par Ukrainas valsti.
Tāpēc ukraiņiem tā ir cīņa uz
dzīvību un nāvi, un prezidents
Zelenskis ir šīs cīņas priekšgalā.
“Es ārkārtīgi augstu vērtēju un
respektēju Zelenski. Šādu situā
ciju viņš diez vai bija iedomājies tad, kad viņu ievēlēja. Un,
ja Putinam kaut kas ir izdevies,
tad viņam ir izdevies saliedēt
ukraiņu tautu. Ukraiņu nācija
ir vairāk nekā 40 miljoni cilvēku – viena no lielākajām
Eiropā. Mēģinājums to pakļaut
Krievijai beigsies ar neveik
smi.”

Prezidenta loma krizes
situācijā
„Laikus, kuŗos cilvēks dzīvo,
neizvēlas,” atzīst E. Levits, atbildot uz jautājumu, kā redz savu
kā prezidenta lomu krizes ap
stākļos – vispirms pandēmijā
un tagad Ukrainas kaŗa ēnā.
Levits izceļ divus galvenos uz
devumus, kuŗu veikšanai prezi
dentam arī paredzētas pilnvaras. Pirmais ir ārpolītika, arī
intervijas un viedokļa pozicio
nēšana Rietumvalstīs. Otrs ir dro
šības jautājums. Satversme no
saka, ka Valsts prezidents ir bru
ņoto spēku virspavēlnieks. “Pro
tams, operatīvi to dara Aizsar
dzības ministrs un Nacionālo
bruņoto spēku koman
dieris,”
skaidro Levits. “Valsts prezidenta
uzdevums ir veicināt bruņoto
spēku gatavību. Pirms dažām
dienām nācu klajā ar aicinā
jumu palielināt mūsu budžeta
izdevumus valsts aizsardzībai.
Patlaban izdodam 2,35% no iekš
zemes kopprodukta. Jau dažas
dienas vēlāk valdība nolēma
paaugstināt šo summu līdz
2,5%. Tas ir ievērojams paaug
stinājums.” Būtisks prezidenta
uzdevums ir arī veicināt sabied
risko domu virzienā, kas atbalsta
Latvijas valsts ilgtspēju – attie
cībā uz nacionālo identitāti, latviskumu, latviešu valodu, vēsturisko atmiņu un citiem līdzī
giem ilgtermiņa virzieniem, no
rāda prezidents. Stājoties amatā,
Egils Levits uzsvēra, ka vēlas
būt visu Latvijas iedzīvotāju
prezidents. Taču ir daļa sabied
rības, kas dzīvo pavisam citā
informātīvajā telpā, kas pašreiz,
dezinformācijas apstāklos ir bū
tiski. Prezidents gan ir pārlie
cināts – kopumā Latvijā valda
nepieredzēti liela vienotība un
gandrīz visa Latvijas sabiedrība
ir Ukrainas pusē. “Protams, no
tiek mēģinājumi šķelt sabied
rību ar Krievijas naratīvu. To
cilvēki dara vai nu apzināti,
mēģinot graut Latvijas valsti,
vai arī ir cilvēki, kuŗi dzīvo
Krievijas informātīvajā telpā
un tic tai,” vērtē Levits. “Man
gan jāsaka, ka beidzamo dienu
notikumi rāda, ka cilvēki, kas
līdz šim ticēja Krievijas meliem,
ir vismaz sākuši domāt vai ir
mazliet dezorientēti – kam ticēt,
kam ne. Protams, mums ir jā
turpina pārliecināt šos cilvēkus.
Galve
nais ir tas, ka Latvijas
sabiedrības lielum lielais vairums
pauž savu viedokli arī sarunās
un dialogos ar šiem cilvēkiem.
Šī ir nostāja, kas demokratiskā
Latvijā ir pilsoniski nepieciešama. Tā atbilst mūsu Satversmei.
Arī ikdienas komūnikācijā šī
nostāja ir jāpauž. Tas ir visefektīvākais līdzeklis, lai šī nelielā
daļa cilvēku, kas mūsu sabied
rībā ir Krievijas informātīvajā
telpā, sāktu domāt.”
Kādi pašreiz ir lielākie
draudi Latvijas sabiedrībai?
Militāri draudi Latvijai nav
lieli, jo esam līdzvērtīga NATO
dalībvalsts, atkārtoti uzsver Lat
vijas valsts prezidents. “Proble
mātisks ir šis Krievijas naratīvs,
kas arī netiešā veidā spīd cauri
daļas cilvēku domāšanā un iztei
kumos. Šī ir pati lielākā problēma.”

2022. gada 12. marts – 18. marts

LAIKS

7

Latvieši protestē pret kaŗu Ukrainā
Vašingtonā DC...

Pēteris Blumbergs: “You are not alone. Dievs, Svētī Latviju! Dievs, Svētī Ukrainu!”

// FOTO: Tatjana Žagare Vītiņa

...Kanzasā

Kanzasas latvieši protesta gājienā pret Krievijas agresiju
Ukrainā devās kopā ar vāciešiem, gruzīniem, ukraiņiem un
amerikāņiem. Viņi arī pievienojās Sarkanā Krusta akcijai,
nosūtot ziedojumus.
// FOTO: Inga Klusa-Curit
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Noskaidroti Gustava Zemgala eseju konkursa laureāti!

Valsts prezidents Gustavs
Zemgals, Latvija, 20. gs. 20.30. gadi
2021. gada novembŗa vidū
tika izsludināts Gustava Zem
gala eseju konkurss, kurā ai
cināja piedalīties 1. – 4. kursu
audzēkņus, 9. – 12. klašu sko
lēnus un diasporas latviešu
skolēnus, rakstot par Gustava
Zemgala un viņa laikabiedru
devumu Latvijai. Konkursa
pirmās vietas ieguvēja ir
Marta Annija Mažeika no
Aknīstes, kas iegūst balvu 500
eiro, otro vietu ieguva Kristīne
Bumbiere no Jelgavas, bet
trešo vietu – Madara Sirvide
no Ozolniekiem.
Konkursa mecenāts ir Gus
tava Zemgala ģimene, bet or
ganizātori – Latvijas Univer
sitātes (LU) fonds un Latvijas
Nacionālais vēstures mūzejs
(LNVM). Atbalstītāji (partneŗi) – Vēstures un sociālo
zinību skolotāju biedrība, kā
arī Latvijas Universitātes Vēs
tures un filozofijas fakultāte.
Darbus vērtēja Toms Ķikuts,
LNVM direktora vietnieks
zinātniskajā darbā; Laila Kun
dziņa, Latvijas Universitātes
fonda izpilddirektore; Ēriks
Jēkabsons, LU Vēstures un
filozofijas fakultātes profesors; Roberts Ķipurs, Vēstures
un sociālo zinību skolotāju
biedrības valdes loceklis; As
trīda Burbicka, LNVM Izglī
tības un komunikācijas depar
tamenta vadītāja. Piedāvājam
mūsu lasītājiem uzvarētāju
esejas.
Marta Annija Mažeika

Gustavs Zemgals
– demokrātijas
simbols

Asaras. Asaras no prieka.
Asaras no sērām. Katarses asa
ras. Līdzi jušanas asaras. Asaras
no smaga darba, no lepnuma.
Asaras kāzās, asaras bē
rēs.
Apziņas asaras un zemapziņas.
Asaras miegā no murga vai varbūt sapņa. Tās visas šķietami
pazītas asaras. Kādas ir asaras,
kad savu paša tēti ievēlē par
prezidentu? Tās noteikti ir
prieka asaras, vai ne? Lepnuma
asaras. Varbūt arī piepildīta
sapņa asaras? Stāstā par Gus
tava Zemgala meitas Annas
asarām skolā, uzzinot, ka tētis
ir ievēlēts par prezidentu, tās ir
pretējas manis pieņemtajām

asarām. Annas asaras bija zem
apziņas asaras. Tās bija līdzi
jušanas asaras tētim un savai
ģimenei, jo tikai viņa zināja, cik
grūts šis lēmums ir bijis Gus
tavam Zemgalam, kas par pre
zidentu kļūt nevēlējās. Stāsts
par Annas asarām manā iz
pratnes veidojumā par Gustava
Zemgala personību ir vitāls, jo
tas atklāj pretstatu. Savukārt
pretstats stereotipam par poli
tiķi ir pats Gustavs Zemgals, jo
stāstā par viņu vadonības vietā
ir līderība, glodenei līdzīgu
glumumu aizstāj godīgums,
populāru lēmumu vietā ir ap
domība un nelokāma uzticība
idejai par demokrātiju. Demo
krātijas ideja nereti ir ideālistiska, par tādu varētu saukt arī
Gustavu Zemgalu, kritiski laika
biedri – par teorētiķi. Tiekšanās
pēc ideāliem bieži rokojas ar
atdalīšanos no realitātes. Gus
tava Zemgala stāstā šo līdz
svaru starp tiekšanos uz ideā
liem un realitāti notur personības veidojoši elementi – pietāte,
profesija un vaļasprieki.
Līderība vadonības vietā
stāstā par Gustavu Zemgalu ir
valstsvīra prasme. Viņš bija uz
ticības persona latviešu inteli
ģences vidū, kas tika aicināts
vadīt sapulces arī biedrībās,
kuŗās viņš nebija biedrs; viņš
vadīja Rīgu, līdz visbeidzot arī
valsti. Toksiskas vadonības vietā
laikabiedri novērtēja Gustava
Zemgala nosvērtumu, spēju
komunicēt ar dažādi un nereti
pat pretēji domājošiem cilvē
kiem. Viņš nebija pirmais –
nedz prezidents, nedz Tautas
padomes priekšsēdētājs, viņš
bija otrais – prezidents, priekš
sēdētāja biedrs, kas “nāca, kad
viņu sauca, un palika malā, kad
viņu nevajadzēja”. Kā kompromisa figūru viņu ievēlēja pēc
J. Čakstes nāves, kad pirmās
deviņās balsošanās reizēs Sa
eima par prezidentu nevarēja
vienoties; viņš vadīja Latvijas
Republikas proklamēšanas ce
remoniju 1918. gada 18. novem
brī, tad, kad Čakste nebija iera
dies. Zemgalam darbs valsts
labā nebija stafete pēc krēsliem
vai varas, tas bija kas lielāks,
viņa paša vārdiem: “Šī lielā darba
un pienākuma apziņa [..],” kas
motivēja veltīt laiku un enerģiju
valsts veidošanai. Viņš apzinājās, ka, lai taptu valsts, ir ne
pieciešams darboties kopā, precīzi veicot savu darbu, – ka
valstī amatpersona ir nevis
augstāka par citiem, bet daļa no
mehānisma – zobrats, kas ir
atbildīga par to, lai riteņi grie
žas. Tas, ka Gustavs Zemgals
nāca pēc Čakstes, nozīmēja, ka
nesavtīga valstsvīra dzīvesceļš
nav fenomens, bet gan izvēle.
Līderība ir spēja iedvesmot,
rādot labu piemēru. Tā pāraug
personības piemērā – jēdzienā,
kas atveido sajūtu, lai tas būtu
godīgums vai viltība vai kāda
cita, ko asociē ar personu. Tad
personības piemērs ar laiku var
kļūt par simbolu. Gluži kā Jānis
Čakste, kas simbolizē Latvijas
valsts tēvu, vai Kārlis Ulmanis,
kam pieder vesels vēstures
posms vien, Gustavs Zemgals ir
simbols nelokāmai uzticībai
demokrātijai. Viņš simbolizē

cilvēka tiekšanos pēc ideāla.
“Godīgais Gustapiņš” šī iesme
jošā iesauka jau vien norāda,
cik nopietni Gustavs Zemgals
attiecās pret demokrātiskām
vērtībām. Praksē, kā norāda
vēsturnieks Aivars Stranga, de
mokrātija ir “nogurdinoša kom
promisu meklēšana, kas var
ātri apnikt [..].” Taču Gustavs
Zemgals uzticējās demokrātijas
procesam, kaut tas bija lēns un
rutīnām pārņemts. Manā ie
skatā tas bija divu iemeslu dēļ.

tāpēc piedalījās Rīgas Jaunā
teātra tapšanā, pastarpināti arī
mākslinieciskajā vadībā arī
tāpēc, ka viņa draugi un domubiedri, kā Rainis un Aspazija,
bija dramaturgi. Klusums un
vienkāršums gan nenozīmēja,
ka Zemgals jutās atvasināts no
inteliģences un sabiedrības
augstākā slāņa. Viņa draugu
lokā bija arī Benjamiņu pāris,
Alberts Kviesis, Kārlis Skalbe
un citas sabiedrībā pazīstamas
personas. Ārišķības un iznesī-

“Kamēr daži politiķi tieši politisko skatuvi
izmantoja izrāžu iestudēšanai, G. Zemgals māk
sliniecisko enerģiju veltīja, lai teātris tiktu spēlēts
teātrī, tāpēc piedalījās Rīgas Jaunā teātra tap
šanā, pastarpināti arī mākslinieciskajā vadībā
arī tāpēc, ka viņa draugi un domubiedri, kā
Rainis un Aspazija, bija dramaturgi.”
Pirmkārt, dominējoša Gustava
Zemgala personības šķautne
bija pieticība – kandidēt prezi
denta amatam viņu pierunāja
Fēlikss Cielēns, kandidēt otrajam amata termiņam viņš ne
vēlējās, no ordeņiem viņš mē
ģināja atteikties, personīgo
dzīvi nepārņēma intrigas un
skandāli un pusslēptās sarunās
par valdību veidošanu viņš ne
piedalījās. G. Zemgals vēlējās
vienkāršību protokola pom-

bas vietā viņš izvēlējās nefor
mālas sarunas un pasākumus
kā kāršu spēles vakarus, kuros
spēja likt lietā savu labo humora izjūtu. Gustava Zemgala
mazmazdēla Mārtiņa Ander
sona atmiņās ir ģimenes stāsts,
par to, ka siltākās sarunas starp
Prezidentu Zemgalu un Zvied
rijas karali Gustavu V. karaļa
vizītes laikā Latvijā 1929. gadā
notika kādā vakarā prezidenta
pilī, Zemgala meitas Annas

Gustava Zemgala stāsts ir stāsts par to, kā top
demokrātija un kā top valsts. Mums jātur šis
stāsts cieņā, jo zinām, ka Latvijā, pazūdot
demokrātijai, pazudīs arī valsts.
pozitātes un ceremoniju vietā.
Otrkārt, viņš spēja atrast līdz
svaru starp pienākumu un aizraušanām. Laikā, kad Gustavs
Zemgals neveica amatpersonas
pienākumus, savu enerģiju viņš
ieguldīja darbā – prāts tika
nodarbināts ar tiesību zinātnes
mīklām, strādājot par juristu
un advokātu, kas bija viņa
sirdsdarbs, ko nereti vēlējās
veikt vairāk kā darbu valsts
pārvaldē, piemēram, atsakoties
no Satversmes Sapulces depu
tāta mandāta, lai darbotos ad
vokatūrā. Kamēr daži politiķi
tieši politisko skatuvi izmantoja
izrāžu iestudēšanai, G. Zemgals
māksliniecisko enerģiju veltīja,
lai teātris tiktu spēlēts teātrī,

tabakas pīpes pārdomām.
Emocionālo izlādi Gustavam
sniedza dzeja un māksla, ko
viņš uzņēma un darbojās tās
radīšanā, savukārt interese par
sportu un dalība medībās –
adrenalīnu un dzīvessparu.
Kā var kļūt par demokrātu?
Par “demokrātijas draugu”, kā
savās runās tautu dēvēja pats
Zemgals? Tas sākas ar skatījumu par dzīvi, kas Gustavam
Zemgalam veidojās jau bērnībā.
Dzimis Džūkstē, amatnieka
ģimenē kā jaunākais dēls, viņš
iepazina pieticīgu dzīvi un
darbu. Vēlāk pārceļoties uz
Pāvilostu – arī jūru. Līdzīgi kā
Aivars Stranga raksturo Gus
tava Zemgala tapšanu par
prezidentu kā “nejaušību”, tāpat
dzīvesceļš, kas no lauku amatnieka jaunākā dēla līdz valsts
prezidentam savā ziņā ir skatāma kā nejaušība vai izdevība,
ko sniedza G. Zemgala brāļa
Roberta finansiālie panākumi
lielajā Rīgā. Tas atļāva Rober
tam uzņemt Gustavu savā
paspārnē un izskolot. Ar Rīgu
un tās vienkāršajiem ļaudīm
Gustava Zemgala pasaules uztvere iesākās. Darbojoties amatnieku biedrībās, Jaunās strāvas
pulkā, viņš saprata, cik nozī
mīga sabiedrības attīstībai ir
vienlīdzība kā pašsaprotama
vērtība. Par demokrātu Gus
tavu Zemgalu izveidoja izglī
tība, kas, kā atzīst vēsturnieks
A. Stranga, ir liberālas demo
krātijas pamatā. Tās bija Rīgas
skolas un pēcāk jurisprudences
studijas Maskavā, kas ļāva Zem
galam izveidot izpratni, kā idea
lizētās vērtības ir ieviešamas
dzīvē – ar demokrātisku valsts
pārvaldi. Vienu brīdi Gustavs
Zemgals bija pat starp ra
di
kāldemokrātiem. Paradoksāli,
ka vēsturnieks Inesis Feldmanis
Zemgalu raksturo kā galējību
pretinieku, tomēr viena galējība
viņam piemita – galēja uzticība
demokrātijai. Šim lēnajam, ik
dienišķajam, rutīnas procesam,
kas var ātri apnikt; ticība, ka
darbs demokrātiskai valstij ir
“goda darbs”. Gustava Zemgala
personības piemērs māca par
mums klātesošo, taču ne visiem
vienādi saprasto demokrātijas
jēdzienu. Viņa dzīves stāsts
nenoliedz demokrātijas nepilnības un izgaismo to, ka šis
goda darbs ir arī smags darbs.
Vai mūsdienās ir vēl kāds
radikāldemokrāts?
Sēru asaras un lielai daļai –
dziļā cieņā asaras, kad Gustavs
Zemgals nomira 1939. gadā vēl
pirms Latvijas okupācijas. Arī
bērēs Zemgals gribēja iztikt bez
greznības – Doma baznīcas
vietā “Zemgala kases” nams
Barona ielā, kam bija māju
noskaņa. Zemgala vietā simbols par līderību, kas rāda ar
piemēru, nosvērtumu, racionalitāti; par tiekšanos pēc idejām,
par to kā tās aizrauj un dod
enerģiju strādāt. Gustava Zem
gala stāsts ir stāsts par to, kā top
demokrātija un kā top valsts.
Mums jātur šis stāsts cieņā, jo
zinām, ka Latvijā, pazūdot
demokrātijai, pazudīs arī valsts.

klavieru skaņu pavadībā. Par
to, ka Zemgala nosvērtība ne
nozīmēja aukstumu un garlai
cīgumu, liecina arī asprātīgie
izsaucieni no Saeimas tribīnes.
Tāpat par sava tēta humoru
stāstīja arī Zemgala meita
Anna, atceroties, kā viņas klāt
būtnē G. Zemgalu mēģināja
pierunāt pieņemt Zviedrijas
valsts apbalvojumu, par ko
Zemgals jautājis Annai: “Anniņ,
vai tu gribi briljantus?”, kurus
Anna gan nedabūjusi, jo Zem
gals nepieņēma ordeni ne pēc
sarunām ar sūtni Zviedrijā,
nedz Ārlietu ministrijā. Arī
fotogrāfijās, starp kurām bieži
redzama prezidentāla nopiet
Kristīnes un Madaras esejas
nība, iezogas kāds smīns no lasiet nākamajā Laika numurā.
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Kaŗš Ukrainā: notikumi, sankcijas, atbalsts
Ziņas īsumā avīzes iznākšanas dienā 7. martā

Kopš kaŗa sākuma 24. februā
rī līdz 7. martam Ukrainā at
griezušies vairāk nekā 140 000
cilvēku. No ārzemēm atgriezušies
143 000 cilvēku, lielākoties vīrieši,
ziņo Ukrainas Robežsardze. Cil
vēki atgriezušies, lai palīdzētu sa
vai zemei kara apstākļos.
No Ukrainas 12 kaŗa dienās
izbraukuši 1,7 miljoni cilvēku,
lielākoties sievietes un bērni, arī
sirmgalvji. Aizbrauc arī ārvalstu
studenti. Bēgļi dodas uz Poliju un
Rumāniju, daļa uz Moldovu. Pēc
tam daudzu ceļš ved uz Baltijas
valstīm, arī Dāniju, Nīderlandi
un citām Eiropas valstīm. 11 kaŗa
dienās Ukrainā ieradušās arī
kravas ar humāno palīdzību, kas
atsūtīta no ārvalstīm.
Krievijas armija 12 kaŗa die
nās Ukrainā ir izpostījusi vai
pilnībā sagrāvusi 202 skolas un
34 slimnīcas, 1500 dzīvojamās
mājas, to skaitā arī daudzdzīvokļu mājas, 7. martā tviterī paziņoja
prezidenta Volodimira Zelenska
kancelejas vadītāja padomnieks
Michailo Podoļaks. Viņš arī infor
mēja, ka vairāk nekā 900 apdzī
votas vietas Ukrainā ir pilnībā bez
elektrības, ūdens un siltuma.
Kopš kaŗa sākuma Ukrainā
bojā gājušo civiliedzīvotāju
skaits varētu pārsniegt tūkstoti,
to skaitā dzīvību zaudējušo bērnu
skaits, visticamāk, tuvojas simtam. Kaŗa apstākļu dēļ datu ap
kopošana kavējas, daudzus upu
ŗus joprojām atrod zem sagrauto
māju drupām. Arī ANO atzīst, ka

dati ir neprecīzi un mainās katru
dienu.
Zelenskim piešķir prestižus
ārvalstu apbalvojumus. Ukrai
nas prezidents Volodimirs Ze
lenskis kara laikā ar valstī iebru
kušo Krieviju ir saņēmis Latvijas
Viestura ordeni. Ordeņa kapituls
1. martā pieņēma vienbalsīgu lē
mumu
apbalvot
Ukrainas
prezidentu Volodimiru Zelenski
ar Viestura ordeņa pirmo šķiru
par savas valsts un zemes
nelokāmu aizsargāšanu.
Čechijas prezidents Milošs Ze
mans pieņēmis lēmumu piešķirt
Volodimiram Zelenskim augs
tāko valsts apbalvojumu – Baltās
lauvas ordeni. Zemans uzsvēra,
ka Zelenskis izrādījis patiesu
drosmi, palicis galvaspilsētā
Kijevā, vada tās aizsardzību un
neizmantoja ASV piedāvāto
iespēju evakuēties.
Ukrainas prezidents saņems
arī Ronalda Reigana Brīvības
balvu. ASV bazētā bijušā
prezidenta Ronalda Reigana
fonda un institūta izplatītajā
paziņojumā norādīts, ka balva
tiek piešķirta par drosmīgu cīņu
pret tirāniju un nelokāmu nostāju brīvības un demokratijas
aizsardzībā.
12 kaŗa dienās Krievijas ar
mija Ukrainā zaudējusi vairāk
par 11 000 kaŗavīru, 290 tankus,
46 lidmašīnas un 69 helihopterus, ziņo Ukrainas Aizsardzības
ministrija.
Krievija pavēl kritušos ano-

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S

ĪRIJA.

26. februāŗa pēcpusdienā pie Galvenās pasta ēkas
(General Post Office – GPO) Dublinas centrā pulcējās ukraiņi,
Ukrainas vēstniecības Īrijā pārstāvji, tai skaitā, Ukrainas vēstniece
Īrijā Larisa Gerasko, un dažādu tautu pārstāvji, lai paustu atbalstu
Ukrainai un ukraiņu tautu. Klātesošos uzrunāja Polijas, Lietuvas un
Latvijas vēstnieki, uzsverot solidāritāti un atbalstu Ukrainai.

ES vēstnieki Īrijā pulcējas Ukrainas atbalsta akcijā. 24. februārī
ES dalībvalstu vēstnieki Īrijā, t. sk., Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis
Sīlis, pulcējās pie Ukrainas vēstniecības Īrijā, lai paustu soli
dāritāti Ukrainai un ukraiņu tautai.

nīmi aprakt brāļu kapos vai to
līķus iznīcināt. Krievijas Aizsar
dzības ministrija devusi rīkoju
mu atņemt personu apliecinošos
dokumentus kaŗavīriem, kas pie
dalās uzbrukumā Ukrainai, iz
vērtē iespēju kritušos apglabāt
brāļu kapos Baltkrievijas terri
torijā, liecina ukraiņu rīcībā
nonākušais dokuments. Dokumentā izteikta arī prasība “visīsā
kajā laikā” nokārtot kritušo līķu
izvešanu, to veicot slepus naktī,
un, ja līķus nav iespējams izvest,
tie iznīcināmi uz vietas.
Krievija sāk normēt pirmās
nepieciešamības pārtikas pre
ces. Pieņemoties spēkā sankci
jām, kam Maskava pakļauta pēc
kara uzsākšanas pret Ukrainu,
Krievijas mazumtirgotājiem nāk
sies ierobežot pirmās nepiecieša
mības pārtikas produktu tirdz
niecību, lai tādējādi cīnītos ar
spekulāciju “melnajā tirgū”, 6.
martā paziņojusi valdība. Rubļa
kurss strauji krīt, 7. marta va
karā tas saniedza 158 rubļus par
1(vienu) eiro un 142 rubļus par
1 (vienu) dolaru.
Kopš kaŗa Ukrainā pirmās
dienas Krievijā notiek iedzīvo
tāju protesti pret kaŗu, arī pret
Putinu, tajos aizturēti vismaz
10 000 cilvēku.
RL/RFE pārtrauc darbību
Krievijā. ASV financētā raidsa
biedrība “Radio Brīvība”/”Radio
Brīvā Eiropa” (RL/RFE) sestdien
paziņojusi par darbības apturē
šanu Krievijā. RL/RFE savu lē
mumu skaidro ar bankrota pro
cedūru, ko Krievijas varasiestādes sākušas pret raidsabiedrību,
pieaugošo policijas spiedienu
pret RL/RFE žurnālistiem un
jauno mediju likumu Krievijā.
“Šis nav lēmums, ko RL/RFE
pieņēmusi pēc savas gribas, bet
lēmums, ko mums uzspiedis
Putina režīma uzbrukums pa
tiesībai,” paziņojis RFE/RL prezidents Džeimijs Flaijs.
Arī Lielbritanijas raidsabiedrī
ba BBC, Italijas sabiedriskais te
lekanāls RAI, Vācijas sabiedris
kās raidorganizācijas ARD un
ZDF, ASV telekanals CNN,
aģentūra “Bloomberg”, Spānijas
ziņu aģentūra EFE un Kanadas
sabiedriskā
raidorganizācija
“CBC/Radio-Canada” ir paziņo-

juši par savas darbības apturēšanu Krievijā pēc likuma
pieņemšanas par grozījumiem
Krievijas Kriminālkodeksā, kas
paredz līdz 15 gadiem ilgu
cietumsodu par “viltus ziņām”.
Likums paredz, ka viltus ziņa ir
arī tad, ja saistībā ar Ukrainu tiks
lietots vārds “kaŗš”.
Krievijā tiek aizliegti neat
karīgie mediji. Slēgts neatkarī
gais televīzijas kanals “Doždj” un
radiostaciju “Eho Moskvi” un tās
tīmekļa vietne. No Krievijas jau
aizbraukuši 150 žurnālisti, kuŗi
bija spiesti pamest valsti, jo nav
iespējams vēstīt patiesību un
sākusies arī žurnālistu izsekošana un ir iespējams viņu arests.
Krievijā nobloķē Facebook
un Twitter. Krievijas federālais
sakaru, informācijas technoloģiju un masu komunikāciju uzrau
dzības dienests “Roskomnadzor”
nolēmis Krievijas territorijā blo
ķēt sociālos tīklus Facebook un
Twitter, pavēstīja dienests. Pēc
Krievijas pieņemtajiem grozīju
miem kriminālkodeksā, kas
paredz bargus sodus par “viltus
ziņu” izplatīšanu, arī Lielbrita
nijas raidsabiedrība BBC uz
laiku pārtrauc darbu Krievijā,
paziņojis medija ģenerāldirek
tors Tims Deivijs.
Krievijas izraisītā kaŗa 12 die
nās Krievijas tirgu pametušas
vai arī slēgušas savus veikalus
lielas un slavenas pasaules
kompānijas visdažādākajās no
zarēs, arī aviosabiedrības. Krie
vijas tirgu pametusi Latvijas lid
sabiedrība “airBaltic”, darbu
Krievijas tirgū apturējusi vācu
“Lufthansa Eiropas un pasaules
lielās aviokompānijas.
ASV maksājumu karšu kom
pānijas Mastercard un Visa pār
traukušas darbību Krievijā, rea
ģējot uz tās iebrukumu Ukrainā.
6. martā par darbības pārtrauk
šanu Krievijā un Baltkrievijā pa
ziņoja arī ASV maksājumu karšu
kompanija American Express.
Darbību pārtrauc arī Starptau
tiskā maksājumu kompanija
PayPal, tā pievienojoties virknei
finanču un technoloģiju kom
paniju, kas apturējušas savus pa
kalpojumus Krievijā tās uzbrukuma Ukrainai dēļ.
ASV videostraumēšanas plat-

forma “Netflix” pārtrauks sniegt
pakalpojumus Krievijā. Saistībā
ar Krievijas iebrukumu Ukrai
nā starptautiskās auditorfirmas
KPMG un “PriceWaterhouse
Coopers” (“PwC”) svētdien, 6.
martā, paziņojušas par darbības
pārtraukšanu Krievijā.
Krievija izvirzās pirmajā vie
tā pēc sankciju skaita. Krievija
pēc iebrukuma Ukrainā ir kļu
vusi par valsti, pret kuru noteikts
vislielākais sankciju skaits, šai
ziņā apsteidzot Irānu, Sīriju un
Ziemeļkoreju, ziņo aģentūra
“Bloomberg”. Saskaņā ar globālo
datubāzi Castellum.ai, kas apseko pasaulē noteiktās sankcijas,
pret Krieviju kopš 22. februāra ir
noteiktas 2778 jaunas sankcijas.
Kopējais pret Krieviju noteikto
sankciju skaits ir pieaudzis līdz
vairāk nekā 5530.
Krievija par “nedraudzīgām”
atzīst ES valstis, Lielbritaniju,
ASV, Japānu. Krievijas valdība
apstiprinājusi ārvalstu uzskaitī
jumu, kas pret Krieviju, Krievijas
uzņēmumiem un pilsoņiem
veic “nedraudzīgas darbības”. Sa
rakstā iekļautas Eiropas Savienī
bas dalībvalstis, Islande, Kanada,
Lihtenšteina, Mikronēzija, Mo
nako, Jaunzēlande, Norvēģija,
Korejas Republika, Sanmarīno,
Ziemeļmaķedonija, Singapūra,
ASV, Taivāna, Ukraina, Meln
kalne, Šveice un Japāna.
Krievija iesūtījusi Ukrainā
95% spēku, ko Maskava bija sa
koncentrējusi pie tās robežām,
paziņojis Pentagons. “No aptuveni 170 000 kaŗavīru, kas bija
izvietoti gar Ukrainas robežu
Krievijas un Baltkrievijas territo
rijā, aptuveni 95% šobrīd atrodas Ukrainas iekšienē,” paziņo
jusi augsta ranga Pentagona
amatpersona.
Jaunzēlande gatavo likumu
par sankcijām pret Krieviju.
Jaunzēlande paplašinās sankcijas
pret Krieviju, pirmo reizi savā
vēsturē ieviešot autonomu sankciju režīmu.
Rietumi lūdz apturēt Krievi
jas darbību Interpolā. Martā
vairākas rietumvalstis, ieskaitot
Lielbritaniju un ASV, aicinājušas
Interpolu apturēt Krievijas dalī
bu organizācijā.

(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I J A D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
***
Ukrainas atbalsta gājienā piedalās tūkstošiem cilvēku
5. martā Valsts prezidents
Egils Levits, Latvijas Tautas frontes vadītājs Dainis Īvāns, Eiropas
Parlamenta deputāte Sandra Kal
niete, eksprezidents Raimonds
Vējonis, mācītājs Juris Cālītis un
citi sabiedrībā plaši pazīstami
cilvēki piedalījās atbalsta gājienā
Rīgā “Kopā par Ukrainu! Kopā
pret Putinu!”.

Demonstrācijas dalībnieki nesa
Ukrainas karogus un plakātus,
kuŗos tostarp iekļauta nu jau
leģendārā fraze par to, kurp
vajadzētu doties Krievijas kaŗa
kuģim. Turp doties aicināts arī
Krievijas diktators. Mītiņā tika
vests arī krātiņš jeb “cietuma
kamera”, kuŗā ievietota Putinam
līdzīga lelle.
Uz neilgu laiku dalībnieki ap
stājās pie Krievijas vēstniecības,
lai skandētu “Rokas nost no
Ukrainas!”, bet pēc tam turpināja doties uz Ukrainas vēstniecību, pie kuŗas uzstādīta skatuve
mūzikālajiem priekšnesumiem
un runām. Mūziķi pasākumā
atska
ņoja Ukrainas himnu un
Latvijas himnu, dziedāja koris.
Mītiņā tika turēts arī vairāk nekā
desmit metrus gaŗš Ukrainas
karogs.
***
“Esam plecu pie pleca
ar latviešiem”
Vizītē Latvijā 5. martā bija ie
radies augstākais ASV bruņoto
spēku ģenerālis – Apvienotās
šta
bu priekšnieku komitejas
priekšsēdētājs Marks Millijs.
Viņš tikās ar mūsu bruņoto spē
ku augstāko vadību un apmeklē
ja arī savus tautiešus – Ādažu
bāzē dislocētos kaŗavīrus.

Marks Millijs (attēlā no labās)
sarunā ar NBS amatpesonām

***
Entonijs Blinkens:
ASV turpinās ar savu
kaŗaspēku stiprināt
Baltijas valstu drošību
Krievijai ir jāizbeidz pašas
uzsāktais karš Ukrainā, bet ne
pieciešamības gadījumā Ameri
kas Savienotās Valstis būs gatavas aizsargāt savus sabiedrotos
Baltijā un Austrumeiropā. To 7.
martā, viesojoties Rīgā, aplieci
nāja ASV valsts sekretārs Ento
nijs Blinkens.
ASV valdības pārstāvis tikās ar
Valsts prezidentu Egilu Levitu,
premjērministru Krišjāni Kari
ņu un ārlietu ministru Edgaru
Rinkēviču, lai apspriestu Krie
vijas agresiju Ukrainā un dro
šības situāciju reģionā.
***
Rietumi sūta spēcīgu signālu
Putina režīmam par kaŗa pārtraukšanu Ukrainā

Valsts prezidents Egils Levits
tiekas ar ASV valsts sekretāru
Entoniju Blinkenu
7. martā Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī tikās ar
ASV valsts sekretāru Entoniju
Blinkenu (Mr Antony Blinken),
pievēršoties visiem aktuālajiem
tematiem par drošības situāciju
reģionā, Putina režīma kaŗu pret
Ukrainu, kā arī jautājumiem sai
stībā ar transatlantisko ekonomisko attiecību stiprināšanu.
Valsts prezidents pateicās ASV
valsts sekretāram par stingro
vēsti, ko šajos ģeopolītiskajos ap
stākļos nes šī vizīte Baltijas re
ģionā un par Latvijas un Baltijas
reģiona territorijā papildu izvie
totajiem spēkiem. Sarunā tika
pārrunāti visi iespējamie atbalsta mechanismi, ko Eiropas Sa
vienība (ES) un NATO var ie
darbināt Ukrainas cīņā pret Pu
tina režīma iebrukumu. Līdzte
kus jau sniegtajai un vēl plāno
tajai palīdzībai Valsts prezidents
uzsvēra arī to, ka bez kavēšanās
Ukrainai ir jāpiešķir ES kandi
dātvalsts statuss, ko jau ir atbal
stījušas astoņas ES dalībvalstis.
Ņemot vērā aktuālo drošības
situāciju reģionā, E. Levits aici
nāja nostiprināt ASV spēku un
spēju klātbūtni Baltijas valstīs.
ASV valsts sekretārs sarunā
norādīja: ASV turpina uzsvērt –
jebkuŗa agresija pret kādu no
dalībvalstīm nozīmēs agresiju
pret visu NATO. E. Levits un E.
Blinkens arī apspriedās par
nepieciešamību pielāgot NATO
2030 stratēģiskās attīstības koncepciju, ņemot vērā Krievijas
agresiju pret Ukrainu.

Pārrunājuši notikumus Ukrai
nā un sadarbības stiprināšanu ar
Latvijas aizsardzības ministru,
ASV virsnieki devās uz Ādažu
militāro bazi, kur nolika svecītes kritušo kaŗavīru piemiņas
vietā un tad devās aprunāties ar
bazē dislocētajiem ASV kaŗa
vīriem.
“Jūs esat šeit, lai apliecinātu
mūsu latviešu brāļiem un mā
sām, ka mēs stāvam un stāvēsim
ar viņiem plecu pie pleca. Jūs
esat šeit arī, lai sūtītu ziņu citām
***
valstīm, jo īpaši – Krievijai, ka Andra Levite tiekas ar bēgļiem
nevajag
neaicināti
šķērsot
no Ukrainas
NATO valstu robežas,” teica
7. martā Valsts prezidenta dzī
Millijs.
vesbiedre Andra Levite apcie

moja Ukrainas iedzīvotājus, kuŗi
2. martā ar diviem autobusiem
bija ieradušies Latvijā, lai patvertos no kaŗadarbības.“Es priecā
tos, ja mums būtu cits iemesls,
kāpēc mēs šodien tiekamies. Es
ceru, ka jūs jūtaties šeit, Latvijā,
drošībā, ka kaut cik varat uzturēt
kontaktu ar radiem, draugiem
un kaimiņiem Ukrainā, lai zi
nātu, kā viņiem klājas,” tā bēgļus
no Ukrainas uzrunāja A. Levites
kundze. “Es pati esmu augusi
bēgļu ģimenē, tāpēc ceru, ka
jums šis posms būs pēc iespējas
īsāks, ka jums nevajadzēs ga
diem ilgi dzīvot trimdā un ka jūs
varēsiet atgriezties savās pilsē
tās,” sacīja A. Levite.
***
Latvijā ierodas augstas ārzemju amatpersonas
8. martā, vizītē Latvijā ierodas
NATO ģenerālsekretārs Jenss
Stoltenbergs, Kanadas premjēr
ministrs Džastins Trudo, kā arī
Spānijas premjērs Pedro Sančess.
Ar ārvalstu amatpersonām tiksies Valsts prezidents Egils Levits,
premjeram Krišjānim. Kariņam
paredzētas divpusējās tikšanās
ar Trudo, Sančesu un Stolten
bergu, kuŗu laikā tiks pārrunāta
aktuālā drošības situācija Eiropā
saistībā ar Putina režīma iebrukumu Ukrainā.
Tāpat paredzēta atsevišķa Bal
tijas valstu valdības vadītāju tik
šanās ar Trudo, kuŗā Igaunijas
premjērministre Kaja Kallasa un
Lietuvas premjērministre Ingrī
da Šimonīte sarunai pievienosies videokonferences formātā.
Latvijā Kanadas premjērmi
nistra Džastina Trudo (Justin
Trudeau) delegācijas sastāvā Lat
vijā ierodas Kanadas nacionālās
aizsardzības ministre Anita An
anda (Anita Anand) un Kanadas
Bruņoto spēku komandieris ģe
nerālis Veins Eirs (Wayne Eyre).

***
Latvijas pilsoņi pievienojas
Zemessardzei
Pēdējās četrās dienās Zemes
sardze saņēmusi 440 pieteikumus par vēlmi pievienoties brīv
prātīgajam dienestam, intervijā
LTV raidījumā “Rīta Panorāma”
atzina Zemessardzes koman
dieris brigādes ģenerālis Egils
Leščinskis. Vislielākā Latvijas
pilsoņu interese ir par dienestu
Zemessardzes 1. Rīgas brigādē –
tur saņemti aptuveni 250 pieteikumu.
Zemessardzes apkopotie dati
arī liecina – Latvijas pilsoņu in
terese par brīvprātīgo dienestu
ir vēl lielāka nekā pašlaik aiz
pildīto anketu skaits, jo daudzi
vispirms zvanījuši uz rekrutē
šanas tālruni vai atstājušu savu
tālruņa numuru mājas lapā
www.esizemessargs.lv, izrādot in
teresi par pievienošanos Zemes
sardzei. Tas nozīmē, ka tuvāko
dienu laikā šis skaits varētu vēl
pieaugt.
***
Latvija atbalstīs Ukrainu
ANO Starptautiskajā tiesā
lietā pret Krieviju
Ukraina 27. februārī oficiāli
iesniegusi prasību pret Krieviju
ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā,
pieprasot saukt Krieviju pie at
bildības par jēdziena genocīds
izkropļošanu, lai attaisnotu ag
resiju.
Latvija atbalstīs Ukrainu Starp
tautiskajā tiesā prāvā par to, ka
Krievija izkropļo jēdzienu geno
cīds, par valdības lēmumu tviterī
paziņoja ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs (Jaunā Vienotība).
Ministrs norādīja, ka Latvija Uk
rainas prasību atbalstīs kā trešā
puse.
***
Latvija sniedz atbalstu
Ukrainai, bet karadarbībā
Ukrainā NBS neiesaistīsies
Latvijas aizsardzības ministrija palīdz Ukrainas bruņotajiem
spēkiem, kas cīnās ar Krievijas
iebrukumu, taču mūsu valsts
bruņotie spēki kaŗadarbībā Uk
rainā neiesaistīsies, intervijā
LTV sacīja aizsardzības ministrs
Artis Pabriks (attēlā). Ukraina
lūdza NATO palīdzību, lai slēgtu savu gaisa telpu. Taču NATO
atsakās spert šādu soli. NATO
iesaiste nozīmētu nostāšanos
tiešā kon
fliktā ar Krieviju,
skaidroja ministrs.

Džastins Trudo
Ārvalstu amatpersonu vizīšu
nolūks ir ar Latvijas amatper
sonām pārrunāt drošības situā
ciju Baltijas reģionā saistībā ar
Krievijas uzsākto kaŗu pret Uk
rainu, kā arī Kanadas papildu
spēku – artilērijas vienības ar
100 kaŗavīriem – nosūtīšanu uz
Latviju tuvākajā laikā. 8. martā,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
Rīgas pilī tikās ar Kanadas prem
jērministru Dž. Trudo, kā arī
kopā ar Kanadas aizsardzības
nozares vadību piedalījās kopīgā Kanadas un Baltijas valstu
ministru prezidentu sanāksmē.

“Ja ir tiešs kaŗš starp NATO un
Krieviju, tad iznākums nez vai
būs labvēlīgs jebkuŗam. (..) Ja
sāktos karš starp NATO un
Krieviju, Krievija, būdama vājā
kā puse, droši vien izmantotu
jebkuŗus līdzekļus. Mēs nevaram
pieļaut situāciju, kur krieviem
jāšauj pa mūsu lidmašīnām un
mums jānovāc krievu lidmašī
nas. To mēs atļauties nevaram,”
skaidroja Pabriks. “Latvijas bru
ņotie spēki neiesaistīsies kara
dar
bībā Ukrainā, bet Latvijas

Aizsardzības ministrija palīdz
24 stundas diennaktī Ukrainas
bruņotajiem spēkiem,” sacīja
Pabriks.
***
Latvietis palīdz aizsargāt
Ukrainu no Krievijas kaŗaspēka
Latvietis – rezerves pulkvež
leitnants Valdis Jurgelāns –
pievienojies Ukrainas armijai un
kļuvis par Poltavas reģiona ter
ritoriālo spēku stāba priekšnieka
vietnieku. Jurgelāns sarunā ar
Latvijas Televīziju (LTV) stāstīja,
ka viņa sieva ir no Ukrainas, pie
kuŗas pārcēlies dzīvot tikai pērnā
gada vasarā. Viņam ir augstākā
militārā izglītība.
Valdis Jurgelāns: Mana sieva
nāk no Poltavas, tāpēc es pārcē
los uz šejieni. Sākoties kaŗam,
otrajā dienā nolēmu: nav, ko
gulēt, un pieteicos territoriālajos spēkos. Sākot no 26. februāŗa,
es sāku pildīt dienestu vienā no
Poltavas rajona territoriālo spē
ku bataljoniem stāba priekšnie
ka vietnieka amatā. Es praktiski
nodarbojos ar plānošanu, kaujas
plānošanu un tādām lietām.
Territorijā notiek diversijas, iz
lūki jau ir iesaistījušies kaujas
darbībā, ir notikušas cīņas. Jur
gelānam tika jautāts – Vai Jums
ir spēks un apņēmība cīnīties
tālāk? “Protams, un ļoti liela.
Poltavas rajons ir pauguraine,
praktiski kaujas notiek tikai uz
ceļiem. Viss ir nokomplektēts,
cilvēki gaida, kad varēs pieteikties. Cilvēki ir noskaņoti cīnī
-
ties – pat ar plikām rokām, bez
ieročiem stājas pretī ienaidniekam.
***
Piemin Brīvības cīņās kritušo
pulkvedi Oskaru Kalpaku
Pirms 103 gadiem Kurzemē
Brīvības cīņu laikā krita Pirmā
latviešu atsevišķā bataljona ko
mandieris Oskars Kalpaks.

Pulkvedis Kalpaks vienlaikus
ir piemērs gan mūsdienu virs
niekiem, gan apliecinājums kaŗa
absurdam, jo viņš krita nejaušā
sadursmē ar vācu Dzelzsdivīziju,
kas tobrīd bija Latvijas sabiedrotie. Daudzviet Latvijā norisinājās
Kalpakam veltīti piemiņas pasā
kumi.
Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) vadība 6. martā,
nolika ziedus pie Kalpaka pie
minekļa Esplanādē. Kā uzsvēra
NBS Apvienotā stāba priekš
nieks Imants Ziediņš – pulkvedis Kalpaks ir paraugs arī mūsdienu virsniekiem.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
un Sallija Benfelde
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Kāda mīta sairums

JURIS
LORENCS
Ukraina turpina varonīgi cīnī
ties. Krievijas kaŗaspēks mainījis taktiku, no tiešiem uzbrukumiem tas pārgājis uz pilsētu ap
šaudi un bombardēšanu. Visa
pasaule redz šaušalīgas ainas –
sagrautas dzīvojamās mājas, sko
las, slimnīcas, bērnudārzus un
baznīcas. Sievietes spiestas dzem
dēt bumbu patvertnēs. Bēg
ļu
skaits tuvojas diviem miljoniem
cilvēku. Parallēli “karstām zi
ņām” no frontes norisinās pa
tiesi gigantiski vēsturiski procesi. Viens no tiem – tā saucamās
“krievu pasaules” mīta sabrukums. Pēdējos gadus Putins un
viņa propagandisti nenogurstoši atkārtoja saukli, ka pastāvot
īpaša “krievu pasaule”, kuŗu sais
tot mistiskas “garīgās saites”,
pirmām kārtām krievu valoda
un Krievu pareizticīgā baznīca.
Ka Ukraina, sevišķi tās austrumu un dienvidu reģioni, esot
dabiska “krievu pasaules” daļa,
kuŗai jāatgriežas “mātes Krievi
jas” klēpī. Tagad izrādās, ka tas
bijis vien vēlmju domāšanā bal
stīts mīts.
Vispirms par valodu. Es pats
esmu pabijis vairākās pilsētās,
kur patlaban notiek kaŗadarbī-
ba – Mariupolē, Hersonā, Niko
lajevā. Atklāti sakot, ukraiņu

SALLIJA
BENFELDE
Krievijas iebrukums Ukrainā
ir spilgti izgaismojis Putina re
žīma nostāju un uzskatus, kas
civilizētajai pasaulei nav pieņe
mami un ir pat nesaprotami joprojām.
Krievijas armija nekaŗo ar ar
miju, Krievija kaŗo ar civiliedzī
votājiem un tos iznīcina.
Pirmkārt, Putina režīmam cil
vēks nav vērtība. Nav svarīgi,
kāda ir etniskā izcelsme, tautība,
reliģiskā pārliecība vai pilsonība. Cilvēki šī režīma acīs ir tikai
“lielgabalu gaļa”, masa, ko var vai
nevar izmantot savu mērķu sa
sniegšanai. Arī tad, ja tā ir node
rīga “masa”, to var iznīcināt jeb
kuŗā brīdī, kad tā sāk traucēt vai
ir padarījusi savu darbu.
Otrkārt, Putina režīms neievē
ro un negrasās ievērot nekādas
vienošanās, līgumus vai kon
vencijas. Tas ir tikai aizsegs, ko
var izmantot, ja kādā brīdī tas ir
izdevīgi, bet kas Putina izpratnē
ir pat vājuma pazīme, ja kaut kas
patiešām tiek ievērots. Pie
mē
r
am, Budapeštas memorands.
Krievija to parakstīja 1994. gadā,
un tas nozīmē: ja Ukraina pār
trauks būt kodollielvalsts un iz
vedīs no savas territorijas kaujas
kodolgalviņas, tad Krievija ap
ņemas ievērot Ukrainas suvere
nitāti un territoriālo nedalāmību. Ukraina to izdarīja, bet Krie
vija šo memorandu pārkāpa jau
2014. gadā, kad sagrāba Krimu.
Tagad, piemēram, tiek iznīci
nāta Charkova, nepārtraukti to
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valodu te dzird reti. Šeit dzīvo,
ja tā var teikt, “krievvalodīgie”
ukraiņi. Daudzi no viņiem ik
dienā runā tā saucamajā “surži
kā”. Tā ir tautas sarunu valoda,
īpatnējs ukraiņu un krievu va
lodu kokteilis, kaut kas līdzīgs
“pidžinam” (pidgin language).
Acīmredzot “krievu pasaules”
ideologi bija gaidījuši, ka šajos
Ukrainas reģionos “atbrīvotājus”
sagaidīs ar ziediem, pīrāgiem un
šņabja glāzi. Reālitāte izrādījās
pilnīgi cita. Divu miljonu apdzī
votā, krievu valodā runājošā
Charkova ir gandrīz pilnībā sa
bombardēta, bet joprojām nav
ieņemta. Vietējie zemessargi
oku
pantus nolād sulīgā krievu
valodā.
Viena no “krievu pasaules” sa
stāvdaļām visos laikos bijusi
Krievu pareizticīgā baznīca, kas
joprojām darbojas arī Ukrainā.
Izskatās, ka šajā baznīcā sākusies šķelšanās. Priesteri viens pēc
otra paziņo, ka dievkalpojumos
turpmāk vairs nepieminēs sava
augstākā virsgana, Krievu pa
reizticīgās baznīcas patriarcha
Kirila vārdu. Pirmajā kaŗa dienā, 24. februārī, tās vadītājs Uk
rainas metropolīts Onufrijs no
sodīja Krieviju: “Krievija ir sāku
si militāras operācijas pret Uk

rainu. Šajā liktenīgajā brīdī es
aicinu nekrist panikā, būt dros
mīgiem un izrādīt mīlestību pret
savu dzimteni un vienam pret
otru. Aicinu pastiprināt grēku
nožēlas lūgšanu par Ukrainu.
Mūsu armijai un mūsu tautai
lūdzu aizmirst savstarpējos strī
dus un pārpratumus, saliedēties
ar mīlestību pret Dievu un mūsu
Tēvzemi. Šajā traģiskajā laikā
mēs paužam savu īpašo mīles
tību un atbalstu mūsu kaŗa
vī
riem, kuŗi stāv sardzē un sargā
un aizstāv mūsu zemi un mūsu
tautu. Lai Dievs viņus svētī un
lolo!” Metropolīta Onufrija pa
ziņojums būtībā ir polītisks do
kuments, vērsts pret patriarchu
Kirilu. Cirkulē baumas, ka baz
nīca varētu pasludināt autoke
fāliju un atdalīties no Maskavas.
Bet, lūk, kāds ieraksts parādījās
Latvijas Pareizticīgās baznīcas
(kas arī pakļauta patriarcham
Kirilam) interneta mājaslapā 24.
februārī: “Ar Latvijas Metropo
līta Aleksandra svētību Dieviš
ķajā liturģijā pienākas nolasīt
īpašu lūgšanu par mieru Ukrai
nā visos Latvijas Pareizticīgās
baznīcas dievnamos: “Lūgsim ar
žēlsirdīgu skatienu uzlūkot Uk
rainas ļaudis un darīt tos neuzvaramus nemieru cēlājiem””. Pēc

divām dienām šis teksts pazuda
un tā vietā parādījās izplūdis
aicinājumus “lūgties par ienaida
un naida pārtraukšanu, par kaŗa
un asinsizliešanas nepieļauša
nu”. Acīmredzot no Maskavas
tika saņemti “vadošie norādīju
mi”, kā “pareizi” vajag atspoguļot
“Ukrainas notikumus”. Ne velti
šajās dienās cilvēki pamatoti
jautā- cik lojāla Latvijas valstij ir
vietējā krievu kopiena? Kā lieci
na februāŗa beigās veiktās socio
loģiskās aptaujas dati, tad 93%
latviešu neatbalsta Putina ie
sākto kaŗu Ukrainā, un tikai 3%
to atbalsta. Cita aina ir kriev
valodīgo vidū – Putinu nosoda
52%, atbalsta – 17%.
Latvijā dzīvo arī ap 50 000
Krievijas pilsoņu. Publika visai
raiba – sākot no bijušajām Pa
domju Savienības militārperso
nām un beidzot ar Latvijā polī
tisko patvērumu guvušiem Krie
vijas disidentiem. 2018. gadā
notikušajās Krievijas prezidenta
vēlēšanās piedalījās ap 20 800
Krievijas pilsoņi, kuŗi dzīvo Lat
vijā. 95 % no viņiem atdeva savu
balsi par Putinu. Komentāri
lieki! Tagad šie cilvēki kļuvuši
par savas pārliecības ķīlnie
kiem. Lielākā daļa no viņiem ir
cilvēki jau gados, kuŗi saņem

vecuma pensijas no Krievijas.
Tās tiek noteiktas Krievijas rub
ļos, konvertētas valūtā un tad
pār
sūtītas uz Latviju. Pirms
desmit gadiem par vienu ASV
dolaru deva 30 Krievijas rubļus,
pirms pieciem gadiem – 60,
pirms gada – 75. Šodien viena
ASV dolara vērtība ir 124 Krie
vijas rubļi. Gada laikā Krievijas
rubļa vērtība samazinājusies
gandrīz divas reizes un turpina
krist. Tikmēr degvielas, apkures
un pārtikas cenas turpina augt.
Putina avantūras Latvijā dzīvo
jošos Krievijas pensionārus pa
darījušas par nabagiem. Jautā
jums tikai – vai viņi to sapratīs?
Daži varbūt. Bet citi līdz pat
savai nāves stundai turpinās pie
lūgt Staļinu un Putinu. Nolādēs
valsti, kuŗā viņi dzīvo, un gaidīs
krievu tankus.
Jau tagad redzams, ka Putina
agresija pret Ukrainu radīs nai
du, pat riebumu pret Krieviju.
Un beigu beigās saārdīs arī pašu
“krievu pasauli”. Saprotams, pati
Krievija paliks. Bet tā jau būs
cita valsts un cita sabiedrība.
Izolēta, atstumta, ievainota, bet
joprojām agresīva. Un Latvijai
nāksies sadzīvot ar šādu kaimi
ņu.
Diemžēl kaimiņus neizvēlas.

Tas nav kaŗš.
Tā ir civiliedzīvotāju masu slepkavība
bombardējot, apšaudot ar raķe
tēm un smago artilēriju mīnme
tējiem, okupanti traucē ievest
pilsētā pārtiku un medikamentus. Triecieni mērķēti pa dzīvoja
miem rajoniem, skolām, slim
nīcām, bērnudārziem. Charkova ir otra lielākā Ukrainas pil
sēta ziemeļaustrumos, netālu no
Krievijas robežas. Pilsēta dibinā
ta 1654. gadā, tās Universitāte –
1806. gadā, un tajā ir aptuveni
1,5 miljoni iedzīvotāju, no ku
ŗiem aptuveni ceturtā daļa ir
krievu tautības. Cits piemērs:
svētdienas, 6. marta rītā notika
iedzīvotāju evakuācija no Irpe
ņas, pilsētas, kas atrodas 8 km
no galvaspilsētas Kijivas. Krie
vijas armija sāka evakuēto ap
šaudi, bojā gāja vairāki cilvēki,
to skaitā divi bērni, vairāki tika
arī ievainoti. Vēlāk pilsēta tika
okupēta.
Mariupolē, pilsētā Ukrainas
dienvidaustrumos pie Azovas
jūras ar aptuveni 450 tūkstošiem
iedzīvotāju, ir humānā katastrofa. Jau piecas dienas pilsēta ir
ielenkta, tā gandrīz bez pārtrau
kuma tiek bombardēta, apšau
dīta ar raķetēm, mīnmetējiem,
smago artilēriju. Infrastruktūra
ir bojāta, pilsētā nav apkures,
elektrības, ūdens, pārtikas un
medikamentu. Jau piecas dienas
iedzīvotāji slēpjas pagrabos un
patvertnēs, dzīvojamie rajoni
pamazām pārvēršas drupās. Sa
slimušajiem un ievainotajiem
nav iespējams sniegt nekādu

palīdzību. Ar lielām pūlēm tika
panākta vienošanās, ka 5. martā
tiks izveidots t.s. “zaļais koridors” jeb klusuma zona, lai va
rētu evakuēt iedzīvotājus, piegā
dāt pilsētai ūdeni, pārtiku un
medikamentus. Pēc pusstundas
klusums tika pārtraukts, sākās
smaga apšaude. Naktī no 5. uz
6. martu Mariupoles mērs Va
dims Boičenko sociālajos tīklos
izplatīja izmisīgu palīgā saucie
nu visām valstīm: “Es kliedzu,
es lūdzos – palīdziet! Palīdziet
glābt Mariupoles iedzīvotājus,
dodiet iespēju izvest no pilsētas
bērnus, sievietes, sirmgalvjus!”
6. marta rītā līdzīgs palīgā
sauciens atskanēja no Čerņiho
vas, pilsētas Ukrainas ziemeļos,
140 km no Kijevas. Pilsētas mērs
Vladislavs Atrošenko stāsta, ka
pēc masīvas apšaudes pilsētā ir
milzīgi postījumi, to vairs nevar
pazīt. Mērs sacīja, ka Krievijas
okupanti acīmredzot grib pār
spēt pat fašistus un viņiem tas
ir izdevies. Čerņihova ir desmit
visvairāk no bombardēšanas cie
tušo Eiropas pilsētu sarakstā
1941. gadā.
Starptautiskā nevalstiskā orga
nizācija “Ārsti bez robežām”
(MSF) ir paziņojusi, ka humānā
situācija Ukrainas dienvidu os
tas pilsētā Mariupolē ir kata
strofāla, tāpēc ir būtiski svarīgi
evakuēt civiliedzīvotājus. “Ir jā
panāk, lai humānais koridors,
kuŗu varēja izveidot šodien, bet
kas netika izveidots pamiera

neievērošanas dēļ, tiktu izveidots ļoti ātri, lai ļautu civiliedzī
votājiem, sievietēm un bērniem,
izkļūt no pilsētas,” ziņu aģentūrai AFP sestdienas vakarā sacīja
MSF krizes koordinators Ukrai
nā Lorāns Ligozā.
Protams, pēc klusuma neie
-
vērošanas Krievijas Ārlietu mi
nistrs Sergejs Lavrovs paziņoja,
ka Krievijas puse visu ir ievēro
jusi un nodrošinājusi, ka evakuē
jamo kolonnas apšaudījuši uk
raiņi paši.
Apkures, elektrības un ūdens
nav vairākās Ukrainas pilsētās,
arī pārtikas un medikamentu
nav vai trūkst vairākās pilsētās.
Bojā gājušo civiliedzīvotāju, to
skaitā bērnu, kopējais skaits nav
zināms, jo daudzi joprojām vēl
atrodas zem sagrauto pilsētu
drupām, bet tie varētu būt tūks
toši. Desmitās kaŗa dienas, 5.
marta rītā oficiāli bija zināms,
ka šajā kaŗā ir ievainoti 840
bērni, bet tie joprojām ir aptuveni dati. Kara 10 dienās Ukrai-nā
uzlidojumos un apšaudēs ir cie
tušas vai sagrautas 34 slimnīcas.
Krievijas armija ir izrādījusies
“papīra tīģeris”, demorālizēta,
korupcijas caurausta, darbojas
pēc savas sensenās taktikas: iz
nīcināt pilsētas, pārvērst tās
drupās, atlikušos iedzīvotājus
mērdējot badā, liedzot jebkādu
medicīnisko palīdzību un ap-rūpi un tad ieņemt drupas, lai
iznīcinātu dzīvus palikušos. Kā
publiski jau pauduši gados ve

cākie Ukrainas iedzīvotāji – tā ir
kā Ļeņingradas blokāde Otrā
Pasaules kaŗa laikā. Tajā pašā
laikā tiešraidēs skatītāji varēja
pārliecināties, ka no apturētās
okupācijas armijas bruņutech
ni
kas izņemtās kaŗavīru pārti
kas pakas patiesībā vairs nav lie
tojamas, jo uz to iesaiņojuma
norādītais derīguma termiņš ir
2015. gads!
Ukrainas iedzīvotāju varonība
un drosme ir atsevišķs stāsts, to
var tikai apbrīnot.
Pēc masīvajām sankcijām pret
Krieviju un pasaules visu nozaru vadošo kompāniju aiziešanas
no Krievijas tirgus, finanču ana
lītiķi prognozē, ka šogad otrajā
ceturksnī Krievijas ekonomikas
zaudēs vismaz 35 procentus. Jau
tagad Krievija ir izdevusi rīko
jumu normēt pirmās nepiecie
šamības pārtikas preces.
Vai tas apstādinās Krieviju?
Maz ticams, tas manuprāt var
tikai palēnināt Putina režīma
plānu īstenošanu, jo tai ne
trūkst “lielagbala gaļas”, ko sūtīt
kaŗā, un tai joprojām ir ko
dolpoga. Vai Putinam ir vai nav
klīniska garīgo traucējumu dia
gnoze, lai spriež ārsti un psi
chiatri, un po
lītkorektus apzī
mējumus lai izvēlas civilizēto
valstu polītiķi.

(Turpinājums 12. lpp.)
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Kāpēc psichopati valda un kāpēc viņus glorificē?
KASPARS TŪTERS,
psichiatrs, psichoterapeits
Mēs visi zinām vēsturiski sla
venus valstu vadoņus, kuŗu per
sonība bijusi psichopatiska, bet
kas vienlailkus piesaistījuši sev
miljoniem atbalstītāju vai pat
dievinātāju. Piemēru netrūkst –
Nerons, Hitlers, Musolīni, Pe
rons, Idi Amins, Putins, Tramps
un daudzi citi. Īsos vārdos viņus
varētu nosaukt par “apdāvinā
tiem blēžiem” vai “ļoti spējīgiem
un viltīgiem polītiskā šacha/kār
šu spēlmaņiem”.
Ja uz viņiem raugās no malas,
novērojams, ka viņi reprezentē
sava personīgā spēka un pārāku
ma izjūtu un pašidealizāciju.
Tieši tā ļoti daudziem “caurmēra”
cilvēkiem pietrūkst, jo viņi cīnās
ar zemu pašapziņu, pašcieņas
trūkumu. Tāpēc viņus pievelk šis
“role model”. Tas ir viņu ideāls,
kas arī pielūdzējiem ļauj justies
kaut mazliet līdzīgiem savam el

kam un rada viņos sajūtu, ka ir
“drošās rokās”.
Diemžēl šie cilvēki nesaprot,
ka psichopati savā dziļākajā bū
tībā cīnās ar saviem mazvērtības
kompleksiem, šaubām un vājī
bām jau no bērnības. To viņi ir
iemācījušies kompensēt, izvei
dojot un izkopjot pretējo – ārējo
spēku un pārliecību. Pēc laika
viņi paši sāk ticēt savai jauniz
veidotajai personībai. Psichoana
lītiski šis ir uzskatāms par vienu
no aizsardzības mechānismiem,
lai varētu tikt galā ar visām tām
dzīves grūtībām, ko neglābjami
rada saskarsme ar citiem cilvē
kiem. Psichopati zina, kā viltīgā
veidā izpatikt citiem, vienlaikus
gan arī mēģinot tos iznīcināt. Psi
chopati arī māk atrast vārdus, kas
rezonē cilvēkos, kuŗus var ļoti
viegli iespaidot, kuŗu pašapziņa ir
zemā līmenī un kuŗiem nav pie

Kā izskaidrot psichopatisku personību (Putina) glorifikāciju?

tiekamas novērtēšanas kapacitā
tes. Labs piemērs ir Tramps, kuŗš
spēlējas ar saviem pielūdzējiem kā
ar marionetēm leļļu teātrī. Šis
pūlis pat nemēģināja atšķirt, kas
ir taisnība un kas meli.
Psichopatiem bieži vien ir ap
brīnojamas spējas “nolasīt” citu
cilvēku vajadzības un vēlēšanās.
Viņiem piemīt “ielas gudrība”.
Paradokss, ka Trampa intelekts
ir visai zems un viņa zināšanu
lauks ir ļoti šaurs, bet ir apbrīno
jami, kā viņš spēj pārliecināt tik
milzīgi daudz pielūdzēju, kas
viņu glori
ficē. Tas diemžēl
parāda ne jau to, cik augs
tas
kvalitātes vadonis viņš ir.
Ar Putinu ir līdzīga situācija,
bet Putina galvenais “dūzis” viņa
kāršu spēlē ir tas, ka viņš visu dara
it kā “tautas labā” – lai atjaunotu
Padomju Savienības impēriju un
paceltu visas krievu tautas lepnu-

“Savāda pilsēta, savāda tauta”
KĀRLIS ŠTRĀLS

No romāna “Karš”. 3. daļa (582., 583.lpp)

Galvenais varonis – rakstnieks
Augustas Stēģis pēc smagā ie

vainojuma rietumu frontē ārstē
jas Maskavā. Ir 1915. gada beigas – Pirmais Pasaules kaŗš.
“Vismazāk viņa tagadējam
gara stāvoklim atbilda Kremlis.
Tas rādījās pārāk tukšs un kluss,
sen jaunas dzīvības neapaugļots,
mironīgs. Čudova klostera mū
ki, viltoti svinīgām sejām, savās
smagi piezeltotajās baznīcās pā

rāk dzīvi atgādināja asiņu pār
sātināto Ivana Bargā slimīgo
mis
ticismu; laukumi sauca at
miņā otra tikpat briesmīgā cara
Pēteŗa ugunīgo nežēlību. Torņi
un ēkas likās kā vēstures grā
matas, kur no katras lapaspuses
tvaikoja varas kāre un asiņu
smaka. Te brālis bija nonāvējis
brāli, tēvs nodūris dēlu. Ne
skaitāmi mocekļi te bija izpū
tuši savu pēdējo elpu. Protams,

Ukraina nepadodas! Sievietes ņem rokās ieročus, invalidi un
pensionāri gatavo degmaisījumu – Molotova kokteili, ar ko
iedzīvotāji no territoriālās aizsardzības vienības apmētā
ienaidnieka bruņutechniku // Foto: gordonua.com

tas bija noticis arī tāpat visās
citās zemēs. Bet, varbūt nekur
citur tautas neglabāja un neloloja šīs piemiņas ar tādu gandrīz
līksmīgu svētbijību, nesavija tās
tādā mērā vienkopus ar saviem
reliģiskajiem svētumiem, kā te
Krievijā. Savāda pilsēta, savāda
tauta. Vai viņa vienīgā neapvie
noja savā izjūtā kopā svētuma
slepkavības ar savādu slepkavo
šanas svētumu? Un vai te katra
celtne savā sastingumā tikai ne
gaidīja un nealka vēl jaunu asiņu, lai atkal uz brīdi atdzertos un
tad atkal aizmigtu, iezārkoda
ma sevī jaunas šausminošas le
ģendas? “Jā, savāda pilsēta, sa
vāda tauta,” izteica savas domas
Augusts Viktorijai saulainā jan
vāra spelgoņas dienā, staigā
dams ar viņu kopā pa vecās caru
pils istabām un ejām. Visur zelts,
zelts un atkal zelts, un atkal zelts
uz patumša krēslaina fona. ..
Viss te sen notikušais kā tumšs
kluss mutuļojums atdzīvojās
kaut kur zemapziņā viņos pašos.
..Vai tur vēl nekustējās dzīvas
senās ēnas? Tur briesmīgā cara
priekšā stāvēja sūtnis ar vēstuli
rokā, bet cars garā, zeltmargotā
uzvalkā saldkāri uzkucies, glū
nēdams viņam acīs, lēni dūra
cauri viņa apavam un kājai savu
aso dzelzs nūju. Lūk, pie dzīru
galda sirms bajārs, nāves bālumā, dzer viņam pasniegto sain
dēto kausu no “cara rokas”, ze
mīgi palokās, tad piepeši at
stiepjas, viņa seju ir pārklājis
zilums, un viņš smagi noveļas
miris uz akmens grīdas, pavadīts
no valdnieka dzēlīgā skatiena.
“Bajārs ir piedzēries; aiznesiet,”
cara balss saka, un dzīres tur
pinās tālāk… Cik labi ir atkal
atmosties šodienā! Savāda pil
sēta. Savāda tauta.”

mu un pašap
ziņas līmeni. Bet
vēl spēcīgāks “dūzis” viņa spēlē ir
konsekventā visu oponentu iznī
cināšana – ja kāds viņam iebilst
vai pat atmasko viņa būtību, tad
tai personai ir gals. Tādēļ Putins
var virzīties uz savu nežēlīgo
mērķi bez lieliem šķērš
ļiem. Šī
terrorisma pielietošana dod vi
ņam vēl lielā
ku nesatri
cināma
spēka sajūtu.
No grupu dinamikas viedokļa
raugoties, vadoņu pozitīvais tēls
un spēks viņu rokās aug kā sniega bumba – jo ilgāk to veļ pa
sniegu, jo lielāka tā paliek. Sa
biedrībā tas nozīmē gluži to pašu – jo ilgāk psichopats ir pie va
ras, jo spēcīgākas ir viņa pozīcijas
un iespēja varu saglabāt.
Būtu vienkāršāk, ja psichopati
būtu kā uzpūsti baloni – koši, bet
tukši. Tad ar vienu mazu adati
ņas dūrienu varētu viņus pilnībā

saplacināt. Tomēr viss ir daudz
sarežģītāk – lai gan iekšpusē psichopati ir trausli, tomēr āda
viņiem ir kā dzels bruņas – ar
nieka adatu to nepārdurt, un arī
klāt tikt gandrīz neiespējami.
Psichiatrijā ir aprakstīts, cik liels
procents no šiem psicho
patis
kiem varas vīriem (līdz šim nav
bijusi neviena sieviete šinī katē
gorijā) ir beigās zaudējuši sa
vu
prātu un izrādījušies psi
chiski
slimi – lielākoties ar smagu pa
ranoju – Staļins, Hitlers, Amins.
Putins droši vien jau ir pāri šim
slimības slieksnim. Bet neticamais ir tas, ka neviens no viņa sta
ba neuzdrošinās viņu ielikt dzel
žos. Un to var izskaidrot tikai ar
to, ka paranoja ir pārņēmusi visus
ap viņu kā lipīga slimība – neviens
nevar otram uzticēties un tāpēc
viss kļūst paralizēts.

Tas nav kaŗš.
Tā ir civiliedzīvotāju
masu slepkavība
(Turpināts no 11. lpp.)

Austrumeiropas, it sevišķi
Baltijas valstu un Polijas iedzī
votājiem, secinājumi ir vien
kārši un skaidri: Putins nav cil
vēks, viņš ir sociāls psichopāts,
paranoiķis un bandīts, kaŗa
noziedznieks.
Putins jau ir paudis, ka sank
cijas patiesībā esot slēpts kaŗa
pieteikums un ka Baltijas valstīs
valdot rusofobija, kas apdraudot
Krieviju. Vismaz puse Krievijas
iedzīvotāju atbalsta Putina režī
mu, tādēļ cerēt uz to, ka iedzī
votāji sarīkos “krievu Maidanu”,
manuprāt, nav pamata. Turklāt
Krievijā tiek bloķēti un aizliegti jebkādi neatkarīgi informācijas avoti, ieskaitot Twitter un
YouTube. Par kaŗā kritušajiem
Krievijas iedzīvotāji tik drīz
patiesību neuzzinās, jo Krievijas
Aizsardzības ministrija devusi
rīkojumu kaŗavīriem, kas pie
dalās uzbrukumā Ukrainai, at
ņemt personu apliecinošos do
kumentus un personīgos žeto
nus. Dokumentā izteikta arī
prasība “visīsākajā laikā” nokār
tot kritušo līķu izvešanu, to
veicot slepus naktī arī uz Balt
krieviju un, ja līķus nav iespējams izvest, tie iznīcināmi uz
vietas.
Kaŗu vismaz uz laiku varētu
apturēt Ukrainas gaisa telpas
kontrole, ko īstenot spētu tikai
ASV, bet tas savukārt nozīmētu,
ka Krievija uzsāk kaŗu ar NATO,
bet tas ir Trešais pasaules kaŗš.
Protams, NATO no tā vēlas iz
vairīties. Vai tas mainīs Putina
režīma mērķus? Nemainīs! Vai
tas ļaus izvairīties no pēkšņa ko
Paldies Kamenai Kaidakai doltrieciena pa kādu no Eiro
par sadarbību pas NATO valstīm? Nezinu, un
šo publikāciju tapšanā! to laikam nezina neviens. Par
to, ka Putins patur prātā kaut

kādas iespējas manipulēt ar
kodoldraudiem, manuprāt, lie
ci
na Černobiļas AES territo
rijas ieņemšana, kuŗā glabājas
kodolatkritumi, un Zaporožjes
AES territorijas okupācija. Za
po
rožjes AES ir otra lielākā
Eiropā un viena no desmit lie
lākajām atomelektrostacijām pa
saulē. Tai ir augsta aizsardzība, tā
var izturēt, pat ja uz tās nokrīt
lidmašīna. Bet šo territoriju kontrole noteikti iecerēta kā šantāžas iespēja, bet varbūt pat kā
iespēja tās izmantot kā radioak
tivitātes avotu. Jebkuŗā gadījumā Ukraina ir pirmais mērķis,
bet Austrumeiropa – nākamais.
Ukrainas prezidents Volodimirs
Zeļenskis to ir pateicis publiski
un nepārprotami, ka pēc Ukrai
nas krišanas sekos Baltijas vals
tis, Polija un tālāk līdz pat
“Berlīnes mūrim”.
Kaŗu pilnībā apstādināt, ma
nuprāt varētu tikai vai nu iekšē
jais apvērsums Kremlī, vai diktatora aiziešana citā saulē. Pali
kušie līdzgaitnieki, visticamāk,
nodarbosies ar varas pārdalī
šanu un pārņemšanu. Oficiāli
neapstiprinātas ziņas vēsta, ka
Putins uzturas bunkurā Urālos
un ka pat it kā tikšanās ar
Krievijas lidsabiedrības “Aero
flot” stjuartēm notikusi, diktatoram atrodoties citā telpā, bet
pēc tam ieraksts ticis digitāli
apstrādāts un montēts.
Sestdien Rīgā notika liels
protesta mītiņš pret kaŗu
Ukrainā, un tomēr – domāju, ka
mums visiem, lai kuŗā valstī vai
kontinetā mēs dzīvojam, ir vērts
atcerēties bērnu ārstes, pa pusei
ukrainietes, Danas Isarovas mī
tiņā sacīto: “Jūs neesat piliens
okeānā. Jūs esat okeāns. Jūs jau
esat cunami, kuŗā noslīks Putina
režīms!”
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“Visiem viena tēva valodiņ’ ”

KĀRLIS
STREIPS
Dienā, kad rakstu šo komentāru, kopš tās dienas, kad Latvijas
Republika pēc PSRS sabrukuma
atguva starptautiski atzītu neatkarību, pagājuši 30 gadi, seši
mēneši un astoņas dienas. Kāds,
kas piedzima 1991. gada 21. au
gustā patlaban ir 30 gadus vecs,
iespējams, ar dzīvesbiedru/ biedri
un bērniem.
Kopš 1998. gada 15. oktobŗa
Latvijas Satversmē bijis noteikts,
ka vienīgā valsts valoda mūsu
valstī ir latviešu valoda. Šāds at
zinums pamatlikumā nebija pir
mās brīvvalsts laikā, nedz arī
pirms minētā datuma atjaunotās
neatkarības laikā. Satversmes sa
pulce pie kopsaucēja nenonāca,
jo starpkaŗu Latvija, tostarp arī
jaunā Saeima, bija īstena Bābele,
kur skanēja daudz un dažādu
valodu.
Latviešu valoda kā valsts valoda arī minēta kā būtisks valstiskuma elements 2014. gadā Sa
tversmei pievienotajā preambulā.
Divus gadus pirms tam jautājums tika pārbaudīts referenduma kārtā, kad krievu valodas
aizstāvji panāca balsojumu par
to, vai arī krievu valodai būtu
dodams valsts valodas statuss.
Ar pārliecinošu vairākumu tauta
šai domai pateica – nē!
Iemesls, kāpēc šonedēļ rakstu
par latviešu valodu, ir tāds, ka pa
gājušajā nedēļā biju nepatīkami
pārsteigts par vienu no lēmumiem,
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ko pieņēma vispirms valdošās
koalicijas sadarbības padome,
pēc tam – Ministru kabinets, un
pēc tam arīdzan Saeima. Proti –
sākot ar 2023. gada 1. septembri,
valsts pakāpeniski un sešu gadu
gaŗumā pāries uz situāciju, kad
visas mācības visās valsts un
pašvaldību skolās būs latviešu
valodā.
Tikai tagad?! Veselus 30 gadus
pēc valsts neatkarības atjauno
šanas?! 24 gadus pēc tam, kad
Satversmē noteikts, ka Latvijas
Republikā ir tikai viena valsts
valoda, un tā ir latviešu valoda?
Kā tas var būt?
Izrādās – var gan. Patlaban
visas mācības augstskolās un
vidusskolās jau notiek tikai un
vienīgi valsts valodā. Taču no 7.
līdz 9. klasei mazākumtautību
skolās valsts valodā ir tikai 80
procenti, bet no 1. līdz 6. klasei
– vien 50 procenti mācību vielas.
Šis ir jautājums, par kuŗu šķēpi
mūsu valstī lauzti sen. Savulaik
skolēni, skolotāji un arī vecāki
rīkoja plašas manifestācijas ar
lozungu “Rokas nost no mūsu
skolām!” PSRS okupācijas laikā
bija izveidota divplūsmu sistēma, kuŗas ietvaros skolēni mācījās gan latviešu, gan krievu va
lodā. Pēc neatkarības atjauno
šanas daudzas no šīm skolām
tapa sadalītas, un sāka pastāvēt
“latviešu” un “krievu” skolas. Tās
pēdējās ir tās, par kuŗām bļāva

reformu oponenti.
1995. gadā Saeima pieņēma
grozījumus izglītības likumā, lai
noteiktu, ka mazākumtautību
skolās trīs mācību priekšmeti
vidusskolās un divi pamatskolās
būtu mācāmi latviešu valodā.
2004. gadā uzsākta pāreja uz sis
tēmu, kuŗā pakāpeniski palieli
nāts to mācību priekšmetu skaits,
kas apgūstams valsts valodā.
2018. gadā Saeima pieņēma jaunus grozījumus, kuŗos bija no
teikts, ka vispirms no 7. līdz 9.
klasei būs jau minētie 80 procenti, bet sākot ar 2021./2022.
mācību gadu jau pilnībā mācības vidusskolās būs apgūstamas
tikai un vienīgi valsts valodā. Un
nu jaunais plāns par izglītības
sistēmu pilnīgi valsts valodā, bet
tikai pakāpeniski un sešu gadu
laikā!
Saeimas sēdē 4. martā Nacio
nālā Apvienība piedāvāja uni
versālu valsts valodas izmanto
šanu skolās sākt jau šī gada septembrī. Par to nobalsoja tikai 12
deputātu, pārējie pateica – nē.
Kad rakstīju par šo tēmu feis
bukā, viens cilvēks aizrādīja, ka
nepietiek ar likumu, ir arī vaja
dzīgi skolotāji, kas ir spējīgi mācīt
latviešu valodā. Atbildēju, ka
pēdējo 30 gadu laikā Latvijas
augstskolās izglītību ieguvuši
simtiem, ja ne tūkstošiem skolotāju un, ja patlaban trūkst tādu,
kuŗi prot strādāt ar mazākum-

tautību skolēniem, tad Izglītības
un zinātnes ministrijai būtu
steigšus jāizpēta – kāpēc tas tā ir,
un kas tiks darīts, lai nodrošinātu,
ka nākamajos sešos gados situā
cija taptu uzlabota līdz vajadzī
gajam līmenim.
Cits cilvēks rakstīja, ka es acīm
redzot neatbalstot “multikultu
rālismu”, un aizrādīja, ka “krievu
izcelsmes cilvēki te dzīvo ļoti ilgi,
to ir arī daudz, bet valsts atsakās
atzīt šo iedzīvotāju tiesības.”
Atbildēja, ka krievu izcelsmes
cilvēki dzīvo arī Amerikā, bet tur
nevienam ne mirkli neienāktu
prātā pieprasīt, lai vietējā skola
bērnus māca krievu valodā.
Mēs trimdā latviešu valodu un
citus priekšmetus apguvām sestdienas, svētdienas un vasaras
skolās. Nav nekāda iemesla, kāpēc
tāpat nevarētu darīt nelatvieši
Latvijā, it īpaši ņemot vērā to, ka
arī pēc reformām skolēniem būs
tiesības dzimtajā valodā mācīties
un spodrināt to, mācīties savas
tautas kultūru, vēsturi utt.
Latvijas Krievu savienība (LKS)
savā mājaslapā publicēja mate
riālu ar virsrakstu “Jauns aizlie
gums krievu valodai izglītībā –
atriebība Latvijas krieviem.” Rak
stā apgalvots, ka koalicija esot
nolēmusi “pilnībā iznīcināt krievu

izglītības atlikumus Latvijas skolās,
sākot ar šī gada septembri.” Nu
nebūs gan taisnība! Process sāk
sies nevis šajā, bet gan nākamajā
mācību gadā, un tad, kā minēju,
tikai uzsākot sešu gadu procesu.
Tālāk rakstā, kuŗa autors nav uz
rādīts apgalvots: “Par lēmumiem,
ko bija pieņēmuši onkuļi ārpus
Latvijas un kuŗiem nav nekāda
sakara ar mūsu valsti, būs jācieš
bērniem no Latvijas krievu ģi
menēm.” Kādi “onkuļi ārpus
Latvijas”? To autors neatrada par
vajadzīgu atšifrēt.
LKS Saeimas vēlēšanās nekad
nav guvusi mandātus, bet tai ir
četri deputāti Rīgas domē plūs
visa krieviskā aizstāve Eiropas
parlamentā Tatjana Ždanoka. Viņa
pirmoreiz ievēlēta 2004. gadā un
atkārtoti katrās vēlēšanās kopš
tā laika. 2019. gadā viņai bija
vajadzīgas tikai 29 546 balsis, lai
atkal tiktu pie mandāta. Tas
daļēji bija tāpēc, ka vēlēšanās
togad piedalījās tikai viena treš
daļa balsstiesīgo. Nožēlojami.
Bet lai nu paliek LKS! Vien žēl
nudien, ka 30 gadus pēc Latvijas
neatkarības atjaunošanas vēl
vaja
dzīgi seši papildu gadi, lai
valsts izglītības sistēmā pilnīgi
būtu nodrošinātas mācības Lat
vijas valsts valodā.

Savas saknes apzinoties

“This Will Be the Last War
Between Ukraine and Russia”
Ligita Kovtuna interviews Ukrainian opera star
Pavlo Balakin

(Continued from page 5.)
Before performances at our
opera, you always sing the
national anthem of Ukraine,
thus offering a powerful message and strengthening us all.
Thank you for that.
My compatriot, the Ukrainian
conductor Oksana Lyniv, became
the first woman to conduct
Wagnerian operas at Bayreuth,
and she has written on social
networks again and again: “Let
us not keep silent!” She is calling
on us to use all of our resources
to tell the truth to the world.
INFORMATION
Bass Pavlo Balakin is one of
the most outstanding soloists of
his generation in Estonia. He
started his musical education at
the Donetsk Academy of Music
(2006), where he studied jazz
saxophone. Later he studied
under Professor Matti Palma at
the Estonian Academy of Music
and Theatre. Mr Balakin has
further studied with vocal pedagogues such as Richard Barker,
Robert Ferrari, Kristina Vavolo,
Kristin Okerlund and Jeffrey
Goldberg. He sang in the choir
of the Ukrainian National Opera

from 2008 until 2013 and then at
the Estonian National Opera
from 2008 until 2013. He has
appeared in many solo roles as a
bass, and in 2013 he became a
soloist at the Estonian Opera. As
a guest artist, Mr Balakin has
also appeared at Teatro Massimo
in Palermo, the Florence Opera,
the La Fenice theatre, the national
operas of Denmark and Sweden,
and the Lviv National Opera.
The artist’s repertoire includes
larger and smaller roles, including the title role in Verdi’s “Atilla,”
Dr Grenville in Verdi’s “Traviata,”
Hermann in Wagner’s “Tann
hauser,” Ramfis in Verdi’s “Aida,”
Dulcamara in Donizetti’s “Elixir
of Love,” Grand Inquisitor/Monk
in Verdi’s “Don Carlos,” Malyuta
Skuratov in Rimsky-Korsakov’s
“The Tsar’s Bride,” Mephistop
heles in Gounod’s “Faust,” Enrico
in “Anne Boleyn,” Daland in “The
Flying Dutchman,” Ptolemy in
Handel’s “Julius Caesar,” Monte
rone in “Rigoletto,” Count Horn
in “The Masked Ball,” Surin in
“The Queen of Spades,” Boriss
and Pimen in “Boris Godunov,”
and Salieri in Rimsky-Korsakov’s
“Mozart and Salieri.”
Pavlo Balakin is also revered
as an oratorio and chamber
music soloist. He has sung the

bass lines in Bach’s “John’s
Passion” and “Matthew’s Passion,”
Beethoven’s “Mass in C Major,”
Verdi’s “Requiem,” Mozart’s “Re
quiem,” Mendelssohn’s “Elias,”
Strauss’ “German Motet,” Ros
sini’s “Small, Solemn Mass,” and
Mussorgsky’s
“Songs
and
Dances of Death.”
The artist has worked my
many distinguished conductors
such as Daniel Oren, Riccardo
Frizza, Fabrizio Mari Arminati,
Andres Mustonen and others.
So, too, has Mr Balakin worked
with renowned directors such as
Dmitry Bertman, Daniel Slater,
Daniele Abado, Georg Rooter
ing, Pamela Recinella, Vilppu
Kiljunen, Andrejs Zagars, and
others.
In 2013, Pavlo Balakin won
the Annual Estonian Theatre
Award for his performance as
Mephistopheles in Gounod’s
“Faust.”
At the Latvian National Opera,
Mr Balakin has appeared as
Magnifico in “Cinderella” and
Zachary in “Nabucco.” This season he will also appear as Ramfis
in “Adia,” Count Walter in a concert performance of “Louise
Miller,” the commander in “Don
Juan,” and Fiesco in “Simon
Boccanegra.”

Portālā Facebook ukraiņu diriģente Oksana Liņiva ielikusi
ziņu: Amerikāņu filmu zvaigzne Leonardo di Kaprio
Ukrainas neatkarības cīnītājiem pārskaitījis 10 miljonus
dolaru. Šīs rīcības pamatojums – viņa vecmāmiņa Elena
Stepanovna Smirnova (attēlā) ir no Ukrainas.
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T R I M DA S P E R S O N Ī B U PA Š P O R T R E T I

Uldis Ģērmanis
Turu sevi par rīdzinieku trešajā
paaudzē. Mans tēvatēvs ienāca šajā
pilsētā no Vidzemes jūrmalas, bet
mātestēvs – no Kurzemes. Esmu
dažādu latviešu cilšu un lībiešu
saplūšanas produkts. Man pašam
tomēr nelaimējās piedzimt Rīgā,
un tas man vienmēr gremzies.
Starptautisku sarežģījumu dēļ
nācu pasaulē sena vikingu ceļa
vidū – uz kādas Volchovas salas,
netālu no Ladogas ezera. Tas notika tieši tanī laikā, kad pirmie lat
viešu strēlnieku bataljoni gatavo
jās iziet cīņās Rīgas frontē. Latvijas
galvaspilsētā atgriezos, kad tur uz
valdīšanu bija ierīkojies Pēteris
Stučka ar domubiedriem.
Izrādās, ka visi šie apstākļi ir liktenīgi noteikuši manas turpmā
kās gaitas un izrīcības. Tur ro
dams izskaidrojums, kādēļ vēlāk
apmetos vikingu zemē un kāpēc
jau agri pievērsos vēsturei, it īpaši
strēlnieku un revolūcijas laikmetam.
Šim svarīgajam uzdevumam
mani sagatavoja mans tēvs Jānis,
kas iemācīja mani lasīt, deklamēt,
rakstīt un rēķināt un pēc tam
aizveda pie Sprīvuļa un Turjāna
kundzes uz 23. pamatskolu. Tur
krietni un izveicīgi skolmeistari
mani labi iedīdīja tālākām sekmīgām studijām Rīgas pilsētas
2. ģimnazijā (klases audzinātājs
E. Nagobads, vēlāk – dekadents
E. Mēklers) un Latvijas Universi
tātes Filoloģijas un filozofijas fa
kultātes vēstures nodaļā. Samā
cījies daudz gudrību no baltvācu,
krievu un latviešu profesoriem,
sāku kārtot valsts eksāmenus Ul
maņa laikā, bet nobeidzu pie Sta
ļina, piemācīdamies tādus “vērtī
gus” priekšmetus kā Staļina kon
sti
tūciju un marksismu-ļeņinis
mu (prof. V. Miške). Hitlera laikā
ieguvu maģistra gradu par pētīju
mu Kurzemes 18. gadsimta vēstu
rē, ko sarakstīju prof. Ā. Švābes
ierosmē.
Viss tas taču maz izskaidro ma
nas īpatnējās un daudzpusīgās
per
sonības izpausmi. Ārkārtīga
nozīme bijusi ģimenei un tuvāka
jam radu un paziņu lokam. Tie
visi piederēja galvenā kārtā Na
cionālā teātŗa un Nacionālās ope
ras saimei. Māte Auguste ar jau
nāko māsu Mildu (BrechmaniŠtengeli) dziedāja operā, tēvs tē
loja galvenos varoņus un mīlētā
jus Nacionālajā teātrī, kur spēlēja
arī vecākā mātesmāsa, krustmāte
Alise (Brechmane) un pa laikam
viesojās tante Lilija (Štengele). Šo
apdāvināto cilvēku un viņu kollē
gu sabiedrībai man jāpateicas par
to dziļo izpratni un izkopto gau
mi, kas man, kā zināms, piemīt
mākslas jautājumos.
No savas puses esmu palīdzējis
tēvam tādējādi, ka parakstīju viņa
vietā neskaitāmus fotoattēlus, ko
tam piesūtīja autografu vācējas.
Šai sakarā biju spiests (atbildības
sajūta darbā!) pēc iespējas labi at
veidot tēva parakstu. Šo prasmi
dažkārt izlietoju ģimnazijas vaja
dzībām, lai lieki neapgrūtinātu
savu slaveno tēvu ar maznozī
mīgiem sīkumiem.
Tēva nopelns arī tas, ka izaugu
par nevainojamu demokratu

(mūsu ģimene balsoja par Mar
ģera Skujenieka partiju, ierakstot
šai listē J. Raini, P. Kalniņu un
citus progresīvus intelektuāļus),
jau agri iemācījos peldēt (Vecdu
bultos) un teicami spēlēt zolīti.
Sākot ar ģimnazijas pēdējo klasi,
zolīte kļuva mans drošs ienākumu avots. Studenta gados ar šādā
veidā iegūtiem līdzekļiem sedzu
visus savus saviesīgās dzīves
izdevumus. Daudzie un saturīgie
dialogi ar tēvu (pēc Sokrata un
Pla
tona metodes) modināja arī
manu interesi par literātūru, ār
polītiku un vēsturi, kā arī deva
zināšanas par dažādiem sadzīves
jautāju
miem. Atzīstot viņa
milzīgos nopelnus manā garīgajā
un fiziskajā attīstībā, esmu to
godinājis, nosaucot savu dēlu viņa
vārdā.
Man raksturīgā izpalīdzība, ie
cietība, laipnība un vienkāršība
ir īpašības, kas neapšaubāmi iz
skaidrojamas ar mātes ietekmi. No
vectēva Jāņa Brechmaņa esmu
guvis pamatīgas zināšanas Vecajā
Kurzemes dziesmu grāmatā (izd.
1742. g.), no vecāsmātes Līzes –
bībelstāstos un par dzīvi klaušu
laikos. Tēva vecāki, diemžēl, bija
miruši pirms manas dzimšanas,
un tie ir spējuši mani ietekmēt
vienīgi iedzimtības ceļā. Jāpie
ņem, ka dažkārt man piedēvētā
augstprātība un snobisms (pats to
neesmu manījis) varētu nākt no
manas lielmanīgās tēvamātes.
Mana daudz apbrīnotā pilso
niskā drosme, neatlaidība un iz
turība
darbā,
acīmredzot,
izskaidrojama gan ar tēva, gan
varenās tantes Mildas gaišā
piemēra iedarbi. Ne par velti tātad
viņas mājā esmu pavadījis tik
daudz laika. Viņu godinot, esmu
devis savai meitai Mildas nelaikā
mirušās meitas Gunas vārdu (no
tā re
dzams, ka manā raksturā
ietilpst arī pateicības jūtas un sirds
siltums).
Tautu draudzībā un patiesā in
ternacionālismā skolojos lielajā
pagalmā (sētā) starp sētas un ielas
māju Dzirnavu ielā 34-a, abu
māju kāpnēs, gaiteņos un pagra
bos, kā arī tuvākajā apkārtnē, ap
mēram no Fokstrotdīles līdz Kriš
jāņa rakstāmlietu un sīku preču
bodītei. Tur es iemācījos spēlēt
“žuļikgarstiķi”, paslēpes, “lēkt kla
si”, “uzsist pentaku” (spēlēt uz bi
ļetēm vai “gongām”), nesmukus
vārdus trīs parastajās valodās un
drusku pa žīdiski, celt “krepostus”
ziemā, rakt novadkanalus pava
saŗos, drāzt laiviņas, pūst burbu
ļus, sist pa golu ar sasaluša zirga
sūdu, tirgoties ar marožnojkrievu, zvanīt pie svešām durvīm, ātri
mukt, rāpties pār augstām sētām,
līst caur šaurām spraugām, lauzties, likt kāju priekšā, nenodot
draugus, neizpaust noslēpumus,
sacensties tālspļaušanā, iekļūt par
brīvu futbola sacīkstēs, meklēt pa
zaudētus latus un santimus slido
tavās (sniegam kūstot) un vēl
daudz citu nepieciešamu dzīves
gudrību. Šāda vispusīga sagata
vošanās turpmākajiem dzīves uz
devumiem arī izskaidro to, ka va
rēju sveiks un vesels pārlaist da
žādas diktatūras, okupācijas, Otro

pasaules kaŗu un bēgļu laikus.
Sētā arī ieguvu jau pirmskolas
gados visumā lielisku seksuālo in
formāciju, ko vēlāk papildināja
vecāku padomi un paša pētījumi.
Dejas mākslā esmu skolojies pie
Kauliņa un Grebzdes un tālāk
pilnveidojies intensīvās nodarbī
bās ar skaistām un patīkamām
jaunkundzēm.
Manai sportista karjerai pamatus lika skolotājs Mieriņš Espla
nādē, kā arī “šusēšana” (bumbas
spārdīšana) mazajā Imkas lauku
mā un kādā neapbūvētā “placī”
Zaļajā ielā. Man ideāls bija neaiz

ras mantojuma sarakstā. – Red.)
Literāro darbu sāku sāku sep
tiņu gadu vecumā, apdzejojot
Alžīras brīvības cīnītāju Abd-elKrimu. Pēc daudziem gadiem,
kad viņš kā trimdinieks mira
Kairo, godināju tā piemiņu ar
dzejoli “Aicinājums sērot” (Jaunā
Gaita, 1963, nr. 44). Tas rāda, ka
jau no agras bērnības esmu kalpojis brīvības idejai. Tā kā drīz atklāju, ka dzejoļi mūsu zemē tiek
ražoti milzīgos vairumos, tad jau
laikus pats stingri ierobežoju šo
tieksmi, lai neveicinātu inflāciju.
Tai vietā padsmito gadu beigās

mirstamais Alberts Šeibels (lai vi
ņam sveiciens tālajā Amerikā),
bet paša nodomiem pienāca gals,
kad tēvs vairs nevarēja paciest ma
nus kreveļainos ceļgalus un no
driskātos zābakus. Mans draugs
Ēriks (Raisters) toties uzstrādājās
līdz valsts komandai.
Vēlāk sāku spēlēt volejbolu, un
no 1934. līdz 1944. gadam vien
mēr biju Latvijas meistarkomandas loceklis (sākumā LSB, vēlāk
US). Par pasaules čempiņu šai
sporta nozarē kļuvu VIII studentu olimpiadā, kas notika 1939.
gadā Monako. Volejs bija arī zi
nāmā mērā ienākumu avots (gan
mazāks nekā zolīte), jo bieži radās
iespējas spēlēt uz naudu vai citām
vērtībām, piemēram, rīkojot t. s.
vēršu cīņas (divi pret sešiem). Ie
stājos korporācijā Fr. Livonica, lai
palīdzētu livoniķiem izcīnīt uz
varu korporāciju voleja turnīrā.
To arī panācu 1939. gadā. (No
2021. gada 18. oktobŗa zolīte ie
kļauta Latvijas nemateriālā kultū

jūsmoju par baletdejotāju Mir
dzu Kalniņu, tādu kā viņu vairāk
kārt apbrīnoju “Havajas puķē”. Vē
lāk laimējās dabūt sievu ar tādu
pašu vārdu, tikai no citas (Tursu)
dzimtas.
Mana civīlā karjera saistās ar
šādām darba vietām: Rīgas pilsē
tas vēsturiskais archīvs – Rīgas
pilsētas 2. ģimnazija – Vēstures
institūts. Pirmā vēsturiskā publi
kācija datējama ar1937. gadu.
Militārā izglītība gūta Smagās
artilērijas pulka instruktoru vadā
(vada seržants Skrastiņš) un pa
pildu iesaukumā Otrā pasaules
kaŗa sākumā. Kaŗa dienestā radās
arī draudzība ar lielo praktisko
filozofu Ālramu Cvillingu, kuŗš,
kā zināms, savā “Ābrama Cvillinga
tezē” noteicis saprātīgo un mazāk
saprātīgo procentu cilvēku sa
biedrībā. Mana pieredze turpmā
kajos juku laikos ir pilnīgi apstip
rinājusi Ā. Cvillinga tezes parei
zību.
Sekmīgi izvairījos no hitleriskās

mobilizācijas līdz 1944. gada au
gustam, kad tomēr tiku parauts
gaisā. Literārā talanta dēļ mani
ie
skaitīja kaŗa ziņotājos, kur es
avan
sējos līdz kaŗa virsziņotāja
postenim, kļūstot par ģen. Ban
gerska pastāvīgo pavadoni Kur
zemes ielenkumā. Kaŗā aizgāju ar
sievasmātes austu uzvalku mu
gursomā, jo kā saprātīgs un sko
lots cilvēks zināju, ka drīzumā
jānāk Vācijas sabrukumam un
tad būs pēc iespējas ātri jāpār
ģērbjas.
Tanī laikā kaŗa ziņotāju rakstī
šanas veids bija stiprā vācu jaunromantisma un fantastiskā mis
ticisma (draugs Andrejs Eglītis)
ietekmē. Es centos balstīties uz
latviešu reālisma tradicijām, vēlāk
arvien vairāk nosliecoties uz
chronikālā stila pusi.
Tā kā man nebija nekādu mal
dīgu ieskatu par rietumvalstu ie
spējām aizkavēt jaunu krievu
okupāciju, tad kapitulācijas brīdī
(jau 7. maijā biju atkal apvilcis
sievasmātes austo uzvalku) atteicos “iet mežā” un centos nokļūt
uz vikingu ceļa, kas mani arī lai
mīgi noveda vecajā Kalmaras ostā
Zviedrijā.
Rūpēdamies par savu tautiešu
garīgajām vajadzībām karantī
nas nometnē, izdevu laikrakstu
Sēderokras Smaids, kuŗa iznākša
nu velti pūlējās aizkavēt veclaiku
žurnālists Arturs Kroders. Laik
rakstu illustrēja bij. leģionārs,
brīvmākslinieks Juris Dulbe, bet
to pierakstīju viens pats. Tā radās
mani abi (tagad ikvienam inteli
ģentam latvietim pazīstamie)
pseudonimi: Ulafs Jansons un
Ulafs Jāņsons. Tai pašā laikā centos izkliedēt dažādus polītiskus
maldus, izskaidrojot tautas brā
ļiem “tekošo momentu”: es pare
ģoju Čērčila sakāvi pirmajās pēc
kaŗa vēlēšanās un aicināju visus
sagatavoties ilgiem trimdas g
a
diem. Vairums to uzskatīja par
jauneklīgu pārgudrību un klau
sījās uz nopietnāka izskata sir
miem un plikpaurainiem vīriem.
Pirms karantīnas nometnes at
stāšanas paguvu vēl iegādāties
jaunu ceļa somu par naudu, ko
biju ieguvis, zolītē apspēlēdams
A. Kroderu un O. Freivaldu.
Tā kā biju par jaunu t. s. archīva
darbiem (tādus zviedri piešķīra
vecākiem mācītiem ļaudīm), tad
pirmos gadus nokalpoju lauku,
meža un transporta darbos, ļaujot brīvu vaļu savām literārajām
tieksmēm. Tā radās dažas sirreā
listiskas satiras, noveles, balādes
un kāds gaŗāks stāsts. Varbūt kād
reiz tos savāks mans nezināmais
biografs un ievietos manos ko
potajos rakstos. Kad varēju par
jaunu sākt studijas Stokholmas
universitātē, bija jāapslāpē daiļ
rades prieks.
1953. gadā kļuvu zviedru ma
ģistrs vēsturē, valsts zinībās un
ģeografijā. Tā kā rakstnieku un
dzejnieku mums netrūkst, bet
vēsturnieki ir uz pirkstiem sa
skai
tāmi, tad apkrāvos un tiku
apkrauts ar dažādiem uzdevu
miem un pienākumiem vēstures
valsts zinību laukā.

(Turpinājums 15. lpp.)
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“Viņi nebija rēķinājušies ar sīvo pretestību”

Militārais analītiķis, atvaļinātais NBS pulkvedis Igors Rajevs intervijā Paulam Raudsepam
(Nedēļrakstā IR, š. g. 3. martā).
Pašreiz krievu bruņotie spēki
tomēr seko savam naratīvam.
Masīvus uzbrukumus, ar ko krie
vu armija ir slavena, kad šauj
pa laukumiem, pagaidām nere
dzam, vismaz ne lielos apjomos.
Ja viņi mainīs taktiku un sāks
pielietot artilēriju un aviāciju
lielā apjomā, kā teorētiski viņu
doktrīna paredz, tad ir jāsāk bū
vēt reālu sienu gar mūsu austrumu robežu. Ļoti nopietni jādo
mā par savu aizsardzību, un vis
pār nevar neko vairs darīt ar krie
viem. Jebkādas sarunas, tirdz
niecība, jebkādi kontakti ir jā
pārtrauc, un viņi pilnībā jāizolē
tajā territorijā, kur viņi atrodas.
Igoram Rajevam tika jautāts,
vai Krievijas armijai vispār
pie
tiek kaŗavīru, lai ieņemtu
tādu blīvi apdzīvotu pilsētu kā
Kijeva? Ielu cīņas prasa milzī
gus spēkus.
Jā. Irakā bija vairāk nekā 300
tūkstošu amerikāņu spēki ar
daudz lielāku aviācijas un jūras
spēku atbalstu, ar raķešu palai
šanas iespējām, un Sadama Hu
seina armija bija daudz vairāk
demoralizēta un pretoties ne
spējīga. Arī tad viņiem prasīja
divas nedēļas vai vairāk, lai aiz
ietu tikai līdz Bagdādei, un vēl
mēnesi, lai varētu okupēt visu
valsti.
Krieviem spēki ir mazliet par
vāju, lai viņi reāli to varētu iz
darīt. Nav tā, ka, brutāli uzbrū
kot, nevarētu to izdarīt. Teorē
tiski tas joprojām ir iespējams.
Bet tas prasīs daudz brutālāku
taktiku, nekā viņi dara pašreiz.
2017. gadā Irakas spēkiem
bija apmē
ram 10:1 pārsvars
pār Islā
ma valsts karotājiem,
bet viņiem vajadzēja deviņus

mēnešus, lai ieņemtu
Mosulu.
Jā. Pirms konflikta,
kad visi vēl stāstīja, ka
nevienam neuzbruks,
bija ziņojumi, tajā
skaitā no ASV neno
sauktiem avotiem, ka
Ukrainu ieņems 48
stundās. Ņemot vērā
normālu tanku kolonnas virzības ātrumu,
viņi 48 stundās varbūt
aizbrauktu līdz Kije
vai, ja pretī neviens
nestātos. Tie aprēķini
bija ņemti no zilām
debesīm, bez jebkādas
piesaistes reālitātei. Būs milzīga
problēma šturmēt trīs miljonu
pilsētu ar pietiekami sarežģītu
infrastruktūru. Tur vēl ir kalni,
pilsēta nestāv uz līdzena plato.
Krievi, protams, ir ieguvuši
pieredzi pilsētu šturmēšanā.
Daudz ko viņi ir ņēmuši no
čečenu kaŗa, arī no Sīrijas. Tad
vispirms viņiem ir jāielenc Do
ņeckas un Luhanskas spēku gru
pējums un tas jāiznīcina. Dien
vidos jāieņem Nikolajeva un
Odesa. Tad jāsavelk visi spēki pie
Kijevas, un tikai tad viņi var ce
rēt, ka Kijevas šturmēšana būs
veiksmīga. Pirms tam tas viss ir
tikai māžošanās.
Jūs minējāt agrākās prognozes. Pirms kaŗa sākuma daudzi
runāja par zemes sasalšanu –
cik šis faktors ir svarīgs iebrukuma laika noteikšanai?
Protams, jo tuvāk martam un
aprīlim, jo lielākas problēmas
virzīties pa laukiem un ārpus
ceļiem. Bet jāsaprot, ka tagad
nav 1941. gads, nebraucam ar
zirgu pajūgiem un tanki arī ir
citi. Dzelzceļu arī var izmantot

Uldis Ģērmanis
(Turpināts no 14. lpp.)
Tur ietilpst arī mana publicis
tiskā darbība latviešu un zviedru
presē. Tā norisinājusies parallēli
darbam ģimnazijā un atsevišķiem
izlēcieniem literārajā laukā.
Globālu ievērību ieguvu 1956.
gadā ar grāmatu “Pa aizputinātām
pēdām”, ko tauta izpirkusi līdz
pēdējam eksemplāram. Vēl pirms
šīs grāmatas iznākšanas biju sācis
rakstīt jaunu, gluži neparasta vei
da latviešu tautas vēsturi jauniem
un veciem trimdas latviešiem
(M. Goppera ierosinājums). Cen
tos šajā darbā ielikt visu savu
vēsturnieka un literāta prašanu,
lai latviešiem dotu vēstures grā
matu, kādas nav pat vecajām kul
tūras tautām (tāds bija mans augstprātīgais mērķis). Ilgi raks
tī
ta,
trīsreiz pārstrādāta, tā iznāca
1959. gadā ar nosaukumu “Lat
viešu tautas piedzīvojumi”. Tas ir
bijis visgrūtākais uzdevums, kādu
man jebkad nācies veikt. No sirds
nākusi, šī grāmata laikam arī gā

jusi pie sirds. Grāmatnīcu plauktos tā vairs nav atrodama.
Kas tālāk? Drīzumā varu solīt
vēsturisku pētījumu par strēl
nieku problēmām, diemžēl tikai
zviedru valodā (licenciāta diser
tācija). Pēc tam varbūt šī darba
turpinājumu. Pa vidu plānotas
vēl dažas publikācijas par dažiem
mūsu vēstures jautājumiem sve
šās mēlēs. Tas tā, ja nesanāks dus
mas par to, ka nav uzrakstīts ro
māns par kaŗa ziņotājiem un nav
literāri aptaustīti vikingu pēcnā
cēji. Kaut mums rastos vairāk
vēsturnieku! Drusku atslogotu tos
nedaudzos.
Sen vairs nav zolīte spēlēta,
bumbiņa dauzīta. Kaut varētu
vismaz šad tad “pentaku uzsist”
vai iespert pa golu ar sasalušu zirgasūdu! Bet kur tu to ņemsi technikas laikmetā? Andrejs Eg
lītis
prasa jaunas debesis. Manas
prasības ir šķietami daudz mazā
kas, bet tikpat nesasniedzamas.
No "Pašportreti", sast. Teodors
Zeltiņš. Grāmatu draugs, 1965

technikas pārvietošanai. Pagai
dām no visām bildēm esmu re
dzējis tikai vienu iestrēgušu tan
ku un vienu iestrēgušu artilērijas “gvozģiku” [pašgājējhaubice].
Kā vērtējat ukraiņu spēku
darbību?
Ukraiņi ir malači. Viņi dara
maksimāli to, ko reāli varēja iz
darīt. Ļoti labi cīnās spēki pie
Luhanskas un Doņeckas. Viņi
ir ārkārtīgi augsti motīvēti. Tie
kaŗavīri noteikti nepadosies un
cīnīsies līdz pēdējam.
Par aprīkojumu daudz runā.
Ukrainai ir ļoti daudz ļoti spē
cīgu lietu. Kaut arī viņiem ir no
vecojušas, piemēram, pretgai
sa
aizsardzības sistēmas, viņiem ir
vairākas S300 zeme-gaiss raķešu
sistēmas. Ja nemaldos, viņiem ir
75 M1 un M2 BUK zeme-gaiss
raķešu sistēmas. Raķetes jau pa
vecas, bet tā ir ļoti spējīga sistē
ma. Protams, tas dod ļoti lielu
efektu.
Viens no iemesliem, kāpēc
krie
viem neizdevās līdz galam
izslēgt ukraiņu pretgaisa aizsar
dzības sistēmas, ir tas, ka viņi
pamatā tēmē uz radariem. Tas
ir absolūti loģiski, un viņi meklē S300 un mēģina iznīcināt kā
visspēcīgāko sistēmu. Taču ma
zākām raķešu sistēmām ir savi
mazie radari, kas ļauj tām darboties autonomi. Tie nevar piesegt lielu rajonu, bet spēj izsekot pretinieka lidaparātus un tos
notriekt. Tāpēc ukraiņiem tur
pagaidām veicas.

Foto: gordonua.com, liga.net

ASV un Eiropas
valstis tagad ir gatavas piegādāt dažādu
militāro
techniku
Ukrainai. Kādas būs
reālās iespējas to pie
gādāt tuvākajā laikā?
Maigi sakot, ierobe
žotas. Ieroču kravām,
kuŗas tiks piegādātas,
krievi neuzdrošinā
sies uzbrukt, kamēr
tās būs NATO valstu
territorijā. Bet brīdī,
kad tās ieies Rietum
ukrainā, tās būs mēr
ķis viņu izlūku gru
pām. Ticiet man, tur
iefiltrēti vairāki desmiti krievu
izlūku grupu, kas Rietumukrai
nā tieši izseko šādas lietas. Vēl
joprojām krieviem pastāv kapa
citāte, viņiem ir tālas distances
raķešu sistēmas, pastāv iespēja
šīs kravas iznīcināt.
Cik nopietns drauds Rietu
miem ir tas, ka Putins paaugs

tinājis kaujas gatavību kodol
spēkiem?
Jautājums tikpat sarežģītas, cik
visa kodolieroču vēsture. Ko
dol
ieroči tikuši izmantoti tikai
vienreiz. Techniski runājot, di
vas reizes. No tā brīža valstis saprot šo ieroču iznīcinošo spēku
un neizbēgamu atbildi no otrās
puses, tāpēc kodolieroči darbojas tikai un vienīgi kā atturošais
līdzeklis. Jūs varat draudēt līdz
pēdējam, bet brīdī, kad tos pie
lieto, situācija mainās pa 180
gradiem.
Kā jau teicu, es neredzu reālus
polītiskos ieguvumus Putinam
no šīs operācijas. Kaut arī pēdē
jās divas nedēļas diezgan daudz
pētu viņu un viņa padomnie
kus, es nesaprotu, ko viņš grib
panākt. Vai arī viņš dzīvo tādā
informatīvā burbulī, ka ir zaudējis saikni ar reālitāti, un ne
saprot, kas patiesībā notiek pa
saulē.
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SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazināties ar sarīkojumu un dievkalpojumu rīkotājiem, precīzējot, vai paredzētie sarīkojumi notiks, vai tie ir atcelti!
PRIEDAINE (NJ)
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Biedrības Pavasara Balle! Sest
dien, 2022. gada 2. aprīlī plkst.
5pm Sacred Lands tropu dārzā
1700 Park St. N, St. Petersburg,
FL. Ieejas maksa biedrības biedriem $40, viesiem $50, (bēr
niem līdz 18 gadu vecumam
ieeja bez maksas). Aicinām pie
teikties iepriekš pie Daces Ne
bares (T: 917-755-1391) līdz 27.
martam. Lūdzam sekot mūsu
Facebook lapai “Latviesu Bied
riba St. Petersburg FL”. Sīkāku
informāciju par pasākumiem
var uzzināt Biedrības Facebook
lapā vai zvanot Dacei Nebarei.
Tel: 917-755-1391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt
dienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232-5994, e-pasts:
bostonas-trimd asdraud ze@
gmail.com, tālr.: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617935-4917. E-pasts: igorssafins@
gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.:
(6551 W Montrose Ave, Chicago
IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
e-pasts: cianasdraudze@gmail.
com; www.facebook.com/ Čikā
gas-Ciānas draudze 2550-43897965-234. Dievk. notiek svētdie
nās 10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Māc. Gundega Puidza, tālr. birojā:
773-736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr.: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-

595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis
(ivspalis@gmail.com), priekšnieks.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info: An
drejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk.

visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). 13.
martā Dievkalpojums (diak. Guna
Reina). 27. martā Dievkalpo
jums (diak. Guna Reina). Dievkalpojumi notiek plkst. 11:00 no
rīta.
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational Parish of Norton (2
W Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
draudzes sekretāre Zigrida
Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
Dievkalpojumi divreiz mēnesī,
2:30 pēcpusdienā ar vies
mā
cītāju Igoru Safinu. 20. martā
Dievkalpojums 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.
13. marts Dievkalpojums ar
dievgaldu plkst. 11:00. 20. marts
Dievkalpojums plkst. 11:00. 27.

KOPŠ 2005. GADA VAIRĀK KĀ 4 000 ZIEDOTĀJU
UZTICĀS LATVIJAS UNIVERSITĀTES FONDAM
Atbalstīti vairāk kā 2 000 čakli un mērķtiecīgi studenti,
realizēti 70 pētniecības un rekonstrukcijas –būvniecības projekti
IKVIENS ZIEDOJUMS IR SVARĪGS UN NOZĪMĪGS!
PALDIES PAR ATBALSTU!
“LU fonda stipendija dod būtisku atbalstu, lai izdotos
satraukumu par ienākumiem novirzīt otrajā plānā, par
būtiskāko mērķi studiju procesa laikā izvirzot zinātni, pētniecību. Saņemt stipendiju ir liels gods un izaugsmi veicinošs izaicinājums vienlaikus.”
Trīne Žagare, LU Vēstures un filozofijas fakultāte, Gustava
Zemgala piemiņas stipendiāte

marts Dievkalpojums plkst.
11:00. 3. aprīlis Dievkalpojums
plkst. 11:00. 10. aprīlis Dievkal
pojums – 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 datumiem lūdzu sazi
nāties ar dr. pr. Ivaru. Pēc dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.:
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo
MI 49006). Māc. Aija Graham. Lat
viešu ev. lut. apvienotā draudze
notur klatienes dievkalpojumus
katru svētdienu, plkst. 10:00.
Parallēli pieejami sprediķu ie
raksti draudzes YouTube kanālā
(meklēšanas atslēgas vārds “Lat
viešu Apvienotā draudze Kala
mazū”.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
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
mācītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datu
miem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-7303427, e-pasts: kindriks@aol.com.
Pensionāru saiets katra mēneša
otrā ceturtdienā plkst. 11:00
sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church,
2 Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062. Nākošais dievkalpojums sestdien, 19. martā,
plkst. 11:00 ar dievgaldu. Vies
mācītājs Igors Safins. Pēc diev
kalpojuma kafijas galds.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Jānis Ginters
tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
414-416-6157 Dievk. notiek
svētdienās 10:00.
(Turpināts 19. lpp.)

PĒRK
Pērku meža, lauksaimniecības
zemi. Tālr. 29386009.

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

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

Sikāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtijumus iestādēm, kā ari komerciālos un personigo mantu sūtijumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtijumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Godājamais maestro Edgar Račevski!
Tu aizgāji no mums 15. feb
ruāŗa vakarpusē pēkšņi un
klusi, pilns daudzu ideju un
plānu nākošajiem gadiem,
domājot par mūsu Dziesmu
svētku 150. gadskārtu, par sa
viem koŗa dziedātājiem, ko
lē
ģiem, dziesmu pūru – veco un
jauno, un, protams, par savē
jiem – savu kuplo un darbīgo
ģimeni – dzīves draugu Dzidru,
meitu Ilzi, dēlu Vigo un kuplo
mazbērnu pulku....
Ir 2022. gada 23. februāris
plkst. 11.00 – laiks noskaidrojies, un vējš apstājies.
Latviešu koŗa mūzikas un
kultūras ļaudis, kultūras dzīves
vadītāji, dziedātāji, diriģenti,
mūziķi, radi, draugi, paziņas
lēni pulcējas Torņakalna baznīcas augstajā kalnā, lai teiktu
atvadu vārdus un paldies Tev –
mūsu koŗa mākslas Maestro.
Tavs šķirsts ir atvērts, skan
mūzika, dzied koŗi, mainās
Goda sardzes, tiek nolikti ziedi
un vainagi, rit asaras un Tu to
visu vēro no sava izteiksmīgā
portreta, kas novietots goda
vietā baznīcas altāŗa daļā. Sa
tikšanās, biklas sasveicināšanās,
mulsi līdzjutības vārdi ģimenei
un radiem, rokas spiedieni, arī
klusi pārmīta kāda šodienas
aktuālitāte un jaunumi, jo bēres
jau ir tā lielā reize, kad būt
visiem kopā pēdējo reizi ar

aizgājēju.
Edgars Račevskis, Skrundas
zēns, no koŗa diriģenta līdz
virsdiriģentam, no Teodora Kal
niņa Radio koŗa mākslinieciskā
vadītāja līdz Latvijas Dziesmu
svētku virsdiriģentam, no studentu Dzies
mu svētku organizētāja līdz Latvijas Nacionālās
operas galvenajam koŗmeisteram, no J. Vītola Mūzikas

akadēmijas pasniedzēja līdz
apvienotā Latvijas vīru koŗa
dibinātājam... Un kur tad vēl –
virsdiriģents ārzemju latviešu
dziesmu svētkos Kanadā un
ASV, uzvaras koŗu kaŗos un
mīļā Gaujiena ar Jāzepa Vītola
dienām un vēl, un vēl...
Lūcijas Garūtas „Tēvreize”
šoreiz skan znota, LNO galvenā
diriģenta Mārtiņa Ozoliņa in

Mūžībā aizgājis

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

Kungs, mūžīgo mieru dodi viņam…

Par viņu sēro
SIEVA JOAN
MEITA SANDRA UN DĒLS CRAIG AR ĢIMENĒM
BRĀĻADĒLI GUSTAVS UN LUDIS
MĀSĪCAS ILZE UN ZANE, BRĀLĒNS KASPARS

Mūžībā aizsaukta mūsu mīļā

RITA ZIMULIS,
dzim. BĒRZIŅŠ

Dzimusi 1936. gada 24. janvārī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 20. februārī Great Neck, NY, ASV
Mīlestībā viņu piemiņā paturēs
MEITA SANDRA TAURIŅŠ AR VĪRU VIESTURU UN
MAZMEITAS AMANDA, ANNA UN SILVIJA
DĒLS RICHARDS AR SIEVU MELISSU UN ĢIMENI
BRĀLIS JURIS BĒRZIŅŠ AR SIEVU ILZI

terpretācijā – dziļi, smeldzīgi,
sāpīgi. Savu cieņas un pateicības rituālu izdara studentu
koorporācijas Tervetija vīri un
tad mācītāja Induļa Paiča va
dītais dievkalpojums – spēcīgi
atvadu vārdi un svētība aizgā
jējam par raženi no
dzīvoto
mūžu. Tieši te – Torņkalnā –
bija tā sākotnes pieturvieta, kur
Edgars Račevskis dzīvoja un
kur viņa māte ilgus gadus bija
ērģeļniece šajā baznīcā... Skan
dzidrās baznīcas ērģeles un uz
stiprajiem vīru pleciem šķirstā
Edgars Račevkis nu var doties
uz savu mūža māju – Baltezera
kapiem. Pateicības un mīlestības ziedu un kroņu ir tik daudz,
ka pat neiespējami visus savie
tot sēru transportā.
Plkst. 13.00 atvadu un patei
cības brīdis pie – Brīvības pie
mi
nekļa ar vīru koŗa atvadu
dziesmām diriģenta Jāņa Bal
tiņa vadībā. Tad gaŗais brau
ciens cauri visai Rīgai uz Balt
ezera miera dārzu. Tur pēdējie
svētības vārdi, ko saka mācītājs
Indulis Paičs, kaps tiek aizbērts
un milzīgs ziedu paklājs pār
sedz aizgājēja mūža māju. Nu
Tu vari dusēt Dieva mierā kopā
ar saviem mīļajiem un satikt
tikko aizgājušo un arī šeit guldīto Mārtiņu Rītiņu...
Bet Edgars Račevskis jau
tāpat vien nevar aiziet – viņš
pulcina visus kopā vēl uz atvadu brīdi saviesīgā gaisotnē savā
mīļajā Rīgas Latviešu biedrības
namā pie atvadu mielasta un
atvadu sarunām, lai vēlreiz
pārstaigātu savu bagāto dzīves
gājumu. Tā viņš ir gribējis, un
tā tuvinieki to izdarīja.
Rīgas Latviešu biedrības Lielā
zālē atkal Edgars Račevskis –
šoreiz gan izteiksmīgajā portretā staru gaismā uz skatuves
zem zelta portāla mūzikas simbola – liras un diviem eņģeļiem.
Šeit bija tā nozīmīgā vieta, kur
pavadītas neskaitāmas stundas
ar koŗiem un mūziķiem mēģi
nājumos, svētku sanākšanās,
lielos valstssvētku un jubileju
koncertos. Šī zāle ir vieta, kur
aizgājējs bija atzīmējis arī savas
nozīmīgās dzīves un radošās
jubilejas. Šeit, vietā, kur dzima
arī Vispārējie latviešu Dziesmu
svētki pirms drīz jau 150 ga
diem ! Simboliski un sakritīgi!
Viesu ir daudz, tieši tik, cik
Edgaram Račevskim gadu – 85!
Tikai paši tuvākie, jo pašreizējie apstākļi un „maskošānās”
vairāk neļauj! Aizgājējam patika latvis
kās tradicijas, un arī
šoreiz – sākumā Maestro pie
minēšana un klusuma brīdis,
tad tradicionālā vīna glāze ar
kūciņu, tad buljons, tad kārtīgs
cepetis un viss pārējais, kā pie
nākas īsta latvieša izvadīšanā.
Atvadu runas izvērtās par
gandrīz kultūrvēsturisku konferenci, balstoties uz pieredzēm,
faktiem, nākotnes vīzijām. Tika
atklāti vēl nezināmi fakti par
aizgājēju un ar viņu saistītiem
notikumiem. Runāja Signe
Pujāte – Tautas mākslas centra
direktore un Dziesmu svētku
viena no galvenajām rīkotājām,

Dziesmu svētku pieredzes ba
gātais virsdiri
ģents Romāns
Vanags. Studentus pārstāvēja
talantīgie virsdiriri
ģenti Aira
Birziņa un Ivars Cinkuss. Ba
gātas un interesantas bija koncertmeistares, J. Vītola Latvijas
mūzikas akadēmijas profesores
Ilzes Dzērves un LTV mūzikas
redaktores Maijas Amoliņas at
miņas. Edgars Račevkis bija
Dziesmu svētku stiprinātājs un
virsdiriģents ārzemju latviešu
Dziesmu svētkos Kanadā un
ASV. To akcentēja kolēģis virsdiriģents Juris Kļaviņš.
Pats jaunākais ģimenes lo
ceklis – mazdēls Edvards no
dziedāja atvadu dziesmu a
capella „Cielava baltgalve”, bet
dēls – Vigo, Cēsu Mūzikas sko
las direktors, stāstīja par tēva
raksturu, rado
šumu, tēva un
dēla attiecībām ikdienā un
mūzikas notikumos, arī viņa
mīlestību uz akordeona spēli.
Mūzikāls pārsteigums bija LNO
akordeonistes Initas Ābo
liņas
veltījums Maestro. Liela koŗa
dziedāšanas mīlestība ir arī
medicīnas profesoram Jānim
Vētram, kas veltīja daudz patei
cības vārdus par ārstu kopkoŗa
dibināšanu, mēģinājumiem un
uzstāšanos Edgara Račevska
vadībā Pasaules latviešu ārstu
kongresa laikā Rīgā. Savukārt
Zviedrijas radi – meitas Ilzes,
LNO koncertmeistares, krustmāte stāstīja par savu draudzību ar Edgaru un ģimeni. To arī
turpināja visi lielie un mūzikā
talantīgie mazbērni – Kārlis,
Linards, Krišjānis, Oskars un
abas Maestro cienījamās māsīcas – Rita un Dzintra, īpaši
izceļot Edgara Račevska sirds
darbu – ilggadīgos un tra
di
cionālos mūzikas svētkus Gau
jienā, kas veltīti latviešu mū
zikas patriarcham Jāzepam
Vītolam.
Pateicība un sveicinājums
bija gan no Latvijas Radio koŗa
mākslinieces solistes Ievas Eze
rietes, gan no Latvijas novadu
koŗiem, ar kuŗiem Maestro bija
strādājis, gan arī no koŗa „Ven
dene”, kuŗa diriģente Marika
Slotiņa-Brante – aicināja visus
kopīgi nodziedāt „Pie Dieviņa
gaŗi galdi”, veltījumu Edaram
Račevskim, ieejot Mūžības val
stībā. Tas noslēgumā šo atva
dīšanās piemiņas vakaru pacēlā
vēl nebijušā, dvēseliski vibrējošā augstumā.
Bet Edgars Račevskis savas
domas par dzīvi un darbu īsi
pirms savas aiziešanas lieliski
atspoguļoja sarunā ar žurnālistu Arni Krauzi Latvijas Radio
lielajā intervijā no Langstiņu
mājas. Tur jau arī viss bija
pateikts.
Bet vai tiešām var pateikt
visu?
Maestro būtību varējām
sajust arī viņa raksturīgajā portretā, kas mūs pavadīja visu šo
23. februāra dienu. Tajā atspo
guļojas viņa būtība – pazemība,
cieņa un spēja ieklausīties ik
vienā.
Dziļā cieņā un pateicībā
GUNTIS GAILĪTIS
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Minea
poles-St. Paulas latviešu evaņģeliski luteriskās draudzes video
dievkalpojumi notiek katru nedēļu,
tos var skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC H4A
3P7), tālr.: 514-992-9700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org. pr. Jānis Mateus tālr.:,
e-pasts: prez@draudze.org. Tel.:
514-481-2530
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040). Dievkal
pojumi notiek NJ Latviešu bied
rības namā Priedaine, 1017 State
Route 33, Freehold, NJ 07728,
māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko.
27. martā 11:00 Dievkalpojums;
seko DRAUDZES PILNSA
PULCE. 10. aprīlī 11:00 Pūpolu
svētdienas dievkalpojums ar
dievgaldu. 17. aprīlī Aicinām
piedalīties Lieldienu dievkalpojumos 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 Reynolds
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. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.:
1-619-630-8143, e-pasts: janislegzdins@hotmail.com.
San Diego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks
iekšienē un jānēsā sejas maskas!
23. aprīlis plkst. 12.00 Diakone
Guna Reina; Lieldienu Dievkal
pojums ar Dievgaldu; pēc Diev
kalpojuma groziņu kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).

Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). Diev
kalpojumi notiek 10:30. Prāveste
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600; e-pasts:
cilnis@earthlink.net. Baznīcas
mājaslapa: www.seattlelatvianchurch.org. 13. martā Dievkal
pojums ar dievgaldu. 20. martā
Dievkalpojums angļu valodā ar
dievgaldu. 3. aprīlī Dievkalpo
jums ar dievgaldu.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
Dievkalpojums notiks 20. martā
plkst. 2:00 ar dievgaldu. Sekos
gada sēde. Diak. Linda SniedzeTaggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sazi
nāties ar Andri Ritumu, 727797-1933. Dievkalpojumi un Bī
beles stundas notiek Faith Lut
heran 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.: 416-9213327, E-pasts: baznica@bellnet.ca.
Info: www.stjohnslatvian.ca Māc.
Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Holly
berry 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: dcdrau
dze@gmail.com, www.dcdrau
dze.org. Prāveste Anita Vārs
berga Pāža (tālr.: 301-302-3270).
Draudzes priekšniece Dace Zal
mane. Svētdienas dievkalpojumi sāksies plkst. 11:00. Treš
dienās svētbrīžu laiks paliek
nemainīgs – plkst. 10:00. Pie
slēgšanās norādes ir atrodamas
draudzes mājaslapā.

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

Mūsu mīļais filistrs

ANDRS ZIEDIŅŠ, M.Eng.
Dzimis 1935. gada 5. augustā Daugavpilī, Latvijā,
miris 2022. gada 23. janvārī Kalifornijā, ASV

Sit tibi terra levis

Par viņu sēro
KORPORĀCIJA PATRIA

Mūžīgā mierā aizgājis
mūsu mīļais vīrs, tētis, vecaistēvs

ILMĀRS OSVALDS STIEBRIS
Dzimis 1930. gada 24. martā Mazzalves pagastā,
miris 2022. gada 2. februārī Wilmington, Delaware

Kad mana dvēsle šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības Dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.

Mīlestībā piemin
AINA
IMANTS UN KATHLEEN, CHRISTINA, AMANDA
ARVĪDS UN MAUREEN, NIKOLAJS, BRIDGET
VALDIS UN LINDA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

OLGA BERGMANE,
dzim. IZĀKA

Dzimusi 1926. gada 7. aprīlī Skujenē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 24. decembrī Scottsdale, Arizonā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
ARIZONAS LATVIEŠU KOPA

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

Mūsu mīļā 59.c. filistre

IEVA GĀLE,
dzim. STROBELS

Dzimusi 1947. gada 30. aprīlī Dinkensbuehl, Vācijā,
mirusi 2022. gada 25. februārī Millsboro, Delaware, ASV
Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

VELTA REIMANE,
dzim. IZĀKA

Dzimusi 1929. gada 27. augustā Skujenē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 26. novembrī Scottsdale, Arizonā
Viņu mīļā piemiņā paturēs
ARIZONAS LATVIEŠU KOPA

LAIKS

20

2022. gada 12. marts – 18. marts

SPORTS

Pekinas para
olimpiskās spēles

Pekinā nedaudz vairāk nekā
divas nedēļas pēc olimpisko spēļu
noslēguma ceremonijas 5. martā
tika atklātas paraolimpiskās spēles.
Spēles Pekinas Nacionālajā stadionā atklāja Ķīnas prezidents
Sji Dziņpins. Atklāšanas ceremo
nijā piedalījās arī Starptautiskās
Paralimpiskās komitejas (IPC)
prezidents Endrjū Pārsons, kuŗš
pārstāvēja gan IPC, gan Starptau
tisko Olimpisko komiteju (SOK),
jo SOK prezidents Tomass Bachs
nevarēja ierasties.Viņš savā runā
nosodīja Krievijas uzsākto kaŗu
Ukrainā olimpiskā pamiera laikā,
par ko Apvienoto nāciju organizācijā savulaik vienojās 193
valstis, un savu runu beidza ar
saucienu “miers”. Olimpiskā uguns
2. martā tika aizdegta Ķīnā.

Latvijas karognesēji bija ratiņ
kērlinga izlases kapteine un
skips Poļina Rožkova, kā arī
ratiņkērlinga izlases vice-skips
un viens no ratiņkērlinga aiz
sācējiem Latvijā Ojārs Briedis.
Latvija paralimpiskajās spēlēs
pārstāvēta ratiņkērlingā. Latvija
ziemas paraolimpiskajās spēlēs
tiks pārstāvēta otro reizi valsts
vēsturē pēc 28 gadu pārtraukuma.
1994. gadā Lillehammerē Latviju
distanču slēpošanā pārstāvēja
Aldis Šūpulnieks.

Latvijas ratiņkērlinga
izlase turnīrā

Rožkova jau bija gatava atzīt pretinieku uzvaru, bet pirms tam
tomēr bija jānospēlē arī sestais
ends.
Latvija – Slovakija 8:4
Spēli abas komandas iesāka
ļoti līdzīgi. Pēc pirmajiem čet
riem endiem rezultāts bija 4:2
Slovakijas komandas labā. Piek
tajā endā Latvijas komandai uz
vara, samazinot rezultāta starpību
līdz minimumam. Sestajā endā
Latvijai izdevās izvirzīties vadībā,
gūstot divus punktus. Bet pēc
septītā enda jau ļoti liels pārsvars
Latvijai – 8:4.
Latvija –Igaunija 5:6
Latvijas ratiņkērlinga komanda
pret Igauniju saglabāja intrigu
līdz pēdējai sekundei, tomēr
zaudēja ar 5:6. Jau pirmajā endā
igauņi parādīja savu pārākumu,
uzvarot to ar 2:0, bet pēc otrā
rezultāts vēl nepatīkamāks – 4:0
kaimiņvalsts labā.
Latvija – Zviedrija 9:7
Latvijas ratiņkērlinga komanda
Pekinas paraolimpiskajās spēlēs
ar 9:7 spēja uzvarēt Zviedrijas
komandu. Pirmais ends Latvijas
komandai izvērtās ļoti veiksmīgs
– 3:0. Otrajā endā Latvijai izdevās
nozagt vienu punktu, panākot
jau 4:0. Trešais ends gan Zvied
rijas labā, un rezultāts jau bija
4:2. Pirms pārtraukuma Latvijai
izdevās palielināt rezultāta star
pību. Piektajā endā Zviedrijai
izdevās samazināt reultāta star
pību līdz minimumam. Sestajā
endā kļūda pārvērtās par efektu,
atnesot Latvijas komandai trīs
punktus, kā rezultātā rezultāts
uz tablo jau bija 8:4. Taču sep
tītajā endā Zviedrijai trīs punkti,
kas pirms izšķirošā astotā enda
radīja pamatīgu sasprindzinājumu abām pusēm – 8:7. Astotajā
endā pēdējais, izšķirošais me
tiens Poļinai Rožkovai, un šoreiz
veiksmīgi! Uzvara ar 9:7.
Latvija- Šveice 9:7
Piektais ends pārliecinoši Švei
ces zīmē pretiniekiem izdevās
rezultāta starpību būtiski sama
zināt – 6:4. Bet sestajā endā
Šveice spēja pat izvirzīties vadībā
ar 7:6. Septītajā endā Latvija gan
atkal izvirzījās vadībā ar 8:7, kār
tējā spēlē atstājot spēles intrigu
līdz pašām spēles beigām. Bet
meistarība bija Latvijas sabiedrotā, un uzvara šajā spēlē ar 9:7.
Pēc aizvadītām spēlēm Latvijas
komandas bilancē četras uzvaras
un divi zaudējumi, kas ierindo
Latviju augstajā otrajā vietā
turnīra tabulā.

Latvijas ratiņkērlinga

Poļina Rožkova // FOTO: izlase atsakās spēlēt
REUTERS, SOE ZEYA TUN
pret Krievijas
Latvija – Dienvidkoreja 8:4
Latvijas ratiņkērlinga izlase Pe
komandu
kinas paraolimpiskās spēles uzsāka
ar uzvaru pār Dienvidkoreju –
Latvijas paraolimpisko spēļu
8:4.. Astotajā endā, kad “mājā” ratiņkērlinga izlase paziņoja, ka
divus metienus pirms beigām Pekinas spēlēs neaizvadīs sacen
bija divi Latvijas akmeņi, koman sību pret Krievijas sportistiem,
das vienojās spēli neturpināt.
Latvija – Kanada 3:10
Nākamajā spēlē Latvijas ratiņ
kērlinga komanda zaudēja Ka
nadas izlasei –3:10. Pēc pirmā
enda Kanadai četri punkti. Pēc
ceturtā enda Latvijas situācija
nebija uzlabojusies – 6:2 Kana
das labā. Pēc piektā enda Poļina

tādējādi paužot protestu pret
Vladimira Putina uzsākto kaŗa
darbību Ukrainā.
Latvijas ratiņkērlinga izlase par
šādu lēmu izšķīrās pēc paustā
Starptautiskās Olimpiskās komi
tejas (IOC) paziņojuma, kuŗā
teikts, ka Krievijas un Baltkrie
vijas sportisti Pekinas paraolim
piskajās spēlēs varēs startēt zem
neitrāla karoga. Latvijas izlase
uzskata, ka šo valstu pārstāvjiem
vajadzēja liegt startēt spēles pa
visam. “Šo jautājumu mēs pat
nebijām izskatījuši, jo bija pilnīga
pārliecība, ka Starptautiskā Olim
piskā komiteja vienkārši neļaus
Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties šajās spēlēs,”
pārsteigts par IOC lēmumu bija
treneris Arnis Veidmanis.

Porziņģis ar 25
punktiem un
uzvaru debitē
Wizards komandā

Pirmo spēli Vašingtonas
Wizards komandā 6. martā aizvadīja Latviešu basketbolists Kris
taps Porziņģis. Viņš veicināja ko
mandas panākumu ar 133:123
pār Indianas Pacers. Savā debijas
spēlē Porziņģis spēlēja 21 minūti
(21:18), kuŗu laikā guva 25 pun
ktus, izcīnīja piecas atlēkušās
bumbas un bloķēja divus me
tienus. Viņš bija rezultātīvākais
spēlētājs komandā.

Bokseris Zutis
iestājas Zemessardzē

Kopš Krievijas iebrukuma
Ukrainā vairākas reizes paaugstinājusies Latvijas pilsoņu inte
rese par iestāšanos Zemessardzē.
Dzimtenes aizstāvju rindas ga
tavs kuplināt arī bokseris Kris
taps Zutis. (attēlā)

pēc cīņas Maskavā. Latvija man
vienmēr būs pirmajā vietā, bet
jebkuŗa kaŗa darbība manās acīs
ir noziegums,” tā Zutis.
Latvijas slavenākais bokseris
Mairis Briedis izvairās no Krie
vijas agresijas nosodīšanas.

Biatlons

4:6 un 6:4 pieveica Kasiditu
Samreju, Latvijai priekšlaicīgi
nodrošinot uzvaru kopsummā.
Iepriekš Štrombachs un Gulbis
abi bija uzvarējuši vienspēlēs.
Serijā Latvijas bija vadībā ar 3:1.
Latvija uzvarēja trijās no četrām
spēlēm, tādējādi pēdējā spēle
bija vairāk principiāla, jo Latvijas
komanda jau bija garantējusi
panākumu. Pēdējā spēlē 17 ga
dus vecais Reinis Kupfers ar 2:6,
4:6 zaudēja Jutanam Čaroen
phonam.
Latviju Deivisa kausa izcīņā
bez Gulbja un Štrombacha pār
stāvēja divi ATP rangā neiekļauti
spēlētāji – Reinis Kupfers un
Gustavs Dambiņš. Pērnā gada
septembrī Latvijas komanda ar
0:4 zaudēja Turcijai.

Edgars Mise Somijas Kontio
lahti biatlona kompleksā izcīnīja
65. vietu sprinta sacensībās. Par
uzvarētāju kļuva francūzis
Kantēns Fijons-Maijē. Rūdis
Balodis sacensībās debitēja ar
74. vietu, vienīgo kļūdu pieļaujot
pēdējā šāvienā.
***
Somijā notiekošajā Pasaules
kausa posmā biatlonā 4x6 km
komandu stafetē uzvaru izcīnīja
Norvēģijas biatlonistes, bet Lat
Ernests Gulbis par
vijas sportistes tika apdzītas par
apli un tika ierindotas 16. vietā.
Krievijas kaŗu ar
***
Ukrainu
Baiba Bendika Kontiolahti
ieņēma 40. vietu Pasaules kausa
Ilggadējais Latvijas tenisa līdeastotā posma 10 km iedzīšanā, ris Ernests Gulbis uzskata, ka
uzvarēja norvēģiete Tirila Ekhofa. Krievija ar savu iebrukumu
Ukrainā ir pārkāpusi visas ro
bežas, un tam nav nekāda attaisnojuma, tomēr viņš norādīja, ka
šobrīd ir jābūt ļoti uzmanīgiem
ar to, kuŗus sabiedrība vaino pie
karadarbības, viņš pastāstīja in
tervijā LTV raidījumam “Sporta
Studija”. “Manuprāt tagad ir ļoti
svarīgi runāt publiski par to, kas
notiek Ukrainā. No savas puses
Baiba Bendika
varu teikt, ka gandrīz vienmēr
Bendika iedzīšanu sāka kā 41. esmu varējis saprast ģeopolītiskās
nepilnas divas minūtes aiz Her spēles, kuŗas spēlē polītiķi un
manes. Šaušanās guļus cēsniece valdības. Bieži vien šīs spēles
katrā pieļāva pa kļūdai, bet stā- bijušas nepieciešamas, bet ir
vus pirmajā ugunslīnijā aizvēra robeža. Manuprāt šī robeža tika
visus mērķus. Tomēr pēdējā pārkāpta tad, kad Krievija ie
šaušanā Bendika nesašāva divus bruka Ukrainā, un tur sākās
mērķus un atkāpās uz 41.vietu, kaŗš. Cilvēki mirst, un mums jā
līdz finišam atgūstot vienu po dara viss iespējamais, lai aptu
ziciju. Finišā Bendika uzvarētā- rētu šo kaŗu. Tam nav attaisnojai zaudēja trīs minūtes un 39 juma ne pie kādiem apstākļiem,”
sekundes.
sarunā ar LTV žurnālistu Reini
Ošenieku stāstīja Gulbis.

Latvija uzvar
Deivisa kausā
Taizemi – 3:2

Ernests Gulbis
Bangkokā notika Latvijas tenisistu spēkošanās ar Taizemes
vienību par vietas saglabāšanu
Deivisa kausa izcīņas otrajā
grupā. Ernests Gulbis un Ro
berts Štrombachs trīs setos ar
6:4, 5:7 un 0:6 zaudēja Pručjam
Isaro un Thantubam Suksumra
rnam. Savukārt otrajā spēlē
Ernests Gulbis trīs setos ar 6:4,

“Līdz šim rītam tas man šķita
neiespējami, taču šodien tas
liekas pašsaprotami. Piezvanīju
un noskaidroju, kur man jādodas, lai uzsāktu mācības Zemes
sardzē. Jau rītdien pat došos un
aizpildīšu pieteikuma anketu.
Uzskatu, ka tas ir katra Latvijā
dzīvojoša vīrieša pienākums,”
savu lēmumu iestāties Zemes
sardzē skaidro Kristaps Zutis.
”Polītikai nav vietas sportā,
bet es neesmu gatavs skatīties
saviem ukraiņu draugiem acīs Roberts Štrombachs

„Latvijas patriotam
dzimtajai valodai
nav jābūt latviešu”

Deniss Čerkovskis, ceturtās
vietas ieguvējs olimpiskajās spē
lēs modernajā pieccīņā (2004):
Manos pases datos kā tautība
norādīta – krievs. Bet, līdzīgi kā
daudziem Latvijā, mana etniskā
piederība nav tik viennozīmīga.
Vai gribat dzirdēt ko uzjautri
nošu? Mans tēvs vienmēr ir balsojis par Nacionālo apvienību Visu
Latvijai!/Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK, lai gan ne viņš pats, ne
mana mamma nerunā latviešu
valodā. Es pats uzaugu Puvciemā,
mācījos Rīgas 87. vidusskolā, bet
vēlāk 17. vakara maiņu vidus
skolā. Kad pamatskolā klases
audzinātāja visiem skolēniem vai
cāja, kādu polītisko spēku atbalsta bērnu vecāki, es biju vienīgais,
kuŗš atbildēja – Tautas fronti.
Nevarētu teikt, ka uzaugu krievu
kultūras ietekmē, taču tā pa
īstam latviešu valodā sāku runāt
tikai 25 gadu vecumā. Ar saviem
bērniem runāju un runāšu
krieviski, taču viņi mīlēs Latviju.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

