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Ukrainas cīņu atbalsta Klīvlandē

ANDA
SŪNA COOK
Daudzi no mums vēl atceras
dunoņu, kas liecina par kaŗa
tuvumu, postažu pēc iepriekšējās
nakts uzlidojuma un bērna izjūtas atstājot mājas ar saiņiem, kur
iepakoti paredzētu un nepare
dzētu vajadzību piederumi. Gadu
gājumā šīs atmiņas kā nogulšņi
mīt ikdienas dziļumos... Ar prātu
neaptveramais necilvēcīgais uz
brukums Ukrainai uzvanda ilgi
glabātās bailes un rūgtumu, naidu

timekli!
iks.us
w w w. l a

pret ļaunumu, kas tagad vērsies
pret miermīlīgas demokratiskas
valsts pavalstniekiem. Varonīgie
ukraiņi cīnās arī par Latviju un
mums, kas esam nespēcīgi viņiem
palīdzēt. Bet varbūt tomēr.
Cilvēki, kuŗi paši nav pieredzējuši apspiedēju varmācības, ne
ticīgi klausās mūsu pieredzēs.
Viņi arī neapzinās, ka Ukrainas
liktenis būs kā kanarijputniņš
demokratiskām valdībām. Mūsu

pienākums ir izmantot ikkatru
iespēju darīt zināmu mūsu līdz
cilvēkiem par Ukrainas pašrei
zējām briesmām, to īstenību un
nopietnību.
Klīvlandē mīt daudzu tautību
piederīgie, kuŗi paši vai viņu
ģimenes piedzīvojuši daudz tādu
varmāku kā Putins un tagad
vairākkārt pulcējušies protesta
gājienos vai demonstrācijās. Lat
vieši vienmēr ir klāt pasākumos

ar Latvijas karogiem un pa
skaidrojošiem plakātiem, kā re
dzams pievienotajos fotouzņēmumos. Lielu paldies ikvienam,
kas tajos piedalījies! Paldies Sil
vijai Resnis-Blūms par izdomu
un izkārtojumu pie Klīvlandes
latviešu Kultūras dārza. Klīv
landes apkārtnē dzīvojošie latvieši piedalās arī Amerikas Lat
viešu apvienības Baltic Call to
Action, rakstot vēstules Ame

rikas valdībā ievēlētiem pārstāvjiem, lūdzot atbalstīt Ukrainas
cīņas un aizstāvēt Baltijas valstis.
Klīvlandes latviešu apvienotās
draudze un Daugavas Vanagi
piedalās kopējā akcijā ar naudas
ziedojumiem, ko nogādāt bēg
ļiem Latvijā.
Lai saules gaišums un debess
zilums turpina plīvot pār
Ukrainu!
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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.
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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

Valters Nollendorfs
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RUNĀ KRITUŠAIS
UKRAINAS KAŖAVĪRS

SPEAKS THE FALLEN
UKRAINIAN SOLDIER

šī ir
mana augsne
mani graudi
mana maize
šī ir
mana zeme
mana tauta
mana valsts
es esmu rus
vikingu cilts
Ukrainas
sēkla un sakne
nezāle maskavīts
mani nenomāks
ne mani izraus
jo esmu augsne
pats savā zemē
esmu tās graudi
un tās maize
uz mūžu

this is
my soil
my grain
and my bread
this is
my land
my people
and my state
I am Rus
the Viking
Ukraine’s
seed and root
no Muscovite weed
will suppress
nor eradicate me
I am the soil
of my land
I am its grain
and its bread
forever
04.03.2022.

Latvijas Medicīnas fondu (LMF)
profesori Bertrams un Kristaps
Zariņi (ASV) tūlīt pēc Pirmā
Pasaules latviešu ārstu kongresa
izveidoja ar ļoti konkrētu mērķi
– atbalstīt Latvijas medicīnu un

septembrim. Kongresa laikā tiks
pasniegtas arī ikgadējās LMF stipendijas, ko arī šogad fonds
piešķirs gan Latvijas ārstiem un
studentiem, gan arī rietumu jauniešiem, kas vēlas savu dzīvi

Bertrams Zariņš

Kristaps Zariņš

kolēģu izglītības iespējas, gūstot
pasaules pieredzi dažādās vese
lības aprūpes nozarēs. Latvijas
Medicīnas fonds kopš 1993. gada
ir sniedzis savu atbalstu nu jau
64 jauno ārstu un studentu profesionālajai pilnveidei starptautiskās klīnikās un augstskolās.
Kopš Latvijas neatkarības atgū
šanas līdz pat 2020. gadam pa
saules pieredzes durvis bija
atvērtas. Covid ēras laikā daudz
kas ir mainījies, arī iespējas
Latvijas kolēģiem doties stažēties
uz citu valstu klīnikām sašaurinājušās. Tāpēc LMF šobrīd
apsver jaunus, bet Latvijas me
dicīnas sistēmai ļoti vajadzīgus
palīdzības ceļus.
LMF vienmēr ir atbalstījis ar
financiālu ziedojumu arī visus
Latvijas ārstu kongresus, un arī
šogad ar 5000 $ ziedojumu at
balsta 9. Latvijas Ārstu kongresu, kas notiks Rīgā no 21.-24.

saistīt ar medicīnu.
Kopš 2016. gada vasaras
Latvijas Medicīnas Fonds (LMF)
ir izveidojis jaunu stipendiju –
Studentu Stipendija, lai dotu
iespēju jauniešiem, kas dzīvo un
mācās ārpus Latvijas universitātēs, kolledžās vai medicīnas
skolās, iespēju gūt praktisku
pieredzi Latvijā P. Stradiņa Klī
niskajā universitātes slimnīcā vai
kādā citā ārstniecības iestādē un
papildinātu zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnā. Sti
pen
diāts piedalīsies klīniskajā
darbā, viņam būs iespēja palīdzēt
pētniecības darbā un publikāciju
sagatavošanā.
Stipendijai var pieteikties ār
pus Latvijas dzīvojoši latviešu
jaunieši ar interesi studēt medi
cīnu, kas runā un raksta latviski.
Prakses laiks ir vismaz astoņas
nedēļas vasarā.
Stipendija ir $ 2500. Prakses

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!

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
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Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs
izziņo pārvietojamās pasu stacijas izbraukumu 2022. gada 11.
un 12. aprīlī Floridā.
Dokumentu noformēšanas
norises vietas:
Pirmdiena, 11. aprīlis: 5220
Brittany Dr S, St. Petersburg, FL
33715 (Point Brittany communi
ty house)
Otrdiena, 12. aprīlis: Latvijas
Goda konsulāts Naples, Floridā,
3050 Horseshoe Drive North,
Suite 154, Naples, FL 34104
Pieteikšanās līdz 3.aprīlim.
Informācija un dokumenti, kas
jāiesniedz, lai noformētu Latvijas
pasi un /vai eID karti Floridā, ir
atrodama Latvijas vēstniecības
ASV mājaslapā https://www2.
mfa.gov.lv/usa, sadaļā Konsulārā
informācija→Konsulārie pakal
pojumi Informācija par pārvie
tojamo pasu darbstaciju.
Latvijas vēstniecības ASV
Konsulārā nodaļa
consulate.usa@mfa.gov.lv

Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) stipendijas 2022/23

2787 Brinker Lane, Easton, PA 18040
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

Iespēja atjaunot
Latvijas Republikas
pasi un/vai eID
karti Floridā,
2022. gada
11. un 12. aprīlī

sākumā tiks izmaksāti $1500,
bet $1000 – pēc prakses pabeig
šanas, atskaites un apraksta
iesniegšanas LMF.
Pretendentam jāiesniedz:
Vienu lpp. gaŗu aprakstu par
savu kvalifikāciju un savu inte
resi iegūt pieredzi veselības ap
rūpes vai medicīnas zinātnes
jomā, norādot ārstniecības iestādi, kuŗa būs prakses vieta,
CV un divas rekomendācijas
vēstules.
Pieteikumus jāsūta MD/MBA
Aleksandram Kalniņam (aleks
kalnins@gmail.com) līdz 2022.
gada. 15. aprīlim, ja prakse
Latvijā plānota 2022. gadā, un
līdz 15. augustam, ja prakses
laiks būs 2023. gada vasara.
Pretendentiem ir jāņem vērā visi
ierobežojumi un noteikumi, kas
saistīti ar Covid situāciju Latvijā,
tai skaitā veselības apdrošinā
šana. Rezultāts tiks paziņots
divu nedēļu laikā.
Latvijas Medicīnas fonds arī
2022. gadā sniedz iespēju Lat
vijas vecāko kursu medicīnas
studentiem pieteikties Zariņu
medicīnas studiju ceļojuma sti
pendijai studentiem, bet rezidentiem un jaunajiem ārstiem ir
iespēja pieteikties Zariņu medi
cīnas studiju ceļojuma stipendijai
līdz 15. maijam. Pieteikumus,
lūdzu, sūtīt lmf.latvia@gmail.
com un cc dainis.krievins@stradini.lv LMF valdes loceklim
prof. Dainim Krieviņam ar
tēmas norādi “LMF stipendija
2022”
Informācija par prasībām pretendentiem ir LĀZA mājaslapā
sadaļā Stipendijas un LMF mā
jaslapā http://latvianmedicalfoundation.org/.
Saziņai:
MD Kamena Kaidaka, LMF
un LĀZA pārstāve Latvijā
+371 29121922
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KĀRLIS
STREIPS
Pagājušas mazliet vairāk nekā
divas nedēļas, kopš fašists, kuŗš
ir saimniekojis Kremlī kopš
2000. gada, paziņoja par “spe
ciālas militāras operācijas” ne
pieciešamību kaimiņvalstī Uk
rainā. Viņš bija cerējis, ka
izdosies Kijevu ieņemt divu vai
trīs dienu laikā un, ka vietējie
iedzīvotāji krievu spēkus uz
ņems ar ziediem rokās. Kolīdz
to padzirdēju, atcerējos, kā
ASV tālaika aizsardzības mi
nistrs Donalds Ramsfelds to
pašu apgalvoja par amerikāņu
iebrukumu Irākā ar mērķi gāzt
Sadama Huseina brutālo valdību.
Amerikai nesanāca, nedz arī
Krievijai. Ukraiņi ir demonstrē
ļoti sīvu pretestību pret iebru
cējiem. Ne tikai bruņotie spēki,
bet arī vienkāršie iedzīvotāji,
kuŗiem jau kopš konflikta
sākuma televīzijā mācīts, kā
izmantot ieročus un kā mājas
apstākļos pagatavot tā dēvētos
Molotova kokteiļus – pudeles
ar degmaisījumu.
Pagājušajā nedēļā pasaulē
izskanēja stāsts par ukrainieti
Kijevā, kuŗa ar skābētu gurķu
burku nogāzusi gaŗām lidojošu
dronu. Kad to minēju feisbukā,
kāda sieviete rakstīja, ka viņa
aprunājusies ar dronu ekspertu, kuŗš apgalvojis, ka tas ir
labākā gadījumā mazticami.
Tomēr kāda portāla žurnālisti
Ukrainā viņu uzmeklēja, un
dāma lūdza sevi nefotografēt
un uzvārdu neminēt (jo viņai
bail) apgalvoja, ka viņa tiešām
metusi (gan ne skābētu gurķu,
bet marinētu tomātu burku) un
tik tiešām trāpījusi pa dronu un
to notriekusi zemē. Kundze
skaidroja, ka viņai licies, ka
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Bēgļi Latvijā
varbūt no drona būs šāvieni
viņas virzienā. Kad aparāts bija
nogāzts, kundze kopā ar vīru
drona gabaliņus saspārdīja vēl
mazākus un visus stikla gabalus
savāca un izmeta atkritumu
tvertnē, lai gaŗāmejoši suņi
nesavainotu savas ķepas. Galu
galā izrādījās, ka runa nebija
par militāru dronu. To bija iz
mantojis kāds, kas gribēja ielū

mašīnas, kuŗas, atšķirībā no
Rietumos ražotajām, ukraiņu
piloti prot izmantot. Man ne
īsti saprotamu iemeslu dēļ
Amerikas valdība tam pateica
nē. It kā iemesls ir bailes no
konflikta pārāk plašas izple
šanās, bet, ņemot vērā to, ka
Kremļa fašista “stratēģija” acīm
redzot ir visu Ukrainu nolī
dzināt līdz ar zemi, man per

// FOTO: REUTERS/ SCANPIX/ LETA
rēt dzīvokļos, lai pārliecinātos,
ka neviena nav mājās un pēc
tam dotos laupījumos. Labi, ka
kundzei patrāpījās “ierocis,”
kas viņu un kaimiņus no šāda
likteņa glāba.
Īpaši vēlos runāt par Ukrainas
prezidentu Volodimiru Zelenski.
Ignorējot aicinājumus mek
lēt
patvērumu citur, Zelenskis ir
palicis Kijevā. Reizi dienā vai
biežāk viņš ir uzrunājis savu
tautu, arīdzan ārvalstis ar aici
nājumu slēgt Ukrainas debesu
telpu vai vismaz Ukrainai no
sūtīt Krievijā ražotas MIG lid

sonīgi liekas, ka vismaz kaŗa
lidmašīnu piegāde būtu milzīgi
nepieciešama.
Vairāk nekā 2,5 miljoni valsts
iedzīvotāju, lielākoties sievietes
ar bērniem, ir devušies bēgļu
gaitās. Procesu sarežģī fakts, ka
ukraiņu un krievu pārstāvji
sarunā humanitāru koridoru,
pa kuŗu aplenkto pilsētu ie
dzīvotāji var doties prom, taču
ikkatru reizi, krievu vienības
bēgļus ir apšaudījušas. Kaŗa
noziegumu un noziegumu pret
cilvēci saraksts ar katru dienu
– nē, patiesībā ar katru stundu

Atbalsts Ukrainai Čikāgā
Čikāgas Korporāciju Kopa (Č!K!K!)
kā ik gadu, piedalījās ar goda sardzi
Kalpaka piemiņas dievkalpojumā Sv.
Pēteŗa Baznīcā 6. martā. Dievkalpojumu
vadīja Draudzes mācītājs Ojārs Frei
manis. Č!K!K! pastāv kopš 1950. gada
un visus šos gadus ir bijusi aktīva, rīkojot
dažādus sarīkojumus. Č!K!K! ir piedalījusies ar godasardzi Kalpaka dievkalpojumos no 1955. gada. Visu dievkalpoju-

ma kolekti Sv. Pēteŗa draudze šogad ziedos Ukrainas atbalstam. Arī Č!K!K! ziedos Ukrainas atbalstam.
Pirmajā rindā no kreisās: E. Antens,
fr. Liv!, Draudzes mācītājs O. Frei
manis, Inese Stokes, Imeria, J. Meisters,
Bev!, E. Blumbergs, Lettg!, U. Pūliņš,
fr. Latav!
Juris Meisters, Bev!,
Č!K!K! t/l seniors

un minūti – kļūst gaŗāks un
gaŗāks. Vai šī konflikta vaini
nieki drīz nonāks tiesas priekšā
Hāgā?
Latvijā komentāra rakstī
ša
nas brīdī bija ieradušies vairāki
tūkstoši bēgļu no Ukrainas.
Viņi mūsu valstī ieradušies pa
zemes ceļu, jo Ukraina savas
lidostas slēdza jau konflikta
pirmajās dienās. Rīgas Kon
gresu namā, kur Latvijas Mi
nistru kabinets pagājušajā ne
dēļā un pēc daudzu gadu dis
kusijām beidzot nolēma ierīkot
jaunu akustisko koncertzāli,
šobrīd atvērts centrs bēgļu
apkalpošanai. Līdz pagājušās
piektdienas beigām centrā re
ģistrēti 2673 cilvēki. Rīgas
dome ir teikusi, ka vidēji katru
dienu centrs ir spējīgs uzņemt
apmēram 630.
Valdība šiem nelaimīgajiem
cilvēkiem ir nodrošinājusi da
žādus pakalpojumus. Tā, pie
mēram, Rīgas sabiedriskajā
tran
sportā viņi drīkst braukt
bez maksas. Vairākiem tūk
stošiem izsniegtas SIM kartes,
kuŗas atbilst Latvijas mobilo
operatoru sistēmām. 200 brīv
prātīgie Kongresu centrā gata
vojuši ēdienu bēgļu pabarošanai. Ir arī izveidota centrāla
vietne internetā, kur cilvēki var
pieteikties palīgā, kā arī ukraiņi
var piereģistrēties pēc palīdzī
bas. Daudzi cilvēki ir atvēruši
savas mājas bēgļu uzņemšanai.
Ziedotas miljoniem eiro vērtībā
dažādas preces, arī ukraiņiem,
kuŗi joprojām atrodas kaŗa
plosītajā valstī.
Mazs skandāliņš saistībā ar
bēgļiem izcēlies ap faktu, ka
Rīgas ukraiņu vidusskolā brīvu
vietu jaunu skolēnu uzņemšanai

vairs nav, un Izglītības ministrija bilda, ka varbūt palīgā
varētu nākt citas, arī tā dēvētās
krievu skolas mūsu valstī.
Atsevišķi latvieši to ir uztvēruši
kā aizvainojumu. Piekrītu, 30
gadus pēc valsts neatkarības
atjaunošanas, jēdzienam “krievu
skola” Latvijas Republikā būtu
jābūt anarhismam. Taču šis nu
dien nav tas brīdis, kad kna
pināties un kašķēties.
Gandrīz visi Laika un Brīvās
Latvijas lasītāji ir vai nu paši
savulaik bijuši bēgļi, vai arī
viņu senči tādi bijuši. Manā
ģimenē abi vecvecāku pāri bija
bēgļu pulkā Otrajam pasaules
kaŗam tuvojoties beigām. Visu
mūžu esmu bijis pateicīgs, ka
Amerika bija gatava viņus uz
ņemt. Taču man bijis skumji
skatīties, kā laba daļa Latvijas
tautas izturas pret mūsdienu
bēgļiem. Pirms pāris gadiem,
kad apogejā bija situācija ar
bēgļiem no Tuvajiem austrumiem, protestos parādījās nu
dien ksenofobiski apgalvojumi,
tajā skaitā, piemēram, ka bēgļu
uzņemšana Latvijā nozīmētu
apdraudējumu “baltajai rasei.”
To citādi kā par rupju rasismu
nevar nosaukt. Ukraiņiem vismaz ir tā priekšrocība, ka tie ir
baltādaini. Te arī jāatzīmē fakts,
ka mūsu valstī dzīvo vairāk
nekā 40 tūkstoši ukraiņu iz
celsmes ļaužu. Noteikti daudzi
bēgļi šurp brauca tāpēc, ka
viņiem te ir radinieki.
Kremļa fašista barbarisms šajā
konfliktā ir prātam neap
tve
rams. Nezinu, kā tas beigsies,
nedz arī cik drīz vai vēlu tas
beigsies. Atliek tikai lūgt dievu
un turēt īkšķus. Slava Ukrainai,
tās tautai un tās aizstāvjiem!

un Vašingtonā DC
Pulkveža Oskara Kalpaka un Latvijas
brīvības cīnītāju piemiņas dievkal
pojums Latviešu ev. lut. draudzē
Vašingtonā DC šogad iekrita Kalpaka
nāves dienā, 6. martā. Dievkalpojumu
kuplināja Latvijas karoga ienešanas gā
jiens un karogsardzes maiņas, studentu
korporāciju un Daugavas Vanagu
izpildījumā. Svētrunā un aizlūgumos

tika pieminēti mūsdienu brīvības cīnī
tāji Ukrainā. Pēc dievkalpojuma no
draudzes nama devās ceļā autobuss, lai
vestu tautiešus atbalstīt ukraiņu rīkoto
demonstrāciju pretī ASV prezidenta
mītnei Baltajam namam.
KO
// FOTO: Laima Ciguze
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Gustava Zemgala eseju konkursa 2.vietas ieguvēja

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 (part
neŗi) – 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 profe
sors; 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.
Kristīne Bumbiere

Gustavs Zemgals
un laikabiedri:
vēsturiskais
devums un
vērtības nākotnei

“Demokrātijas draugi,” tā nā
ciju dēvējis Gustavs Zemgals.
Ko G. Zemgals atstājis sabied
rībai? Kāpēc šīs vērtības ir
svarīgas mūsdienās? Darbā tiks
apskatīta un pamatota tādu vēr
tību nepieciešamība kā spēja
veidot kompromisus, pieticība,
uzdrīkstēšanās, praktiskums un
cilvēcība.
Sēžu un domāju. Kā atrast
kompromisu? Kā redzēt pāri
šodienas labumam? Teicami, ka
valdība domā un sniedz pabalstus energokrīzē, bet par kādiem

līdzekļiem? Savulaik Gustavs
Zemgals budžeta deficītu, esot
finansu ministra amatā, centās
risināt, samazinot amatpersonu
algas, taču deputāti to nevei
cināja, un tālāk par rosinājumu
G. Zemgala plāns netika.
Kompromisu veidošana ir viens
no būtiskākajiem elementiem
demokrātiskā valstī. Lai gan bijuši
gadījumi, kad šodien veidot kom
promisu nākotnes vārdā neiz
dodas, tomēr Gustavs Zemgals
ir daudz vairāk reižu parādījis,
kā panākt vienošanos, stiprināt
valsti un veicināt labklājību
sabiedrībā. Būdams no partijas
“Demokrātiskais centrs”, kas
Saeimā vidēji tika ievēlēta tikai
ar 3-6 mandātiem, iemiesojis
labāko, citām partijām vaja
dzīgo vidusceļu, kļūdams par
Valsts prezidentu, kas meklē un
rod valstij labvēlīgākos, partiju
sadarbību veicinošākos risinājumus. Latvijas Pagaidu valdībai
iegūstot tiesības regulēt pārvaldi
Latvijā, tika nomainīti iepriekš
amatos esošie cittautieši. ASV
kara laikā sniedza humanitāro
palīdzību, taču pēc amatpersonu nomaiņas to atteicās darīt.
G. Zemgals, esot Rīgas mērs,
panāca vienošanos, lai abas
puses būtu apmierinātas, tādā
veidā glābjot daudzus rīdznie
kus no bada nāves.
Ir svarīgi veicināt kompromisu rašanos. Reizēm arī at
kāpties no sava viedokļa. Kā jau
G. Zemgals “Jaunāko ziņu” 17.
novembra izdevumā 1933. gadā
teica, ir jābeidz ņemt nopietni
“mūžīgās sūdzības par grūtiem
laikiem”. Tie vienmēr būs grūti,
kādam patiks viens, citam otrs,
bet katrs pats var izlemt, kā uz
problēmu raudzīties.
Gustavs Zemgals dzīvi skatīja
caur pieticības un vienkāršības
prizmu. Tā viņš ienācis prezi
denta amatā, sakot, ka viņa
zināšanas franču valodā nav
pietiekamā līmenī un nepār
zina etiķeti, taču veiksmīgi ticis
galā ar uzticētajiem pienākumiem.
“Viņš patiešām vēlējās, cik nu tas
Latvijas Valsts prezidenta spē
kos varēja būt, glabāt Latvijas
demokrātiju un to vienkārši,
bez pārspīlētas manierības un
dumjas mietpilsoniskas lieluma
mānijas reprezentēt,” rakstīja
sociāldemokrātu līderis Fricis
Menders. Kā zināms, arī or
deņus ne pārāk labprātīgi pie
ņēma, jo visbiežāk tie tika pa
sniegti tikai tāpēc, ka protokols
pieprasīja. Pat Stokholmā, ierodoties vizītē pie karaļa Gustava V,
savus ordeņus pie frakas nelika,
un, atbildot hofsmaršalam uz
jautājumu par to neesamību,
teicis: “Ordeņus aizmirsu Rīgā
un pa telegrāfu vai radio tos
atgādāt šurp nav iespējams.”
Dzīvi vadījis, nevis tiecoties pēc
atpazīstamības un personīga
guvuma, bet palīdzot citiem,
piemēram, atsakoties no Sat
versmes sapulces mandāta, lai
varētu strādāt advokatūrā.
Cilvēki bieži vien izvēlas to,
kas ir košāks, izteiksmīgāks un
labāk spēj sevi parādīt. Bet
pirms izvēlēties vajadzētu apdo
māt, kāda ir to patiesā vērtība
un lietderība, devums manām
nākotnes iespējām. Arī tuvojoties Saeimas vēlēšanām, rei

zēm jāatgādina sev, vai tiešām
tas cilvēks, tā partija, ko izvēlos,
tāds būs arī tiekot ievēlēts?
Dažkārt prātoju, kāpēc tā
nākas, ka par klusajiem, vienkāršajiem, taču strādīgajiem
cilvēkiem tik maz tiek runāts?
Bet savā ziņā tas laikam ir labi,
jo ir tāds teiciens, ka vislabāk
atceras slikti padarīto, nevis
daudzus labi izdarītos darbus.
Sākums lieliem darbiem ir
uzdrīkstēšanās. Uzdrīkstēties iet
pretī pastāvošajai iekārtai, prok
lamējot valsti un atjaunojot
valsti, pievienoties NATO un
ES, iegūt sabiedrotos. Latvijā
ikkatrā laikā atradušies drosmīgi cilvēki. Gustava Zemgala
pirmā uzdrīkstēšanās, kā namdara dēlam, noteikti ir bijusi
uzņēmība doties mācīties uz
Rīgu un vēlāk Maskavas Uni
versitāti, iegūt augstāko izglītību un tajā pašā laikā strādāt par
mājskolotāju. Bijis pietiekami
drosmīgs, lai vadītu valsts prok
lamēšanu, no kā priekšsēdētāja
pirmais biedrs Marģers Skuje
nieks sarežģītās politiskās si
tuācijas dēļ atteicies. “Ja ikviens
tik vienu latu...” tā pie tautas
vērsās Gustavs Zemgals, esot
Brīvības pieminekļa celtniecības komitejā, un arī izdevās, jo
“taisni visgrūtākos laikos mēs
esam veikuši visgrūtākos darbus, taisni tādos laikos mums ir
radies spēks un vienprātība”.
Arī mūsdienās, neskatoties
uz nesaskaņām, kas valda ikdie
nā, spējam saglabāt vienotību,
lai ziedotu dažādās labdarības
akcijās, piemēram, “Eņģeļi pār
Latviju”, “Dod pieci!” vai “Ne
paej garām!” un palīdzētu gan
ar konsultācijām, gan praktiskām lietām.
Viena no Gustava Zemgala
svarīgākajām vērtībām bija prak
tiskums, ko, protams, pierāda
viņa darbi. Piedalījies Rīgas
Jaunā teātra izveidošanā, bijis tā
valdē, vēlāk arī priekšsēdētājs.
Mazturīgajiem veicinājis īres
dzīvokļu saņemšanu, kā arī
notariāta darbinieki sacījuši, ka
viņš bijis pretimnākošs, palī
dzot trūcīgajiem juridiska rak
stura jautājumos. Lai radītu
tautā militāro patriotismu, esot
apsardzības ministra amatā, mēr
ķtiecīgi rīkojis dažāda veida
pasākumus, militārās parādes,
kurās aicināja piedalīties arī
valsts institūciju un sabiedriskos darbiniekus, kā arī skolē
nus. Uzskatījis, ka jauniešiem
ļoti nozīmīgi ir apgūt amatu.
Saviem bērniem un mazbēr
niem teicis: “amatam ir zelta
pamats” Praktiskums ļāvis G.
Zemgalam daudz laba izdarīt,
jo, nākot no amatnieka nama,
vieglāk varējis izprast arī citu
ļaužu pārdzīvojumus.
Cilvēcība no Gustava Zem
gala, šķiet, starojusi visā viņa
dzīvē. 1919. gada 12. maija
Tautas padomes plenārsēdē Lie
pājā, G. Zemgals, sēdes vadītājs,
piekrīt ļaut tulkot rezolūcijas,
lai arī Vācbaltiešu progresīvās
partijas biedri spētu saprast pro
cesus un pieņemt lēmumus.
Stājoties prezidenta amatā, nākas
atvadīties no līdzšinējiem ko
lēģiem notariātā, pasākums
noris sirsnīgi, ir emociju pilns.
Kolēģi viņu raksturojuši kā

akurātu un prasīgu darba devēju, taču viņš bijis cilvēcīgs un
pratis rūpēties par darbinieku
labklājību. Aktīvi piedalās pa
sākumos, tauta ikdienā redz
prezidentu, dodas apskatīt ar
heoloģiskus izrakumus, Skautu
un gaidu organizētos pasākumos, ir Bauskas Brīvības pie
minekļa atklāšanā. Pat pieaugušā vecumā ar spilgtām emocijām cilvēki atminas bērnībā
satikto prezidentu. Kinorežisors
Rolands Kalniņš, tolaik septiņus gadus jaunais jaunskauts,

mēģināt iedomāties to sajūtu
un sajūsmu, kas tautā valdīja,
un priecājos, ka man to ir
iespējams ieraudzīt fotogrāfijās
un dažos videouzņēmumos.
Tā, manuprāt, ir vērtība, ko
mūsdienu amatpersonām mācī
ties no pagātnes – būt biežāk
pie tautas, veidot saikni. Būt
cilvēcīgiem.
Gustavs Zemgals sabiedrībai
atstājis vairākas vērtības: rast
kompromisus, būt pieticīgiem
un vienkāršiem, uzdrīkstēties,
būt praktiskiem un svarīgākais –

atcerējās notikumus Rīgā Gus
tava V vizītes laikā: “Mūs, skautus un [jaunskautus] vilcēnus,
aizveda uz Esplanādi pie galvenās ieejas un izkārtoja rindās.
(..) Kad viņi [Valsts prezidents
Gustavs Zemgals un karalis
Gustavs V] nāca garām, mūsu
uzdevums bija viņus sveikt ar
skaļu ūjināšanu.” Es varu vien

cilvēcīgiem. Viņš ir vairāk nekā
“tikai 2. Latvijas prezidents”, kā
sabiedrībā mēdz uzskatīt. G.
Zemgals spējis demokrātiju stip
rināt un vienot tautu. Kā vienā
no avotiem lasīju, ja Saeimā būtu
kaut 12 cilvēki tādi kā viņš, tad
skaidrs ir viens – Latvija būtu
pārtikusi, nepārtrauktā izaugsmes un attīstības ceļā.

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 –būvniecī
bas 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
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.
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Nevis pastalās, bet deju kurpēs
pasaulē ar Latvijas vārdu!

DAIGA
MAZVĒRSITE
Mūzika ir mirkļa māksla –
kad skaņdarbs beidzas, paliek
tikai pēcgarša par baudas brīdi.
Ar dejas mākslu ir līdzīgi – ja
nu arī tapusi kāda fotografija,
iemūžinot baleta izrādi, tā ne
spēj atainot tikpat kā neko no
priekšnesuma būtības, tikai
ārējo tēlu. Latvijas archīvos ir
dažas izcilā baletdejotāja, balet
meistara, pedagoga Harija Plūča
fotografijas skatuves kostīmos.
Taču viņa spēka un grācijas
apvienojums dejā nav iemū
žināts kinokadros, liedzot ie
spēju iztēloties Plūča talanta
mērogu. Par to vēsta tikai aculiecinieki, saucot viņu par

2022. gada 19. marts – 25. marts

attīstām jau no mazotnes disciplīnu un koleģialitāti; mēs
nemācām tikai griezties dejā,
neiekaļam sauso techniku, bet
cenšamies izaudzināt personības. Pasniedza klasisko baletu,
raksturdejas, grimu, teoriju,” tā,
atzīmējot baletskolas trešo ju
bileju, skaidroja Plūcis, kas
minētos principus īstenoja arī
savā pēckaŗa gadu pedagoga
darbībā jau ārzemēs.
1900. gada 15. jūlijā strādnieku ģimenē dzimušais Rīgas
reālģimnazijas skolnieks Harijs
uz Maskavu devās kopā ar māti,
un tikai 16 gadu vecumā radās
viņa pirmais kontakts ar baletu

Harijs Plūcis
vienu no spilgtākajiem latviešu
20. gs. 20. un 30. gadu dejotājiem. Baletdejotāja atraitne
Inese glabā siltas atmiņas par
vīru, pēc kuŗa nāves apsolīja
nekad ne uz vienu citu neska
tīties, un savu solījumu viņa ir
pildījusi.
Šogad aprit 90 gadi, kopš
1932. gadā pie Latvijas Nacio
nālās operas tika dibināta ba
letskola, kuŗas pedagogs bija
Harijs Plūcis. Viņš lielākoties
strādāja ar zēniem, kā arī ar
vecāko skolas klasi, 1933. gadā
kļuva par skolas vadītāju. Plūča
kolēģe bija viņa skatuves part
nere Helēna Tangijeva-Birz
niece, mācījusies Pēterburgas
Marijas operteātŗa baletskolā,
pēc tās beigšanas dejojusi Ma
rijas teātŗa trupā. Apmācības
pamatā bija tur apgūtie prin
cipi, turklāt Rīgas baleta skola
tolaik bija vienīgā Baltijas
valstīs.
Pats Harijs Plūcis dejot mā
cījies Maskavā, kur kā Pirmā
pasaules kaŗa bēglis nonāca
1916. gadā. Gāja uz stundām
komercskolā, parallēli apmeklēja nodarbības Maskavas
mākslas baletskolā. „Skolā mēs Harijs ar dēliem

– apmeklējot izrādi Maskavas
Lielajā teātrī. Jauneklis nekavējoties devās uz baletskolu, kaut
gan, pēc tradicionālā uzskata
bija krietni par vecu, lai izveidotos par izcilu baleta mākslinieku. Tādēļ Harijam bija
nepieciešams daudz vairāk darba,
izturības un ticības saviem spē
kiem nekā citiem audzēkņiem.
Liela loma, protams, bija izcilajai krievu baletskolai, kuŗas
labākos pārstāvjus viņš varēja
vērot uz Lielā teātŗa skatuves.
Kad komercskola 1919. gadā
bija pabeigta, Plūcis dejoja Zi
mina operā, taču drīz vien
atgriezās dzimtenē un pievie

Harijs Plūcis

nojās Latvijas Nacionālās ope
ras baleta trupai. Viņš atveidoja
galvenās lomas baletos “Gulbju
ezers”, “Kopēlija”, “Raimonda”
un citos. Panākumi bija labi,
laikraksti cildināja jauno dejo
tāju, taču, protams, gribējās arī
pasauli apceļot. Radās iespēja
nokļūt Spānijā, un Plūcis 1927.
un 1928. gada sezonā darbojās
Barselonas operā kā baleta
premjers. Nākamais kontrakts
noslēgts ar Idas Rubinšteinas
trupu, kam izrāžu choreogra
fiju radīja Broņislava Ņižinska.
Krievu baleta tradicijas latviešu dejotājam bija labi zinā
mas – visā Eiropā tās pazīstamas

padarīja Sergejs Djagiļevs, ap
vienojot klasisko krievu baletu
ar krāšņu skatuvisko ietērpu, to
visu iekrāsojot ar modernu
mū
ziku, nevairoties arī no
franču kultūras ietekmēm. Ar
Ņižinska trupu Plūcis apceļoja
Angliju, Italiju, Beļģiju, Fran
ciju un Austriju, dejoja Parīzē
Grand Opera, La Scala Milānā
un San Carlo Neapolē, Staat
soper Vīnē, Covent Garden Lon
donā, arī Montekarlo operā.
1930. gadā viņš atkal dejoja
Parīzē, Elizejas lauku teātrī, un
kāda sajūsmināta skatītāja esot
viņu noturējusi par pašu Mi
chailu Fokinu. Dejotāja gaitas

Helēna Tangijeva-Birzniece Ainas lomā un Harijs
Plūcis Sauldota lomā Jāņa Mediņa baletā “Mīlas
uzvara” // FOTO: LNO archīvs
atainoja Rīgas prese, priecājoties, ka Rubinšteinas trupā
strādāja arī latviete Mona Štāle.
Pēc atgriešanās Rīgā Plūcis
darbojās Latvijas Nacionālajā
operā. Jauneklis “Šopeniānā”,
Sauldots pirmajā latviešu na
cionālajā baletā “Mīlas uzvara”,
Kvazimodo “Esmeraldā”, Bazils
“Donā Kichotā”. Kaislīgs un
technisks uz skatuves, vienlaikus labsirdīgs un ļoti mierīgs,
kā arī viens no elegantākajiem
Rīgas kungiem – tāds bija blondais baletdejotājs un jaunās
paaudzes skolotājs. Savu baleta
studiju Harijs Plūcis atklāja jau
1921. gadā, vadīdams to turpmākos četrus gadus. Tad pēc
pārtraukuma, saistītu ar plašu
ārzemju koncertdarbību, savas
pedagoga gaitas viņš turpināja
Nacionālās operas baletskolā,
ko vadīja līdz 1944. gadam. Šī
bija galvenā kadru kalve latviešu baletam, ar tā sasniegumiem un spilgtajiem talantiem
varam lepoties līdz šim –
turklāt pirmās brīvvalsts laikā
Nacionālās operas baleta trupa
bija viena no labākajām ne vien
Eiropā.
(Turpināts 7.lpp.)
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pasaulē ar Latvijas vārdu!

(Turpināts no 6. lpp.)
Pēc tās viesizrādēm 1938.
gadā Varšavas opernamā publika pat izrādes laikā cēlās kājās
un sarīkoja tādu aplausu vētru,
ka tā ilgi nerimās. Recenzijās
tika apgalvots, ka Varšavas
opera nekad nav piedzīvojusi
tādus baleta mākslas cildinājumus, un lieliski panākumi latviešu baletdejotājiem bija arī
Stokholmā, Helsinkos, Kauņā
un Tallinā.
Ik gadu Harijs Plūcis rīkoja
baletskolas audzēkņu vakarus
uz lielās skatuves, bija nodar
bināts kā choreografs Latvijas
Nacionālajā operā. Ar Flotova
operu “Marta” 1934. gadā sākās
viņa deju iestudējumi, jau
toreiz gūtas uzslavas par skotu
tautasdejām raksturīgā gara un
īpatnību spilgtu atainojumu.
Choreogrāfijas viņš veidoja sa
viem baletskolas audzēkņiem,
kuŗu vidū uzmirdzēja Annas
Priedes, Aleksandra Lemberga
un citu jauniešu talants.
1937. gadā Plūcis dejoja leitnanta Lauvas lomu Jāņa Vīto
liņa jaundarbā, baletā “Ilga”
pārī ar Mirdzu Griķi, spīdot ar
saviem augstajiem lēcieniem
un vingrajām piruetēm. Nacio
nālās operas baleta solisti rē
gulāri devās ne tikai viesizrādēs
uz ārzemēm, bet arī sniedza
koncertus Latvijas lielajās pil
sētās, kur Plūča kroņa numurs
bija Polovciešu deja no Boro
dina operas. “Kņazs Igors”.
1938. gadā Plūcis, pateicoties
Kultūras fonda stipendijai, va
rēja papildināt savas prasmes
un zināšanas ārzemēs – Lon
donā un Parīzē. Dejotājs katru
gadu ceļoja uz Eiropas lielpil
sētām, lai iepazītu baleta no
vitātes, apmeklēja izrādes, pētījis choreogrāfu veikumu. Lon
donā viņš nopriecājās par latvieša Ludviga Ozoliņa iesaistī
šanos Londonas operas trupā,
arī Latvijā baleta populāritāte
auga augumā – Plūča vadītajā
baletskolā nekad netrūka dejotgribētāju.
Ne padomju, ne vācu oku
pācija dejotāja ikdienā milzu
pārmaiņas neieviesa, reputā
ciju nesagrāva arī 1939. gadā
piešķirtais Atzinības krusts, un
Plūcis varēja turpināt darbu
operā. Baleta māksliniekam,
protams, bija jāiesaistās frontiniekiem domātajās koncertpro
grammās. Kopā ar dziedoņiem
Kseniju Bidiņu, Viktoru Stotu,
savu deju partneri Edīti Pfeiferi
1944. gada viņš rudenī piedalījies 29 koncertos, līdz ar koferi
rokā kopā ar kolēģiem Latvija
bija jāpamet. Radošās komandas priekšgalā stājās Jānis
Kalniņš, savus priekšnesumus
mākslinieki – dziedātāji, dejo
tāji un mūziķi – turpināja
Vācijā.
Tiklīdz bija atbrīvota Fran
cija, dejotājs devās uz Parīzi,
kur līdzīgi Tālivaldim Ķeniņam
cīnījās ar trūkumu. Tad caur
kādu paziņu viņš padzirdēja, ka
slavenākajai britu baleta trupai
Sadler’s Wells (vēlāk Karaliskais
balets – Sadler’s Wells Royal
Ballet) ir vajadzīgs baletmeistars, kas pārzinātu krievu baleta
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tradicijas. Trupas dibinātāja
Ninete de Valuā meklēja cilvēku ar stingru klasisko skolu,
kas pats dejojis galvenās lomas
lielajos baletos. Plūci kopš
Rubin
šteinas trupas laikiem
atcerējās arī choreografs Fre
driks Eštons, un latvietim pa
vērās plašs darba lauks. Pienā
kumiem viņš ķērās klāt ar sev
raksturīgo strādīgumu un smalk
jūtību. Plūcis bija iecienīts re
petitors, kas devās līdzi viesizrādēs, tāpat kā trupas gaismo
tājs, latvietis Jānis Auniņš.
Slavenajā angļu baleta trupā
Koventgārdenā bija divas pa

sniegtu privātas baletstundas,
un allaž bija priecīgs satikties ar
tautiešiem, kam centās sagādāt
brīvbiļetes uz baleta izrādēm,
kuŗās allaž uzturējās aizkulisēs,
vērodams savus skolniekus. Tā
pat pedagogs strādāja ar Sed
lera Velsa baletskolas audzēk
ņiem, bija plaši pazīstams
Eiropas baleta saimē.
1953. gadā dejotājs noslēdza
laulības saites ar Inesi Norīti –
gleznotāja Oskara Norīša meitu,
kas Lielbrita nijā bija nonākusi
kopā ar māti un strādāja bērnu
slimnīcā Londonas tuvumā.
Ērģeļu mūziku laulību ceremo-

Harija atraitne ar abiem dēliem
saulslavenas dejotājas – Moira
Šīrere un Margo Fontēna, kas
savu baletmeistaru Plūci ne
tikai cienīja, bet pat dievināja,
vēlāk savos memuāros aprak
stot „sava mīļā latviešu skolotāja” stingrās darba metodes un
lielās prasības. Ir minēti arī
daži amizanti gadījumi, saistīti
ar latvieša ne pārāk labajām
angļu valodas zināšanām.
Gribēdams teikt: „redzēšu jūs
ģērbistabā”, viņš Fontēnai vien-

nijas laikā atskaņoja kompo
nists Alberts Jērums, sveicēju
vidū bija ne tikai Plūča draugi
un paziņas, bet arī Norīšu
dzimtas tuvinieki. 1942. gadā
tikai trīsdesmit trīs gadu ve
cumā mūža miegā aizmigušais
O. Norītis bija viens no vispusīgākajiem mūsu tēlotājmākslas pārstāvjiem – gleznotājs,
grafiķis, izstāžu iekārtotājs,
grāmatu illustrētājs. Par litografijām „Pīķa dāmai” un illus-

Harijs ar Inesi un dēliem
mēr sacījis: „redzēšu jūs drēbju
skapī,” lietodams vārdu „wardrobe”.
Kopš 1947. gada Sadler’s
Wells Harijs Plūcis darbojies
desmit gadu, kopā ar trupu viņš
apceļojis Eiropu, trīsreiz pabijis
ASV, ciemojies Kanadā, kā arī
divreiz viesojies Štatos, lai pa

nālajā operā. Bēgļu gaitas viņu
aizveda uz Zviedriju, kur No
rītis turpināja mūziķa un diri
ģenta darbu, pārņēma Reitera
koŗa vadību Stokholmā.
Ar Inesi Norīti Harijs bija
ticies jau vairākkārt – vispirms
jau paša vadītajā baletskolā
Rīgā, kuŗā patstāvīgā meitene
bija iestājusies bez vecāku
ziņas. Nākamā tikšanās sekoja
pēc kaŗa Vācijā, kad Inese bija
ģimnaziste, un trešā reize Lon
donā kļuva liktenīga.
Līdz ar ģimeni Harijs Plūcis
1957. gadā pārcēlās uz Cīrihi
Šveicē, kur četrus gadus darbojās kā baleta profesors baleta
akadēmijā, vēlāk tika iecelts
par baletmeistaru Vīnes operā
un baletskolā. Uz Vīni latviešu
dejotāju darbā uzaicinājis pats
slavenais diriģents Herberts
fon Karajans, jo, tik ilgi un
veiksmīgi darbodamies baleta
jomā, Harijs Plūcis bija ieguvis
plašu populāritāti un pazīšanos
mūzikas pasaulē. Kā īsts patriots viņš visur uzsvēra, ka ir latvietis, tādējādi daudzinādams
savas dzimtenes vārdu.
Atpūtas dienas Plūču ģimene
labprāt vadīja pie Adrijas jūras,
apmeklēja Venēciju, skatījās
ba
leta un operu izrādes. De
jotājs bija nolēmis strādāt līdz
1971. gadam, tad doties pensijā
un pārcelties uz dzīvi Britu
salās, taču liktenis bija lēmis
citādi. Mūža miegā baletdejotājs un pedagogs pēc insulta
aizmiga paša mājās 21. februāŗa
vakarā, un atvadu dienā Vīnes
krematorija bija kolēģu, au
dzēk
ņu, tuvinieku pārpildīta,
no dažādām valstīm atceļoja
līdzjutības telegrammas.
Tieši Vīnes baleta skolā sperti
Harija jaunākā dēla Andra
pirmie soļi baletā, Ģimenē auga
trīs dēli – pirms Andra pasaulē

gadā tika iestādīti trīs bērzi
Harija Plūča piemiņai. Andŗa
skatuves gaitas sākās Bonnas
pilsētas teātrī, pēc tam dejotāju
angažēja Frankfurtes operas
balets, kuŗā Plūcis iestudēja
dažus baletus. Arī turpmāk
viņš strādājis Vācijas teātros,
kopš 2009. gada ir Bacha dzim
tās pilsētas Eizenachas teātŗa
baleta galvenais choreografs,
un nu jau labu laiku arī teātŗa
mākslinieciskais vadītājs.
Inese ar dēlu Ivaru dzīvo
Kolčesterā, kur Plūča kundze
strādāja sanatorijas tipa iestādē,
vadot vingrošanas un ūdens
terapijas nodarbības. Savā cie
nījamajā vecumā – 91 gads! –
Ineses kundze „mēģina dzīvot
kā vienmēr”: dodas pastaigās,
ja laiks labs, pat divreiz dienā.
„Kolčestera ir ļoti veca pilsēta,
celta romiešu laikos. Te ir
skaists, vecs parks, kuŗā pastai
gājos. Par laimi, pie mums
atgriežas koncerti, sabiedriskā
dzīve,” pastāstīja baletdejotāja
atraitne, kuŗas mājās gleznās
un fotografijās dzīvas ir atmiņas
par Hariju Plūci, Oskaru
Norīti…
1959. gadā dzimušais balet
dejotājs un choreografs Andris
Plūcis ir viesojies Latvijas Na
cionālajā operā par godu tās
baleta trupas 70. jubilejai. Pre
tēji tēvam viņš neturpina klasiskā baleta tradīcijas, bet savā
mākslā meklē jaunus ceļus,
tāpat kā viņa abas meitas: Meret
Plucis studē Eiropas tiesības,
Zoe-Mar Plucis aizrāvusies ar
jāšanas sportu un zirgaudzēšanu.
Un, ja nu par radiem, tad…
Harijs Plūcis bijis tuvos rados
(iespējams, brālēns) ar radiofona spīkeru, angļu valodas skolotāju Aleksandru Plūci, kurš
pirmais latviskojis slaveno
stāstu par Vinniju Pūku, un

Harija dēls Andris ar sievu Danielle
trācijām Plūdoņa poēmai „At
raitnes dēls” Norītis saņēma
Latvijas Kultūras fonda godalgu. Tikpat talantīgs bija viņa
brālis – vijolnieks Arvīds (Ar
veds) Norītis, mūzicējis dažādos sastāvos Latvijā un ārval
stīs, kopš 1938. gada diriģēja
baleta izrādes Latvijas Nacio

nāca Gvido (miris 1981. gadā)
un Ivars, kas tagad strādā autotirdzniecībā.
Pēc Harija nāves ģimene at
griezās Anglijā, apmetās Kol
česterā. Jaunākais dēls Andris
devies sava slavenā tēva pēdās
– absolvēja Londonas karalisko
baleta skolu, pie kuras 1971.

viņa māsu, radiofona mašīnrakstītāju Austru Plūcis, kuru
par sievu izraudzījās Helmars
Rudzītis, Grāmatu Drauga,
Bellaccord Electro, kā arī
laikraksta Laiks dibinātājs.
Paldies par fotografijām
Guntai Bāliņai, Irbei Treilei
(LNO), Ivaram Plūcim!

LAIKS
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Pasniegtas Lielās mūzikas balvas

MĀRIS
BINDERS
8. martā svinīgajā ceremonijā
un koncertā Latvijas Nacionājā
operā tika paziņoti Lielās mūzikas balvas 2021 laureāti. Ņemot
vērā Krievijas iebrukumu Ukrai
nā, šogad ceremonija iztika bez
liekas pompozitātes. Burtiski pā
ris dienu pirms ceremonijas tika
mainīta koncerta programma,
pieskaņojoties sabiedrības noska
ņojumam drāmatisko notikumu
ēnā. Pirmo reizi LMB ceremonijas vēsturē neizskanēja kom
po
nista Juŗa Karlsona komponētās
LMB fanfaru skaņas. Koncertu ie
skandināja Artūra Maskata skaņ
darbs “Lacrimosa” Latvijas Radio
koŗa, Valsts kamerorķestra Sin
fonietta Rīga, ērģelnieka Aigara
Reiņa un diriģenta Sigvarda Kļa
vas sniegumā. Pēc Valsts prezi
denta Egila Levita uzrunas cere
monijā viena aiz otras izskanēja
Ukrainas un Latvijas valstu him
nas. Koncerta otrajā daļā par cere
monijas dramaturģisko cen
tru
kļuva Eiropas Savienības himna –
Ludviga van Bēthovena Devītās
simfonijas fināls ar Frīdricha
Šillera “Oda priekam” tekstu.
Vakara vadītāju lomās iejutās
diriģents Ints Teterovskis un kino
režisore Adriāna Roze. Balvu pa
sniedzēji bija kultūras ministrs
Nauris Puntulis (NA), tēlnieks
Gļebs Panteļejevs, dzejnieces
Anna Rancāne un Māra Zālīte,
komponists Raimonds Tiguls,
Vidzemes augstskolas rektors Ga
tis Krūmiņš, komponists un Sē
lijas kultūras lauka kopējs Aigars
Godiņš, diriģents Māris Sirmais.
Ceremoniju tiešraidē atspoguļoja Latvijas Televīzijas 1. kanals un
Latvijas Radio 3 “Klasika”, un ie
rakstu var atrast portāla lsm.lv
archīvā.

2022. gada 19. marts – 25. marts

cinošais opuss “Klusuma auglis”,
kas brīnišķīgi sabalsojās ar Knuta
Skujenieka nebrīvē rakstītās dze
jas iedvesmoto jaunā latviešu
talanta Jēkaba Jančevska emocio
nāli nospriegoto opusu The But
ton (“Poga”).

Imants Resnis ar Lielās mūzikas balvas statueti
ties mūsu Baltā nama solistu
ansamblim 1978. gadā, viņš uz
skatuves aizvadījis jau vairāk nekā četras desmitgades, iemantojot
nedalītu publikas atzinību un kri
tiķu labvēlību, kā arī neviltotu
kolēģu cieņu un apbrīnu. Līdzās
operas zelta repertuāra lomām
slavējami arī spilgti sniegumi vo
kālinstrumentālos opusos. Par
to pārliecinājušies klausītāji ne
vien Latvijā, bet arī Krievijā,
Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, Polijā,
Nīderlandē, Austrijā, Italijā, Švei
cē, Beļģijā, Spānijā, Anglijā, So
mijā un citviet. 2010. gadā Sam
sons Izjumovs iecelts par Triju
zvaigžņu ordeņa virsnieku, un
tieši pirms 25 gadiem viņš jau reiz
saņēmis Latvijas valsts augstāko
apbalvojumu mūzikā.

sofonu kvartets, Rīgas Doma koŗa
skolas jauktais koris un diriģents
Jurģis Cābulis. Rīkotājs – Rīgas
Doma koŗa skolas biedrība.
Koncertprogramma
“Amao
Omi / “Bezjēdzīgais kaŗš”” bija kas
vairāk par mākslinieciski spilgtu
pārdzīvojumu. Mūzikas un rūpīgi
izvēlētu literāro lasījumu sintēze
sniedza iespēju uz brīdi apstāties
un aizmirst ikdienas rūpes, ļaujot
aizdomāties par nemainīgi bū
tiskāko – par mīlestību un mieru,
par gaismu un cerību. Mijoties ar
fragmentiem no baltkrievu rakst
nieces Svetlanas Aleksijevičas ro
māna “Cinka zēni”, meistara Gijas
Kančeli monumentālā opusa
Amao Omi izjustais lasījums vēl
pavisam jauno dziedātāju har
mo
niskajā saskaņā ar pieredzes
bagātajiem skatuves partneriem
satricināja līdz sirds dziļumiem.
Mierinošu veldzējumu tovakar
Torņakalnā dāvāja gruzīnu meis
tara “gara radinieka” Pēteŗa Vaska
trausla klusuma caurvītās “Mīlas
dziesmas” un ticības spēku aplie

Kategorijā “Gada koncerts”
laureāts ir 3. septembŗa koncerts
Rīgas Lutera (Torņakalna) baz
nīcā “Amao Omi / “Bezjēdzīgais
Katēgorijā “Par mūža iegul kaŗš”. Koncerta dalībnieki – ak
dījumu” tika godināti diriģents tieris Kaspars Znotiņš, Rīgas Sak
IMANTS RESNIS un dziedātājs
SAMSONS IZJUMOVS.
Diriģents Imants Resnis ir ne
remdināms latviešu mūzikas patriots, aizrautīgs piemirstu vēr
tību jaunatklājējs un jaunu ideju
rosinātājs. Būtisks posms viņa
radošajā dzīvē saistās ar Liepājas
Simfonisko orķestri, kuŗa māksli
nieciskā vadītāja un galvenā di
riģenta godā Imants Resnis bija
no 1992. līdz 2009. gadam.
Imants Resnis ir spilgta perso
nība, kamdēļ nav pārsteigums,
ka viņa paustajam viedoklim pie
mīt spēks sašūpot Latvijas kul
tūrvidi un rosināt pārmaiņas.
1993. gadā diriģents vēju pilsētā
Liepājā aizsāka “Starptautisko
pianisma zvaigžņu festivālu”, kuŗā viesojušies ap 170 pianistu no
vairāk nekā 30 valstīm, un arī
šobrīd, nu jau “Liepājas Starp
tautiskā zvaigžņu festivāla” vei- Kultūras ministrs Nauris Puntulis: “2021. gads. Gads pirms
dolā, šī meistara iedibinātā tra kaŗa. Gads, kuŗā notika mūsu iekšējās cīņas ar pandēmiju un
dicija turpina būt starp Latvijas tās izraisītajām sekām, nezaudējot vitāli svarīgo iespēju radīt
svarīgākajiem mūzikas dzīves un plašākai vai šaurākai auditorijai rādīt. Kopīgi paveicām
notikumiem.
pirmo gaŗo ceļa posmu koncertzāles 37 gadus ilgajā sāgā. Bet
Pateicoties tieši Imanta Rešņa nenojautām, ka gluži parasts februāŗa darbdienas rīts mūsu
iniciatīvai, Liepājā uzmirdz uni ierasto dzīvi satrieks ar ziņām no Ukrainas un liks mums visu
kālais “Lielais dzintars”, jauna salīdzināt ar “pirms” un “pēc”, pārskatīt vērtību skalu, novilkt
stingras robežas un ieraudzīt daudz ko citā gaismā. Mūzika
koncertzāle.
vieno, tā ir valoda, kuŗu saprot bez robežām un sarkanajām lī
Ilggadējais Latvijas Nacionālās nijām. Lai mūzikas gars spēcina un palīdz tiem, kam tas šobrīd
operas solists SAMSONS IZJU tik nepieciešams! No sirds apsveicu visus “Lielās mūzikas balvas
MOVS ir viens no izcilākajiem 2021” nominantus un laureātus, kā arī tos, kuŗi aizvadītā gada
Latvijas baritoniem. Pievie
nojo laikā kalpoja mūzikai, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem!”

arī paša Aigara sololasījumā, ēr
ģeļduetā ar Ilzi Reini vai saspēlē ar
Trio Sensus mūziķiem. Arī katrs
Reiņa iniciētais koncerts bija
mākslinieciski pārdomāts un augsti profesionāli īstenots. Jau trešo
gadu pēc kārtas dievnama velvēs
atbalsojās mūsu pašu skaņražu
Katēgorijā “Par izcilu interpre mūzikai veltītais festivāls “Latvijas
tāciju” balvu ieguva Valsts ka rudens”, vērienīgs bija arī festivāls
merorķestra Sinfonietta Rīga “Rīgas Doms 2021”.
ansamblis un diriģents NOR
MUNDS ŠNĒ – par komponista
Katēgorijā “Gada uzvedums”
Žerāra Grizē skaņdarba Vortex laureāts
ir
multimediālā
Temporum atskaņojumu.
mono-opera “CILVĒKA BALSS.
Leģendārā franču spektrālista TELEFONS”. Režisore Sonora
Žerāra Grizē monumentālais ka Vaice, rīkotājs Operetes teātris.
mermūzikas opuss Vortex Tem
Multimediālās
monooperas
porum festivālā “Latvijas Jaunās pirmizrāde notika 30. jūlijā Alūk
mūzikas dienas” piedzīvoja izstrā snes pilsētas svētkos. Kaut arī tās
dātu un tuvu perfekcijai īstenotu iestudējumā Operetes teātris bija
interpretāciju. 29. aprīlī uz Lielās izvēlējies visai riskantu pieeju,
ģildes skatuves Valsts kameror vienai vienīgai personai uzticot
ķestra Sinfonietta Rīga ansamblis gan iestudējuma galveno lomu,
(flautiste Egija Sproģe, klarnetists gan režiju, Sonora Vaice ar šo
Mārtiņš Circenis, vijolniece Liene “neiespējamo misiju” galā tika
Neija-Kalniņa, altists Ivars Brī spoži. Iestudējums apvienoja divu
nums, čellists Kārlis Klotiņš, pia- komponistu stilistiski atšķirīgus

Mūzicē Margarita Balanas
niste Agnese Egliņa) un diriģents
Normunds Šnē uzgleznoja pār
steidzošu skaņu un tembru aina
vu, burtiski apturot tiešsaistē ri
tošās minūtes. Tas bija pilnvērtīgs mūzikāls piedzīvojums ekrā
nu laikmetā, īsts Vortex Tempo
rum jeb “laika viesulis” – intonatīvi blīvs un techniski virtuozs, ritmiski strukturēts, nevainojami
koordinēts un konceptuāli meis
tarīgi izstrādāts atskaņojums.
Balvu “Par izcilu sniegumu
gada gaŗumā” par koncertiem Rī
gas Domā saņēma ērģel
nie
ks AIGARS REINIS.
Aizvadītajā gadā Rīgas Doms
bija viena no ražīgākajām Latvijas
mūzikas jaunrades laboratori
jām. Liels nopelns tajā Aigaram
Reinim, kuŗš 2019. gada sākumā
kļuva par Rīgas Doma titulāro
jeb galveno ērģelnieku, vienlaicīgi
pildot kā katedrāles mūzikas
direktora, tā ērģelnieka funkcijas,
un aizvien to turpina darīt lieliski. Pērn Rīgas Domā izskanēja
daudzu Latvijas komponistu da
žādiem sastāviem rakstītu jaun
darbu pirmatskaņojumi, tostarp

darbus – angliski rakstīto Džan
karlo Menoti komisko operu
“Telefons” un franču valodā iz
dzīvojamo Fransisa Pulenka psi
choloģisko drāmu “Cilvēka balss”.
Un šis bija viens no tiem gadīju
miem, kad, pat nesaprotot valo
du, skatītāji spēja līdzdzīvot gal
venajai varonei un dzīvi sajust
viņas emocijas. Liels nopelns tajā
bija arī multimākslinieces Inetas
Sipunovas veidotajai izrādes scē
nografijai un to harmoniski pa
pildinošajiem videoelementiem
un tērpiem. Lieliskā saspēlē ar
neatlaidīgā pielūdzēja lomā šar
mējošo Nauri Indzeri uzplauka
pieredzes bagātā soprāna pļāpīgās
Lusijas tēls, kuŗa balss dzidrumam un vieglumam spilgti kon
trastēja tembrāli sabiezinātākos
un emocionāli skaudrākos toņos
veidotais Pulenka liriskās traģē
dijas galvenās varones portre
tējums. Līdzās niansētajam un
rūpīgi pārdomātajam Sonoras
Vaices sniegumam uzteicams arī
orķestra pilnskaņu meistarīgi
aizstājošais pianists Māris Žagars.
(Turpinājums 12. lpp.)
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Pasaules modināšana

JURIS
LORENCS
Rietumu pasaules centrs virzās
uz austrumiem. Skan paradok
sāli. Tikai tas nav ģeografiskais
smaguma punkts, kas atrodas
kaut kur Briseles, Strasbūras vai
Ķelnes apkārtnē, bet gan vērtību
un ideālu centrs. To vērtību, par
kuŗām kopš Otrā pasaules kaŗa
beigām iestājušies Rietumi – brī
vība, demokratija, tautu pašno
teikšanās, humānisms, cilvēktie
sības. Jo tieši par šīm vērtībām
šodien visnoteiktāk iestājas biju
šajā padomju ietekmes zonā sa
vulaik iekļautās zemes – Baltijas
valstis, Polija, Čechija, Slovakija,
Ungārija, Rumānija un Bulgārija.
Bet visvairāk – Ukraina, kas par
saviem ideāliem maksā ar asi
nīm. Ukrainas prezidents Volodi
mirs Zelenskis, 11. martā uzrunā
jot Polijas parlamentu, teica: “Mēs
esam izveidojušu ciešu alianci ar
Poliju. Tā nav formāla savienība,
kas balstās uz parakstītiem dokumentiem. Mūsu savienības pa
matā ir reālā dzīve. Ar Dieva pa
līgu mēs izcīnīsim uzvaru, ko tad
dalīsim ar saviem brāļiem”.
Mēs, latvieši, zinājām, ko var
sagaidīt no Krievijas. To saprata
arī lietuvieši, igauņi, poļi, čechi,
ungāri, gruzīni – uzskaitījumu var
turpināt. Tagad redzam, ka noti
kumi Ukrainā lēnām sāk atvērt
acis arī Rietumiem. Iedarbinātas
ekonomiskās sankcijas, kas ilgā-

ka laika perspektīvā nopietni ie
dragās Krievijas ekonomiku. Uk
raina saņem ieročus un humani
tāro palīdzību. Tomēr neatstāj sa
jūta, ka Rietumos daudzi būtu
uzelpojuši, ja Ukraina dažās die
nās būtu padevusies, atzinusi
Krievijas pārākumu un kļuvusi
par daļu no Putina impērijas. Ag
resors būtu apmierinājis savu
apetīti, saplosījis Ukrainu un uz
brīdi atstājis pārējo pasauli mierā.
Britu žurnālists un polītikas pēt
nieks Edvards Lūkass 27. janvārī
lietuviešu interneta portālā delfi.lt
rakstīja: “Kremļa spēcīgākie ieroči
ir Rietumu apātija, cinisms, alka
tība un gļēvums”. Patiesi, kam vēl
jānotiek, lai Rietumi atmostos pilnībā? Jāgaida, kad visas Ukrainas
pilsētas tiks pārvērstas drupās,
noslepkavoti miljoni mierīgo
iedzīvotāju? Cik nožēlojami šajās
dienās izskatās Francijas prezi
denta Makrona un Vācijas kanc
lera Šolca zvani Putinam, mēģi
nā
jumi pierunāt viņu apturēt
kaŗu. NATO ģenerālsekretārs
Jenss Stoltenbergs intervijā Vā
cijas laikrakstam “Welt am Son
ntag” aicina Putinu “izbeigt šo
kaŗu, izvest visus spēkus un ie
saistītes diplomātijā”. Augstākajai
NATO amatpersonai vajadzētu
zināt, ka Putinu var apturēt nevis
aicinājumi, bet gan spēks. Diem
žēl viņš saprot tikai spēku.

Par laimi, Ukraina ir atmodi
nājusi Rietumu sabiedrības, un
vienkāršos cilvēkus pat vairāk
nekā polītiķus. Cilvēki ziedo nau
du, rīko demontrācijas, kuŗās ai
cina slēgt Ukrainas debesis krievu
lidmašīnām. Viena no spilgtāka
jām solidāritātes izpausmēm –
attieksme pret bēgļiem no Ukrai
nas. Viņi tiek gaidīti un uzņemti
visur, sākot no Somijas līdz pat
Portugālei. Vēl pirms dažiem mē
nešiem no kreisi – liberāliem Ei
ro
pas cilvēktiesību aktīvistiem,
žurnālistiem un polītiķiem atska
nēja pārmetumi Polijai, Lietuvai
un Latvijai par to, ka tās atsakās
ielaist savā territorijā nelegālos
migrantus no Tuvajiem Austru
miem, Āfrikas un Āzijas. Ka šie
“nabadziņi” esot pelnījuši lielāku
“pretimnākšanu”. Lai Polija, kas
Baltkrievijas robežas būvējot jau
nu “Berlīnes mūri”, nemaz nece
rot uz Eiropas naudu! Tagad, kad
kopš Krievijas iebrukuma Ukrai
nā pagājušas trīs nedēļas, tikai
Polija vien pie sevis ir uzņēmusi
un izmitinājusi ap diviem miljo
niem bēgļu no Ukrainas. Katrs
desmitais Varšavas iedzīvotājs
šodien ir bēglis. Lielākā daļa no
tiem – sievietes ar bērniem, veci,
slimi un cilvēki. Eiropiešu sirdis ir
atvērtas īstiem cietējiem. Tajā
pašā laikā ap 80 000 ukraiņu vīr
iešu atstājuši darbu Eiropā un

devušies uz Ukrainu, lai aizstāvētu savu dzimteni. Bet kas bija tā
saucamie “bēgļi”, kuŗi meta akme
ņus uz poļu robežsargiem un
kliedza “Merkel”, “Germany”? Jau
ni vīrieši pašos spēka gados, kuŗi
bija pametuši dzimteni, savas ģi
menes, lai tiktu pie Eiropas pabal
stiem. Mediji ziņo, ka šodien tūkstošiem sīriešu it kā esot gatavi pie
vienoties Krievijas spēkiem un do
ties karot uz Ukrainu. Ja tā, tad kā
gan mēs varam cienīt šos salašņas,
kuŗi izliekas par bēgļiem? Vien
laikus varu nomierināt ukraiņus –
arabi ir pagalam slikti karotāji.
Šajās dienās aizvien biežāk
dzirdami brīdinājumi, ka Ukrai
nas pakļaušanas gadījumā Putins
meklēs nākamos mērķus savai
agresijai. Starp tiem, iespējams,
varētu būt Baltijas valstis un Po
lija. Tāpēc mums visiem jāapzi
nās, ka atbalsts Ukrainai reizē ir
atbalsts arī Latvijai. Ko šodien var
darīt latvieši Rietumos, lai palī
dzētu Ukrainai? Vispirms jau iz
platīt informāciju, censties iespai
dot masu medijus un polītiķus.
Ziedot līdzekļus palīdzības fondiem. Boikotēt Krievijas preces
un globālos uzņēmumus, kuŗi
joprojām turpina darboties Krie
vijā. Ļoti svarīgs notikums ASV
polītikā būs 8. novembrī gaidāmās
vidējā termiņa vēlēšanas (mid
term election), kad tiks pārvēlēti

435 Pārstāvju palātas deputāti un
35 senatori. Šodien ir svarīgi, lai
tiktu ievēlēti tādi polītiķi, kuŗi
apzinās ASV atbildību brīvās pa
saules priekšā. Kuŗiem svarīgs ir
ne tikai lozungs “Black Lives
Matter” un “woke” problemātika,
bet arī “Ukrainian Lives Matter”.
Tautām, kas dzīvo kaimiņos Krie
vijai, vairāk kā jebkad vajadzīgs
stingrs un nepārprotams ASV
atbalsts. Savukārt no mūsu puses
ir jādara zināms, ka mēs ne tikai
ceram uz palīdzību, bet arī paši
esam gatavi sevi aiztāvēt.
Šajās dienās vēlreiz ieskatījos
1967. gadā Zviedrijā izdotajā grā
matā “Latvijas sapnis”, kuŗā trim
das jaunieši dalās savās pārdomās
par Latvijas brīvības atgūšanas ie
spējām. Tajā pieminēts kāds lat
viešu izcelsmes ASV armijas ka
ŗavīrs Tālis Austrum
nieks, kuŗš
1958. gadā vēstulē no Korejas raks
tīja: “Amerikāņi to nekad nespēs
saprast un daudzi no mums tam
atsacīsies ticēt, bet fakts ir, ka nevis
Kremļa impērijas apspiesto tautu
nākotne ir atkarīga no ASV nostājas un rīcības, bet gan ASV un
pārējo Rietumu valstu brīvība un
nākotne guļ verdzināto Austrum
eiropas tautu ziņā”. Patiesi pravie
tiski vārdi! Žēl tikai, ka vajadzēja
paiet vairāk kā šešdesmit gadiem,
lai pasaule pamazām sāktu apjēgt
šo patiesību.

21. gadsimta fašisms

SALLIJA
BENFELDE
Fašisms ir Eiropā ir atdzimis,
un tas nenotika vienā dienā –
24. februārī, kad Krievija iebruka
Ukrainā. Putins to ir audzējis un
veidojis 22 gadus, kopš kļuva par
polītisko līderi. Viņa sacīto, ka
lielākā 20.gs. traģēdija bija Pa
domju Savienības sabrukums,
savulaik uztvēra kā savā ziņā emo
cionālu un amizantu apgalvojumu, jo vai nu gluži tā ir, ka pat
cilvēks, kuŗš kalpojis VDK, nesaprot, ka PSRS bija ļaunuma im
pērija?! Un, protams, Putinam
vajadzēja Rietumu investīcijas, at
balstu, un daudzi polītiķi noticēja,
ka Krievijas Federācija pamazām
kļūst par civilizētu valsti. Dau
dziem tas bija arī izdevīgi um,
šķiet, spilgtākais piemērs ir biju
šais Vācijas kanclers Gerhards
Šrēders, kuŗš bija kanclera amatā
līdz 2005. gadam, bet pēc tam
pieņēma Putina piedāvājumu un
neilgi pirms savu kanclera pilnvaru beigām no Vācijas puses parakstīja vienošanos par gāzesvada
“Nord Stream” izbūvi Baltijas jūrā,
bet 2005. gadā kļuva par “Nord
Stream” akcionāru komitejas
priekšsēdētāju. 2017. gadā Šrēders
kļuva par Krievijas naftas un
dabasgāzes koncerna “Ros
ņeftj”
direktoru padomes locekli. Šo
Rietumu polītiķu vēlmi labi
nopelnīt un nodot jebkuŗus principus un ideālus, savulaik par
“šrēderizāciju” nosauca Igaunijas
eksprezidents Tomass Hendriks
Ilvess. Pagājušā gada oktobrī, Var
šavas drošības forumā runā par
godu Polijas starptautiskās “Brī
vības bruņinieka” balvas piešķirša
nai Krievijas opozicionāram Alek
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sejam Navaļnijam, Ilvess atgādi
nāja par šo postošo procesu – šrēderizāciju. Krievijas agresija jau
vairākus gadus ir pastiprinājusies,
un tās draudu ēnā Ilvesa atgādinājums bija vietā. Tagad šis
apzīmējums “šrēderizācija” ir kļu
vis par ikdienas terminu, tāpat kā
jēdzieni “fašisms” un “okupācija”
ir ikdienā lietoti apzīmējumi,
runājot par kaŗu Ukrainā, Putinu
un Krievijas armiju.
Kaŗš Ukrainā ar katru dienu
kļūst aizvien nežēlīgāks. Mariu
pole, pilsēta pie Azovas jūras, jo
projām atrodas blokādē, tajā jo
projām nav ne ūdens, ne pārtikas,
ne elektrības, ne siltuma. Pa t.s.
“zaļajiem koridoriem”, ko Krievija
apsola katru dienu, līdz šim ie
dzīvotājus nav izdevies evakuēt,
jo tie tiek apšaudīti gan ar arti
lēriju, gan ar mīnmetējiem, arī
pilsēta joprojām tiek pārvērsta
drupās. Līdz šim ir izdevies
noskaidrot, ka Mariupolē kopš
kaŗa pirmās dienas ir gājuši bojā
vairāk nekā 2100 civiliedzīvotāju,
bet tie ir tikai aptuveni skaitļi, jo
zem drupām atrodas vēl daudzi,
un katru dienu tiek ievainoti un
nogalināti vēl daudzi cilvēki.
Okupanti neielaiž pilsētā humā
nās palīdzības kravas, tādēļ nav
arī skaidrs, cik cilvēku ir miruši
no slāpēm un bada. Sumu apgabala Trostiņickas pilsēta atrodas
Krievijas armijas kontrolē, kuŗa
neļauj apglabāt mirušos. Apbe
dīšanas firmas auto okupantu
armija ir sašāvusi, iedzīvotāji ir
gatavi paši vest vai nest mirušos,
lai apglabātu kapsētā, bet arī tas
lielākoties netiek atļauts. Tieš

raidēs, kad izdodas pieslēgties
pilsētai, iedzīvotāji stāsta tik baisus un patiesus stāstus, ka jebkuŗa
šausmu filma pret dzīvē notiekošo izklausās kā bērnu pasakas.
Hersonā, kuŗu arī kontrolē
iebrucēju kaŗaspēks, okupanti no
lēmuši sarīkot referendumu, lai
izveidotu vēl vienu “neatkarīgo
republiku” Ukrainas territorijā,
tiek meklēti pilsētas deputāti un,
ja tos izdodas sazvanīt, tiek pie
dāvāts sadarboties, pēc tam sākas
draudi, jo okupantiem ir deputātu
un amatpersonu telefonu numuri un adreses. Notiek iedzīvotāju
aizturēšana, ja vien kāds parādās
uz ielas. Uz pilsētu ir atvestas da
žas peronas no “neatkarīgajām
republikām” , iespējams, pat, ka ar
Krievijas pilsonību, lai tās pār
ņemtu pilsētu vadību, bet kaut
kāds atbalsts vismaz skata pēc
no vietējiem deputātiem okupan
tiem ir vajadzīgs. Pagaidām tādu
saņemt nav izdevies un izskatās,
ka t.s. referendumā nobalsos pārdesmit atbraukušie Krievijas
atbalstītāji un armija pati. Pro
tams, tas netraucēs Krievijai skaļi
paziņot, ka vēl viena ukraiņu pil
sēta ir izvēlējusies “neatkarību”.
Lai piespiestu sadarboties, ir
nolaupīts nolaupīts Dniprorud
nes mērs Jevhens Matvejevs, Me
litopoles mērs Ivans Fedorovs,
Melitopoles rajona padomes
priekšsēdētājs Serhijs Priima un
Zaporižjas apgabala padomes de
putāte Leila Ibrahimova, kā arī
Oļha Haimusova, kas Melitopolē
organizēja pret krievu okupan
tiem vērstus mītiņus. Ir skaidrs,
ka ka iebrucēju nākamais solis ir

mēģinājumi nolaupīto vietā iebī
dīt savas marionetes.
Grūtniece, kuŗu ievainoja, ap
šaudot Mariupoles dzemdību na
mu, ir mirusi, bojā gājis arī viņas
vēl nedzimušais bērns. Par to 13.
martā paziņoja “Amerikas Balss“
žurnāliste Asja Doļina, atsauco
ties uz fotografa Jevgēņija Malo
ļetkas liecību. Maloļetka fotogra
fēja cietušos, arī grūtnieci, kuŗu
no drupām iznesa glābēji un ap
liecināja, ka sieviete neizdzīvoja.
Ukrainas galvaspilsētu Kijevu
iebrucēji cenšas aplenkt, lai iz
veidotu blokādi, kā tas noticis ar
Mariupoli, lai panāktu, ka iedzī
votājiem nav ne elektrības, ne siltuma, ne ūdens, ne pārtikas. Ki
jevā gan izdevies uzkrāt rezerves,
no pilsētas dienviddaļas vēl civil
iedzīvotājiem izdodas izbraukt,
kaut gan tas ir ļoti bīstami.
Pārtvertās okupantu sarunas
vēlreiz apliecina, ka ir saņemta
pavēle iznīcināt civiliedzīvotājus
un nogalināt visus, arī bērnus.
Cik iedzīvotāju līdz šim ir gājis
bojā, nav zināms jau minēto ie
meslu dēļ, šobrīd dati liecina, ka
ir zināms par 85 bērnu nāvi, taču
arī tie nav visi dati.
Tikmēr Krievija ir ķērusies pie
savām sen zināmajām un iemī
ļotajām metodēm – aiz uzbrūko
šajiem kaŗavīriem iet vēl viena
grupa, kas nošauj tos, kuŗi negrib
doties uz priekšu uzbrukumā
vai grib padoties. Nošauti tiek arī
savas armijas ievainotie, lai tie
nebūtu jāved uz jau tā pārpildī
tajiem hospitāļiem Baltkrievijā.
Okupantu armijas zvērību un
melu uzskaitījumu varētu turpi

nāt, tas ir garš un baismīgs, un
cilvēkiem, kuŗi dzīvo civilizētās
valstīs, aprakstītais var šķist kā
izdomājums vai pārspīlējums, bet
varu paliecināt, ka visu, par ko
rakstu, esmu redzējusi vai dzir
dējusi ukraiņu stāstos tiešraidēs
Current Time.
Eiropas polītiķi beidzot ir sākuši
rīkoties mazliet ātrāk, savā ziņā
pat uzstādot rekordus, tomēr 27
valstu viedokļu saskaņošana nav
vienkāršs process, turklāt ir valstis, kuŗas sadarbojas ar Krieviju,
pērkot un pārdodot, kuŗām tā ir
ērti un kuŗu polītiķi, dzīvojot savu
labklājīgo un paēdušo dzīvi, ne
spēj un negrib iedomāties, kāds ir
kaŗš Ukrainā. Manuprāt, Ukrai
nai ir jāpiešķir Eiropas Savienības
kandidātvalsts statuss, jo tas nav
pienākums ES noteikti un obligāti
uzņemt Ukrainu tūlīt, pēc gada
vai diviem. Tomēr tas valstij, kuŗa
cīnās, noasiņo, bet nepadodas,
būtu liels morālais atbalsts, pleca
sajūta. Iespējams, to grūti saprast
Francijas prezidentam Makro
nam, kuŗam patīk tēlot “miera
balodi”, braukājot vai zvanot
Putinam, bez jebkādiem re
zultātiem. Esot Versaļas pilī ne
var redzēt, kāda izskatās drupās
pārvērsta pilsēta ar iedzīvotā
jiem, kuŗi mirst no ievainoju
miem, bada un slāpēm. Tāpat kā
Vācijai ir grūti pārtraukt visas
ciešās saimnie
cis
kās saites ar
Krieviju vai Nīderlan
dei, kuŗai
40 procenti naftas nāk no Krie
vijas. Jācer, ka valstu iedzīvotāji
ir cilvēcīgāki par dažu labu savu
polītiķi un pieprasīs tiem rīkoties ātrāk.
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Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

Cena 55,– USD
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Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS –
NEPIEDODAMI
AIZMIRSTAIS

35,– USD

Mikus Skruzīša darbs “Sēļi,
Kurzemes augšgala senči” ir pirmais un augsti novērtētais pētījums par Sēliju un tās ļaudīm.
Viņa dzīve un sabiedriskā rosība,
jau 19.gs. vidū pieteica sēļu zemi
kā novadu ar senu un bagātīgu
kultūru, savām tradi
cijām un
tiesībām uz savu identitāti.

Jānis Brūtgāns.
MANA SĒLIJA

30,– USD

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

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

Pekinas paraolim
piskās spēlēs Lat
vijas ratiņkērlinga
komanda izcīna
devīto vietu

Latvija –ASV 7:8
Latvijas ratiņkērlinga komanda zaudēja ASV komandai.
Pirmajā endā Latvijai izdevās
nozagt vienu punktu un sākt šo
spēli uz pozitīvas nots. Otrajā
endā meistarība amerikāņu
pusē, un rezultāts jau 1:2. Bet
trešajā endā Latvijas komanda
spēja izlīdzināt rezultātu 2:2.

Ceturtajā endā Latvijas ko
manda pieļāva daudz kļūdu, ļaujot amerikāņiem tikt pie četriem
punktiem, un pēc četriem endiem
rezultāts jau gana nepatīkams –
2:6. Piektajā endā Latvijas ko
mandai izdevās atgūt trīs punktus, un rezultāta starpība vairs
bija tikai punkts – 5:6. Taču sestajā endā izpildījums bija labāks
pretiniekiem, un rezultāts atkal
daudz patīkamāks amerikāņiem
– 5:8. Gala rezultātā zaudējums
mūsu vienībai.
Latvija –Lielbritanija 4:8
Latvija – Ķīna 2:9
Latvijas ratiņkērlinga izlase
aizvadījusi pēdējās spēles Peki
nas paraolimpiskajā turnīrā. No
beigumā zaudējumi Lielbrita
nijai un Ķīnai liedza Latvijai
kvalificēties pusfinālam. Mūsu
komanda 10 spēlēs guva četras
uzvaras un ierindojās devītajā
vietā.
Latvijas ratiņkērlinga izlases
startus Pekinā nevar norobežot
no kaŗa Ukrainā, jo tieši mūsu
valsts izlase pēdējās nedēļas laikā
ir ieguvusi plašu atpazīstamību
visā pasaulē saistībā ar lēmumu
atteikties no spēles ar Krievijas
valstsvienību. Latvija ir pirmā
valsts, kuŗas sportisti paraolimpiskajās spēlēs pauda reālu atbalstu Ukrainai un nosodījumu
Krievijas agresijai. Īsi pēc Lat
vijas valstsvienības paziņojuma

no spēles ar Krieviju atteicās arī majās Ziemas paraolimpiskajās
Kandidē uz FIBA
Igaunija, savukārt par potenciāli spēlēs.”
Eirolīgas sezonas
Izlases otrais treneris Rihards
līdzīgu soli informēja Šveices un
Jeske norādīja: “Šī ir pirmā pie
Kanadas valsts pārstāvji.
balvām
redze, un tā ir ļoti vērtīga. No
gatavosimies nākamajām
Latvijas basketbolistes Kitija
Stafeti pārņem teikti
paraolimpiskajām spēlēm.”
Laksa un Vanesa Jasa, kā arī tre
neris Mārtiņš Gulbis nosaukti
Turīna un Kortīna
vidū uz Starptautiskās
Mūža ieguldījums kandidātu
Basketbola federācijas (FIBA)
sportā – soļotājam Eirolīgas 2021./2022.gada sezobalvām. Laksa ir viena no 20
un trenerim nas
kandidātēm, kuŗas var tikt ie
Aivaram kļautas simboliskajā pieciniekā
priekšējās līnijas spēlētājas.
Rumbeniekam kā
Starp kandidātēm uz vietu sim11. martā svinīgā ceremonijā boliskajā pieciniekā ir arī “TTT
Pekinas paraolimpisko spēļu
tika godināti Valmieras novada Rīga” aizsardze Džesmīna To
noslēguma ceremonija
sporta laureāti. Apbalvojumu masa.
13. martā ar svinīgu ceremo- “Mūža ieguldījums sportā” saņēniju noslēdzās Pekinas para ma vieglatlētikas soļošanas tre
olimpiskās spēles, kuŗās pirmo neris Aivars Rumbenieks.
reizi Latvija bija pārstāvēta ko
mandu sportā. Paraolimpisko
spēļu stafeti jau pārņēmusi Italija
– pēc četriem gadiem tieši tur –m
Turīnā un Kortīnā – norisināsies
nākamās Ziemas paraolimpiskās
spēles. “Mēs esam gaisma,” šāds
bija moto nākamo spēļu prezen
tācijā. Latviju Pekinā pārstāvēja
ratiņkērlinga komanda, kas des
mit spēlēs spēja izcīnīt četras
uzvaras un savā paraolimpiskajā
Aivars Rumbenieks sagatavodebijā sacensības noslēdza de jis vairākus olimpiskos soļotājus,
vītajā vietā.
Sidnejas Olimpisko spēļu otrās
vietas ieguvēju soļošanā 50 km
Aigaru Fadejevu, olim
Ratiņkērlinga distancē
pisko spēļu Sidnejā un Pekinā
izlases spēlētāji dalībnieci Jolantu Dukuri, kā arī
Olimpisko spēļu dalībguvuši labu pieredzi Tokijas
niekus Arni Rumbenieku un
Ruslanu Smolonski. Aivars Rum
benieks 2018. gadā saņēma Lat
vijas Vieglatlētikas savienības ap
balvojumu “Mūža ieguldījums
sportā”.

Savukārt Jasa ir starp septiņām
kandidātēm balvai, kas tiks pie
šķirta labākajai jaunajai spēlē
tājai, kuŗa dzimusi 2001. gadā
vai vēlāk. Tikmēr Gulbis iekļauts
starp desmit treneriem, kuŗi
pretendē uz sezonas labākā
treneŗa balvu.
Tāpat TTT Rīga lietuviešu bas
ketboliste Daugile Šarauskaite ir
starp tām 20 kandidātēm, kuŗas
var tikt iekļautas simboliskajā
pieciniekā kā ceturtā un piektā
numura spēlētājas. Sezonas no
slēguma “Final Four” turnīrā
balvas tiks pasniegtas kopā septiņās katēgorijās, kuŗās balvu
ieguvējas tiks noskaidrotas.
(Turpināts 20. lpp.)

Basketbols

Ojārs Briedis
Pēc atgriešanās no paraolim
piskajām sēlēm Ojārs Briedis,
kaut noguris, tomēr ar smaidu
atzina: “No Pekinas esmu atvedis līdzi turienes sajūtas, kas ir
pilnīgi citādas. Visi ir pozitīvi,
draudzīgi noskaņoti, neatkarīgi
no tautības, cits citam cenšas
palīdzēt.”
Latvijas Ratiņkērlinga izlases
galvenais treneris Arnis Veide
manis aicināja visus, kam ir pa
ticis spēles vērot tiešraidē, ne
kautrēties un sākt pašiem nodarboties ar šo aizraujošo sporta
veidu: “Galvenais ir sākt! Visla
bākais, ka guvām pārliecību –
varam izdarīt daudz un noteikti
vēl labāk! Nākotnē, domāju,
varētu mainīties komandas sa
stāvs, lai gūtu panākumus nāka-

Latvijas basketbola klubs TTT
Rīga Stambulā Starptautiskās
Basketbola federācijas (FIBA)
Eirolīgā piedzīvoja zaudējumu
arī otrajā ceturtdaļfināla spēlē
un beidza šīs sezonas gaitas
Eirolīgā. TTT Rīga ar 65:88 (16:32,
17:17, 15:23, 17:16) zaudēja
Stambulas superklubam Fener
bahce. Serijā ar 2:0 pārāka bija
Fenerbahce. Arī pirmajā spēlē
Stambulā ar 77:56 pārāka bija
Turcijas vienība.
TTT Rīga ar izcīnītām sešām
uzvarām 14 spēlēs Eirolīgas A
grupā ieņēma piekto vietu, un
sezona tai bija jāturpina FIBA
Eirokausā. Taču pēc Krievijas
iebrukuma Ukrainā FIBA aptu
rēja Krievijas komandu dalību
turnīrā, Latvijas komandai pa
kāp
joties uz ceturto vietu.
Stambulas klubs pārliecinoši
uzvarēja B grupā, izcīnot 11
uzvaras 14 spēlēs.

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!

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
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IN MEMORIAM

Gunārs Janaitis

1934. gada 18. decembris – 2022. gada 11. marts
Pietiek minēt vienu vien viņa
darbu, lai fotomeistaru Gunāru
Janaiti ierindotu Latvijas vēsturei nozīmīgu cilvēku pulkā, ‒
tas ir viņa mūža lielais veikums,
izglābjot, atjaunojot un padarot
mums visiem pieejamu vēstu

rokām atnesta, tā tika novietota
izstāžu zālē „Arsenāls”. „Es ne
vēlējos pieļaut, lai relikvija no
klīstu vai zustu, jo juku laikos
var visādi gadīties. Mani neatstāja sapratne par bildes nenosakāmo vēsturisko vērtību

stacijā.
Viss sākās ar to, ka tā
šausmīgā gada 23. martā Auces
pamatskolas 7. klasē pēkšņi
mācību stundas laikā ienāca
trīs vīri nosmulētos aitādas
puskažociņos ar automātu

bija 6x9 cm Kodak plēšu ka
mera. Aizņēmos. Nopirku filmu.
Tur bija grantsbedres aiz prie
dēm. Māsu, kuŗai bija četri
gadi, noliku par sargu. Ja kāds
nāk, viņai bija vienkāršs uzde
vums – klepot.” Tā tapa foto

Latvijai.”
Jā, tāds viņš bija – ļoti principiāls un stingrs vīrs, kas
kalpoja tikai un vienīgi augstākai idejai. Nebaidoties ne no
pretstāves, ne no jel kādiem
šķēršļiem. Vīrs, kas nepazina
baiļu. Izrādās – jau kopš bērnības. Gunāra biografijā ir kāds
drāmatisks fakts, kas to aplie
cina. 1949. gada 25. martā,
būdams 14 gadus vecs pusau
dzis, viņš uzņēma savā dzīvē
pirmo vēsturisko foto, izrādās
– arī unikālu. Tas ir izsūtīto latviešu vilciena sastāvs Auces

kaklā un prasīja, kuŗa te ir
Zemīte Mirdza? Klases vecākā,
mierīga meitene, kas sēž pie
loga pirmajā rindā. „Nāciet
mums līdzi!” – un meitene tiek
aizvesta. Militārās mācības pasniedzējs saka – viņa nākot no
buržuāziskām aprindām, no
kuŗām jāattīra sabiedrība. „Un
tu neko nevari darīt! Tāda bez
spēcība! Es nolēmu, ka vajag,
vajag nofotografēt vilcienu, ar
kuŗu viņu ved prom. Uzzināju,
ka vilciens aties 25. martā pulksten divpadsmitos. Bet aparāta
man nav. Bet manā klasē bija
zēns, vārdā Sīpols, un viņam

grafija. Gunārs: „Tas atstāja ne
izdzēšamu iespaidu. Es sāku
apjaust, ka arī ar fotografiju var
ko iespaidot. Tā ir stipra lieta.”
Acīmredzot tas arī bijis stiprais pamats visai turpmākajai
dzīves izvēlei. Laimīgais Gunārs!
Jau 14 gadu vecumā dabūjis
zem kājām pamatu savas esības
jēgai un saturam, kas ļāvis droši
iet uz priekšu un gūt piepildījumu.
Un panākums.
Gunārs Janaitis savā profesionālajā darbībā sasniedza
visu, lai sauktos par Meistaru.
Vairāki desmiti starptautisku
balvu. Valsts Kultūrkapitāla fonda

ministra uzruna. Kafijas galds.
Rīko LV Pārstāvniecība ANO,
ŅLOP, Ņujorkas draudze. in
formācija: abatarags@optonline.net
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St. Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Biedrības Pavasara Balle!

Sestdien, 2022. gada 2. aprīlī
plkst. 5pm Sacred Lands tropu
dārzā 1700 Park St. N, St. Pe
tersburg, FLIeejas maksa bied
rības biedriem $40, viesiem $50,
(bērniem līdz 18 gadu vecumam
ieeja bez maksas). Aicinām
pieteikties iepriekš pie Daces
Nebares (T: 917-755-1391) līdz
27. martam. Lūdzam sekot
mūsu Facebook lapai “Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL”.
Sīkāku informāciju par pasākumiem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei. Tel: 917-755-1391.

// FOTO: Imants Urtāns
risko Viļa Rīdzenieka oriģināl
foto „Latvijas valsts pasludi
nāšana 1918. gada 18. novem
brī”. Šis unikālais foto, vienīgais,
jebšu Rīdzenieks jau arī bija
vienīgais fotografs, kas iemū
žināja mūsu valsts tapšanas
brīdi, tagad gluži pašsaprotami
tiek prezentēts Latvijas Valsts
svētkos it visur – kā Tēvzemē,
tā tālās latviešu mītnes zemēs.
Gunārs to burtiski izvilka, nē,
par savu naudu izpirka no
slēpņa un padarīja pieejamu
visai tautai. 1989. gada septembrī, paša Meistara Janaiša

mūža stipendiāts. „Preses nagla”
(1993. gadā) par izciliem sa
sniegumiem preses fotografijā,
Autortiesību bezgalības balva,
Triju Zvaigžņu ordenis.
2017. gadā iznākušajā 270 lap
pušu biezajā Gunāra fotodarbu
lielsējumā „Personības un laikmets” tā izdevēja kultūrkritiķe
Laima Slava raksta: „Fotografs
Gunārs Janaitis – tas jau ir vēsturiski nostiprinājies jēdziens.
Gluži kā sava īsteni trauksmainā laikmeta notikumu un
personību dokumentētāja Viļa
Rīdzenieka vārds. Jau vismaz
pusgadsimtu arī Gunāra Janaiša
sniegums pastāv kaut kur mūsu
apziņas telpā, domājot par Lat
vijas kultūras dzīvei nozīmīgiem
tēliem, personību atveidiem,
saglabātām, laika ritējuma nepie
lūdzamībai atņemtām sejām...”
Par sejām. Gunāra Janaiša
personību tuvplāna portreti ir
īpaša un nepārspēta vērtība.
Viņam piemita sevišķa spēja
atklāt un piefiksēt īsos, trauslos
mirkļus, kad cilvēks ir atvēris
dvēseli un ir patiess, patiešām
patiess, īsts. Tādas viņa portre
tējumos ir Velta Toma, Vero
nika Strēlerte, Regīna Ezera,
cienījamie profesori, akadēmiķi,
mākslinieki. Sievietes Gunāra
portretos ir tik skaistas, visos
vecumos... Viņš mīlēja sievietes,
prata būt draugs.
Man bija gods būt Gunāra
draugam. Vispirms, laikraksta
Literātūra un Māksla laikos,
Gunārs bija mans „darbaudzi
nātājs”. Ļoti stingrs, prasīgs,
tiešs, citkārt, likās, pār mēru...
Atskatoties tagad, apjaušu, ka
viņš bijis viens no iejūtīgākajiem un saprotošākajiem cilvēkiem, ko nācies sastapt.
Apjaušu arī, ka vairs nebūs telefonsarunu, ne Pārdaugavas tik
šanos, ne kopīgo braucienu,
kad pazuda laiks un dzīves
sīkumi. Tik daudz palika neizrunāts, neiznāca pateikt „pal
dies par tavu draudzību!” Ļoti
skumji. Kaut kā likās, ka varēšu
aizbraukt vai vismaz piezvanīt
vienmēr...
Lai Tev, mīļais draugs, Tur labi!
Visdziļākie līdzjutības aplie
ci
nājumi visiem, kam Tevis
pietrūks!
LIGITA KOVTUNA

SARĪKOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus saz
ināties ar sarīkojumu un die
vkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīko
jumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
ŅUJORKA
20. martā Kultūras diena ar
vēsturnieces Marikas Selgas
lekciju: Latvijas un ASV at
tiecību pirmsākumi” un koncerts: komponista un ģitārista

Matīsa Čudara izpildījumā;
Ņujorkas draudzes telpās L 254
Valentine Lane, Yonkers, NY;
11:30 no rīta pēc dievkalpojuma 10:30. Rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome
(ŅLOP) nylatvieans.org.
27. martā Latvijas Aizsar
dzības ministra Arta Pabrika
uzruna un tikšanās ar tautie
šiem: Nujorkas draudzes Ņu
džersijas novadā pēc dievkal
pojuma: St Andrew Lutheran
Church, 335 Reynolds Ave,
Aparsippany, NJ; 1:30 pp diev
kalpojums un tad tūlīt sekos

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un
informāc.daļas vadītāja Una
Veilande tālr.: 408-813-5104,
e-pasts: una.veilande@gmail.
com.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim
das dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonas-trim
dasdraudze@gmail.com, tālr.:
617-232-5994. Māc. Igors Sa
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com;www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
2550-4389-7965-234. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr.: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. 1-773-818-6965 st. Pe
ters.latvian.church@gmail.com
Ivars Spalis (ivspalis@gmail.
com), priekšnieks. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts:
folkmane@hotmail.
com Info: Andrejs Jugs, tālr.:
561-447-9050. Dievk. notiek
14:00. Pēc dievk. visi lūgti pie
kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). 13.
martā Dievkalpojums (diak.
Guna Reina). 27. martā Diev
kalpojums (diak. Guna Reina).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00 no rīta.
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615. Dievkalpojumi div
reiz mēnesī, 2:30 pēcpusdienā
ar viesmācītāju Igoru Safinu.
20. martā Dievkalpojums ar
dievgaldu.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown
Street Road, Newtown Square,
PA 19073), tālr.: 610-353-2227.
Mac.Gija Galina.
20. marts Dievkalpojums
plkst. 11:00. 27. marts Diev
kalpojums plkst. 11:00. 3. aprī
lis Dievkalpojums plkst. 11:00.
10. aprīlis Dievkalpojums –

Pūpolu svētdiena plkst. 11:00.
Ja kalendārs būtu jāmaina
Covid apstākļu dēļ, to Jums
paziņosim e-pastā vai pa tāl
runi tiem, kam nav datora.
Grandrapidu latv. ev. lut.
dr.: Faith Lutheran Church.
(2740 Fuller Ave NE, Grand
Rapids MI 49505.) Tālr: 616361-6003.) Māc. Aija Graham.
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr:
616-975-2705. Dievk. notiek 2x
mēnesī, 2:00 pm. Par datu
miem lūdzu sazināties ar dr. pr.
Ivaru. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Latviešu ev. lut. apvienotā draudze notur klatienes
dievkalpojumus katru svētdi
enu, plkst. 10:00. Parallēli pie
ejami sprediķu ieraksti draudzes YouTube kanālā (meklēšanas
atslēgas vārds “Latviešu Ap
vienotā draudze Kalamazū”.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu
mācītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets
katra mēneša otrā ceturtdienā
plkst. 11:00 sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. Notiek Holy Transfigur
ation 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 diev
galdu. Viesmācītājs Igors Sa
fins. Pēc dievkalpojuma 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 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
tālr: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Mi
neapoles-St. Paulas latviešu
evaņģeliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek
katru nedēļu, tos var skatīties
mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
www.draudze.org vai www.tervete.org. pr. Jānis Mateus tālr.:
,e-pasts:
prez@draudze.org.
TEL: 514-481-2530
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian
Lutheran Church, P.O. Box.
1008, Maplewood, NJ 07040).
Dievkalpojumi notiek NJ
Latviešu biedrības namā Prie

daine, 1017 State Route 33,
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko. 27. martā
11:00 Dievkalpojums; seko
DRAUDZES PILNSAPULCE.
10. aprīlī 11:00 Pūpolu svēt
dienas 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 Reyn
olds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th Street,
New York, NY.
Ročesteras ev. lut. Krusta
dr.: Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269) 2675-330. 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.
Sandiego Draudzes diev

kalpojumi: Dievkalpojumi no
tiks iekšienē un jānēsā sejas
maskas! 23. aprīlis plkst. 12.00
Diakone Guna Reina; Lieldienu
Dievkalpojums ar Dievgaldu;
pēc Dievkalpojuma groziņu
kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
20. martā Dievkalpojums an
gļu valodā ar dievgaldu. 3.
aprīlī Dievkalpojums ar dievgaldu.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie
dze-Taggart. Dievkalpojums no
tiks 20. martā plkst. 2:00 ar
dievgaldu. Sekos gada sēde.
Diak. Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sa
zināties ar Andri Ritumu, 727797-1933. Dievkalpojumi un
Bībeles stundas notiek Faith
Lutheran baznīcā, kas atrodas
2601 49th Street North, St.
Petersburg, FL.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H 2S1),
tālr: 6479-865-604, E-pasts:
grietins@gmail.com. Priekš
nieks: Kārlis Vasarājs, Pr. vietn.
Sibilla Korule. Dāmu kom. pr.
Maija Sukse, tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: 400 Hurley Avenue,
Rockville, MD 20850 – 3121.
Tālrunis: 301-251-4151, epasts:
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane. Svētdienas
dievkalpojumi sāksies plkst.
11:00. Trešdienās svētbrīžu
laiks paliek nemainīgs – plkst.
10:00. Pieslēgšanās norādes ir
atrodamas draudzes mājaslapā.

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

Mūžībā aizgājis

IVARS JĀNIS INDRIĶIS
KĒLERS
Dzimis 1929. gada 30. maijā Rīgā, Latvijā,
miris 2022. gada 10. martā Park Ridge, Illinois

Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī,
Lai manas dzīves uzdevums nav velts.
Liec strādāt, Kungs, dod žēlastības laiku,
Mīlestībā piemin
Lai mana tēvuzeme jaukāk zeļ!
SIEVA AUSTRA AR MEITĀM UN ĢIMENĒM
BRĀĻA MEITAS AR ĢIMENĒM
(M. Dzelzkalne)
RADI UN DRAUGI ASV, LATVIJĀ, KANADĀ UN AUSTRĀLIJĀ

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā mamma un vecmamma

DZIDRA CĪRULIS,
dzim. POLIS

Dzimusi 1931. gada 24. martā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2022. gada 8. janvārī Three Rivers, MI
Bij man gaŗa tā dieniņa
Kad saulītes neredzēj’,
Vēl gaŗāka tā dieniņa,
Kad māmiņas neredzēj’.
(T. Dz.)

Mīlestībā viņu piemin
MEITAS INGRĪDA AR VĪRU JURI, ASTRĪDA AR VĪRU UĢI
MAZBĒRNI ĒRIKS, LAURA, ANDRIS AR SIEVU MICHELLE,
KRISTAPS AR SIEVU MELISSA UN MAZMAZBĒRNS ALEKSS

LAIKS

20

2022. gada 19. marts – 25. marts

SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)

LOK Izpildkomiteja
vērtē situāciju
Ukrainā

Igaunijā, Otepē ar Norvēģijas
komandas uzvaru noslēdzās
jauktās stafetes sacensības.
Latvijas biatlonisti tika apsteigti
par apli un kvalificēti 19. vietā.
Pirmais trasē devās Rūdis Ba
lodis. Pirmajā ugunslīnijā viņš
ieradās kā 19. un tur izmantoja
divas rezerves patronas. Trasē
viņš atgriezās 19. pozicijā. Otrajā
šautuvē viņš izmantoja vienu
rezerves patronu, taču poziciju
uzlabot nespēja. Stafeti Aleksan
dram Patrijukam viņš nodeva,
esot 19. vietā. Patrijuks pirmajā
ugunslīnijā nebija precīzs – lai
sašautu mērķus, nācās izmantot
divas rezerves patronas, kas
neļāva pakāpties augstāk. Otrajā
ugunslīnijā viņš ieradās, jau esot
17. pozicijā. Diemžēl arī šajā
šautuvē viņam nācās izmantot
divas rezerves patronas, un trasē
viņš atgriezās, esot 18. pozicijā.
Annija Sabule stafeti pārņēma,
esot 18. pozicijā. Pirmajā ugunslīnijā viņa ieradās, zaudējot
vienu poziciju. Šautuvē veiksme
galīgi nebija Latvijas biatlonistes
sabiedrotā – nācās izmantot trīs
rezerves patronas. Pēc otrās šautuves Annija tika apsteigta par
apli, un komanda sacensības
noslēdza 19. pozicijā, Sanitai
Buliņai pat neizejot uz starta.

Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) Izpildkomiteja paudusi
atbalstu LOK Valdes nostājai un
aktīvajai rīcībai saistībā ar situā
ciju Ukrainā. Izpildkomitejas
sēde Valde informēja par no
stāju un aktīvitātēm saistībā ar
situāciju Ukrainā, nosodot Krie
vijas īstenoto militāro agresiju
pret Ukrainu, tās neatkarību un
territoriālo nedalāmību, un sa
darbībā ar triju Baltijas valstu un
Eiropas nacionālajām olimpiskajām komitejām, aicinot sportistus un komandas nepiedalīties
sporta pasākumos Krievijā, kā
arī ierobežot kontaktus ar šīs
valsts sporta organizācijām. LOK
Izpildkomiteja atbalstīja Valdes
priekšlikumu par nepieciešamā
atbalsta un palīdzības Ukrainas
bēgļiem koordinēšanu, sadarbojoties ar pašvaldībām, olimpiskajiem centriem, ka arī LOK
Slēpošana
partneriem – “Bērnu slimnīcas
fondu” un ziedot.lv. Šī darba
Latvijas vadošā distanču slē
veikšanai uz laiku tiks piesaistīts potāja Patrīcija Eiduka Pasaules
papildu speciālists.
kausa izcīņas pēdējā posmā
Falunā sprintā klasiskajā stilā
35. rezultātu un ce
Biatlons sasniedza
turtdaļfinālam nekvalificējās.
Renārs Birkentāls Igaunijā, Eiduka sprinta kvalifikācijā sasOtepē, Pasaules kausa posma niedza laiku trīs minūtes 31,45
biatlonā izcīnīja 43. vietu sprinta sekundes, no uzvarētājas zviesacensībās. Reinārs Birkentāls drietes Junnas Sundlingas atpa
šaušanu veica perfekti, finišā no liekot par 19,26 sekundēm. Lai
līdera atpaliekot minūti un 45,4 kvalificētos ceturtdaļfinālam, Ei
sekundes. Ne tik veiksmīgi gāja dukai 1,2 km gaŗo distanci
pārējiem latviešiem. Aleksandrs vajadzēja veikt par 2,44 sekun
Patrijuks šaušanā kļūdījas četras dēm ātrāk. Kopumā startēja 51
reizes un līderim zaudēja 3 mi sportisti.
nūtes un 26,8 sekundes. Edgars
Mise pieļāva piecas kļūdas šau
šanā un līderim zaudēja 4 mi
nūtes un 16,8 sekundes. Patrijuks
finišēja 80. vietā, savukārt Mise
– 86. vietā. Uzvaru sprintā svinēja francūzis Kantēns FijonsMaijē. Francūzim šī bija trešā
Patrīcija Eiduka (attēlā) Pa
sprinta uzvara pēc kārtas un ļāva
nostiprināt līderpoziciju Pasau saules kausa (PK) posmā Fālunā
10 km distancē brīvajā stilā
les kausa kopvērtējumā.
Igaunijā, Otepē ar Norvēģijas ieguva 24. vietu, uzvarēja norkomandas uzvaru noslēdzās 1+1 vēģiete Terēze Juhauga. Juhauga,
jauktās stafetes sacensības, un kuŗa pēc šīs sezonas beidz sporLatvijas komanda finišēja 20. tistes karjēru, distanci veica 22
pozicijā. Par uzvarētājiem tika minūtēs un 34,4 sekundēs, iz
kronēta Norvēģija komanda, cīnot savu 82. uzvaru PK poskuŗu pārstāvēja Stula Holms mos. Juhauga par 35,9 sekundēm
Legreids un Marte Olsbu Rei apsteidza Jonnu Sundlingu no
selande. Uzvarētāji distanci veica Zviedrijas, bet par 36,3 sekun
34 minūtēs un 12,8 sekundēs. dēm – amerikānieti Džesiju
Otrās vietas ieguvēja Zviedrijas Diginsu. Eiduka uzvarētājai zau
komanda no uzvarētājiem atpa- dēja minūti un 38,1 sekundi.
lika 12,4 sekundes, bet trešās Viņas rezultāts atbilst 57,94 FIS
vietas ieguvēji vācieši – 17,9 punktiem. Startēja 56 sportistes.
sekundes.
Latviju sacensībās pārstāvēja
Renārs Birkentāls un Baiba
Bendika. Abi iztika bez soda
apļiem, taču ugunslīnijās pie
lietoja desmit rezerves patronas.
No uzvarētājiem Latvijas ko
manda atpalika trīs minūtes un
Savukārt vīriešu sprinta kvali52,2 sekundes, ierindojoties 20.
vietā 23 komandu konkurencē. fikācijā Raimo Vīgants (attēlā)

68 slēpotāju konkurencē ierindojās 50. vietā – trīs minūtes
2,81 sekunde. Vīgants no kvalifikācijas uzvarētāja Joni Meki no
Somijas atpalika 11,23 sekundes.
startēja 68 sportisti.
Latvijas distanču slēpotāji Pat
rīcija Eiduka un Raimo Vīgants
Falunā ieņēma 14. vietu Pasaules
kausa noslēdzošo sacensību
sprinta stafetē brīvajā stilā.
Latvijas slēpotāji katrs paguva
veikt divus posms un tika apdzīti par apli starp piekto un sesto
kilometru, tobrīd atrazdamies
14. vietā. Pirms tam līderi bija
pabraukuši garām trīs duetiem.
Eiduka savos starpfinišos uz
rādīja 15. un desmito rezultātu,
bet Vīgants – trešo un 14.
Pārliecinošu uzvaru svinēja
Zviedrijas pirmais duets Jonna
Sundlinga un Kalle Halvašons,
kuŗi kopumā 12 km gaŗo distanci veica 23 minūtēs un 5,91
sekundē.

Volejbols

Eiropas volejbola čempionāta
kvalifikācijas izlozē noskaidrojies, ka Latvijai par vietu finālturnīrā būs jāspēkojas pret
Somiju un Austriju. 2023. gada
EČ kvalifikācijā šī gada augustā
Latvijai pretī stāsies Eiropas
ranga 12. komanda Somija un
Austrija, kas rangā ir četras vietas zem Latvijas, tajā ieņemot 30.
ailīti. Provizoriski grupas favo
rīte ir Somija.

Filma par Oskaru
Melbārdi

Foto: LETA
Oskars Melbārdis – viens no
visu laiku izcilākajiem Latvijas
bobslejistiem. Sportists vasarā
noslēdza savu karjeru, taču viņš
mūžam paliks Soču Olimpisko
spēļu čempions. Filmas “Mel
bār
dis” režisors Armands Tri
pāns sarunā ar lsm.lv sacīja, ka
Melbārdis ir “īsts vecis visās
dzīves jomās’’, jo viņš ir ne tikai
izcils sportists, bet arī lieliska
personība ārpus trases. Filmas
“Melbārdis” pirmizrāde notika
12. martā kanālā LTV7.

Jaunie bobslejisti
kaldina prasmes
Ziemeļamerikā

Starptautiskā bobsleja sezona
noslēdzās līdz ar Pekinas Ziemas
olimpiskajām spēlēm, taču ne
visi bobslejisti ķiveres nolikuši

Emīls Cipulis ar stūmēju Arni
Bebrišu
plauktiņā, lai tās atkal izvilktu
rudenī, – daži pēc sezonas no
slēguma vēl devušies uz Zie
meļameriku, lai apgūtu trases
šajā pasaules daļā. Uz treniņiem
sarežģītajā Leikplesidas trasē
devušies arī Latvijas jaunie bobslejisti, tostarp olimpisko spēļu
dalībnieks divniekos Emīls Ci
pulis. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs
Zintis Ekmanis sarunā ar LSM.
lv pastāstīja gan par jauno bobslejistu treniņiem ASV, gan par
nacionālās izlases aktuālitātēm.
Ziemeļamerikas kontinentā ir
trīs aktuālas trases pasaules kausa
sacensībām – ASV sa
censības
var notikt Pārksitijā (2002. gada
olimpisko spēļu trase) un Leik
plesidā, savukārt Kanadā posmus uzņem Vistlera (2010. gada
olimpisko spēļu trase). Sarežģī
tākā no šīm ir Leikplesida, kas ir
īpaši slavena ar savu bīstamību
un sarežģītību, tāpēc tieši tur
trenējas Latvijas jaunie bobslejisti. „Kādā brīdī būsim tikuši
galā ar Covid-19, un tad Zie
meļamerikas puse atjaunosies.
Būs posmi, un man ir aizdomas,
ka būs jāatdod „parāds” – tur
varētu būt vairāk sacensību.
Leikplesidā 2024. gadā būs arī
pasaules čempionāts. Tā ir ļoti,
ļoti sarežģīta trase. Atcerēsimies,
Oskars Ķibermanis tur brauca
bez izlūkošanas. Divreiz brauca
uz pasaules kausu un divreiz
dabūja smadzeņu satricinājumu,
tāpēc no šī gribam izvairīties,”
stāsta Zintis Ekmanis. „Jaunos
puišus sūtam apgūt šo sarežģīto
trasi, lai nebūtu pārsteigumu un
daudz lielāku zaudējumu traumu dēļ. Puišiem klājās labi, viss
ir kārtībā. Katru dienu trenējas,
skatos rezultātus, pagaidām bez
kritieniem, un apgūst šo trasi.”
Bobslejistus ASV pavada tre
neri Jānis Skrastiņš, Daumants
Dreiškens un Jānis Ozols. „Tur ir
labi tas, ka šobrīd notiek treniņi
pilnīgiem iesācējiem, kuŗi brauc
no zemākām vietām. To rīko
starptautiskā federācija, un tur ir
arī papildus treneri klāt, tāpēc
cilvēku, kas var iedot padomu, ir
gana daudz. Aprunājos ar Jāni
Skrastiņu. Puiši tās atslēgas vietas esot labi uztvēruši un brauc
pārliecinoši.”
Braucieni uz Ziemeļameriku
bobslejistiem nekad nav bijuši
lēti, tāpēc uz ASV nav aizsūtītas
savas kamanas, bet tās tiek īrētas
no ASV federācijas. Mūsējiem
šoreiz treniņi notiek tikai Leik
plesidā, savukārt otra ASV trase
Pārksitijā nav tik sarežģīta, tāpēc
tur var startēt arī bez iepriekš
veiktiem braucieniem tieši tur.
Ekmanis cer, ka tuvākā vai tālākā
nākotnē šādi varēs apgūt arī ļoti
ātro Vistleras trasi Kanadā.
Pašmāju bobsleja funkcionārs
norāda, ka Ziemeļamerikas trašu
atgriešanās kalendārā neizbēgami

notiks. „Skatīsimies, kas būs
rudenī, bet ceru, ka Covid-19
jautājums ir beidzies.
Arī starptautiskā federācija ir
pārdomās un pateica, ka nāka
mās sezonas kalendārs vēl nav
zināms, bet tam drīz vajadzētu
parādīties.” Ekmanis gan nav
pārliecināts par iespējām nākamajā sezonā aizvadīt pasaules
kausa posmu Siguldā, ņemot
vērā tieši Ziemeļamerikas plā
noto atgriešanos apritē. „Šobrīd
nezinām, bet, tā kā ir jāatdod tas
Amerikas parāds un ir sarežģīta
loģistika, es šajā jautājumā esmu
diezgan skeptisks.”

Teniss

Aļona Ostapenko Indian
velsas “WTA 1000” serijas tur
nīra otrajā kārtā ar 5:7, 6:7 (7:9)
zaudēja Šelbijai Rodžersai no
ASV. Pirmajā kārtā Ostapenko
bija brīva. Karjēras laikā abas
tenisistes bija tikušās četras rei
zes, un trijos dueļos līdz šim uz
varu bija svinējusi tieši Osta
penko. Neveiksmīgs turnīrs In
dianvelsā Ostapenko arī dubult
spēlēs, jo pārī ar Ukrainas tenisisti Ludmilu Kičenoku viņa
zaudēja pirmajā kārtā ar 1:6, 6:4
(7:10) ASV tenisistei Kerolainai
Dolehaidai un austrālietei Stor
mai Sendersai.
***
Daniela Vismane Meksikā
kopā ar krievieti Anastasiju
Tihonovu aizcīnījās līdz finālam,
kur zaudēja. Līga Dekmeijere
Floridā pārī ar Krievijas sportisti
Mariju Kononovu uzvarēja W-15
dubultspēļu sacensībās.

Vieglatlētika

Trīssoļlēcēja Rūta Kate Las
mane ASV pilsētā Birmingemā
izcīnīja ceturto vietu Nacionālās
kolledžu sporta asociācijas
(NCAA) pirmās līgas čempionātā vieglatlētikā telpās, bet
Darja Sopova ierindojās 12.
pozicijā.

Rūta Lasmane (attēlā), kuŗa
šosezon studē Teksasas Technis
kajā universitātē, no pirmajiem
trīs piegājieniem rezultātu sasniedza tikai otrajā – 13,77 metri.
Ar to pietika, lai izpildītu vēl trīs
lēcienus un piektajā viņa sasniedza sezonas labāko rezultātu
– 13,88 metrus. Ceturtajā un
sestajā mēģinājumā viņai bija
13,00 un 13,70 metru tāli lēcieni.
Teksasas Universitātes sportistei Sopovai pirmais mēģinājums nebija ieskaitīts, otrajā viņa
lēca 12,78 m tālu, bet trešajā bija
par centimetru tuvāks rezultāts.
Sopova šajās sacensībās pēdējiem trīs lēcieniem nekvalificējās
un ieņēma 12. vietu 16 sportistu
konkurencē.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

