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Lūdzam ikvienu pievienoties

Daugavas Vanagu
14. jūnija ziedojumu vākšanas akcijai,

atbalstīt un palīdzēt ģimenēm, bērniem un citiem Ukrainā.
Tāpat kā latviešu ģimenes un bērni cieta no krievu rokām 1940. gadā,

un no jauna 1945. gadā un turpmākajos gados,
šodien Krievijas netaisnīgā iebrukuma dēļ cieš ukraiņi.

Mēs saprotam viņu ciešanas – palīdzēsim viņiem!
Lūdzam sūtīt ziedojumus DV ASV kasierim:

Ivars Zušēvics, 5438 Wild Rose Circle, Greendale, WI 53129
Čeki rakstāmi uz: “Latvian Association DV ASV” vārda

Andris Kursietis
Daugavas Vanagu ASV priekšnieks

19. aprīlī Ogrē, pie Ogres 
technikuma, 20. aprīlī Jēkab-
pilī, Ag  robiznesa kolledžas 
territorijā un 21. aprīlī pie 
Malnavas kolle džas Sausze-
mes spēku Mecha ni zētā kāj-
nieku brigāde kopā ar NATO 
paplašinātās klātbūtnes Lat-
vijā kaujas grupu vadīs izglī-
tojošas nodarbības jaunie-
šiem. Vietējiem iedzīvotā-
jiem arī būs iespēja apmeklēt 
militārās technikas izstādes, 
kas rīkotas, at  zī mējot NATO 
paplašinātās klāt būtnes Lat-
vijā kaujas grupas piecgadi.

Jaunieši tiks iepazīstināti 
ar NATO organizācijas struk-
tūru un lomu, par līdzšinējo 
sadar bību ar Sauszemes 
spēku Mecha nizēto kājnieku 
brigādi. Artilē rijas diviziona, 
Kaujas atbalsta bataljona un 
Stāba sakaru rotas pārstāvji 
informēs jauniešus par die-
nesta iespējām un vakancēm 
Latvijas Nacionālajos bruņo-
ta jos spēkos.

Kā zināms, 2016. gadā 
NATO samitā Varšavā NATO 
valstu un valdību vadītāji ap -
stiprināja vie nošanos par 
daudznacionālo ba  taljona lī -
meņa kaujas grupu iz  vie-
tošanu Baltijas valstīs un Po -
lijā. Kaujas grupu izveides 

Latvijas jauniešus izglīto militārajā jomā

un izvietošanas mērķis ir 
veicināt NATO īstenoto at  tu-
rēšanu un stip rināt aliances 
aizsardzību. Sa  vukārt 2017. 
gada 19. jūnijā Ādažu bazē 
notika NATO kaujas grupas 
sagaidīšanas svinīgā ce  re-
monija.

Daudznacionālo kaujas 
gru pu Latvijā vada Kanada, 
un to veido vairāk nekā 1500 
kaŗavīru no Albanijas, Če -
chi jas, Italijas, Islan des, Ka -
nadas, Melnkalnes, Polijas, 
Slovākijas, Slovēnijas un Spā  -
nijas, kas rotācijas kārtībā 
pilda dienesta pienākumus 
Lat vijā, piedaloties mācībās 
kopā ar Nacionālajiem bru -
ņotajiem spē kiem, tādējādi 
stiprinot mūsu valsts aiz  sar-
dzības spēku spēju reaģēt uz 
drošības izaicināju miem.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
 6 mēnešiem ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

Nedēļas gudrība
“Pēdējos astoņdesmit gados bijām pieraduši pie miera, pie bezkonflikta situācijām, jo 

šķita, ka visas ģeopolītiskās kataklizmas notiek kaut kur visai tālu no mums. Taču, kad 
tagad reāls kaŗš ietekmē mūsu pašu apziņu, ir sajūtams mūsu makos, grauj mūsu sociālo un 
garīgo komfortu, mēs daudz vairāk nekā agrāk izjūtam mieru mīlošās pasaules vienotību 
un miera cenu.”

Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Ojārs Spārītis 

Nedēļas teikums
“Ierindas pensionāra – putinista purpināšana pie televizora Latvijas valstij nerada nozīmī-

gus draudus.”
Žurnālists Pauls Raudseps

L A S I T Ā J A S  B A L S S

Koris Saulkrastos

No sirds iesaku
Nepalaidiet gaŗām iespēju Mi   

nesotas Dziesmu svētkos dzir dēt 
ko īpašu – viesu koŗa “Ani ma” 
programmu “Krastā saviļņots”!

Kas jums nāk prātā, izdzirdot 
vārdus – koŗa koncerts? Parasti – 
koncertzāle, podesti, dziedātāji, 
skaņa, retāk – kustība. Bet ma  nas 
dzimtās vietas – Saul krastu koris 
“Anima” nav parasts koris, tāpēc 
arī viņu koncerts “Krastā saviļ-
ņots”, ko bija iespēja redzēt pagā-
jušā vasarā Latvijā, nepavisam 
nebija parasts koncerts! 

Tas bija krāšņs, radošs un ne -
pa rasts audiovizuāls koncertuz-
vedums pašā jūras krastā – par 
koŗa podestiem un skatuves “no -

formējumu” kalpoja īpaši uzve-
duma noskaņai izgaismoti Skul-
tes ostas mola akmeņi un kok-
materiālu krāvumi, koŗa dzie  dā-
tāji ne tikai profesionāli izdziedāja, 
bet arī izdejoja Kristapa Kriev-
kalna brīnišķīgās mūzikas un 
Kārļa Kazāka smeldzīgās un 
skaistās dzejas paustās emocijas. 
Un diriģente Laura Leontjeva 
mūzikas uzvedumu vadīja ar 
katru sava ķermeņa šūnu – ar 
diriģentes žestiem, deju, pat ar 
matu plūsmu, atsviežot galvu 
mūzikas ritmā. 

Tas viss kopā radīja neaizmir-
stamu pārzīvojumu pludmalē 
sē  došajiem daudzajiem skatītāju 

simtiem – arī man un manām 
meitām! Esam ļoti priecīgas, ka 
arī Minesotas Dziesmu svētku 
apmeklētājiem St. Paulā šovasar 
būs iespēja redzēt šo ļoti īpašo, 
melodisko un vizuāli skaisto koŗa 
“Anima” koncertuzvedumu piekt
dien, 1. jūlijā, plkst. 19:00 Ord
way koncertzālē! Pietrūks vie-
nīgi Saulkrastu plūdmales smilšu 
zem skatītāju kājām, bet domāju, ka 
koŗa emocionālā dziedājuma un 
projicēto vizuālo attēlu ie  spaidā 
kādā brīdī sajutīsim pat to! 

INDRA HALVORSONE, 
Mineapoles – St. Paulas latviešu 

skolas pārzine, kādreizējā un 
sirdī joprojām saulkrastiete

Mūzejs „Latvieši pasaulē” Rīgā 
katra mēneša pirmās ceturdie-
nas vakarā rīko tikšanos. Katram 
vakaram ir sava tema, dalībnie-
kiem dod iespēju gan strādāt 
savus  līdzpaņemtos rokdarbus, 
gan  klausīties par  kādu no LaPa 
mūzeja krājumā esošajiem  ob -
jektiem. 

2022. gada 7. aprīlī vakara 
tema bija Ērikas Vīlipsones man-
tojums. Par Ērikas Vīlipsones 
etnografisko rakstu zināšanām 
un par viņu pašu stāstīja Ma -
rianna Auliciema, LaPa mūzeja 
galvenā kurātore, Rita Jefimova 
un Ilona Uskale. Jefimovas un 
Uskales kundzes abas bijušas 
Ērikas līdzgaitnieces,  kad visas 
trīs savulaik dzīvoja Anglijas 
ziemeļos.

Mūzejs (LaPa) „Latvieši pasaulē”
saņem dāvinājumu no Anglijas

Ingrīda Bite nodeva LaPa mū -
zejam divus jaunus dāvinājumus. 
Pirmais bija drauga Jāņa Zaķa 
dāvinājums – apraksts par viņa 
mātes, Elīnas Zaķes, dzīvi Lat-
vijā, bēgļu gaitās un Anglijā. Tas 
rakstīts angļu valodā, lai autores  
bērni un mazbērni saprastu,  
kādas ir viņu latviešu saknes, un 
izdots  drukāta bukleta formatā 
ar nosaukumu „My Mother was 
an Alien” – „Mana māte bija 
iebraucēja.” Bukleta virsrakstā iz -
mantota vārdu spēle, kuŗā vārds  
alien angliski var apzīmēt gan no 
ārzemēm iebraukušu cilvēku, 
gan arī no kosmosa nolaidušos  
citplanētieti! 

Otrs dāvinājums  bija audējas 
Rasmas Budiņas raksts par savu 
māti Mariju Gravu un viņas 

bēgļu gaitām un ģimenes dzīvi 
trimdā. Bukleta nosaukumu „Par 
mežģīnēm un trimdu” noteica 
tas, ka dāvinājumam līdzi tika 
doti vairāki Marijas Gravas 
1950. gados ar smalkām mežģī-
nēm aptamborēti kabatlakatiņi.

Rasma Budiņa raksta par 
ģimenes bēgšanu no krieviem: 
„... tos (lakatiņus) uzmanīgi pār-
cilājot, atvērās vesels atmiņu un 
stāstu pūrs.Tie laiki nebija viegli, 
tie bija baiļu un šaubu pilni, 
saistīti ar dzīvības briesmām un 
ceļošanu uz nezināmo.”

Stāsti par Mariju Gravu un 
Elīnu Zaķi sasaucās ar  Ukrainā 
notiekošo. Abi dokumenti ir 
aplūkojami,  sazinoties ar LaPa 
mūzeju.

INGRĪDA BITE
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Liepājā ierodas ievērojams skaits ASV militārās technikas 
18. aprīlī Liepājā no ASV ostas 

Čārlstonas Dienvidkarolīnas 
štatā ieradās komercpārvadāju-
mu kravas kuģis “ARC Defender”, 
nogādājot vairāk nekā 350 ASV 
Bruņoto spēku militārās un 
atbalsta technikas līdzekļu, kas 
tuvākajās nedēļās piedalīsies 
starp tautiskajās militārajās mā -
cī bās “Defender Europe 2022” Bal-
tijas jūras reģiona un Austrum-
eiropas valstīs. 

 Liepājas osta pirmo reizi tās 
vēsturē ir kļuvusi par galamērķi 
ASV armijas vienību transpor-
tēšanai pāri okenam. ASV Bru-
ņoto spēku ievērojama skaita 
modernas militārās technikas, 
tostarp velkamās artilērijas vie-
nību un augstas mobilitātes ra -
ķešu artilērijas sistēmu (HIMARS) 
nogādāšana Eiropā demonstrē 
ASV kā uzticamu stratēģiskās 
drošības partneri, kas nelokāmā 
apņēmībā ir gatavs un spējīgs 
garantēt alianses dalībvalstu aiz -
sardzību Eiropā. No ASV atves-
tās militārās technikas apakšvie-
nību savietojamība ar citu alian-
ses dalībvalstu bruņoto spēku 
vienībām tiks praktiski trenēta 
vairākos vienlaicīgos mācību 
vingrinājumos vairākās NATO 
dalībvalstīs Eiropā.

ASV militārās kravas ienākšana 
Liepājas ostā Nacionālo bruņoto 
spēku personālam nodrošināja 
praktisku treniņu, veicot vienu 

no galvenajām uzņemošās valsts 
atbalsta funkcijām – RSOM 
(Reception Staging and Onward 
Movement, kas nozīmē ne tikai 

technika no Liepājas ostas tiks pār-
 vietota ar sauszemes transportu 
uz iepriekš noteiktām mācību 
norises vietām, bet jau vasaras 

“Ukraiņi vienmēr ir bijuši – 
un joprojām ir – draugi, kaimiņi 
un ģimene,” tā Rīgā dzimušais, 
pasaulslavenais baletdejotājs un 
mākslinieks Michails Bariš ņi kovs 
raksta savā atklātajā vēstulē, pau -
žot nožēlu un skumjas par šī  brīža 
situāciju Ukrainā, kā arī par Vla-
 dimira Putina ietekmi uz Krie-
vijas iedzīvotājiem. Jau kopš kaŗa 
pirmās dienas Barišņikovs pare-
dzējis, ka šis izvērtīsies par “asi-
ņainu un šausminošu” kon  fliktu.

Michails Barišņikovs reflektē 
par savu pagātni un piedzīvoto. 
“Esmu Eiropas, Krievijas un, pro -
tams, Amerikas produkts,” rak sta 
mākslinieks. “Es atsakos krāsot 
visus krievus ar vienu otu un 
domāju, ka Putins uzrunā tos, 
kuŗi baidās.” Barišņikovs  norāda, 
ka cilvēki akli tic solījumiem – 
solī jumiem par drošību, aizsar-
dzību. Taču šāda autoritāru re -
žīmu piedāvātā drošības sajūta ir 
mānīga. Tajā no pasargātā vienā 
mirklī var kļūt par vajāto.”

 Līdzās neizpratnei par cil-
vēkiem, kuŗi seko tādam līderim 
kā Vladimirs Putins, viņš norāda, 
ka tāda sekošana nav unikāla 
tikai Krievijā. Visā pasaulē ir 
cilvēki, kas tic šķietami netica-
majam. Barišņikovs atsaucas uz 
daļu Amerikas sabiedrības, kas 
atbalsta teorijas par „nozagtām” 
ASV prezidenta vēlēšanām 2020. 
gadā: “Tas liecina, ka vēstures 
nezināšana un nacionālistiska 

Michails Barišņikovs
nosoda Krievijas agresiju

un palīdz Ukrainai
degsme nav raksturīga tikai 
kādai vienai valstij.” 

Vēstules noslēgumā Bariš ņi-
kovs raksta: “Es nebūtu daudz 
vērts kā cīnītājs, bet, kad ukraiņi 

mērķis ir palīdzēt Krievijas dez -
in formācijā dzīvojošiem cilvē-
kiem apzināties, kas patlaban 
tiek nodarīts Ukrainai. 

Informācija platformas mājas-

PĒTERIS
BLUMBERGS,

PBLA priekšsēdis

Pasaules latviešiem aizvadot 
Kluso nedēļu – svēto laiku mie -
ram un pārdomām – mēs domās 
pieminam arī Krievijas izraisītā 
kaŗa Ukrainā upuŗus un esam 
kopā ar ukraiņu tautu tās cīņā 
un ciešanās. 

Ir pagājuši gandrīz divi mē -
neši, kopš Krievijas prezidents 
Vladimirs Putins deva pavēli 
saviem bruņotajiem spēkiem ie -
brukt Ukrainā. Šajā laikā, neska-

PBLA kategoriski 
nosoda Krievijas 

armijas kaŗa
noziegumus Ukrainā

mumus. PBLA aicina starptau-
tiskās organizācijas un sabiedrību 
darīt visu iespējamo, lai sauktu 
Krievijas vadošās amatpersonas 
pie atbildības par šīm zvērībām. 
PBLA atzinīgi novērtē Valsts 
prezidenta Egila Levita iniciātīvu 
Latvijai piedalīties pierādījumu 
vākšanā un lietu sagatavošanā 
Starptautiskajai krimināltiesai Krie-
 vijas kaŗa noziegumu izvērtēšanai.

PBLA pauž gandarījumu par 

toties uz Ukrainas bruņoto spēku 
un zemessardzes sīvo cīņu un 
iedzīvotāju varonīgo pretestību 
okupantiem, Krievijas armijas 
kaŗavīri ir iznīcinājuši pilsētas, 
nogalinājuši tūkstošiem kaŗavīru, 
mierīgo iedzīvotāju un bērnu, 
spīdzinājuši gūstekņus, izvaro-
juši sievietes, faktiski veicot kaŗa 
noziegumus un genocīdu pret 
Ukrainas tautu. Aviācijas uzlido-
jumos un artilērijas ugunī ir 
iznīcināta Ukrainas infrastruk-
tūra un nodarīti zaudējumi sim-
tiem miljardu eiro vērtībā.

Pasaules brīvo latviešu apvie-
nība, tās pārstāvētās organizā-
cijas un tautieši pasaulē katēgo-
riski nosoda Krievijas nežēlīgo 
kaŗu un vardarbību pret suverē-
no kaimiņzemi Ukrainu. Mēs 
nosodām kaŗa noziegumus un 
aicinām Starptautisko krimināl-
tiesu un citas Eiropas institūcijas 
izmeklēt Krievijas vadības un tās 
armijas virsnieku rīcību un lē -

ANO Ģenerālās asamblejas bal-
sojumu izslēgt Krieviju no tās 
Cilvēktiesību padomes. Uzska tām, 
ka Krievija būtu jāizslēdz arī no 
ANO Drošības padomes. Krievija 
nedrīkst apzināti paralizēt šīs vis-
pasaules organizācijas darbu savas 
īstenotās agresijas piesegšanai.

PBLA atzinīgi novērtē Eiropas 
Savienības pausto gatavību uz -
ņemt Ukrainu tās dalībvalstu 
saimē. Mēs aicinām ES pastip-
rināt sankcijas pret Krieviju, 
panākot, ka visas tās dalībvalstis 
pilnībā atsakās no agresorvalsts 
naftas un gāzes. PBLA aicina 
Latvijas valdību panākt mūsu 
valsts neatkarību no Krievijas 
fosilajiem kurināmajiem.   

Pasaule seko līdzi notikumiem 
Ukrainā, un Krievijas armijas 
pastrādātie noziegumi netiks 
aizmirsti un nepaliks nesodīti. 
Šajā Lieldienu laikā paturēsim 
Ukrainu un tās varonīgo tautu 
savās domās un lūgšanās!

praktiski visu maiju un kurā 
apvienotas vēl četras starptau-
tiskās mācības: “Knight Legion”, 
“Swift Response”, “Summer Shield”, 
“Hedgehog”, kā arī Nacionālo 
bruņoto spēku taktiskā līmeņa 
militārās lauka mācības. “NAMEJS 
2022” pavasaŗa posma mācībās 
sabiedroto valstu kopējais per-
sonāla skaits būs aptuveni 3000, 
bet no Nacionālajiem bruņota-
jiem spēkiem kopumā pieda lī-
sies aptuveni 2700 kaŗavīri un 
zemessargi.

Mācības “Defender Europe 

2022” ir iepriekš plānotas un 
notiek ASV armijas Eiropā un 
Āfrikā (U.S. Army Europe and 
Africa) vadībā.

 Starptautisko militāro mācību 
rēgulārai norisei Latvijā un citās 
aliances dalībvalstīs un sabied-
roto valstu plašai iesaistei šādās 
mācībās ir būtiska loma, lai 
praktiski trenētu un stiprinātu 
NATO sauszemes, gaisa un jūras 
spēku vienību sadarbību un 
kopīgu gatavību aizsargāt katru 
aliances dalībvalsti no visu veidu 
drošības draudiem.

spēku uzņemšanu, bet arī to īslai-
cīgas uzturēšanās nodrošināša-
nu, sagatavošanu tālākai kustībai 
un spēku transportēšanu vai 
eskortēšanu līdz noteiktajiem 
galamērķiem. 

 Saskaņā ar mācību plānu,  
maija sākumā ASV militārā 

sākumā līdz ar mācību noslēgu-
mu visa šī technika tiks nogādā-
ta pāri okeanam atpakaļ uz ASV. 

 Latvijas territorijā “Defender 
Europe 2022” ietvaros plānotie 
vingrinājumi ir daļa no militāro 
mācību cikla “NAMEJS 2022” 
pavasaŗa posma, kas norisināsies 

uzvarēs, būšu pagodināts pateik-
ties par viņu cīnīšanos. Patiesībā 
viņi necīnās tikai par sevi, bet 
par mums visiem, kas tic brīvām 
un atvērtām sabiedrībām.”

Lai jau šobrīd abalstītu uk -
raiņu centienus, Michails Bariš-
ņikovs kopā ar domubiedriem – 
ekonomistu Sergeju Gurijevu un 
rakstnieku Borisu Akuņinu ir 
izveidojis atbalsta platformu 
Uk  rainai  truerussia.org, kuŗā 
tiek vākti ziedojumi kaŗā cietu-
šajiem cilvēkiem. Otrs vietnes 

lapā liecina, ka pašreiz ziedoju-
mos savākti vairāk nekā 940 tūk-
stoši Lielbritanijas mārciņu. Visa 
summa tiks novirzīta Lielbri ta-
nijā bazētajai 15 vadošo labdarī-
bas organizāciju grupai Disasters 
Emergency Committee.

Atklātā vēstule pirmo reizi tika 
publicēta Francijas avīzē Le Figaro 
13. martā. Pēc tam 29. martā tā 
tikusi pārpublicēta arī angļu va -
lodā Sanfrancisko medijā San 
Francisco Examiner. 

No latviesi.com
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Pianistes Diānas Zandbergas virtuālais koncerts
“Un atkal rīts” DACE 

APERĀNE

Kultūras TILTA diskusijas dalībnieki. No kreisās: K. Vaickovska, A. Vecumnieks, D. Zandberga, 
I. Zemzaris, E. Šēfers

Diāna Zandberga // FOTO: Gunārs Janaitis

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Cena: USD 25,–

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

ELMĀRS ZEMOVIČS

MŪZIKĀLĀ LATVIJA ATTĒLOS

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

Latviešu kultūras biedrības 
TILTS šī gada pirmais “Kul-
tūras TILTS” virtuālās sērijas 
pasākums – pianistes Diānas 
Zandbergas albuma “Latviešu 
klavieŗainavas” prezentācijas 
kon certs “Un atkal rīts” 12. 
martā pulcināja ievērojamu 
skaitu latviešu klasiskās mūzi-
kas cienītāju no ASV, Kanadas, 
Latvijas, Grieķijas un citām 
Eiropas valstīm. Viendaļīgais 
koncerts notika tiešsaistē no 
Siguldas mākslu skolas “Baltais 
Flīģelis” skaistās koncertzāles 
un tapa sadarbībā ar Latviešu 
mūzikas informācijas centru 
(LMIC), Nacionālo ierakstu 
kompāniju “Skani” un Siguldas 
mākslu skolu. 

Diāna Zandberga ievadīja 
koncertu ar īsu aprakstu par 
“Skani” izdoto albumu “Lat-
viešu klavieŗainavas”, kuŗa iz -
došanu palīdzēja atbalstīt Lat -
viešu kultūras biedrība TILTS. 
Viņa pateicās albuma skaņu 
režisoriem Jāzepam Kulbergam 
un Jānim Zandbergam par 13 
latviešu komponistu mūzikas 
ieskaņošanu desmit gadu laikā, 
kā arī saviem skolotājiem un 
tuviniekiem, tostarp pavisam 
nesen Mūžībā aizgājušajam 
pianistam Ugam Grantam un 
visiem albumā pārstāvētajiem 
komponistiem. 

Koncerts iesākās svinīgā 
noskaņā ar Diānas Zandberga 
pacilāti nospēlēto Pēteŗa Vaska 
miniatūru, kuŗā izmantota lat -
viešu tautas dejas “Gaŗais dan-
cis” melodija.

Sekojošais Imanta Zemzaŗa 
diptichs “Blaumaņa gads” ieve-
da klausītājus dziļi poētiskā un 
smalkjūtīgā skaņu pasaulē. Da -
ces Aperānes miniatūra “Netī-
šām(i) es iegāju” un skaņdarbs, 
kas iedvesmojies no japāņu 
haikas – “Dievietes dziesma”, 
klusināti izskanēja D. Zand-
bergas tēlainā interpretācijā. 
Ar niansētām dinamikas gra-
dācijām D. Zandberga izcili 
interpretēja Ērika Ešenvalda 
in  trospektīvo un tembrāli 
krāšņo skaņdarbu “Sasalušais 
horizonts”. Ievērojamu kon-
trastu koncertprogrammā ra -
dīja Mārītes Dombrovskas eks-
presīvais un mutuļojošais opuss 
“Impresijas klavierēm un elek-
tronikai”, ko Diāna Zandberga 
ne vien spilgti nospēlēja uz kla-
vierēm, bet arī ļoti izjusti node-
joja elektronikas ieraksta pa -
vadījumā. Drāmatisko choreo-
grafiju veidoja dejotāja Gunta 
Liepiņa. Drāmatisku akcentu 
netrūka arī Andŗa Vecumnieka 
klavieŗdarba parafrazē par 
Žorža Bizē Habanēras tēmu 
“Quasi Karmena” ko D. Zand-
berga nospēlēja ar virtuozitāti. 
Noslēgumā pianiste briljanti 
interpretēja Selgas Mences reti 
gaišos skaņdarbus “Saules halo” 
un “Rīts”, kuŗā ierakstītā putnu 
čivināšana sasaucās ar sanošām 
pasāžām klavierēs, radot vizu-
ļojošas skaņu ainavas.

Pēc koncerta netrūka “vir-
tuālu aplausu” un atzinīgu no -
vērtējumu no klausītāju puses: 
“Liels prieks un vēl lielāks pal -
dies Diānai par izsmalcināto 

klavieŗpiesitienu un dziļi izjus-
to poētiku jaunajā albumā!” – 
komponists Ēriks Ešenvalds. 
“Bravo, Diāna, un paldies! 
Sveicieni no Toronto un To -
ronto Latviešu Koncertap vie-
nības” – Arturs Jansons. “Pal-
dies pianistei un komponis-
tiem! Bravo!” – Īrisa Purene. 
“Paldies par tik dāsnu pro-
grammas dažādību!” – Pauls 
Berkolds. “Paldies, DIĀNA! 
Pal  dies SKANošajam TILTAM 
uz cilvēku sirdīm!“ – Gundega 
Šmite. “Diānas Zandbergas 
“Un atkal rīts”, ASV austrum-
krastā agrā pēcpusdienā mums 
drīzāk radīja “Atkal pavasaris!” 
noskaņojumu. Aiz datora ekrā-
na un loga rūts no dienvidiem 
jau atlidojušie pavasaŗa putniņi 
gluži vai lēkāja līdzi zibošajiem 
pianistes pirkstiem Selgas 
Mences “Saules halo” un citos 
skaņdarbos. Ārkārtīgi baudāmi 
bija pēc koncerta satikt tuv-
plānā “Latviešu klavieŗainavu” 
komponistus; to apsvērtie ko -
mentāri liek pārdomāt gan šai 
prezentācijas koncertā dzirdē-
to, gan dod svaigas idejas, kā 

klausīties un izvērtēt to, ko 
nākotnē dzirdēsim.” – Sarma 
un Lalita Muižnieces.

Pēckoncerta sarunu sāka 
LMIC un SKANi vadītājs Egīls 
Šēfers un Diāna Zandberga, 
apspriežot latviešu klavieŗmū-
zikas īpašo skanējumu. Pianiste 
apstiprināja, ka piekrīt Tāli-
valža Ķeniņa uzskatam par 
romantiskās tendences domi-
nanti latviešu mūzikā. Taču lat-
viešu klavieŗmūzikā, pēc Diā-
nas domām, saklausāma arī 
koŗa kultūras ietekme un tautas 
melodiju intonāciju izmanto-
jums, kā arī īpaša skanējuma 
un krāsu meklējumi, kas sa -
saucas ar ziemeļu tautām rak-
sturīgo gaismas uztveri.

Egīls Šēfers komponistiem 
jautāja par radošo brīvību sais-
tību ar šodienas saspringto po -
lītisko situāciju pasaulē. Imants 
Zemzaris atbildēja, ka jopro-
jām atrodas koncerta iespaidā 
un vilka parallēles ar padomju 
laika komponistu alkām pēc 
neierobežotas radošās brīvības, 
kas parādījās, tikai atgūstot 
Latvijas neatkarību. Viņaprāt 
mākslai ir jābūt virsuzdevu-
mam, tā nevar pastāvēt atrauti 
no aktuālās situācijas valstī un 
pasaulē. Tam piekrita Andris 
Vecumnieks, piemetinot, ka 
tagad viņa populārais studiju 
kurss JVLMA “Totālitārisms 
mūzikā” iegūst vēl plašāku 
nozīmi, jo parāda komponistu 
spēju runāt zemtekstos, kuŗus 
valdošie varmākas neuztveŗ, 
bet klausītājus šī mūzika uz -
runā ļoti dziļi.

Savukārt Selga Mence atklāja 
savas alkas pēc radošās brīvī-
bas, kuŗa lielā mērā ir iespēja-
ma tikai vasaras periodā. Tādēļ 
viņas “Vasaras vīzijas” tapa, 
apceļojot Latviju ar riteni, to -
starp “Saules halo” – iedvesmo-
joties no saules oreola, ko kom-
poniste redzēja pie Zilākalna.

Mārīte Dombrovska, Anitra 
Tumševica un Gundega Šmite 
arī akcentēja radošās brīvības 
nozīmi, bet Ēriks Ešenvalds 
atzina, ka viņa labākie darbi 
tapuši klusumā un iekšējā har-
monijā, ārpus pasaulīgās stei-
gas un stresa.

Albums “Latviešu klavieŗ-
mūzikas ainavas” (Landscapes 
of Latvian Piano Music. Diāna 
Zandberga), LMIC/SKANI 124, 
www.skani.lv – pieejams: I Tunes, 
Amazon, Spotify un citās plat-
formās. Pateicoties pasākuma 
techniskajam meistaram Jānim 
Grigalinovičam-Lejam, kon-
certs un saruna tika ierakstīti 
un ir atrodami “Kultūras 
TILTS” YouTube kanalā. Savu-
kārt TILTA mediju speciālists 
Pēters Vecrumba ir gādājis par 
to, lai ieraksts arī būtu skatāms 
TILTA mājāslapā www.tilts.
org. Kopš 2021. gada apmēram 
1000 skatītāji ir noskatījušies 
“Kultūras TILTS” virtuālās sē -
rijas pasākumus ZOOM un 
vairāk kā 4000 ir pieslēgušies 
YouTube kanala ierakstiem. 
Jaunas “Kultūras TILTS” vir-
tuālās programmas tiek plāno-
tas uz šī gada otro pusi.
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Mālpils muiža

Zasas dzirnavas

Baltas domas,
balti darbi Zasas 3x3

Mālpils 3x3 gan mācīsies,
gan darbosies praktiski 

Kas jādara 2022. gada vasarā? 
No 24. līdz 31. jūlijam jādodas 
uz Sēliju, uz Zasu, kur šovasar 
notiks latviešu un latvisko tra di-
ciju kopēju, zinātāju un draugu 
lielā tikšanās Latvijā! Jaunatklātā 
Sēlija un sirsnīgā Zasa gaida tieši 
tevi – ar baltām domām uz baltiem 
darbiem!

Balta Zasa
3x3 saime pēc divu gadu pau-

zes šovasar satiksies mazāk zinā-
majā, bet ne mazāk sirsnīgajā un 
viesmīlīgajā Sēlijā, kas pēdējos 
gados zeļ, plaukst un arvien 
spožāk iemirdzas uz Latvijas 
kartes. Saiets notiks Zasā, kas 
atrodas teju krustcelēs starp 
Jēkabpili, Aknīsti, Līvāniem un 
Viesīti. Zasas ciems Jēkabpils 
novada Zasas pagastā izvietojies 
Zasas upītes krastos pie autoceļa, 
34 kilometrus no Jēkabpils un 
164 – no Rīgas. Apdzīvotā vieta 
izveidojusies pie Zasas muižas 
centra, un nosaukums cēlies no 
tās īpašnieka 18. gadsimtā Hein-
richa fon Zasa. 

Baltai iedvesmai
Zasas 3x3 piedāvās veselu ne -

dēļu iedvesmot tos, kuri latviskās 
dzīvesziņas, tradicijas, valodu 
ikdienā nedzird, tāpēc tieši šajā 
nedēļā ir jāpaspēj viss! Iedves mo-
ties domām par labāku nākotni 
palīdzēs sarunas par polītiku, im -
provizācijas teātris un dziedā-
šana – piemēram, balto dziesmu 
dziedāšana atgādinās, ka Mana 
balta māmulīte, mani balti audzi
nāja... un nedēļas laikā no  skaid-
rot, kas ir balts latviešu folklorā?

Jaunums šajā 3x3 saietā būs 
Baltā galda sarunas, kur visas 
dienas gaŗumā būs iespēja ie -

dvesmoties klausoties lektoros, 
bet vēlajās stundās, arī pašiem 
klausītājiem kļūstot aktīvākiem, 
iesaistīties nakts diskusijās.

Baltās darbošanās
Tiem, kas nonākuši Zasas 3x3, 

lai kaut ko darītu, baltie cimdi 
būs jānovelk un jāatloka pie -
durknes – sāksies lieli un mazi 
darbi. Kā ierasts, visu vecumu 
bērniem un jauniešiem būs 

noskaidrot, ko baltu ar vietējo 
Sēlijas kolorītu paveikuši citi! 

Bet darbosies arī tie, kuŗi neko 
nedarīs! Jā, patiešām, izrādās, 
dziedinošas ir teju visas mākslas 
nozares – arī deja, kustība, zī  mē-
šana un runas māksla – pareiza 
elpošana. Zasas 3x3 tam visam 
būs laika gana – sevis iepazīšanai 
ar jaunu lietu, paņēmienu, ideju 
palīdzību. 

maršrutiem, izmēģināt senlaiku 
sporta vai prāta spēles. Un pēc 
tam, kad garam, prātam un mie-
sai jau metīsies melns gar acīm, 
atgriezties baltajā Zasas 3x3 pas-
aulē ļaus maigu pieskārienu ma  -
sāžas, ielūkošanās pasaku pasaulē 
vai gardu goda ēdienu pagata-
vošana. Ak, jā, būs arī balto 
šļakatu prieki – pie ūdenim lab-
vēlīgiem laikapstākļiem būs pie-

dēļas garumā ļaus mums no “es” 
un “tu” kļūt par MĒS. 

Balti paši mēs!
Zasas 3x3 saietu rīko Cekuļu 

ģimene – Ilze, Lauris, Ako Kārlis, 
Lote un Elza Hermīne, aiz 
kuriem stāv baltie rūķīši – palīgi 
no darba grupas – Sidoroviču un 
Bogustovu ģimenes, Juris Toma-
šūns, Astra Audra Dāboliņa un 
Lauma Treimane. Viņi katrs pieliek 
roku, lai saiets noritētu go  dam, lai 
katru atbraucēju varētu uz  ņemt 
ne tikai sirsnīgi un ar laipnu 
smaidu, bet arī izguldīt ērtā un 
mīkstā guļvietā – Zasas viduss-
kolas vai internātskolā gultās vai 
uz matračiem. Solām trīs reizes 
dienā paēdināt ar gardiem ēdie-
niem ar sēļu zemes sirsnību, 
nodrošināt katram nepiecieša-
mo, iespēju robežās darot visu, 
lai nedēļa Zasas 3x3 paliktu 
atmiņā kā skaistākā nedēļa 2022.
gadā! Lai top un uz tikšanos!

Dalības maksa vienam pieau-
gušajam dalībniekam ir 190 eiro, 
bērniem līdz 2 gadu vecumam – 
bez maksas, bērniem no 2 līdz 7 
gadiem – 95 eiro, bet kodolģime-
nei – nepārsniedzot 600 eiro.

Pieteikuma vēstules līdz 1. jū -
nijam sūtīt  e-pastā: zasas3x3@
gmail.com, pastāstot par savu 
motivāciju doties uz 3×3 Zasā, 
par ģimenes locekļiem un to 
vecumu, kā arī vai un kuros 3x3 
saietos esat piedalījušies iepriekš. 
Pastāsti savu balto stāstu!

Pilnu informāciju par saietā 
piedāvāto programmu aicinām 
skatīties www.3x3.lv un sekojot: 
feisbuka kontam 3x3_Latvija.

Lai balts mums visiem šis laiks!
Sirsnībā – Cekuļu ģimene

Sveiciens jums visiem no 3x3 
Mālpils saieta darba grupas un 
tā vadītājiem – Auziņu ģimenes. 
Šis būs mūsu pirmais saiets, kad 
esam organizātori, un mēs cītīgi 
gatavojamies, lai uzņemtu saieta 
dalībniekus Mālpils vidusskolā 
laikā no 10. līdz 17. jūlijam.

Ar Mālpils novada iedzīvotāju 
viesmīlību trīsreiztrīsnieki iepa-
zinās jau 2010. gadā, bet pēc no -
vadu apvienošanas varēsim iz  bau-
dīt ne tikai Mālpils, bet visa jaunā 
Siguldas novada interesanto un 
bagātīgo vēsturi, dabas krāšņumu 
un kultūras mantojumu. 

Mālpils saieta vadmotīvs ir 
koks – lietaskoks, plosta baļķis, 
meža pamats un pasaules plau-
šas, dzimtas koks, Austras koks, 
Svētais koks, Dzīvības koks, Pa -
saules koks. Koks, kas savieno 
divas pasaules. Viss par un ap 
koku tagad un senāk – gan prak-
tiskā darbošanās ar koku, gan 
dabas iepazīšana, gan savas dzim-
tas sakņu spēka apzināšanās, gan 
augšana gaismā ar Austras koku.

Bērni saietā varēs iepazīt dabu 
un mežu zaļās dabas un vilku 
mācības ievirzēs, varēs atraisīt 
savu radošumu, darbojoties ar 
koku un mālu, bet pievakarē 

iepazīt folkloru un pasportot. 
Pusaudži kopā ar Pēteri Reiteru 
varēs izbaudīt teātŗa un impro-
vizācijas apvienojumu.

Pieaugušie būs laipni gaidīti 

seminārā, ko vadīs 3x3 mamma 
Līga Ruperte kopā ar Māru 
Tupesi no ASV. Varēs kopā ar 
Andri Tomašūnu ievirzē Mālpils 
cilvēku saknes iepazīt vietējos cil-

sim ēst, mācīsimies celot, aust un 
strādāt lapu nospiedumu batikā. 
Iepazīsim koku, tā augšanu un tā 
izmantošanu no dažādiem skatu 
punktiem ar Māri Ansi Mitre-

Saieta dalībnieki nakšņos biju-
 šās Mālpils arodvidusskolas kop-
  mītnēs gan gultās, gan uz mat-
račiem, kā arī bijušā Mālpils 
technikuma klasēs uz matra čiem. 
Saieta dalībnieku darbošanās lie  -
lākoties notiks gaišajās, plašajās 
un mājīgajās Mālpils vidusskolas 
telpās, dosimies arī uz Mālpils 
kultūras centru, savukārt dančus 
griezīsim un nīksim Mālpils 
technikuma telpās. Iepazīsim arī 
Mālpils dabas taku, avotus, parku, 
muižu, pludmali un citas skaistās 
apkārtnes vietas. Dalības maksa 
vienam pieaugušajam dalībnie-
kam ir 190 eiro, bērniem līdz 2 
gadu vecumam – bez maksas, 
bērniem no 2 līdz 7 gadiem – 95 
eiro, bet kodolģimenei – nepār-
sniedzot 600 eiro.

Šogad, ņemot vērā esošo situā-
ciju un ierobežojumus, saietā plā-
nojam pulcēt ap 150 dalībnieku 
gan no Latvijas, gan, cerams, arī no 
citurienes, kā arī iespējami daudz 
vietējos novada iedzīvotājus. Saiets 
notiks zaļajā režīmā. Turēsim 
īkšķus, lai mums izdodas!

Pieteikuma vēstules līdz 1. jū -
nijam gaidām e-pastā: 3x3Mal-
pils2022@gmail.com

Baiba un Rolands Auziņi

piemēroti darāmie, gan pētot 
dabu un apgūstot jaunas pras-
mes, gan piedaloties kustību, 
sportošanas, teātŗa, dziedāšanas 
un mūzikas spēlēšanas ievirzēs. 

Balto darbu rakstītāji varēs 
uzšūt linu kreklus, izrakstīt sev 
brunčus vai darināt ādas apavus, 
bet tie, kuriem tik balti nesanāk, 
savu ieviržu ietvaros drīkstēs 

Baltie prieki
Raibajā nedēļas virpulī būs 

iespēja ne tikai darīt un mācīties, 
bet, protams, arī priecāties – pa -
mosties ar smaidu un izkustēties; 
griezties tradicionālo deju ritmos, 
latvju danču soļos; dziedāt gan 
folklorās ievirzē, gan vakaros pie 
nīcēju galda; sajust kopības sa -
jūtu, braucot ekskursijās pa jaun-
apgūtās Sēlijas zemes labākajiem 

ejama peldvieta Zasas muižas 
parka territorijā!

Ikvakara koncerti un kopā 
būšanas, tradicionālais pašiz-
pausmes vakars Brīvais mikrofons 
visu gaumju, gaŗumu, vecumu 
un platumu dalībniekiem bez 
jebkādiem ierobežojumiem. Tāpat 
arī apsveikumi jubilāriem, galda 
un vakara dziesmas, kā arī citi 
kopību vairojoši pasākumi ne -

ievirzēs par latviskajiem rituā-
liem pie Ineses Krūmiņas, par 
dzimtas sakņu spēku pie Aloidas 
Jurčenko, runas mākslā pie Ārijas 
Stūrnieces un, protams, ģimeņu 

vēkus un meklēt to, kas mūs 
katru notur dzimtajā zemē. Bet 
kā tad latvietis bez praktiskas 
darbošanās! Tāpēc kalsim rotas, 
darināsim koka taures, gatavo-

vicu, Uģi Rotbergu, Edgaru Nei-
 landu un Andreju Svilānu. Vaka-
 ros iepazīsim vietējo kultūras dzīvi, 
sportosim, dziedāsim, griezīsim 
dančus un nīksim.
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Sergejs Moreino ar savu grāmatu

Astrīda Kairiša Spīdolas lomā

RITA ROTKALE Atkalsatikšanās ar Aktrisi

Daudz retorikas, maz erotikas
Sergejs Moreino, “Etorika”, stāsti, apgāds “Zvaigzne ABC”, 2022.g., 224 lpp.

Latvijas Nacionālā teātŗa 
Lielajā zālē 11. aprīlī pulcējās 
skatītāju simti, lai būtu klāt 
teātŗa sarūpētajā izcilās ska-
tuves mākslinieces Astrīdas 
Kairišas piemiņas vakarā. Ak -
trise aizgāja Mūžībā pērnā gada 
ziemā, pavisam neilgi pirms 
savas astoņdesmitās jubilejas. 
Tobrīd pandēmijas raisītie iero-
bežojumi nepieļāva nekādas 
publiskas atvadu norises, bet 
tagad tika dota iespēja parādu  
atdot un šī iespēja tika pilnam 
piepildīta. Sarīkojuma ieceres 
izlolotājs, īstenotājs un vadītājs 
režisors Edmunds Freibergs  jau 
iepriekš bija raksturojis gaidā-
mo notikumu nevis kā grem-
dēšanos atmiņās par aktrises 
izcilajām lomām, bet kā atkal
satikšanos ar brīnišķīgo kolēģi, 
dziļi pievilcīgo personību. 

Šai vakarā skatuvē nav nekā 
lieka: ne bieži pielietoto un 
krietni apnikušo ekrānu ar tajos 
zibošajiem lomu attēliem un 
videofragmentiņiem, ne piemi-
ņas lietu vai rekvizītu. Tumšo 
kulišu un fona ieskautajā telpā 
itin kā brīvi putni lidinās pieci 
krāšņi Astrīdas Kairišas lomu 
kostīmi, no proscēnija attāli-
nāti kreisajā stūrī uz neliela 
paaugstinājuma – klavieres. La -
bajā pusē tuvāk skatītājiem – 
pieci grezni teātŗa izrādēs 
izmantoti krēsli. Bet galvenais, 
kas kā magnēts piesaista uz  ma-
nību, ir šāvakara varones foto-
portrets, tas skatuves diben-
plānā sniedzas no šņorbē ni-
ņiem līdz pat grīdai. 

Vakara ievadā skan Jūlikas 
dziesma par balto akāciju pa -
lagu no reiz tik populārās iz -
rādes „Lilioms”, kas bija nozī-
mīga daudziem tās dalībnie-
kiem, arī Astrīdai Kairišai. 
Šoreiz to dzied jaunākās pa -
audzes aktrise Agnese Budov-

ska. Edmunds Freibergs atgā-
dina zināmā mērā pārsteidzošo 
faktu, ka Astrīda Kairiša nekad 
nav dēvēta par karalieni, zvaig-
zni vai dīvu. Ārpus skatuves 
viņa bija neuzkrītoša, dažkārt 
pat nemanāma, bet teātrī ieņē-
ma savu īpašu vietu. Vakara 
pir majā daļā pēc režisora Frei-

ar kuŗām viņa spēja pateikt 
daudz, salīdzina ar varavīksni, 
kuŗā ir visas krāsas. Īpaši tiek 
uzsvērta Astrīdas spēja klau-
sīties, uzklausīt, kas gan  vien-
laikus uzlika smagu nastu arī 
izdzīvot daudzu citu cilvēku 
sāpes. Kolēģes atklāj arī ierin-
das publikai nezināmu un grūti 

un pasvinēts, kad neizticis bez 
sava firmas  kokteiļa „Asiņainā 
Mērija” (tomātu sula, deg-
vīns+šļuciņa Tobasko mērces ). 
Jā, un, ko pavisam grūti iz -
tēloties, aktrisi dzīvē nemaz 
neesot interesējusi apģērbu 
mode. Šai sakarā tiek piesaukta 
sla  venā Astrīdas bubļička, formu 
un izskatu zaudējusī berete, 
kuŗu kāda kolēģe pārskatoties 
gandrīz izmetusi miskastē. Arī 
ēdiena gatavošana nav bijusi 
mākslinieces stiprā puse. Ko -
lēģes izsakās smalkāk – viņai 
bija sarežģītas attiecības ar 
kulināriju!

Laiku pa laikam atmiņu stās-
tus pārtrauc mūzikāli veltījumi 
vakara varonei aktieŗu  Ainara 
Ančevska, Juŗa Hirša, Egila 
Melbārža, Mārča Manjakova, 
Līgas Zeļģes, Daigas Gaismiņas, 
Ditas Lūriņas, Zanes Dom brov-
skas sniegumā, teātŗa Mūzi kālās 
daļas vadītāja Valda Zilveŗa 
klavieŗu pavadījumā. Tās nav 
vienkārši skaistas pazīstamas 
vai mazāk zināmas dziesmas, 
tās bija izvēlējušies paši izpil-
dītāji kā konkrētu savu dziļi 
personisku velti Astrīdai Kai-
rišai.

Kaut Edmunds Freibergs va -
kara ievadā bija brīdinājis, ka 
par Astrīdas Kairišas lomām 
detālizēti runāts netiks, viņš 
pats atzina, ka par vienu klusēt 
viņš nespēj. Tā ir Raiņa „Uguns 
un nakts” Spīdola. Režisora Al -
freda Jaunušāna inscenējumā 
šai lomā aktrises talants uz -
mirdzēja visā krāšņumā, par ko 
savos iespaidos dalījās gan pats 
vakara vadītājs, gan sīkāku 
analītisku vērtējumu sniedza 
teātŗa zinātniece Ieva Struka, 
kuŗa arī atklāja, ka top viņas 
grāmata par Astrīdu Kairišu. 
Šajā sarīkojuma posmā māk-
slinieces portretu skatuvē no -

mainījis efektīgs pilna auguma 
atveids Spīdolas lomā, skan arī 
fragments no iestudējuma ra -
dioieraksta.

Turpinājumā uz skatuves nāk 
pieci kungi – dažādu gadu 
Astrīdas Kairišas skatuves part-
neŗi: Ģirts Jakovļevs, Uldis 
Dumpis, Juris Lisners, Uldis 
Anže, Ainars Ančevskis. Tie ir 
neslēptas cieņas, sirsnības un 
mīlestības caurstrāvoti stāsti 
par kopīgām stundām, gatavo-
joties lomām un spēlējot tās 
partnerībā uz skatuves. Ne -
trūkst arī atmiņu par dažiem 
kurioziem atgadījumiem, no 
kuŗiem Astrīda spējusi veik-
smīgi izkļūt, tiek pieminēta 
kolēģes īpašā humora izjūta. 
Vislakoniskāko vērtējumu par 
savu skatuves mūža visnozī mī-
gāko partneri izsaka Ģirts 
Jakovļevs: “Astrīda bija zelta 
gabals, kuŗa putekļi tika kat -
ram, kas bija viņas tuvumā. Ja 
tas būtu šodien redzams, mēs 
ar Uldi Dumpi spīdētu vienā 
zeltā.”

Un tad jau skatuvē ir vairs 
tikai iepriekšējais mākslinieces 
brieduma gadu portrets ar dziļo 
acu skatienu publikā, un kulisēs 
pulcējušies dziedošie vīri atkal 
kā solījumu izdzied: „būs tev 
akāciju palags...” Un zālē sē  do-
šie lēni, kā transā ceļas kājās. 
Un portretā māksliniece ir pār-
tapusi gluži jauna, tāda, kāda 
viņa reiz ienāca teātrī un 
skatītāju sirdīs.

Atkalsatikšanās ir notikusi, 
Astrīdas Kairišas maģiskā ska-
tuviskā pievilcība ir vēlreiz par 
sevi atgādinājusi. Par to milzīgs 
paldies visam Nacionālajam 
teātrim un vispirms režisoram 
Edmundam Freibergam. Par mī -
lestību, par cieņu, par profe-
sionālitāti un labu gaumi, šādu 
piemiņas vakaru sarīkojot.

berga ieceres par to liecināja 
piecas viņas garderobes bied-
renes: Māra Zemdega, Lolita 
Cauka, Lāsma Kugrēna, Līga 
Liepiņa un Daiga Gaismiņa. 
Jau  pašai šai ceturtajai garde-
robei teātrī ir slava kā sevišķi 
saliedētai vienībai, kuŗu saturē-
jusi kopā savstarpēja uzticē-
šanās, draudzīgums, nebeidza-
mas sarunas par topošām lo -
mām, arī humors. Atceroties 
Astrīdu, „ceturtās garderobes 
meitenes” raksturo viņu kā siltu 
gaismu, piemin viņas izteik-
smīgās, teju vai runājošas acis, 

iedomājamu faktu, cik lēni, 
smagi un mokoši tapušas As -
trīdas Kairišas lomas. Stundas 
pavadītas meklējumos, arī dis-
kutējot ar kolēģiem  garderobē 
vai pīpētavā (jā, Astrīda bija 
kaislīga smēķētāja!). Garde ro-
bes biedrenes arī ļoti cītīgi 
sekojušas cita citas veikumam, 
apspriedušās, vērtējušas. Astrī-
das aizrādījumi esot bijuši 
smalkjūtīgi, bet būtībā ļoti pre-
cīzi, perfekti. 

Tomēr nav jau bijis tikai 
darbs un dziļa nopietnība. Pēc 
pirmizrādēm ticis pavakarēts 

Drukas kļūdas uz grāmatu 
vākiem un tituļlapās nemēdz 
būt, tāpēc uz 1964. gadā 
Maskavā dzimušā, bet kopš 
1987. gada Latvijā dzīvojošā 
rastnieka Sergeja Moreino  13 
stāstu krājuma nosaukums 
“Etorika”,  kas nav pazīstams ne 
kā sugas vārds, ne īpašvārds un 
nekur neatkārtojas arī grāma-
tas tekstā, būs ar kādu nolūku 
uzmeistarots. Tas būs uzkon-
struēts kā erotisku sižetu drusku 
aizklāts piedāvātājs, īpaši vēl 
tāpēc, ka uz vāka zem šī virs-
raksta nobildēts atslēgas cau-
rums, kam cauri veŗas plata, 
ziņkārīga acs.

Tomēr ne tikai erotiku, ne -
daudz pārstatot burtus, pēc 
tādas noilgojies prāts var sa -
skatīt dīvainajā virsrakstā. Ero-
tikas stāstos ir samērā maz. 
Pārstatot tos pašus septiņus 
virsraksta burtus citādāk, 
sanāk vārdiņš KAROTEI. Tas 
ir jau  trāpīgāks, jo pareizi liek 
manīt, ka stastus pareizāk būs 
iepazīt nevis visus pie vienas 
piesē dē šanas, bet gan mazākās 

EDUARDS 
SILKALNS

devās – pa karotei. Pie paša 
grāmatai atbilstīgākā virsraksta 
tomēr tiksim, autora dotajam 

virsrakstam priekšā pieliekot 
burtu R un tādējādi nonākot 
pie RE  TORIKAs. Bet retorika 

Lat viešu literārās valodas vārd-
nīcā definēta kā “satura 
izklāsts… bez… dziļāka pama-
tojuma, mērķtiecības; pārdzī-
vojuma patiesuma trūkums”. 

Latviešu lasītājam varētu 
interesēt zināt, ko tad Latvijā 
ilgus gadus dzīvojis krievu 
rakst nieks būs pateicis par 
Latvijas vidi un sabiedrību. Arī 
te vilšanās. Stāstu darbība sais-
tīta vai nu ar precīzētām vietām 
vai ar Austrum-  un Viduseiropu 
kopumā, bet par Latviju un lat-
viešiem 120.–140. lappusē uz -
meklējamas vien vārdu drum-
slas. Aktieŗu sarunā uz jautāju-
mu”Gribi atgriezties Rīgā?”Asja 
atbild: “Varbūt… Kādreiz. Šo -
brīd viņa mani negrib. Kļuvusi 
man par šauru.”Tālāk teiciens 
“Es ienīstu Rīgu – nežēlīgo 
drūmo pilsētu…”Kādas lappu-
ses tālāk uz Otrā pasaules kaŗa 
laiku attiecināts novērojums: 
“Īstiem latviešiem acis ir ka -
reivīguma un izmisuma pil-
nas.” 141. lappusē vēl pama nām 
vārdus par civilo rī  dzi nieku 
noārdītām sinagogām un par 

kurzemnieku bataljonu iebul-
tētiem un tūkstošiem sade dzi-
nātu baltkrievu. Visas atzīmētās 
vietas parādās gaŗā kajā no 13 
stāstiem, “Maskavas dienas grā-
matā”.

Aktuālā momenta gribētāji 
un meklētāji tādu atradīs tuvu 
grāmatas beigām jautājumā 
“Kamdēļ Krievija izvēlas vienu 
Putinu?”, tomēr konteksts liedz 
lasītājam jautājuma jēgu sa -
prast. Vai tad Krievija Putinu 
izvēlējās? – Viņu taču izvēlējās 
Jeltsins! Vai jautājumā ietverta 
vaicātāja slēptā vēlme pēc 
vairākiem Putinam līdzīgiem? 
Jeb vai “vienu”vietā jālasa “tādu 
(cilvēku kā Putins)”? Krievi 
ziņo par 83 procentu Krievijas 
iedzīvotāju apmierinātību ar 
Putinu kopš Ukrainas kaŗa 
sākuma, kamēr pretējā lēģerī ir 
cilvēki, kas domā, ka jau tagad 
ir divi Putini – viens, kas slēp-
jas kādā bunkurā aiz Urāliem, 
un otrs, viņa līdzinieks, kas 
notēlo Putinu viņa parādīšanās 
reizēs atklātībā.
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Korekcijas polītikā

Balsošanas iespējas ārvalstīs

KĀRLIS
STREIPS

Notikumi Ukrainā vienkārši 
šausmina... Simtiem, ja ne tūk-
stošiem cilvēku, sapulcējušies 
dzelzceļa stacijā, izmisīgi gaida 
nākamo reisu, lai muktu prom, 
vienalga kur, tikai prom. Un tad 
raķete, tad sprādziens, tad nāve, 
tad pazuduši cilvēki. Neatstāj 
doma, kā pasaule  kaut ko tādu 
var pieļaut! Vissmagāk mani 
skāra skats televīzijā, kur bija 
kaudze kofeŗu un somu, kas 
acīmredzot piederēja dzelzceļa 
stacijā nogalinātajiem vai ievai-
notajiem, un vairākās no tām 
bija dzirdami zvanoši telefoni. 
Kāds meklēja savu draugu vai 
tuvinieku, bet drauga vai tuvi-
nieka vairs nav...

Latvijas reakcija uz notiku-
miem Ukrainā bijusi saistīta ar 
NATO un Eiropas Savienības 
reakciju. Daudzi labi cilvēki 
mūsu valstī ir individuāli orga-
nizējuši dažāda veida palīdzību. 
Saeimā teju vai katru nedēļu 
bijuši lēmumi par palīdzību Uk -
rainas civīliedzīvotājiem, kuŗi ir 
nonākuši Latvijā kā bēgļi, un 
tieši par Saeimu šonedēļ vēlos 
rakstīt.

Komentāra rakstīšanas dienā 
līdz 14. Saeimas vēlēšanām pali-
kušas 167 dienas. 3. jūnijā būs 
pirmā diena, kad būs iespējams 
pieteikties vēlēšanu iecirkņa vei-
došanai ārzemēs, un process 
turpināsies līdz 18. jūlijam. Pie -
ļauju, tie tautieši Amerikā un 
citur jau zina, kas jādara.

No 13. jūlija līdz 2. augustam 
šogad notiks deputātu kandi-
dātu sarakstu iesniegšana. Tad 

arī redzēsim, kuŗas partijas un 
kuŗi polītiķi vēlēsies startēt. 
Zināmā mērā „bīdīšanās” jau ir 
sākusies. Tā, piemēram, partija 
Progresīvie pagājušajā nedēļā no -
lēma, ka tā 14. Saeimas vēlēšanas 
startēs viena pati, atsevišķi. Bū -
dams liberāli noskaņots cilvēks, 
esmu gandarīts par faktu, ka 
Lat vijas polītikā ir parādījies jē -
dziens “progresīvie,” taču attie-
cībā uz minēto lēmumu, gribētu 
apspriest divus ciparus – 2,61% 
un 26,14%. Pirmais no šiem 
cipariem atspoguļo partijas Pro
gresīvie rezultātu 13. Saeimas 
vēlēšanās 2018. gadā. Vairāk 
nekā  divi procenti nozīmēja, ka 
Progresīvie turpmākajos gados 
saņēma valsts financējumu par-
tijas attīstības vajadzībām, taču 
zem pieciem procentiem nozī-
mēja, ka partijas kandidātiem 
Saeimā nebija neviena mandāta. 
(Otra partija, kuŗai togad izdevās 
tikt pāri diviem procentiem, bet 
ne līdz pieciem, bija Latvijas 
Krievu savienība.)

26,14%, savukārt ir balsu pro-
cents, kādu Progresīvie saņēma 
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās 
2020. gada augustā, bet – tan-
dēmā ar polītisko organizāciju 
apvienību Attīstībai/Par. Tas bija 
labākais rezultāts starp visiem 15 
sarakstiem, kādi tur piedalījās, un 
Attīstībai/ParProgresīvie sa  ņēma 
18 no 60 mandātiem mēt ropoles 
pašvaldības domē. 26,14% neap-
šaubāmi ir krietni labāks rezul-
tāts nekā 2,61%, un no tā secinu, 
ka būt kopā un pulciņā ir labāk 
nekā būt vienam un vientuļam, 

bet acīmredzot partijas vairā-
kums kongresā lēma citādāk. Lai 
tā būtu.

Ilgdzīvotāji mūsu polītikā ir tā 
dēvētie “zaļie zemnieki.” Zaļo un 
Zemnieku savienība 13. Saeimā 
ir bijusi opozicijā, taču iepriek-
šējā, 12. Saeimā, tās pārstāvis 
Māris Kučinskis gandrīz trīs 
gadus vadīja Latvijas Republikas 
valdību, būdams  premjērminis-
tra amatā. Taču Kučinska kungs 
savienībā nepārstāv ne to zaļo, 
ne to zemnieku galu. Māris Ku -
činskis pārstāv Liepājas partiju, 
kuŗa ZZS ir viens no jaunāka-
jiem “brāļiem.” Vēl viens ir partija 
Latvijai un Ventspilij, un daudzu 
gadu gaŗumā ZZS rēgulāri un uz 
katrām vēlēšanām paziņoja, ka 
savienības kandidāts valsts 
prem jērministra amatam būs 
Ventspils ilggadīgais boss Lem-
bergs. Tas nekas, ka korumpē-
tības līmenis Ventspilī ir bijis 
tāds, ka ar laiku tas pat piesaistīja 
Amerikas finanču uzraugu bar-
dzību. Lembergs Latvijas polī-
tikā skaitījās populārs, un tāpēc 
ZZS ciniski viņu izmantoja balsu 
piesaistīšanai, labi zinot kaut vai 
to, ka tik kompromitētam cil-
vēkam Satversmes Aizsardzības 
birojs diez vai piešķirtu pielaidi 
valsts noslēpumam. Kā nekā 
Aivars Lembergs ir tas cilvēks, 
kuŗš NATO spēkus, kuŗi iera-
dušies mūsu valstī, lai palīdzētu  
tās aizsardzībā, salīdzināja ar 
PSRS okupāciju. 

Taču acīmredzot patlaban, 
Ukrainas krizes kontekstā, tālāk 
ar šādu tipu vairs nevar būt nekā 

kopīga. Māris Kučinskis nesen 
paziņoja, ka viņš 14. Saeimas 
vēlēšanās piedalīsies tikai tādā 
gadījumā, ja ZZS sarakstā nebūs 
Latvijai un Ventspilij. Protams, 
te var jautāt, kāpēc cilvēks pie 
šāda secinājuma ir nonācis tikai 
tagad, bet laikam te jālieto vecais, 
labais teiciens – labāk vēlu, nekā 
nekad.

Domājot par partiju izredzēm, 
nosacīti lietderīgs rādītājs reizi 
mēnesī ir pētījumu centra SKDS 
sagatavotā aptauja ar jautājumu – 
“Ja rīt notiktu Saeimas vēlēšanas, 
par kuŗu polītisko partiju vai 
apvienību jūs balsotu?” Aptauja 
veikta martā, aptaujāti 1820 
Latvijas pilsoņi. Un pirmoreiz 
ļoti ilgā laika posmā pirmajā 
vietā šajā ziņā nebija polītisks 
veidojums Saskaņa Sociāldemo
krātiskā partija! Februārī šī par-
tija bija pirmajā vietā ar 10,1% 
atbalstu, bet martā reitings 
samazinājās līdz pat 6,7%, kas 
Saskaņu ierindoja ceturtajā vietā 
aiz Jaunās Vienotības (9,4%), 
ZZS (7,7%) un Nacionālās ap -
vie nības (7,2%).

Polītikas novērotāji ir konsta-
tējuši, ka aptauja veikta laikā, 
kad Ukrainā notiek Kremļa 
fašista īstenotais genocīds, un 
Saskaņas reitinga kritums varētu 
būt saistīts ar to. Tiesa, visti-
camāk tāpēc, ka atsevišķi Sa 
skaņas līderi ir pauduši kritiku 
par Kremļa fašistu un viņa iz -
rīcību. Tas ir valstī, kuŗā 2018. 
gada Krievijas valsts prezidenta 
vēlēšanās 94,8% mūsu valstī dzī-
 vojošo Krievijas pilsoņu nobal-

soja par Kremļa ilggadīgo fīreru. 
Krievijas pilsoņi Latvijas vēlē-
šanās nepiedalās, bet viņiem ir 
draugi, radi un paziņas, kuŗi, 
iespējams, akceptē fīrera pasa-
ciņas par Ukrainas “denaci fi kā-
ciju” un visu pārējo. Viņi kritiku 
dzirdēt negrib. Kurp devušies 
Saskaņas tradicionālie atbalstītāji? 
Acīmredzot virziens būtu jau 
minētā Krievu savienība, bet tās 
reitings no februāŗa līdz martam 
pieauga tikai no 2,4% pagājušajā 
mēnesī uz 3,2% jaunajā aptaujā. 
Drīzāk kādreizējie Saskaņas at -
balstītāji nonāca tajā respondentu 
grupā, kuŗā norādīts, ka cilvēks 
vēl nezina, par ko balsos (29%), 
vai arī, ka vēlēšanās noteikti 
nepiedalīsies (13%).

Savukārt Jaunās Vienotības 
krietni uzlabotais reitings (no 
8,2% uz 9,4%) visticamāk ir sais-
tāms ar faktu, ka krizes laikā ļau-
dis grib pulcēties ap saviem 
līdeŗiem, un saistībā ar Ukrainu 
ļoti redzami ir bijuši gan prem-
jērministrs Krišjānis Kariņš, gan 
arī – un it īpaši – ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs. 

Līdz vēlēšanām vēl kāds strē-
ķītis laika, daudz kas vēl var 
mainīties, taču komentāru pa -
beigšu ar, manuprāt, pozitīvu 
vēsti. Pēdējā gada laikā ar lielu 
pompu jaunas partijas ir prezen-
tējuši daži no mūsu valsts lielā-
kajiem demagogiem. Nevienai 
no tām jaunā aptauja nekādus 
īpašus rezultātus nesola. Jāatzīst 
– tas priecē!

Vēlētāji, kuŗi dzīvo ārzemēs un 
kuŗi 14. Saeimas vēlēšanu laikā 
uzturēsies ārvalstīs, varēs balsot 
kādā no vēlēšanu iecirkņiem 
ārvalstīs vēlēšanu dienā vai arī 
pieteikties balsošanai pa pastu.
1. Balsošana pa pastu
no ārvalstīm

Pasta balsošanai varēs pieteik-
ties no 23. jūlija līdz 9. septem-
brim. Pieteikumu varēs iesniegt:
• jebkuŗā Latvijas Republikas 

pārstāvniecībā, kas organizē 
balsošanu pa pastu, klātienē, 
pa pastu vai elektroniski;

• e-pakalpojumā portālā www.
latvija.lv (pieejams no 27. 
augusta);

• e-pakalpojumā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes mā -
jaslapā www.pmlp.gov.lv (pie-
 ejams no 27. augusta).

• Vēlētājs, kuŗš pieteicies balsot 
pa pastu, drīkst pārdomāt un 
nobalsot iecirknī.

Lai balsotu pa pastu, ne  pie
ciešams:
• E-pasta adrese vai oficiālā 

e-adrese, uz kuru vēlas sa  ņemt 
balsošanas materiālus (Vēlē
šanu komisijai vēlēšanu mate
riāli vēlētājam jānosūta ne 
vēlāk kā līdz 16.septembrim.)

• Iespēja izdrukāt vēlēšanu zīmi.
• Divas pasta aploksnes – viena 

lielāka, otra mazāka.
Vēlēšanu zīme jāizdrukā, 

jāaizpilda, jāievieto anonīmā ap -
loksnē, kas jāievieto pasta aplok-
snē. Balsojums jānosūta pa pastu 
vēlēšanu iecirkņa komisijai līdz 
vēlēšanu dienai, 1.oktobrim.
2. Balsošana vēlēšanu 
iecirknī ārvalstīs

Vēlēšanu dienā no 7.00 līdz 
20.00 pēc vietējā laika vēlētāji 
varēs klātienē nobalsot jebkurā 
vēlēšanu iecirknī ārvalstīs. Bal so -
šanai nepieciešama derīga Lat-
vijas pilsoņa pase vai Latvijas pil-
soņa personas apliecība (eID karte).

Vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs 
saraksts tiks publicēta Centrālās 
vēlēšanu komisijas tīmekļvietnē 
līdz 23. jūlijam. Vēlēšanu iecirk-
ņus ārvalstīs izveido:

1. Latvijas Republikas diplo-
mā tiskajās un konsulārajās pār-
stāvniecībās (Izveido Centrālā 
vēlēšanu komisija pēc Ārlietu 
ministrijas priekšlikuma)

2. Citās piemērotās vietās (Iz 
veido Centrālā vēlēšanu komisija 
pēc 36 vēlētāju iesnieguma)

Vēlēšanu iecirkņa ārvalstī 
izveidošana ārpus pārstāv nie
cības telpām

Vēlēšanu iecirkni ārvalstīs var 
izveidot ārpus Latvijas Repub-
likas diplomātisko un konsulāro 
pārstāvniecību telpām, ja Cen-
trālajā vēlēšanu komisijā tiek 
iesniegts iesniegums ar vismaz 
36 vēlētāju parakstiem, kas 

atbalsta iecirkņa izveidi. Iesnie-
gums jāiesniedz no 3. jūnija līdz 
18. jūlijam.

Lai izveidotu iecirkni, jāno
drošina:
• piemērotas telpas;

Ņemot vērā iespējamo bal-

gums, dators (-i), printeris, vēlē-
šanu kabīnes vai nodalījumi aiz-
klātai balsošanai, vēlēšanu kastie, 
galdi, krēsli, kancelejas preces, 
skeneris (atbilstošas konfigurā-
cijas, ja vēlas to izmantot balsu 
skaitīšanā, nav obligāta prasība).  

jai pieslēgt biroja techniku un 
pieslēgt datoru internetam u.
tml.).

Komisijas priekšsēdētājam un 
sekretāram jābūt e-pasta adresei, 
jābūt iespējai to rēgulāri pār-
baudīt kopš iecirkņa izveido -
šanas, kā arī jābūt tālruņa numu-
ram, lai varētu sazināties.

Ja vēlas strādāt iecirkņa komi-
sijā, jāņem vērā, ka būs ne  pie-
ciešams:
• laiks, ko veltīt mācībām au -

gustā, septembrī;
• laiks dežūrām vēlēšanu ne  dēļā;
• laiks, ko veltīt vēlēšanās iz -

mantotās technikas un pro-
grammatūras izmēģinājumam 
(parasti nedēļas nogalē pirms 
vēlēšanu nedēļas);

• laiks iecirkņa iekārtošanai piekt -
dienā pirms vēlēšanu dienas;

• iespēja atrasties vēlēšanu ie  cirk -
nī vēlēšanu dienā no pl.6.30 
līdz visu balsu saskaitīšanai un 
balsu skaitīšanas protokola 
sagatavošanai (balsu skaitī ša-
nas ilgums atkarīgs no balso-
tāju skaita vēlēšanu iecirknī, 
bet vidēji ir līdz pl.1.00 
(naktī));

• Komisijas priekšsēdētājam un 
sekretāram – laiks, ko veltīt 
grāmatvedības un citu doku-
mentu sagatavošanai un nosū-
tīšanai Centrālajai vēlēšanu 
komisijai likumā noteiktajos 
termiņos.

sotāju skaitu, telpai jābūt tik lie-
lai, lai tajā varētu izvietot, vēlēša-
nu kabīnes vai balsošanas no -
dalījumus, komisijas sekretāra 
galdu, vēlētāju reģistrācijas galdu, 
vietas novērotājiem. Jābūt iespē-
jai telpu lietot vēlēšanu nedēļā, 
vēlēšanu dienā, vēlēšanu naktī un 
dienu pēc vēlēšanām, vēlēšanu 
technikas izmēģinājuma laikā 
(parasti iepriekšējā nedēļas no -
gale pirms vēlēšanām.
• iespēja sagādāt nepiecieša

mo iecirkņa aprīkojumu;
Jānodrošina interneta pieslē-

Tāpat jābūt iespējai noteiktu 
laiku pirms vēlēšanām saņemt 
balsošanas materiālus (vēlēšanu 
zīmes, aploksnes) un tos droši 
uzglabāt, izgatavot vēlēšanu ie -
cirkņa zīmogu.
• vēlēšanu iecirkņa komisijas 

locekļu kandidāti (3 līdz 7).
Vēlēšanu iecirkņa komisijā 

drīkst ievēlēt tikai Latvijas pil-
soņus, kuŗi  prot latviešu valodu 
un kuŗiem ir vismaz vidējā 
vispārējā izglītība. Vismaz vie-
nam komisijas loceklim jābūt ar 
pamatzināšanām IT jomā (spē-
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(Turpināts  20. lpp.)

Daniela Vismane spēlē pret 
Leilu Fernandesu // FOTO: 
Scanpix/AP

Aļona Ostapenko (WTA rangā 
11. vietā) šajā duelī Latvijas izla-
sei nevar palīdzēt plaukstas sa -
vainojuma dēļ, bet Latvijas otrā 
rakete Anastasija Sevastova 
(WTA 119.) februāŗa sākumā uz 
nenoteiktu laiku pārtrauca teni-
sistes karjēru, lai pilnvērtīgi iz -
ārstētu sakrājušās traumas. Tā -
pēc sastāvā iekļauta Daniela Vis-
mane (267.), Diāna Marcin kē-
viča (281.) un Darja Semeņistaja 
(389.), kā arī 38 gadus vecā 
dubultspēļu speciāliste Dekmei-
jere, kuŗa šobrīd pasaules rangā 
vienspēlē ieņem dalītu 1326. vietu 
un dubultspēlē – 1077. vietu. Ka   -
nadas sastāvā ir Fernandesa (WTA 
21. v.), Dabrovski (9. – dubult-
spēlēs), Marino (111.) Džao (285.) 
un Fransuāza Abanda (471.).

Latvijas tenisistes Semeņistaja 
un Vismane Vankūverā zaudēja 
pirmajās divās Billijas Džīnas 
Kingas kausa kvalifikācijas spēlēs 
ar Kanadu. Semeņistaja ar 1:6, 
2:6 zaudēja Leilai Fernandesai 
(WTA 21.). Kanadiete bija labāka 
gandrīz visos statistikas rādītājos.

Otrajā cīņā Vismane  ar 3:6, 7:6 
(7:4), 3:6 zaudēja Rebekai Marino 
(WTA 111. v.). Kanadiete punktos 

Latvijas tenisistes 
Kingas kausa izcīņā 

ar Kanadu – 0:4
Spēles notiek Vankuverā uz cietā 

seguma laukumiem, līdzīgos tiem, 
kādos Latvija iepriekšējā gadā 
spēlēja ar ASV. Līdzīgi apstākļi ir 
arī “Arēnā Rīga”, kur Latvijas 
sieviešu izlase jau ir aizvadījusi 
spēles. Latvijas izlase izlozē bija 
starp neizsētajām komandām, bet 
Kanadai bija septītais numurs. 
Astoņas kvalifikācijas uzvarētājas 
iekļūs finālturnīrā, bet zaudētājas 
cīnīsies playoff kārtā, lai sagla-
bātu iespēju arī 2023. gadā cī  nī-
ties kvalifikācijā.

pārvērta pusi (3/6) breikpunktu, 
Vismane – 33% (1/3). Arī visā spēlē 
vairāk punktu guva Marino (104/  
87). Marino bija gan vairāk pun-
ktus dodošu sitienu (30/9), gan 
vairāk nepiespiesto kļūdu (55/29).

veica Vāciju (3:1). Spānietes uz -
varēja Nīderlandi (4:0), bet Po -
lija – Rumāniju (4:0). Beļģija 
pārī pret Baltkrieviju tālāk tika 
bez cīņas.

“Ceru, ka no šīm 
spēlēm būsim ko 

ieguvuši”

Broks Makgins, Dantons 
Heinens un Teodors Bļugers 
// FOTO: Brian FluhartyUSA 
TODAY Sports

Trešajā duelī Kanadas koman-
das pirmā rakete Leila Fer nan-
desa ar 6:1, 6:2 pārspēja Danielu 
Vismani, bet vēlāk dubultspēlē 
Vismane un Darja Semeņistaja 
ar 1:6, 3:6 zaudēja Gabrielai Da -
brovski un Kerolai Džao.  

Dubultspēlē Latvijai sākotnēji 
bija paredzēts piedalīties piere-
dzējušajām Līgai Dekmeijerei 
un Diānai Marcinkēvičai, tomēr 
komandas kapteinis Adrians Žguns 
ieviesa izmaiņas, paskaidrojot, 
ka vēlējās sniegt iespēju Seme-
ņistajai un Vismanei izbaudīt 
augstas kvalitātes tenisu.

“Sākot šo kvalifikāciju mēs zi -
nājām, ka tas būs izaicinājums,” 
Žgunu citēja aģentūra Canadian 
Press. “Mums nebija mūsu la -
bāko spēlētāju, bet jaunajām 
tenisistēm bija aizraujoši pie-
dalīties šajā mačā un sacensties 
ar augsta līmeņa pretiniecēm.”

Piektā spēle, kuŗā Semeņistajai 
būtu jātiekas Rebeku Marino, 
nenotika, jo kanadietes bija uz  va-
rējušas ar 4:0. Latvijas komandā 
spēcīgākās spēlētājas Sieviešu 
Tenisa asociācijas (WTA) rangā 
ieņem vietas trešajā simtā, tur-
pretim Fernandesa reitingā ir 21. 
pozicijā, bet Marino ir 111.vietā.

Billijas Džīnas Kingas kausa 
izcīņa ir tenisā nozīmīgākās sa -
censības sieviešu nacionālajām 
komandām. Vietu sacensību fināl-
turnīrā nodrošināja arī ASV, kas 
kvalifikācijā uzveica Ukrainu (3:2), 
Italija pārspēja Franciju (3:1), če -
hietes uzveica Lielbritaniju (3:1), 
bet Kazahstānas komanda pie -

Latvijas sieviešu tenisa izlases 
treneris Adrians Žguns (attēlā) 
pēc zaudējuma Kanadai Billijas 
Džīnas kausa kvalifikācijā pauda 
cerību, ka nākotnē valstsvienība 
no šīm spēlēm būs ko ieguvusi. 
Daniela Vismane un Darja Se -
meņistaja uzsvēra iegūto pie -
redzi šāda līmeņa spēlēs.

Trenerim tika vaicāts, kāpēc 
viņš izšķīries par lēmumu Vis-
mani un Semeņistaju laist spēlēt 
dubultspēli, uz ko Žguns atbildēja, 
ka viņām veicies labi kopīgajos 
treniņos. “Gribēju, lai meitenes 
izbauda spēli. Viņas labi spēlēja 
kopā treniņos.’’ Gan Vismane, 
gan Semeņistaja akcentēja iegū-
tās pieredzes nozīmīgumu. “Šī 
man bija vērtīga pieredze. Ne 
katru dienu tev ir izdevība spēlēt 
pret vienu no ‘top20’ spēlētājām. 
Sapratu, ko man nepieciešams 
uzlabot. Strādāšu pie tā nākotnē, 
lai īstenotu savus mērķus,’’ pre-
ses konferencē spēli pret Leilu 
Fernandesu komentēja Vismane. 
“Šī bija mana pirmā pieredze 
izlasē, un guvu iespēju spēlēt 
divos mačos – priecājos, ka radās 
šāda iespēja,’’ sacīja Semeņistaja.

Bertāns un 
Mavericks ar zaudē
jumu un uzvaru sāk 

NBA playoff
Latvijas basketbolists Dāvis 

Bertāns guva četrus punktus 
Dalasas Mavericks zaudējumā 
Nacionālās basketbola asociāci-

jas (NBA) pirmajā izslēgšanas 
spēlē. Mavericks mājās ar 93:99 
zaudēja Jūtas Jazz, serijā ar 1:0 
vadībā izvirzoties Jūtas vienībai. 
Bertāns laukumā pavadītajās 17 
minūtēs un 40 sekundēs reali-
zēja vienu no trim tālmetieniem 
un vienu no diviem soda metie-
niem. Viņš arī izcīnīja trīs at -
lēkušās bumbas, vienreiz pārt-
vēra bumbu, kā arī sakrāja divas 
piezīmes un +/- rādītāju +4. Ma 
vericks spēli aizvadīja bez pamat-
turnīra pēdējā spēlē savainotā 
Lukas Dončiča.

Nākamajā spēlē 18. aprīlī, 
Dāvja Bertāna pārstāvētā vienība 
Dalasas Mavericks otrajā pus-
laikā atspēlēja desmit punktu 
deficitu un ar 110:104  pieveica 
Jūtas Jazz. Serijā līdz četrām 
uzvarām rezultāts tagad ir 1:1, 
bet nākamās divas spēles ir Solt-
leiksitijā, kur Mavericks komanda 
zaudējusi 11 spēles pēc kārtas.

Mākslas vingrošana
Latvijas sportiste Jeļizaveta 

Polstjanaja Taškentā Pasaules 
kausa izcīņas posmā mākslas 
vingrošanā izcīnīja piekto vietu 
vingrojumā ar vālītēm. 

Finālsacensībās vingrojumā ar 
vālītēm Latvijas sportiste tika 
novērtēta ar 28,55 punktiem, kas 
ļāva ieņemt augsto piekto vietu. 
Vingrojumā ar apli Latvijas 
spor tiste saņēma 25,5 punktus, 
kas ļāva ieņemt septīto vietu.

Futbols
Latvijas futbola izlases uzbru-

cējs Vladislavs Gutkovskis Ņe -
čecā guva vārtus Polijas ekstrak-
lases 29. kārtas spēlē, palīdzot 
Čenstohovas Rakow komandai 
svinēt uzvaru. Rakow ar 3:0 (1:0) 
pieveica Ņečecas Termalica. Gut-
kovskis devās laukumā Rakow 
pamatsastāvā un vārtus guva 
62. minūtē. 78. minūtē viņš tika 
nomainīts.

Vārtsargs Pāvels Šteinbors 
ielaida savos vārtos divas bum-
bas, Belastokas Jagiellonia ciešot 
zaudējumu savā laukumā. Štein-
bora pārstāvētā Belastokas 
Jagiel lonia savā laukumā ar 1:2 
(1:1) zaudēja Ščecinas Pogoņ, 
kas pēc uzvaras izvirzījās pirma-
jā vietā līgā.

Bļugera 200. spēle 

Savā 200. rēgulārā čempionāta 
spēlē Nacionālajā hokeja līgā (NHL) 
ar rezultātīvu piespēli atzīmējās 
latviešu uzbru cējs Teo dors Bļu-
gers, kuŗa pār stāvētā Pitsburgas 
Penguins ar rezultātu 1:2 piekā-
pās Bostonas Bruins.

Bļugeram šī bija 200. spēle 
NHL rēgulārajos čempionātos, 
kuŗu laikā viņš atzīmējies ar 79 
(31+48) punktiem. Latvijas hoke j-
istam ir arī 11 spēles playoff, 
kuŗu ietvaros viņš guvis vienus 
vārtus.

Latvijā 9. maijs vienmēr dalī-
jis sabiedrību – krievvalodīga-
jiem tā ir ne tikai piemiņas 
diena, bet daudziem arī svinību 
diena, kas tieši vai netieši, bet 
slavina kaŗu un šausminošos 
Otrā pasaules kaŗa notikumus. 
Latvieši uz to vienmēr raudzī-
jušies diametrāli pretēji, tie 
nekad nav bijuši svētki, bet gan 
sāpīgs atgādinājums par oku-
pāciju. Jo lielāks balagāns bijis 
pie pieminekļa Rīgā, Uzvaras 
parkā, jo nepatīkamākas iek-
šējās sajūtas.

Diemžēl Krievijas nežēlīgais 
kaŗš pret Ukrainu 9. maiju pa  -
darījis par īpaši aktuālu jautā-
jumu arī Latvijā, vēl vairāk 
šķeļot mūsu sabiedrību. Lat-

Nestāvam malā!
Latvijas sporta žurnālistu aicinājums sporta sabiedrībai

vijas sporta žurnālisti aicina 
mūsu sportistus, kuŗu dzimtā 
valoda ir krievu, vērsties pie 
tautiešiem, lai mainītu šo situā-
ciju, lai sāktu attālināties no 
Kremļa šovinistiskajām svinību 
tradicijām. Kaŗa upuri neno-
liedzami pelnījuši, lai viņus 
piemin tuvinieki, taču to var 
darīt tā, kā pienākas šai lielajai 
traģēdijai – ar klusu piemiņas 
brīdi –, un darīt to kopīgi ar 
pārējo Eiropu – 8. maijā, kas 
Latvijā, galu galā, arī ir oficiālā 
Nacisma sagrāves diena un 
Otrā pasaules kaŗa upuŗu pie-
miņas diena. Vislabāk – tuvi-
nieku atdusas vietā. Ja tādas 
nav, vienmēr var atrast citu 
veidu. Katrs neatnākušais cil-

vēks un katrs nenoliktais zieds 
pie okupācijas pieminekļa būs 
solis uz vienotāku Latviju.

Protams, dziļās 9. maija svi-
nēšanas tradicijas nebūs iespē-
jams mainīt vienā dienā un 
vienā gadā, bet, tikai sperot pir-
mos soļus, var cerēt, ka pēc 
desmit divdesmit gadiem šis 
jautājums vairs nešķels Latvijas 
sabiedrību. Un šie soļi jāveic 
tagad. Mums ir jābūt vieno-
tiem, Ukrainas piemērs rāda, ka 
tikai vienotībā ir spēks. Tāpat 
tas rāda, ka Krievijas raķetes 
nevienu nešķiro pēc tautības. 
Ikviens no mums ar savu izvēli 
un rīcību var atņemt Kremlim 
argumentus par “tautiešu aiz-
stāvēšanu”.

Tāpēc mēs, sporta žurnālisti, 
aicinām sportistus un sporta 
funkcionārus vērsties pie kriev-
valodīgās auditorijas, ierunāt 
savas pārdomas krievu valodā, 
aicinot nesvinēt 9. maiju, nedo-
ties pie okupācijas pieminekļa, 
bet gan darīt to 8. maijā, kā pie-
 miņas pasākumos pieklājas.

Pasaules polītiskā un spor-
tiskā dzīve krasi mainījās 24. 
februāŗa rītā. Paplašinātais kaŗš 
Ukrainā rit jau otro mēnesi, tas 
neatgriezeniski mainījis dau dzu 
miljonu ukraiņu dzīvi. Aicinām 
Latvijas sportistus un visu Lat-
vijas sporta sabiedrību nesēdēt 
malā jautājumā par Krievijas 
agresiju Ukrainā. Sportisti ir 
ievērojama sabiedrības daļa, 

kuras viedoklis allaž ir bijis uz -
klausīts un ņemts vērā. Tāpēc 
aicinām sportistus publiskā telpā 
aktīvi paust nosodījumu Krie-
vijas agresijai, vērsties pie sa -
viem kollēgām Krievijā neklusēt 
un apturēt agresora darbību 
Ukrainā. Ukrainas karodziņš so -
ciālajos tīklos vai ieraksts “Stop 
the war” ir atbalstāms, to  mēr 
sportistu publiski paustajam 
viedoklim sociālajos tīklos vai 
medijos ir daudz lielāks spēks. 
Esam drosmīgi un nestāvam 
malā!

Latvijas sporta žurnālistu 
vārdā – Ilmārs Stūriška (“Lat-
vijas Avīze”); līdz 18. aprīlim šo 
vēstuli bija parakstījuši vairāk 
nekā 50 žurnālistu, redaktoru.
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
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Grāmatas Jums piesūtis pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Informātivi bagāta un ērti lie tojama grāmata – 
ceļvedis par Latvijas sakoptākajām pilim un 
muižām, parkiem un pasto rā tiem, seniem 
viduslaiku cie tok šņiem, barona un klasicisma 
rezidencēm.

Cena: 45,– USD
Teksti ari angļu un vācu valodā.

JĀNIS ZILGALVIS

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA
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S P I L G T S  C I TĀT S
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C I T U R  I Z L A S Ī T S

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

St. Petersburg, Florida 33715

35,– USD
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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

PĒRK

PĒRK
Pērkam lauksaimniecibas zemi Latvijā jebkādā stāvokli, sākot no 
5 ha un vairāk. Tālr. +371 29570026.

Pērku meža, lauksaimniecības zemi. Tālr. +371 29386009.

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, pēt-
niecību. Saņemt stipendiju ir liels gods un izaugsmi veici-

nošs 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.

(Turpināts  19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus saz

ināties ar sarīkojumu un die
vkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarīkoju
mi notiks vai arī tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SAGINAVA (MI)
Saginavas latviešu kluba gads-

kārtējais Pavasaŗa sarīkojums 
2022. g. 30. aprīlī plkst. 5.00  pp 
Apple Mountain, Kathleen’s,4519 
North River Road, Freeland, MI 
48623. Vakara norise: Kokteiļi, 

Mūzikāls priekšnesums – Svet-
lana Stone, soprāns. Vakariņas, 
Kopdziedāšana, Izloze. Piedalī-
šanās ziedojums ar iepriekšēju 
samaksu $50: samaksa pie dur-
vīm $55. Pieteikšanās pie Skaid-
rītes Spūles (989) 233-4234. Čeki 
rakstāmi Latvian Club of Sagin
aw un sūtāmi Ieva O. Hartwell, 
2908 Georgetown Dr., Midland, 
MI 48642.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com. 
24. aprīlī Jāņa Kalniņa operas 

“Hamlets” videoieraksts plkst. 
12:30 Sietlas latviešu centrā. Visi 
laipni aicināti. 30. aprīlī Sietlas 
latviešu skola rīko Baltā galdauta 
svētkus ar vēlbrokastīm, plkst. 
11:00 Sietlas Latviešu centrā. 
Ieeja $20 pret ziedojumiem lat-
viešu skolai. Bērniem ieeja brīva. 
10. maijā Pensionāru pusdienas 
ar programmu, plkst. 12:00 
Sietlas Latviešu centrā. 15. maijā 
Latviešu biedrības Vašingtona 
štatā pilnsapulce, plkst. 12:00 
Sietlas Latviešu centrā. 17. – 18. 
maijā Mobilā pasu darbstacija 
Sietlas Latviešu centrā.

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

Lidija Ozoliņa.
MIKUS SKRUZĪTIS – 
NEPIEDODAMI AIZMIRSTAIS

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Jānis Brūtgāns. 
MANA SĒLIJA

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

Mikus Skruzīša darbs 
“Sēļi, Kurzemes augšga-
la senči” ir pirmais un 
augsti novērtētais pētī-
jums par Sēliju un tās 
ļaudīm. Viņa dzīve un 
sabiedriskā rosība, jau 
19.gs. vidū pieteica sēļu 
zemi kā novadu ar senu 
un ba  gā tīgu kultūru, 
savām tradi cijām un 
tiesībām uz savu iden-
titāti.

35,– USD35,– USD
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Latviešu pianistu un pedagogu 
UGU GRANTU

(1945–2022) pieminot

I N  M E M O R I A M

No mums šķīrusies mūsu mīļā filistre

inž. AIJA SOLVEIGA
GABLIKS RABINOWITZ, 66.c!

Dzimusi 1958. gada 7. novembrī Newark, New Jersey,
mirusi 2022. gada 18. martā Owings Mills, Maryland

Viņu mīļā atmiņā paturēs
KORPORĀCIJAS SELGA KANĀDAS UN ASV SAIME

Vēl daudz bij’ ņemams, dodams mijams,
Bet stunda nolikta bij` dvēselei,
Kad mieru rast.
Rainis

Izcilais latviešu pianists un pe -
dagogs Uga Grants devās Mū -
žībā 2022. gada 3. februārī Forest 
Hills, Ņujorkā. Uga Grants bagā-
tināja latviešu kultūras dzīvi, 
plaši koncertējot ASV, Kanadā, 
Eiropā un Austrālijā. Kad ziņa 
par Uga aiziešanu sasniedza lat-
viešu mūziķus Latvijā, ASV un 
citās valstīs, daudzi atcerējās Uga 
izcilo mūzikālitāti, plašās mūzikas 
interpretācijas un klavieŗ spēles 
zināšanas, smalko humoru un 
lielo labestību. Par savu mūža 
draugu 48 gadu garumā Nadīna 
Granta rakstīja: Uga bija tik 
lepns par saviem studentiem, 
katra uzvara viņam bija kā viņa 
paša. Ugam mūža gaŗumā īpaši 
dārga bija mūzikas pasaule un 
draugi Latvijā.”

Uga Grants dzimis 1945. gada 
21. martā latviešu ģimenē, kas 
Otrā pasaules kaŗa bēgļu gaitās 
atrada pagaidu patvērumu Če -
cho slovakijā. Māsa Ruta nomira 
sešu gadu vecumā nometnē ar 
tuberkulozi. Brālis Daumants pie-
 dzima Eslingenā. 1949. gadā Uga 
ar ģimeni devās uz Mičiganu, 
ASV. Sāka skolu ASV, neprotot 
angļu valodu. Mūzikāli spilgti 
apdāvinātais zēns klavieŗspēli 
sāka apgūt sešos gados, bet 14 
gadu vecumā uzvarēja 2000 jau-
niešu lielā sacensībā, iegūstot 
vienu no četrām klavieŗu klases 
stipendijām Kērtisa (Curtis) Mū -
zikas institūtā Filadelfijā. Pēc 
bakalaura studijām Tenesijas uni -
versitātē jaunais mūziķis ieguva 
maģistra gradu Pībodija (Peabody) 
konservatorijā Baltimorā leģen-
dārā pianista Artura Šnābeļa 
audzēkņu Konrāda Volfa un 
Leona Fleišera vadībā.

Līdztekus intensīvajām un 
daudz  pusīgām studijām Uga 
Grants jau 18 gadu vecumā 
uzsāka koncertdarbību, atska-
ņojot Roberta Šūmaņa klavieŗ-
koncertu ar Mičiganas Festivāla 
orķestri un dodoties Oto Kapela 
(Otto Kapell) koncertaģentūras 
organizētā solo koncertu tūrē pa 
ASV dienvidu štatiem. Apmē-
ram 200 000 klausītāju plaša au -
ditorija bija ASV Izglītības minis-

trijas rīkotajiem 280 Uga Granta 
koncertiem, kuŗos viņš vidus-
skolu, kolledžu un universitāšu 
studentus iepazīstināja ar klasis-
kās mūzikas šedevriem. Latviešu 
pianists vairākas reizes spēlēja 

ņojumos (Ravēls, Musorgskis, 
Franks un Šopēns) parādīt pre -
cīzu piesitienu kontroli, ka brī-
žiem liekas, viņa rīcībā nav vienas 
klavieres, bet vairākas, kur vienu 
frāzi var nospēlēt līdzīgi klar-
netei, obojai, otru līdzīgi flautai…”.

Uga Grants atskaņoja Rietum-
eiropas komponistu meistardar-
bus un latviešu skaņražu mūziku 
savos solo koncertos Kanadā, 
ASV, Eiropā un Austrālijā. Uga 
bieži koncertēja Toronto, Klīv-
landes, Minesotas un citu lat-
viešu koncertapvienību rīkotos 
koncertos. Kamermūzikas kon-
certos Uga Grants uzstājās ar 
ievērojamiem latviešu mūziķiem 
Paulu Berkoldu, Lailu Saliņu, Unu 
Toni, Eviju Ozoliņu un citiem 
māksliniekiem. Pēc Latvijas neat -
karības atgūšanas Uga koncertēja 
Latvijā gan solo, gan ar Rīgas 
Filharmonijas un Liepājas sim-
foniskajiem orķestriem. 

Pianists bija viens no pirma-
jiem trimdas latviešu kopienas 
mecenātiem, jo sākot no 1992. gada 
viņš ziedoja līdzekļus JVLMA 
Klavieŗu katedras jaunajiem pia-
nistiem dalības maksām starp-
tautiskajos konkursos. Gandrīz 
divus gadu desmitus Uga Grants 
bija ļoti iecienīts Starptautisko 
latviešu jauno mūziķu meistar-
kursu klavieŗspēles pedagogs, 
kuŗš nesavtīgi dalījās ar savām 
plašajām zināšanām un mūzikas 
mīlestību. Uga arī dziedāja basu 
Ņujorkas latviešu korī un bija 
koŗa koncertmeistars. 

Pēdējā gaitā Uga Grantu 12. 
februārī no Fox Funeral Home, 
Forest Hills, NY izvadīja mācītājs 
Laris Saliņš un mācītājs Jeffrey 
Courter, kā arī viņa atraitne 
Nadīna Granta un kupls skaits 
pavadītāju. Atvadu vārdus teica 
Michael Nadler un Milton Bal ram. 
Atvada sveicienus no D. Aperā-
nes un Starptautiskiem latviesu 
jauno mūziķu meistarkursiem 
nolasīja Laila Robiņa. 

Aizlūgumā mūzicēja dziedā-
tāja Laila Saliņa, vijolniece Una 
Tone un čelliste Eleonor Norton.

DACE APERĀNE un
DIĀNA ZANDBERGA

ASV televīzijas programmās, no 
kuŗām jāizceļ prezidenta Dvaita 
Eizenhauera piemiņai veltīts stun-
du gaŗais koncerts Baltimorā.

1970. gados Uga piedalījās kla-
vieŗu sacensībās Eiropā. Min sterē 
satika sievu Nadīnu Poruku, kas 
tajā laikā studēja Minsteres Lat-
viešu ģimnazijā. 1973. gadā 
Ādolfa Kaktiņa un prof. Paula 
Saksa balvas laureāts Uga Grants 
saņēma latviešu ģenerāļa Kārļa 
Goppera fonda stipendiju – 
iespēju atskaņot solo koncertu 
Kārnegi zālē Ņujorkā, pēc tā 
laikraksts The New York Times viņu 
raksturoja kā nopietnu māksli nieku, 
akcentējot technisko meis tarību 
un interpretācijas smalkjūtību. 

Pēc Toronto latviešu koncert-
apvienības rīkotā koncerta 1992. 
gadā Ilze Štrāle-Didrichsone rak-
stīja, ka mūziķa spēle ir nopietna, 
techniski pārliecinoša, traģisku 
toņu iekrāsota. Lai gan sniegums 
šķitis ārēji apvaldīts, taču kvēlo-
joša dvēseles sāpe mūzikas iz -
teiksmē iezīmējās ļoti dziļi. 
Pianists Voldemārs Meļķis par 
Uga Granta klavieŗspēli rakstījis: 
“…Apbrīnojama viņa techniskā 
un mūzikālā māka šajos at  ska-

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

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

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

“Latviešu kultūra ir neizsmeļama aka, bet tāda aka 
nav Fonda finances. Paldies autoriem Ivaram 

Galiņam un Mārim Platajam par izcili veikto darbu, 
novēlot visus grāmatas ienākumus Fondam! Paldies 

arī tiem lasītājiem, kas, atbalstot Fondu, vēlētos 
maksāt vairāk par grāmatas cenu. Ceru, ka grāmata 

sagādās lasītājiem prieku!” 
Ināra Suuberga.

mūsu pastāvīgā autora Ivara Galiņa
un mākslinieka Māŗa Platā illustrētā
“laikmetīgā poēma” “Lats un Blats” – 

asprātīgs vēstījums saistītās rindās par kādu 
zīmīgu laika sprīdi latviešu dzīvē. Izdevumu 
atbalsta Latviskā Mantojuma fonds Bostonā.

Cena: sākot ar 20,– USD
Ieņēmumi tiks nodoti
Latviskā Mantojuma fondam Bostonā

Ar platiem pleciem, uzacīm, 
kas pacēlās, kad viņš klausījās 
kaut ko interesantu vai kad pats 
kaut ko stāstīja. Ivars Galiņš 
nodzīvoja 93 gadus. Visu dzīvi 
veltīja idejām, projektiem, ģi -
menei. Viņa dzīve atklājās stās-
tos, un tie, kuŗi viņu pazina, 
atminēsies, ka daži tika atkār-
toti un atkārtoti. 

Puikas gados viņam nepatika 
savs vārds, līdz – mamma 
atdalīja “I” no “var”. Taurenē 
viņš iestādīja ķirša koku pie 
loga, lai no savas gultas varētu 
tikt pie ķiršiem. 

Noru noskatīja baznīcā, vēl 
būdams Latvijā, no koŗa balko-
na. Abi nodzīvoja kopā vairāk 
nekā 68 gadus. 

Ivars bija varētājs. Mūzicēja, 
sportoja, filmēja, mājas būvēja, 
akmeņus mūrēja, rakstīja un 

ģimeni mīlēja. Nekad neteica 
“nē” – Ansis, pārnākot no 
skolas, prasa: “Opīt, ja tu gribi, 
mēs varam spēlēt futeni!” Ivars, 
protams, gribēja. 

Atgriežoties Latvijā, jutās 
starp draugiem, vai tie būtu 
aktieŗi, ārsti, redaktori, šofeŗi. 
2016. gada 18. novembrī Rīgas 
pilī saņēma Triju Zvaigžņu 
ordeni. Kad prezidents R. Vē -
jonis sniedza roku, Ivars mai -
nīja tekstu un neteica “kalpot” 
Latvijai, bet gan “palīdzēt” Lat-
vijai. Viņam bija dūša. Viegli 
runāja publikā, publicēja savas 
domas, beigās pat uzrakstīja 
grāmatiņu. Mums, palicējiem, 
viņš ir atstājis daudz – sākot ar 
platiem pleciem. Paldies Tev, 
un vieglas smiltis! 

SANDRA RAMOLIŅA

Tētim aizejot…
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Viņus mīļā piemiņā paturēs
DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

No šīs pasaules šķīries mūsu mīļais, gaišais

IVARS GALIŅŠ
Dzimis 1928. gada 3. septembrī Rīgā,

miris 2022. gada 7. aprīlī Westwood, MA

Mīlestībā un pateicībā viņu pieminot, atvadās:
NORA

SANDRA, ARMANDS, ANSIS, ANNELĪ
ANITA, ANASTĀSIJA, ALEKSANDRIS

VALDIS, SALLEE
ASTRA, GINTS, VALDA, KRISTIĀNA, MAIJA, ANIKA

INGA, JURIS, MĀRTIŅŠ, PĒTERIS
MĀRIS, JEAN

IVARS GOZĪTIS
MAIJA

RASMA, JĀNIS, KRISTĪNE
ASTRA

MAIRA, ĒRIKS, PAULS

2021. gadā mūžībā aizgājuši
Klīvlandes DV Apvienības biedri

ARNOLDS KUDRENICKIS
Dzimis 1922. gada 25. decembrī,

miris 2021. gada 13. februārī

MĀRTIŅŠ ULDIS KRONĪTIS
Dzimis 1925. gada 10. novembrī,

miris 2021. gada 5. martā

INGRĪDA DĀVIS
Dzimusi 1929. gada 22. novembrī,

mirusi 2021. gada 25. martā

GUNTIS BONDERS
Dzimis 1932. gada 6. jūnijā,

miris 2021. gada 9. maijā

IRENE J. ŪDRIS
Dzimusi 1924. gada 30. novembrī,

mirusi 2021. gada 6. augustā

OĻĢERTS KUBULIŅŠ
Dzimis 1933. gada 17. jūnijā,

miris 2021. gada 11. decembrī

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.

Ak, retākas rindas…

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I
dr.: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-
595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
1-773-818-6965 st. Peters.latvian.
church@gmail.com Ivars Spalis 
(ivspalis@gmail.com), priekš nieks. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

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

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

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

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 8. 
maijā Ģimenes dienas die-
vkalpojums, diak. Guna Reina

Džamaikpleinas Trīsvienī bas 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gre gational Parish of Norton (2 
W Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. 
draudzes sekretāre Zigrida 
Kručkova, tālr.: 617-323-0615. 

Dievkalpojumi divreiz mēnesī, 
2:30 pēcpusdienā ar viesmā cī
tāju Igoru Safinu.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. Jāņa 
dr.: (301 N Newtown Street Road, 
Newtown Square, PA 19073), tālr.: 
610-353-2227. Māc. Gija Galiņa. 
24. aprīlī dievkalpojums plkst. 
11:00. Seko māc. Gijas garīgo 
pārdomu cikls. 1. maijā diev kal-
pojums plkst.11:00. Seko Baltā 
galdauta svētki, atzīmējot 4. maiju. 
8. maijā Laju dievkalpojums 
plkst. 11:00. 15. maijā diev kal-
pojums ar dievgaldu – Ģimenes 
diena plkst. 11:00. 22. maijā diev-
kalpojums plkst. 11:00. Seko 
skolas izlaidums. 29. maijā Me 
morial dienas nogale – dievkal-
pojums nebūs. 1. jūnijā Bībeles 
stunda plkst. 11:00. 5. jū  nijā 
Dievkalpojums – Vasar svētki plkst. 
11:00. Seko pusdienas Andreja 
Broša piemiņai.

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

Kalamazū latv. ev. lut. apv. dr.: 
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo 
MI 49006). Māc. Aija Graham. 
Latviešu ev. lut. apvienotā drau dze 
notur klātienes dievkalpojumus 
katru svētdienu, plkst. 10:00. 
Parallēli pieejami sprediķu ieraksti 
draudzes YouTube kanālā (mek-
lēšanas atslēgas vārds “Lat viešu 
apvienotā draudze Kala mazū”.

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
 wood, OH 44107) Draudzes dievk. 
notiek svētdienās 11:00. Bībeles 
stundas notiek 10:00 katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdi-
enā. Baptistu dr.: Bethel Baptist 
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt-
dienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.: 
(3300 C St, Lincoln NE 68510). 
Dievkalpojumi ar viesu mācītā-
jiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem saz-
ināties ar draudzes pr. Kārli In -
driksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru saiets katra mēneša 
otrajā ceturtdienā plkst. 11:00 
sabiedriskās telpās.

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

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

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

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

Ņūbransvikas un Leikvudas latv. 
ev. lut. dr.: (Latvian Lut her an 
Church, P.O. Box. 1008, Maple
wood, NJ 07040). Dievkalpojumi 
notiek NJ Latviešu biedrības 
namā Priedaine, 1017 State Route 
33, Freehold, NJ 07728, māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko.  24. aprīlī 
11:00 Dievkalpojums.

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602). Mācītāja Biruta Puiķe-
Wilson, mob. (269) 2675-330. 
Kontaktpersona Mary Beth Dzir-
nis, mob. (989)781-1163. E-pasts: 
dzirnis@chartermi.net. Diev kal
pojumi vienreiz mēnesī, 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: janis-
legzdins@hotmail.com.

Sandiego Draudzes dievkal
pojumi: Dievkalpojumi notiks 
iekšienē un jānēsā sejas maskas! 
23. aprīlis plkst. 12.00 Diakone 
Guna Reina; Lieldienu dievkal-
pojums ar Dievgaldu; pēc diev-
kalpojuma groziņu kafijas galds.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 

Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). Diev-
kalpojumi notiek 10:30. Prāveste 
D. Cilne, tālr.: 206-674-9600; e-pasts: 
cilnis@earthlink.net. Baznīcas 
mājaslapa: www.seattlelatvian-
church.org. 24. aprīlī dievkalpo-
jums ar dievgaldu. 1. maijā Laju 
vadīts dievkalpojums – kalpos 
Dr. Inese un Ēriks Raisteri. 8. maijā 
Ģimenes dienas dievkalpojums 
ar dievgaldu. 15. maijā Angļu 
valo das dievkalpojums ar diev-
galdu. 22. maijā Jauniešu iesvē-
tības, dievkalpojums ar dievgaldu. 
29. maijā Dievkalpojums ar die-
vgaldu. 5. jūnijā Vasarsvētki. 
Dievkalpojums ar dievgaldu.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart. 

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: draudzes mācītājs Aivars 
Pelds. Tel.: 515-991-4640 – sazi-
nāties ar Andri Ritumu, 727-797- 
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: gri-
etins@gmail.com. Priekšnieks: 
Kārlis Vasarājs, Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom. pr. Maija 
Sukse, tālr.: 416-221-4309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: 400 Hurley Avenue, Rockville, 
MD 20850 – 3121. Tālrunis: 301- 
251-4151, epasts: dcdrau dze@
gmail.com, www.dcdrau dze.org. 
Prāveste Anita Vārsberga Pāža 
(tālr.: 301-302-3270). Draudzes 
priekšniece Dace Zalmane. Svēt
dienas dievkalpojumi sāksies 
plkst. 11:00. Trešdienās svēt-
brīžu laiks paliek nemainīgs – 
plkst. 10:00. Pieslēgšanās norā des 
ir atrodamas draudzes mājaslapā.
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rigaven@aol.com – 

Inese Zaķis – ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Pieteikšanās pie Latvijas Re -
pub likas vēstniecības ASV līdz 
1. maijam. 21. maijā Latviešu 
skolas izlaidums, plkst. 11:00 
Sietlas Latviešu centrā.

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

drība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St. Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran 

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas dr.: 
(6551 W Montrose Ave, Chicago 
IL 60634), tālr.: 773-725-3820; 
e-pasts: cianasdrau dze@gmail.com; 
www.facebook.com/ Čikāgas-
Ciānas draudze 2550-4389-7965- 
 234. Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. Gun-
 dega Puidza, tālr. birojā: 773-
736-1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa 
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S P O R T S

// FOTO: Odenses Bulldogs

Šogad viņš spēļu daudzu mu 
Stenlija kausa izcīņā, visticamāk, 
palielinās, jo Penguins jau priekš-
laicīgi nodrošinājusi tajā dalību. 
Bļugers laukumā pavadīja 15:44 
minūtes, no kurām 2:34 viņš 
spēlēja mazākumā. Latvietis trīs 
reizes meta pa vārtiem, atdeva 
vienu rezultātīvu piespēli un 
dueli pabeidza ar pozitīvu liet-
derības koeficientu +1. Viņš bija 
viens no trijiem spēlētājiem 
Penguins rindās, kuŗš spēli spēja 
pabeigt ar pozitīvu lietderību.

Merzļikins:
Esmu pārliecināts, 

ka PČ piedalīšos 
visās spēlēs

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
kluba Kolumbusas Blue Jackets 
vārtsargs Elvis Merzļikins sa  ru nā 
ar medijiem pirms gaidāmās nakts 
spēles pret Anaheimas Ducks 
atzinis, ka ļoti vēlas palīdzēt 
Latvijas izlasei pasaules čempio-
nātā, kā arī pauda pārliecību, ka 
viņam, visticamāk, būs jāsargā 
valstsvienības vārti katrā duelī.

“Mēs noteikti nepadosimies,” 
atlikušās sezonas gaitu ieskicēja 
latvietis. “Turpināsim spēlēt līdz 
pat pēdējam sezonas mačam. 
Lai arī kāda būtu mūsu situācija, 
mēs nepadosimies. Nebūs tā, ka 
tikai slidosim un izdarīsim pāris 
metienus pa vārtiem. Esam pro-
fesionāla komanda un mums 
patīk cīnīties par uzvarām. Šis 
mums ir mācīšanās laiks.”

“Tagad gandrīz katru dienu ir 
spēle. Pēc sezonas došos uz pa -
saules čempionātu, kur arī esmu 
diezgan pārliecināts, ka spēlēšu 
visus mačus. Jūtos diezgan labi 
un man patīk, ka pieļauju kļū-
das, jo no tām varu mācīties. 
Protams, ka tas nav viegli, bet 
man par to maksā un esmu 
priecīgs spēlēt daudz,” skaidroja 
Merzļikins. “Esmu ļoti priecīgs, 
ka varēšu palīdzēt izlasei,” sacīja 
vārtsargs. “Godīgi sakot, man pie-
 trūka mani puiši un mana ko -
manda. Vienmēr ir forši atgriez-
ties un spēlēt valstsvienībā, it 
īpaši ar puišiem, ar kuŗiem esmu 
kopā uzaudzis. Iepriekš biju Ba -
hamās, bet skatījos katru spēli, 
kad viņi cīnījās par vietu olim-
piskajās spēlēs. Bija grūti nebūt 
kopā ar komandu, bet man bija 
ģimenes iemesli, kāpēc es tur 
nebiju. No vienas puses tā bija 
pilnīgi pareiza izvēle, bet no 
otras man ļoti pietrūka sajūtas 
uzvilkt Latvijas izlases kreklu.”

***
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) 

Elvja Merzļikina pārstāvētā Ko -
lumbusas Blue Jackets ar 1:2 zau-
dēja Losandželosas Kings un ofi-
ciāli zaudēja izredzes kvalificē-
ties playoff turnīram. Jau otrajā 
minūtē latvieti pārspēja preti-
nieku uzbrucējs Dastins Brauns, 

savukārt astotajā minūte Kings 
pārsvaru dubultoja Filips Dano, 
kuŗam tas bija 24. vārtu guvums 
šosezon. Otrās trešdaļas sākumā 
Blue Jackets hokejists Šons Ku -
ralijs samazināja deficitu līdz 
1:2, taču līdz spēles beigām rezu-
ltāts vairs nemainījās.

Skvorcovs izcīna 
bronzas medaļu 

Dānijā

Latviešu hokejista Gunāra 
Skvorcova pārstāvētā Odenses 
Bulldogs sezonu noslēdza ar 
bronzas medaļu izcīnīšanu. Se -
zonas pirmajā pusē 32 gadus 
vecais hokejists pārstāvēja Rīgas 
Dinamo, 29 spēlēs sakrājot pie -
cus (3+2) rezultātīvitātes punk-
tus. Februārī viņš pievienojās 
Bulldogs vienībai, septiņās pamat-
turnīra cīņās gūstot piecus vār-
tus un izdarot piecas rezultātīvas 
piespēles. Savukārt 11 playoff spēlēs 
uzbrucējam pieci (2+3) punkti.

 Dānijas čempionātā norisinā-
jās serijas par trešo vietu otrā 
spēle, kuŗā Odenses vienība svi -
nēja uzvaru pār Esbjerg ar 5:4, 
pašam Skvorcovam gūstot vārtus 
un izdarot rezultātīvu piespēli. 
Arī pirmajā spēlē Bulldogs izrā-
dījās pārāka ar 6:5, tādējādi ko -
mandai svinot uzvaru arī divu 
spēļu summā un tiekot pie bron-
zas medaļām. Karjēras laikā 
Skvorcovs divas reizes kļuva par 
Latvijas čempionu ar Liepājas 
Metalurgu, tāpat viņam ir arī 
Latvijas čempionāta bronza.

Latvijas vārtsargs 
Mareks Mitens 

Amerikas Hokeja līgas (AHL) 
spēlē atvairīja 18 pretinieku 
metienus, taču viņa pārstāvētā 
Jūtikas Comets cieta neveiksmi. 
Comets savā laukumā ar rezul-
tātu 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) zaudēja 
Belivelas Senators vienībai.

Pa Mitena sargātajiem vārtiem 
tika izpildīts 21 metiens, no 
kuŗiem viņš atvairīja 18. Latviešu 
vārtsargs šosezon AHL aizvadī-
jis 17 spēles, kuŗās ticis pie sep-
tiņām uzvarām, kopumā atvairot 
88,8% metienu, vidēji ik spēlē 
savos vārtos ielaižot 3,31 ripu.

***
Zemgus Girgensona pārstā-

vētā Bufalo Sabres ar 4:3 uzvarēja 
Filadelfijas Flyers. Latviešu uzbru-
cēja komanda pēc nonākšanas 
iedzinējos pirmajā periodā ar 
0:2, aizvadīja jaudīgu otro pe -

riodu, laužot spēles gaitu un 
panākot 4:3.

Latvijas Olimpiskā 
komiteja veidos 

vadlīnijas sportistu 
dalībai starptau
tiskās sacensībās

Latvijas Olimpiskā komiteja 
(LOK) izstrādās vadlīnijas olim-
pisko sporta veidu federāciju 
sportistu un pārstāvju dalībai 
starptautiskajā sporta apritē, 14. 
aprīlī informēja LOK. Vadlīnijas 
Latvijas olimpisko sporta veidu 
federāciju sportistu un pārstāvju 
dalībai starptautiskajā sporta ap -
ritē paredzēts izstrādāt, lai ieviestu 
vienotu attieksmi jautājumos par 
Krievijas un Baltkrievijas spor-
tistu, atbalsta personāla, oficiālo 
pārstāvju un amatpersonu ie  saisti. 
LOK radītās vadlīnijas plā no sa -
skaņot ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas Sporta departamentu.

LOK prezidents Žoržs Tikmers 
(attēlā) uzsvēra, ka Olimpiskās 
komitejas pozicija ir skaidra – 
Latvijas sportistiem nav jāpie-
dalās sacensībās un pasākumos 
kopā ar Krievijas un Baltkrievijas 
sportistiem un valsts pārstāvjiem. 
“Ir vajadzīga kopīga un valstiski 
vienota nostāja, kas skaidri un 
nepārprotami definē kopīgo at -
tieksmi pret notikumiem un pa -
redz sekas, ja šī nostāja netiek 
ievērota,” Tikmeru citēja LOK. 
“Izstrādājamās vadlīnijas preven-
tīvi sagatavos sporta veidu fede-
rācijas lēmumu pieņemšanā un 
skaidras nostājas paušanā gan 
vietējā, gan starptautiskā  infor-
matīvajā telpā.”

Vairāki Latvijas 
izlases hokejisti 

dažādu iemeslu dēļ 
PČ nespēlēs

Latvijas hokeja izlasei pavasarī 
gaidāmajā pasaules čempionātā 
(PČ) nevarēs palīdzēt vairāki spē-
lētāji, preses konferencē pastās-
tīja komandas galvenais treneris 
Harijs Vītoliņš.

Traumu šobrīd dziedē vārt sargs 
Ivars Punnenovs, kuŗš, iespē-
jams, nevarēs spēlēt pasaules 
čempionātā. Savukārt vārtsargs 
Jānis Kalniņš atteicies šajā pava-
sarī pievienoties valstsvienībai. 
Komandas stūrmanis Vītoliņš 
atteikuma iemeslu nenosauca.

Traumas dēļ pasaules čempio-
nātā nevarēs spēlēt aizsargs Uvis 
Balinskis, kuŗš iedzīvojies pleca 
savainojumā. Hokejistam nepie-
ciešama operācija. No savaino-
juma cenšas atgūties arī aizsargs 

Oskars Cibuļskis. Viņa dalība pa -
saules čempionātā ir ne  skaidra.

Aizsargs Kristiāns Rubīns, 
visticamāk, nepievienosies Lat-
vijas izlasei, jo viņam pēc sezo-
nas beidzas līgums. Viņš uzka-
vēsies Ziemeļamerikā līdz brī-
dim, kad parakstīs jaunu kon-
traktu. Toties no traumām atgu-
vušies aizsargs Kristaps Sot
nieks un uzbrucējs Roberts Bu 
karts, kuŗi piedalās komandas 
treniņos.

Portāls TVNET jau martā 
vēstīja, ka gatavību palīdzēt Lat-
vijas izlasei pauduši Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) spēlētāji vārt-
sargs Elvis Merzļikins un uz -
brucējs Rūdolfs Balcers, kuŗu 
pārstāvētās komandas nepieda-
līsies Stenlija kausa izcīņā. Savu-
kārt uzbrucējs Zemgus Girgen
sons šajā pavasarī valstsvienībai 
nepievienosies gaidāmā ģimenes 
pieauguma dēļ. Tikmēr uzbru-
cējam Teodoram Bļugeram pa -
redzēta dalība NHL playoff, un 
viņš Latvijas izlasei varētu pievie-
noties gadījumā, ja Pits bur gas 
Penguins zaudēs pirmajā kārtā. 

2022. gada pasaules čempio-
nāts Somijā iecerēts no 13. līdz 
29. maijam. Latvijas izlase B 
grupā Tamperē spēkosies ar 
mājinieci Somiju, ASV, Čechiju, 
Zviedriju, Norvēģiju, Lielbri ta-
niju un Austriju. A grupā Hel-
sinkos spēlēs Kanada, Vācija, 
Šveice, Slovakija, Dānija, Ka -
zach stāna, Italija un Francija.

Ukrainā notiekošās kaŗadarbī-
bas dēļ agresora valstis Krievija 
un Baltkrievija diskvalificētas no 
pasaules čempionāta. Šo valstu 
izlases aizstās Francija un Aus-
trija, kuŗas pasaules rangā bija 
visaugstāk no valstīm, kam nebija 
paredzēta dalība pasaules čem-
pionāta elites līgā.

8. un 9. maijā Latvijas izlase 
Arēna Rīga” cīnīsies ar Kazach-
stānu. Šīs spēles mūsu komandai 
būs pēdējie pirms došanās uz 
Tamperi. Pirmās Latvijas izlases 
pārbaudes spēles paredzētas 21. un 
22. aprīlī izbraukumā pret Fran-
ciju. Tikmēr viesos pret spēcīgo 
Šveici mūsu valstsvienība tiksies 
30. aprīlī un 1. maijā. Gata vo-
šanos Somijas pasaules čempio-
nātam Latvijas izlasē sāks hoke-
jisti, kuŗi šobrīd neatrodas pie 
saviem pārstāvētajiem klubiem 
un ir pieejami. Laika gaitā valsts-
vienības rindas pastiprinās vai-
rāki hokejisti.

Sandis Ozoliņš 
nevēlas strādāt 
Latvijas izlasē, 

kamēr tur ir Koziols  

Studija”. Kad Latvijas izlases gal-
venā treneŗa amatu pameta Bobs 
Hārtlijs un valstsvienības vadību 
pārņēma Harijs Vītoliņš, Ozoli-
ņam piedāvāja darbu izlasē, 
tomēr viņš atteicās.

“Pašā sākumā, kad notika 
treneŗu maiņas, mani uzrunāja. 
Mana atbilde bija viennozīmīga 
un katēgoriska – nē. Kamēr 
Viesturs Koziols būs Latvijas iz -
lasē, es nekādu dalību nepie-
ņemšu šajā projektā,” teica Ozo-
liņš. Sīkāk Ozoliņš nevēlējās ko -
mentēt, jo viņš neuzskatīja, ka 
būtu godīgi pret Koziolu, ja viņš 
izstāstītu savu viedokli, nedodot 
viņam paust savus uzskatus.

Koziols no 2016. līdz 2021. 
gadam bija Latvijas Hokeja fede-
rācijas (LHF) ģenerālsekretārs, 
bet amatu pameta pēc ievēlē-
šanas Starptautiskās hokeja fede-
rācijas (IIHF) padomē. Tagad 
viņš LHF darbojas kā viceprezi-
dents. Ozoliņš reizi darbojies 
Latvijas valstsvienībā, kad 2011. 
gadā bija izlases ģenerālme-
nedžers.

Atceļ UEFA 
prezidenta vizīti 

Latvijā
Sakarā ar izmaiņām Latvijas 

Valsts prezidenta Egila Levita 
darba kārtībā un viņa ārkārtas 
vizīti Ukrainā ir atcelta plānotā 
Eiropas Futbola asociāciju savie-
nības (UEFA) prezidenta Alek-
sandera Čeferina viesošanās Lat-
vijā, ziņo Latvijas Futbola fede-
rācija (LFF).

Ņemot vērā UEFA prezidenta 
vizītes un apspriežamo jautā-
jumu svarīgumu, plānotās tikša-
nās reizes tiek pārceltas uz jūniju. 
Vizītes galvenais mērķis bija dis-
kutēt par Latvijas futbola infra-
struktūru, nacionālā futbola sta-
diona nepieciešamību, LFF mīt nes 
jeb “Futbola mājas” būvniecību un 
papildu atbalsta programmām 
no UEFA. Čeferinam vizītes laikā 
bija jātiekas arī ar izglītības un 
zinātnes ministri Anitu Muiž-
nieci (K) un Rīgas mēru Mārtiņu 
Staķi (PP). Pirmā un līdz šim 
vienīgā Čeferina viesošanās Lat-
vijā notika 2018. gada vasarā.

Mārtiņš Pļaviņš:
Lai rehabilitācijā 

progresētu, ir 
jāpārkāpj sev pāri...
Latvijas pludmales volejbolists 

Mārtiņš Pļaviņš piedzīvo dzīvē 
lielāko izaicinājumu – veiksmīgi 
rehabilitēties pēc ceļgala traumas. 
Lai arī sportists savainojumu guva 
36 gadu vecumā, mērķis paliek 
tāds pats kā iepriekš – sacensties 
2024. gada Parīzes Olimpiskajās 
spēlēs. Pļaviņš Latvijas Televī-
zijas “Sporta studijā” pastāstīja par 
rehabilitācijas gaitu un nākotnes 
plāniem.

Traumas cēlonis bija caurums 
skrimslī, kas ļāva ceļgalā uzkrā-
ties šķidrumam. Šķidrums pie 
slodzes spieda uz visām pusēm 
un izraisīja sāpes. Skrimšļa bojā-
jums bija pēdējā stadijā, kuŗā vēl 
ir iespējama šāda veida operācija.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Viens no visu laiku izcilāka-
jiem Latvijas hokejistiem Sandis 
Ozoliņš nestrādās ar Latvijas 
hokeja izlasi, kamēr tās tuvumā 
būs pašreizējais Latvijas Hokeja 
federācijas (LHF) viceprezidents 
Viesturs Koziols, viņš atklāja 
intervijā LTV raidījumam “Sporta 


