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Martins Dukurs –
seškārtējs pasaules čempions!
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sveicam Eslingenā!

CETURTDIENA, 15. jūnijs
22.15 Filma “Dieva Putniņi“ / “Displaced Persons”
(Latvija, 2015) Latviešu valodā ar vācu subtitriem,
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen

PIEKTDIENA, 16. jūnijs

Michails
Barišņikovs
Vīnē un citas
20.30 svētku balle kopā ar grupu Dzelzs
Vilks (Rīga), Liepupes vīru
ansambli (Liepziņas
upe), austrumkalns (Londona)
Neckar Forum Esslingen, Ebershaldenstraße
1
2. lpp.

sVēTDIENA, 18. jūnijs

11.00 “Vakareiropas koklētāji” aicina uz
10.00 Atklāšanas dievkalpojums Eslingenas
sa
koklēšanos Eslingenas svētkos!
Dienvidu baznīcā
Hafenmarkt,
73728 Esslingen
Südkirche Esslingen, Spitalsteige 3, 73734 Esslingen
12.00
Folkloras
kopu koncerts. Ielīgošana.
11.15 svētku gājiens
Hafenmarkt,
73728
Esslingen
No Dienvidu baznīcas (Südkirche Esslingen) līdz
4. lpp.
tirgus laukumam (Marktplatz)
Darbosies amatnieku tirdziņš
12.30 svētku atklāšana tirgus laukumā
Marktplatz, 73734 Esslingen
IZsTĀDE PILsēTAs mŪZEJĀ GELBES
14.00 Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu“
HauS
Latvijas
skeletonistu
pavadīšana
Vankuverā
//
Foto:
Artūrs
Feists
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen
Vistleras trasē Kanadā risinājās pirms pēdējā brauciena bija tre
Par
40.
gadu latviešu nometni Eslingenā,
15.00 uzsāka
– 18.00ceļu
Dalībnieku
priekšnesumi
pilsētā
pasaules čempionāts skeletonā. šajā vietā, taču pēdējā braucienā manda
mājup. Van
Savukārt
Rīgas lidostā
Latvitā
laika
sabiedrisko
un kultūras dzīvi vairāk
Tirgus laukumā,
stacijaspatīkalaukumājas
u.c.skeletona komandu sagaidīja
Martins Dukurs kārtējo reizi ap šo poziciju nespēja nosargāt un kuveras
lidostā viņiem
var
uzzināt,
apmeklējot
izstādi.
19.00
Dziesmuspēle
(latviešupilsētas Siguldas
liecināja, ka viņš šobrīd ir labā noslīdēja uz piekto vietu, brālim mu
pārsteigumu
sagādāja„EsLINgENA”
vietējā viņu dzimtās
Gelbes
Haus,
Hafenmarkt
7, 73728 Esslingen
ar vācu
subtitriem)
kais šī sporta veida pārstāvis pa zaudējot tieši vienu sekundi. Pēc val.
latviešu
kopiena,
sirsnīgi atvado pārstāvji ar Siguldas mēru Uģi
Neckar
Forum Esslingen,
Ebershaldenstraße
saulē, izcīnot sesto pasaules čem sacensībām Martins atzina, ka ties
un novēlot
sportistiem
un Mitrevicu 1priekšgalā.
5. lpp.
piona titulu savā sportiskajā kar jau sacensību sākumā noķēris po treneriem labu mājupceļu.
INFoRmĀCIJAs CENTRs
jērā. Janvārī Martins Dukurs des zitīvas sajūtas, kuŗas arī ļāvušas
Iespējams iegādāties biļetes un saņemt visu
sEsTDIENA, 17. jūnijs
mito reizi pēc kārtas tika kronēts izcīnīt titulu.
aktuālo informāciju.
par Eiropas čempionu. Martina
Šī Martinam Dukuram bija
12.00 Koŗu koncerts „skanēt skan“
Evang. Gemeindehaus am Blarerplatz
brālis Tomass bija tuvu medaļai. sestā uzvara pasaules čempionā
Evang. Gemeindehaus, Blarerplatz, 73728 Esslingen
Blarerplatz, 73728 Esslingen
Martins Dukurs sasniedza gan tos. Pirms tam par pasaules čem
15.00 Deju koncerts „Latviešu danči“
jaunu trases rekordu (51,91 sek.), pionu viņš kļuva 2011., 2012.,
Neckar Forum Esslingen, Ebershaldenstraße 1
Ce., 15.06. no plkst. 12.00 – 20.00
gan jaunu starta rekordu (4,47). 2015., 2016. un 2017. gadā, bet
19.00 Eslingenas stāsti. Tikšanās, sarunas,
Pk., 16.06. no plkst. 12.00 – 18.00
Četru braucienu summā latvie- 2013. gadā latvietis iegu
va sud atmiņas. grāmatas atvēršana.
Se., 17.06. no plkst. 11.00 – 14.00
PBLA
Kultūras fondaBlarerplatz,
paspār Juris
Ķeniņš.
“Jaunizveidotais
fonds
ša rezultāts bija trīs minūtes un raba godalgu. Šosezon Mar
tins
Evang. Gemeindehaus,
73728
Esslingen
Sv., 18.06.
no plkst. 12.00 – 14.00
28,11 sekundes. Tika apsteigti gal Dukurs Pasaules kausa izcī
ņas nē izveidots Andŗa Ritmaņa pie viņa darbu turpinās.”
Sadarbojoties ar PBLA Kultū
venie konkurenti: par 0,51 sekun kopvērtējumā ierindojās tre
šajā miņas fonds radošai nākotnei.
Lai atbalstītu mūzikas un dzejas ras fondu, Andŗa Ritmaņa balva
di krievs Ņikita Tregubovs, par vietā, bet janvārī izcīnīja savu des
6. lpp.
jaunradi, kā arī radošās personī- tiks pasniegta reizi gadā vai ik pa
0,88 sekundēm – korejietis Sun mito Eiropas čempiona titulu.
bins Juns. Tomass Dukurs vēl
9. martā Latvijas skeletona ko bas, kuŗu darbs un personīgais diviem gadiem, PBLA Kultūras
piemērs veicina latviešu mūzikas fonda komitejai kopīgi ar Ritmaņu
un dzejas jaunradi, PBLA valde ģimeni izvēloties gada laureātu.
un PBLA Kultūras fonda padome Balva dos iespēju vai nu pasūtināt
izveidojusi ASV latviešu dzejnieka jaunu skaņdarbu, dziesmu, dzejas
un sabiedriskā darbinieka
Andŗa krājumu u.c., pateikties laureātam
Brīvdabā
Ritmaņa
piemiņas
fondu
rado
pašaizliedzīgo
darbu, volejbola
tādējādi turnīram
08:00
- 09:00par
Komandu
pieteikšanās
23. jūnijs
šai nākotnei.
11:00 - 18.00veicinot
Turnīrsun populārizējot latviešu
Mūzikas jaunrade bija
ļoti sva
un pieteikšanās
dzejas jaunradi.
08:00
- 09:00dziesmas
Komandu
virves vilkšanai, zvejnieka zābaka grūšanas
12:00 Teritorijas atvēršana
rīgs mērķis AndrimunRitmanim.
Balvas
apjomu,
šautriņu mešanas turnīriemkas no gada gadā
Viņa leģendārā dziesma
“Manai
būt mainīgs, noteiks PBLA KF
09:00
- 15.00var
Turnīri
7. un 9. lpp.
Lielā skatuve:
tautai”
ar
meitas
Brigitas
Ritma
komiteja.
Līdzekļus
fondaJautrajām
pamat Līgo stafetēm
08:00
09:00
Komandu
pieteikšanās
19:30 – 23:00 Jāņu festivāla – 2017 atklāšana
nes-Džeimsones
(Jameson)
09:00 mū- 11.00kapitālam
Stafetes veido Andra Ritmaņa
Latvijas vēstnieces Lielbritanijā Baibas
Bražes
zi
k
u
kļuva
par
latviešu
likteņ
novēlējums,
viņa ģimenes un vai
Lielā
skatuve:
Līgo sveiciens
dziesmu
Latvijas
Atmodas
laikā
rāku
pazīstamu
ASV latviešu
10:00
–
10:40
Ģimenes
rītarosmes
danči kul
19:50 STARTS simboliskajam skrējienam par godu Latvijas Simtgadei “Izskrien
un turpina iedvesmot joprojām.
tūras
sabiedrisko
darbinieku
12:00 – 13:00
Jāņuun
dienas
ieskandināšana
ar VIA SIENĀŽI
Latviju Straumēnos!”
“Ir simtiem dziesmu13:00
ar Andŗa
ziedojumi.
– 15:00
Jāņu putuPirmie
ballītedivi balvas lau
20:00 Līgo ugunskuŗa iedegšana un Līgo zaļumballe
Ritmaņa vārdiem, un tās
bijušas
reāti
– viens (UFO
mūzikā,
16:00
– 17:30
Līgo2019.
joki gadā
un dziesmas
un duets «Karakums»)
LĪgo sēTAs:
kā brīvības kliedzieni Latvijas
tum
otrs
dzejā
–
tiks
paziņoti
XV
Lat STRAUMĒNOS – Kokļu Zapte,
18:00 - 20:00 Lielkoncerts SKRODERDIENAS
16:00 - 19:00 Līgo Trača sēta pašiem mazākajiem
šākajos brīžos, dodot tautai
cerību viešu
svētkuZīlaine,
laikā TDK
To
 Sakta, FK Žeperi, FK Dūdalnieki,
TDK Kamoliņš,
TDKdziesmu
Rakstā, TDK
16:00 - 19:00 “3x3 nometnes Lielbritanijā” Jāņuzāļu sēta
uz brīvību un labākiem
ronto, koris
Kanadā.
TK laikiem,
Jumītis,”Deboras
16:00 - 19:00 Rīgas sēta
uzsver viņa meita Lolita20:30
Ritmane,
Pēc profesijas
ārsts, Triju
Zvaig– 22:00 Jāņu
balle ar grupu
APVEDCEĻŠ
16:00 – 23:00 Latviešu kino sēta
kas sadarbojas ar PBLA22:00
šā fonda
žņPoproka
u ordeņagrupas
virsnieks
Andris
Ritkoncerts
– 23:00
GAIN
FAST
23:00 Latviešu filmas “Svingeri” pirmizrāde Anglijā!
tapšanā.
Brīvdabā manis bija aktīvs latviešu sabied
Disko teltī: 0:00 – 3:00 Zaļumballe ar duetu “Viņš un Es”, starplaikos DJ
VentoRitmanis
un
Andris
bija 20:00
īstens Lat
riskais
Viņš iedegšana,
rīkoja apdziedāšanās un dejošana
– 20:30
- Lielādarbinieks.
Jāņu ugunskura
10. un 12. lpp.
DJ Erminass
vijas patriots, kas savu tautu
mīlēja
ASV
Rietumkrasta
dziesmu
svēt
Disko telts:
dziļi un spēcīgi. Tā guvusi
radošu
kus,
vadot
2x2
nometnesievads
un latar DJ Vento un DJ Erminass
23:00
– 00:00
Jāņu
nakts
«jandāliņa»
izpausmi viņa četrās grāmatās, kā viešu organizācijas ASV Rietum
24. jūnijs
arī četros mūziklos. 25. jūnijs
krastā, bija producents Portlandes
“Andris Ritmanis vienmēr atbal ansambļa “Dzintars” koncerttur
11:00 Līgo sētu svinīgā atklāšana. LNPL priekšsēdes un Līgo sētu
patroneses
– dzej
nejām
Andrislokā”
Rit
10:00
– 12:00
Bērnuvisā
dejupasaulē.
ballīte “Meža
“MumsZobens
jāturpina
strādāt kopā – plecu pie pleca,” saka K. Kariņš, stīja radošas personības
Lilijas
uzruna
niekus, komponistus, skolotājus,
manis
devāsmelodijas
Mūžībā 2018.
gada
13:00 – 14.30
Pēcjāņu
un danči
ejot
zem
viena
lietussarga
ar
A.
Merkeli.
Preses
konferencē
11:00 – 18:00
Jāņu
zāļu sēta,
Līgoreize,
Tračaka
sēta,
Kokļu
Zapte,kuŗi
līgodziesmu
māca bērniem latviešu
dzies
augustā, Losandželosā, ASV.
kopā ar
“Mazie17.
Rakari”
Merkeles
kundze
atzina,
ka šīRīgas
bijusisēta,
pirmā
kāds
viesis
sēta,
Jāņuguns
sēta,
Līgo
danču
sēta
mas
un
kultūru,
dziedātājus,
mū

14:30 – Svētku noslēgums un apbalvošana
turējis viņai lietussargu.
10
15:00 Burtonas latviešu amatieŗteātŗa “Strops” izrāde
līgošana”
ziķus,” teica PBLA KFuzpriekšsēdis
PBLA Kultūras fonda padome 9 770934 67501 8
Vairāk “Lustīga
lasiet 3. lpp.
Lielās skatuves

Grāmata par
Andri Vītoliņu

Par korupcijas
“zirnekli” Rīgā

PBLA Kultūras fonda
paziņojums

Krišjānis KariņšLĪgoJAm
tiekas
ar Angelu Merkeli

Vai jūs zinājāt
to, ko zina
Kārlis Streips?

StraumēnoS!

Par komponistu
Jāni Lūsēnu

Par latviešu
sportistiem
agrāk un
tagad
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la t v i sk o n o r i š u kal e n d ā rs
13. marts

TAUTUMEITAS
Brēmenes festivālā
“Women in (e)motion 2019”
Adrese: Findorffstraße 51,
28215 Bremen, Vācija
Festivālu “Women in (e)mo

tion 2019” atklās grupa Tautu
meitas, kas mēros tālu ceļu no
Brēmenes partnerpilsētas Rīgas.
Minhenē”. Šogad no Latvijas būs
filmas “Es esmu šeit”, “Sapņu ko
manda 1935” ar režisora Aigara
Graubas ciemošanos un “Svinge
ri”. Visas filmas varēs baudīt īstā
salidojumu. Viens no viņiem ir kino kvalitātē Gasteig zālē.
no dzīves un hemoroīda noguris
ģimenes galva, otrs ir mežonīgs
rokeris ar kaislīgām pielūdzējām
marts
katra koncerta aizkulisēs, trešo Brodskis / Barišņikovs Vīnē,
tikko pametusi sieva. Viņu tikša
Austrijā
nās – tās ir jaukas atmiņas, veču
Adrese: MuseumsQuartier –
vēlme palīdzēt viens otram, bet Halle E (Museumsplatz 1 Vīne,
Tautumeitas sāka ar tradicio galvenais – tā ir neprātīga ballīte, Austrija) Laiks: plkst. 19.30
nālās mūzikas dziedāšanu, mēģi kur viņus gaida trakas lietas.
not pietuvoties un atdarināt tei
cējas. Taču jo tuvāk gāja dzies
mām, jo tuvāk dziesmas nāca,
marts
līdz kamēr šķita dabiski tās ap Izglītojoši praktisks seminārs
vienot ar visu pārējo, ko šajā
Diasporas skolotājām
pasaulē bija dzirdējušas un sa un brīvprātīgajiem Pīterboro,
jutušas kā savu. Tagad tautas
Lielbritanijā
dziesmas tiek izspēlētas, izman
tojot savas balsis un tembrāli pie
saistošus instrumentus, skanēju
mā ietverot arī savus uzskatus
par laiku, telpu un tautumeitas
izjūtām tajos. Ar pilno festivāla
Nobela prēmijas laureātu dzej
programmu
var
iepazīties
nieku Josifu Brodski un leģen
women-in-emotion.de
dāro mākslas personību Mihailu
Barišņikovu saistīja cieša drau
Pīterboro Latviešu biedrība sa dzība, kas ilga 22 gadus līdz pat
marts
darbībā ar Pīterboro Latviešu Brodska nāvei 1996. gadā. Abi
Filma “Laika tilti” Minhenē,
skoliņu “Pūcītes akadēmija” un atkal satiekas uz skatuves režisoBaltijas filmu dienās
Latvijas PPII “Lasīte” aicina visus ra Alvja Hermaņa iestudējumā.
Adrese: Gasteig München, Ro interesentus apmeklēt Izglītojo- Šajā īpašajā teatrālajā piedzīvo
senheimer Straße 5, 81667 Mu- ši praktisku semināru Diasporas jumā Barišņikovs interpretē
nich, Germany. Laiks: plkst. 18.30 skolotājām un brīvprātīgajiem Brodska dzeju. Hermanis un Ba
16.03.2019, kas ļaus labāk izprast rišņikovs aizved skatītājus iedo
skolotāju bērnu attiecības, mā mātā pasaulē, ļaujot līdzpārdzīvot
cību nodarbību uzbūvi un to Brodska sarežģīto, lirisko un ie
praktiskumu.
darbīgo vārdu spēli. Dzejai ska
Aicinām apmeklēt visus inte not dzejnieka dzimtajā valodā,
resentus – brīvprātīgos, skolotā iestudējums BRODSKIS/BARIŠ
jus, vecākus, draugus.
ŅIKOVS ar tekstu un kustību
atklāj dzejnieka pasauli.
Aktieris – Mihails Barišņikovs
marts
Režisors – Alvis Hermanis
“Baltijas filmu dienas Minhe Krāsu pikniks Grācā, Austrijā
Scenografe – Kristīne Jurjāne
nē”. Šogad no Latvijas būs filmas
Gaismu mākslinieks – Gļebs
“Es esmu šeit”, “Sapņu komanda
Fiļštinskis
1935” ar režisora Aigara Graubas
ciemošanos un “Svingeri”. Visas
marts
filmas varēs baudīt īstā kino
Mariss Jansons un
kvalitātē Gasteig zālē.
Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks
marts
Vīnē, Austrijā
Filmas “Klases salidojums”
Adrese: Musikvereinsplatz 1,
pirmizrāde Galvejā
1010 Wien, Austrija. Laiks: plkst.
Adrese: IMC CINEMA CITY
17.30
LIMITS, ORAN MORE, Oran
more Business Park, Co. Galway,
H91 X6RY, Īrija. Laiks: plkst. 20
Režisors: Andrejs Ēķis. Lomās:
Ainārs Ančevskis, Imants Strads,
Juris Kaukulis, Elīna Vāne, Ieva
Puķe, Mārtiņš Egliens, Mārtiņš
Meiers.
Vecuma ierobežojums: 16+
marts
Filmas garums: 1h 37 min.
Filma “Es esmu šeit” Minhenē,
Filma latviešu valodā ar sub
Baltijas filmu dienās
titriem angļu valodā.
Adrese: Gasteig München, Ro
Viņu draudzība ir izturējusi senheimer Straße 5, 81667 Mu
laika pārbaudi, un tagad, 25 ga nich, Germany. Laiks: plkst. 16
dus pēc skolas absolvēšanas, viņi
Šogad pirmo reizi notiek īpašs
saņem ielūgumu doties uz klases pasākums “Baltijas filmu dienas

16.

16.

19. marts

Pases un personas
apliecības noformēšana
Belfāstā, Ziemeļīrijā

15.

16.

17.

15.

16.

2019. gada 19. – 21. martā no
tiks izbraukums ar mobilo pasu
darbstaciju uz Belfāstu (Ziemeļ
īrija).
N.B. Derīgs personu aplieci
nošs dokuments ir nepieciešams,
lai pieteiktos “settled status”. Šo
imigrācijas statusu būs jāiegūst
ikvienam Eiropas Savienības pil
sonim, kurš pēc Brexit vēlēsies
turpināt dzīvot Apvienotajā Ka
ralistē.
Pases un/vai ID kartes nofor
mēšana izziņotajā izbraukumā
iespējama tikai pēc iepriekšēja
pieraksta, nosūtot uz vēstniecības
konsulārās nodaļas e-pastu con
sulate.uk@mfa.gov.lv šādu infor
māciju:

• Vārds, uzvārds, personas kods
personām, kuŗām nepieciešama
jauna pase/ID karte;
• Tālruņa numurs;
• Iemesls, kādēļ nepieciešama
jauna pase/ID karte (piem., bei
dzies derīguma termiņš, zudis
dokuments, pirmā pase/ID kar
te, pēc personvārda maiņas);
• Pievienojiet norādi “Belfāsta”.
Izbraukumā pieteikumi tiek
pieņemti tikai no personām, kas
jau ir reģistrētas Latvijas pilso
nībā.
Personām, kuŗas vēlas mainīt
personu apliecinošus dokumen
tus saistībā uz vārda vai uzvārda
maiņu, iepriekš ir jāveic ziņu
aktuālizācija Iedzīvotāju reģistrā, nosūtot uz Konsulāro nodaļu
vietnē www.mfa.gov.lv minētos
dokumentus. Vēršam uzmanību,
ka pēc vārda vai uzvārda maiņas
Iedzīvotāju reģistrā personu ap
liecinošais dokuments ar iepriek
šējo vārdu vai uzvārdu kļūst
nederīgs.
Informācija par nepieciešama
jiem dokumentiem un pakalpo
jumu samaksu pieejama vēstnie
cības mājaslapas sadaļā Pases/
Personas apliecības (eID kartes):
www.mfa.gov.lv
Par pases pieteikuma nofor
mēšanu ārpus Londonas, izman
tojot mobilo pasu darbstaciju,
tiek iekasēta papildu samaksa
EUR 15.
Informācija par plānotajiem
izbraukumiem ar mobilajām
pasu darbstacijām ārpus Londo
nas tiek publicēta vēstniecības
mājaslapā. Izbraukumi ar mobi
lām pasu darbstacijām ārpus Lon
donas, kad tiek atvērts pieraksts
apmeklējuma laika rezervēšanai.
Ja vēlaties saņemt informāciju
par gaidāmajiem izbraukumiem
savā e-pastā, tad pierakstieties
konsulārajām ziņām.
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L A T V I J A D IENU R IT Ē J U M Ā
Krišjānis Kariņš tiekas
ar Angelu Merkeli
Šobrīd, kad Eiropas Savienību
(ES) gatavojas pamest viena no
lielākajām dalībvalstīm, svarīgāk
nekā jebkad iepriekš ir stiprināt
Eiropas pamata vērtības un visām
27 dalībvalstīm runāt vienotā bal
sī, tā pirmdien pēc tikšanās ar Lat
vijas Ministru prezidentu Krišjāni
Kariņu (JV) norādīja Vācijas kanc
lere Angela Merkele.

Merkele ar Kariņu Berlīnē pārru
nājuši turpmāko Latvijas un Vā
cijas sadarbību ekonomikas un
drošības jautājumos, kā arī jautā
jumus, kas saistīti ar izaicināju
miem, ar ko saskaras ES. Abi bija
vienisprātis, ka ES lielākais ap

drau
dējums ir Krievija, kas ar
propagandas un dezinformācijas
instrumentiem cenšas vājināt ES.
“Krievija atrodas blakus Latvijai,
un tas ir ļoti sensitīvs jautājums,
mēs redzam, cik neprognozējama
šī valsts ir, mēs redzam, ko tā ir
izdarījusi Ukrainā. Mēs runājām
par dezinformāciju, ko šī valsts
izplata caur saviem valstspiederī
gajiem, kas dzīvo Latvijā un arī
Vācijā. Mums kopīgiem spēkiem
ir jāstājas šim apdraudējumam
pretī,” atzina Merkele.
Kariņš norādīja, ka Latvija un
Vācija ir stratēģiskie partneri Ei
ropas Savienībā un NATO, tāpēc
ir svarīgi vēl vairāk stiprināt šīs
attiecības un kopīgi domāt par
to, kā veidot vienotas un polītiski
stabilas Eiropas nākotni.
“Mums ir jāturpina strādāt kopā –
plecu pie pleca, lai stiprinātu Ei
ropas vērtības. Šajā brīdī sevišķi
svarīgi mums visiem ir runāt vie
nā valodā. Mums apkārt ir daudz
apdraudējumu, piemēram, Krie
vija, kas nemitīgi cenšas graut Ei
ropu un mūsu vērtības. Mums ir
jābūt spēcīgiem un vienotiem, visi
par vienu, viens par visiem,” pauž
Kariņš.
Premjers vizītē Vācijā piedalījās
arī pasākumā par globālās finanču
sistēmas drošību, kuras laikā klāt
esošos iepazīstināja ar savu redzē
jumu par nepieciešamajām pār
maiņām Eiropas banku sistēmā.
***
Pirmā LTF manifestācija
Pirms 30 gadiem Komjaunatnes
krastmalā, kā toreiz sauca 11. no
vembŗa krastmalu Rīgā, notika
pirmā lielā Latvijas Tautas frontes
rīkotā manifestācija, kas Daugav
malā pulcēja ap 250 000 dalībnie
ku. Mītiņš oficiāli tika rīkots “par
demokratizāciju un atklātumu

Lozungi Daugavmalas mītiņā

Latvijā”, kā arī, lai protestētu pret
tiem spēkiem, kas pretojas Michaila Gorbačova “pārbūvei”.
Latvijas gadījumā šos spēkus per
sonificēja Interfronte un tās sa
biedrotie Latvijas kompartijas pro
maskaviskajā spārnā. Ļaužu no
skaņojumu pauda gan sarkanbalt
sarkano karogu klātbūtne, gan tas,
ka līdzās tādiem lozungiem kā
“Tautas kontroli pār partiju!” vai
“Nost ar uzbrukumiem M. Gor
bačova polītikai”, “Nosargāt vārda
un preses brīvību!” bija arī “Mātes
valodu tēvu zemē!”, “Nepieļausim
1959. gada notikumu atkārtoša
nos!”, “Ne soli atpakaļ!”, “Anulēt Mo
lotova-Ribentropa paktu!”. Atklāti
par neatkarības atjaunošanu vēl
runāt nevarēja, un Daugavmalā
toreiz notiekošais bija lieliska
illustrācija tā laika sarežģītajai po
lītiskajai spēlei, kad, no vienas
puses, vēl nācās ievērot padomju
sistēmas noteikumus, bet, no otras
puses, pamazām šo sistēmu dru
pināt.
***
Lietuva svin Neatkarības
atjaunošanas dienu
Lietuva 10. martā svin Valsts at
jaunošanas dienu – 101. gadskār
tu, kopš pieņemts akts par neatkarības atjaunošanu, proklamējot
Lietuvas Republiku. 1918. gada
16. februārī Lietuvas nacionālās
atmodas tēva Jona Basanaviča va
dītā Lietuvas Padome Viļņā pa
rakstīja dokumentu, kuŗā paslu
dināja, ka Lietuva atjauno neatka
rīgu, uz demokratiskiem pama
tiem balstītu valsti ar galvaspilsētu
Viļņā un norobežojas no visām
valstiskajām saitēm, kādas tai jeb
kad bijušas ar citām tautām.

Šai dienā Lietuva piemin arī
70. gadskārtu, kopš Lietuvas na
cionālo partizānu vadība padom
ju okupācijas apstākļos pieņēma
Lietuvas Brīvības cīņu kustības
padomes deklarāciju, pasludinot,
ka Lietuva ir demokratiska repub
lika, kuŗā suverēnā vara pieder
Lietuvas tautai, un aicinot visus
lietuviešus gan dzimtenē, gan ār
pus tās robežām iesaistīties centie
nos atjaunot Lietuvas neatkarību.
Rīta agrumā Lietuvas valsts va
dītāji Viļņas Rasu kapsētā godināja
Neatkarības akta parakstītāju pie
miņu. Viļņas televīzijas tornī tika
uzvilkts milzīgs Lietuvas karogs,
bet galvaspilsētas Katedrāles lau
kumā sākās jau par tradiciju kļu
vušais jauniešu gājiens “Pa valstis
kuma ceļu”. Tieši pusdienlaikā Si
mona Daukanta laukumā pie pre
zidenta pils tika svinīgi uzvilkti
visu triju Baltijas valstu karogi.
Viļņas katedrālē notika Valsts at
jaunošanas dienai veltīta mise. Svi
nīgs atceres pasākums paredzēts
arī pie Viļņas Signatoru nama, kur
pirms 100 gadiem tika parakstīts
Lietuvas Neatkarības akts. Pieva
karē Viļņas Ģedimina prospektā
tika aizkurti 70 brīvības uguns
kuri, pieminot Brīvības cīņu kus
tības padomes deklarācijas septiņ
desmitgadi.

***
Valsts prezidents atklāj skolu
programmu “Dzīvei gatavs”
“Šodien mūsdienu mainīgajā
pasaulē izglītības uzdevums ir ne
tikai sniegt zināšanas, bet arī at
tīstīt prasmes un veidot katra cil
vēka personību. Personību, kas ir
brīva un patstāvīga savos sprie
dumos un izvēlēs, jo tieši šādas
personības veido stipru valsti un
mūsdienīgu un demokratisku sa
biedrību,” programmas atklāšanas
sarīkojumā uzsvēra Valsts prezi
dents un akcijas “Iespējamā misi
ja” patrons Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents atzīmēja, ka,
lai notiktu pārmaiņas, svarīgs ir
kopdarbs un sadarbība starp izglī
tības iestādēm, pašvaldībām, mi
nistriju un dažādu nozaru pār
stāvjiem. Skolu programma “Dzī
vei gatavs” ir lielisks piemērs šādai
sadarbībai un būs liels atbalsts gan
skolotājiem, gan skolēniem dažādu
mācību priekšmetu apguvē. Sarī
kojuma laikā Valsts prezidents pa
teicās programmas atbalstītājiem –
pirmajiem uzņēmumiem un no
zaru pārstāvjiem, kas 5. martā Rī
gas pilī parakstīja sadarbības me
morandu par iesaistīšanos šajā
iniciātīvā, lai dalītos ar savām zi
nāšanām un prasmēm, un iepa
zīstinātu skolēnus ar konkrētām
profesijām. Savukārt uzrunājot
skolēnus, Valsts prezidents novē
lēja sasniegt katram savus izvirzī
tos mērķus. “Organizējiet savu ik
dienas un skolas dzīvi tā, lai viss,
ko jūs darītu, būtu vērsts uz jūsu
attīstību. Lai kļūstot pieaugušiem,
jūs būtu gudri, zinoši, izglītoti
cilvēki, kas turpmāk veidos mūsu
valsti, jo ne tikai jums pašiem, bet
arī visai Latvijai ir vajadzīgi iedves
mojoši veiksmes stāsti. Lai mums
visiem kopā izdodas veidot Latviju par zemi, ar kuru lepoties,
kuru sargāt un godāt!” uzsvēra
Raimonds Vējonis.
***
Saeimā iesniedz šī gada
“technisko budžetu”
Finanču ministrs Jānis Reirs (Jau
nā Vienotība) 8. martā tradicionā
lajā portfelī no Finanču ministrijas uz Saeimu aiznesa šī gada
budžetu, ko valdība sauc par tech
nisko budžetu un jaunas iniciātīvas sola izskatīt vien no nākamā
gada.

Bijušā finanču ministra Roberta
Zīles personīgais darba portfelis,
ko viņš nešanai uz Saeimu at
vēlēja 1998. gadā. Šogad tas tika
nests 22. reizi

Kopā ar valsts budžeta likumu
izskatīšanai parlamentā nodoti vēl
14 likumprojekti. Saeimas Budže
ta un finanču (nodokļu) komisijas
priekšsēdis Mārtiņš Bondars (At
tīstībai/Par!) žurnālistiem atzina,
ka deputātu pienākums ir šā gada
valsts budžetu pieņemt iespējami
ātrāk. Līdz ar to arī Saeimas par
budžetu atbildīgā komisija apņē
musies 18. un 19. martā strādāt
visu dienu ar nelielām pauzēm.
Vienlaikus Bondars pauda gan
darījumu, ka šā gada budžetā at
rasti papildu līdzekļi veselības ap
rūpei, aizsardzības jomai, kā arī
finanču uzraudzības sektora sa

kārtošanai.
***
Gada vēsturnieks 2018 –
Uldis Neiburgs
Balvu “Gada vēsturnieks Latvijā
2018” ieguvis vēsturnieks Uldis
Neiburgs, informē Vēstures izpē
tes un populārizēšanas biedrība.
Balvas ieguvējs tika noskaidrots
sabiedriskā aptaujā, kuŗu biedrība
organizē jau astoto gadu. Vairā
kums aptaujas dalībnieku ir novēr
tējuši vēsturnieka Ulda Neiburga
devumu vairāku gadu gaŗumā,
strādājot pie līdz šim mazāk zi
nāmu Otrā pasaules kaŗa notiku
mu Latvijā pētniecības. Daudzi
no šiem tematiem ir pretrunīgi,
aktuāli un neērti vēl šodien. Tas
re
zultējies vairākās sabiedrībā
populārās grāmatās, piemēram,
“Dievs, Tava zeme deg!”: “Latvijas
Otrā pasaules kaŗa stāsti” un tās
turpinājumā “Grēka un ienaida
liesmās! Latvijas Otrā pasaules
kaŗa stāsti”, kas iznāca šī gada sā
kumā.

troitā, sākot ar pašu pirmo, kas
notika 1952. gadā: Kalpaka diev
kalpojums 2. martā, pēc tam kon
certs – Herta Lūse un Ingus Nā
runs. Rīko LAD (Latviešu apvie
nība Detroitā) un Sv. Pāvila drau
dze Salem baznīcā. Referāts –
Felikss Lūkins.
67 gadus Detroitas latvieši ir
neatlaidīgi turpinājuši godināt
mūsu tautas varoni Oskaru Kal
paku, līdz pat šī gada 23. februārim.
Kalpaka simtgades ballē bija iece
rēts sasniegt 100 dalībnieku skai
tu. Gandrīz jau bija! Uz Studenšu
kor
porāciju un Korporāciju kopas Detroitā laipno ielūgumu at
saucās 97 viesi. Starp tiem bija
daudz jauniešu, kam pirmo reizi
bija iespēja iet polonēzē un dzirdēt
par Oskara Kalpaka nozīmi Lat
vijas brīvības cīņās. Toms Traut
manis angļu valodā uzrunāja klāt
esošos ar labi sagatavotu vēsturis
ku pārskatu par Kalpaka dzīvi un
nāvi, lai arī mūsu tautiešu latviski
nerunājošās otrās puses labāk sa
prastu, kāpēc mēs pieminam iz
cilo kaŗavadoni vēl arī pēc 100
gadiem.
***
Latvijas delegācija
Londonas grāmatu tirgū
Laikā no 12. līdz 14. martam
norisinājās Londonas grāmatu tir
gus (The London Book Fair), kuŗā
sesto gadu pēc kārtas ar nacionālo
stendu tika pārstāvēta arī Latvijas
literātūras nozare. Latvijas dele
gāciju Londonā veidoja pārstāvji
no platformas Latvian Literature,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA), izdevniecībām
“Jāņa Rozes apgāds”, “Pētergailis”
un “Liels un mazs”, kā arī tipogra
fijām “Dardedze”, Jelgavas tipo
grafija un “Veiters”. Latvijas pro
gramma Lielbritanijā tika atklāta

Uldis Neiburgs
Pētnieka interešu lokā ir arīdzan mazāk zināmas, bet nepelnīti
noklusētas temas – Latvijas preto
šanās kustības darbība un Salas
pils nometne. Atzinīgi vērtētas
pētnieka atsaucība runāt par sa
biedrībā neērtiem jautājumiem
plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā
krie
vu medijos, tā veicinot dis
kusiju par padomju okupācijas
gados radītiem stereotipiem pla
šākā auditorijā. “Patīkami klausī
ties un lasīt intervijas ar Uldi Nei
burgu. Lai runātu par jutīgajām
Otrā pasaules kaŗa temām, ir ne
pieciešama drosme, skaidrs prāts
un pacietība,” tā kāds no aptaujas
dalībniekiem.
***
Oskara Kalpaka bataljona
100 gadu dibināšanas atcere
Detroitas latviešu informācijas
biļetena Vēstis archīvos atrodas in
formācija par pulkveža Oskara Kal
paka un kalpakiešu atcerēm De

11. martā ar pieņemšanu Dauga
vas Vanagu fonda kultūras centrā.
12. martā notika seminārs “Uzle
cošās zvaigznes: bērnu autori un
illustrātori no Baltijas”, kuŗā pieda
lījās starptautiski atzītā grāmatu
illustrātore Elīna Brasliņa. 13. mar
tā notika seminārs “Sievietes izde
vējdarbībā: viedokļi no Baltijas
un Lielbritanijas”, kuŗā piedalījās
izdevniecības “Zvaigznes ABC” va
dītāja Vija Kilbloka. 14. martā tika
organizēts seminārs “Literā
tūra
tulkojumā: Baltijas grāmatas Liel
britanijā”. Seminārā diskutēja Liel
britanijas izdevēji, kas izdevuši Bal
tijas literātūras tulkojumus angļu
valodā.
(Turpinājums 4. lpp.)
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426 remigrantu lēmums,
emocijās balstīts
Remigrācijas konsultanti strādā jau gadu – kopš pagājušā gada
1. marta un ar viņu palīdzību
mājās pārbraukuši 426 cilvēki jeb
173 ģimenes. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Reģionālās polītikas de
partamenta vadītājs Raivis Brem
šmits secina – cilvēku lēmums at
griezties visbiežāk ir emocionāls,
nevis finanču iespējās balstīts. Re
migranti ir gatavi atteikties no sap
ņu algas, lai būtu kopā ar tuvi
niekiem dzimtenē, un bērni skolā
runātu latviešu valodā.

Katrā Latvijas novadā strādā pa
vienam konsultantam. Pētot sta
tistiku, redzams, ka Rīgas reģions
remigrantiem ir populārākais, bet
tas nav pārsteigums, jo tas ir arī
lielākais. Tad seko Latgale un Kur
zeme. Latgale pat nedaudz priekšā,
uzsver Bremšmits, norādot – ie
spējams, pateicoties koordināto
ram. “Rezultāts tiešām ir labs, lai
gan tieši par Latgali bijām vis
skeptiskākie.
Tur vidējā alga ir 500 – 600 eiro
bruto, kamēr Rīgā 1000. Tas vēlreiz apliecina – kad atgriežas ģi
menes, galvenā motīvācija ir izglī
tība, ekonomiskos ieguvumus cil
vēki ir gatavi nedaudz upurēt.”
***
Lemberga lieta “sakustējusies”
Prokuratūra 7. martā tiesas de
batēs lūdza Lembergam piemērot
astoņus gadus ilgu brīvības atņemšanu ar mantas konfiskāciju,
kā arī naudas sodu 150 minimālo
mēnešalgu jeb 64 500 eiro apmērā,
pastāstīja lietas prokurors. Lem
bergu prokurātūra apsūdz par ku
kuļņemšanu sevišķi lielos apmē
ros, par noziedzīgi iegūtu finanču
līdzekļu un citas mantas legalizē
šanu, par dienesta viltojumu, par
piedalīšanos mantiskos darījumos,
kuŗi viņam saistībā ar dienesta
stāvokli bijuši aizliegti, kā arī par
ļaunprātīgu dienesta stāvokļa iz
mantošanu un citiem noziegumiem. Lietā apsūdzēts arī Lem
berga dēls Anrijs Lembergs un
Lemberga biznesa partneris Ansis
Sormulis. Anrijam Lembergam
prokuratūra lūdz piemērot brīvī
bas atņemšanu uz pieciem gadiem
un sešiem mēnešiem, konfiscējot
mantu, savukārt Lemberga bizne
sa partnerim Sormulim – brīvības
atņemšanu uz septiņiem gadiem
un mantas konfiskāciju, norāda
smagos noziegumos apsūdzētā
un no pienākumiem atstādinātā
Ventspils mēra Aivara Lemberga
(Latvijai un Ventspilij) lietas pro
kurors Juris Juriss. Visi trīs apsū
dzētie norādījuši, ka nesaprot un
neatzīst viņiem celtās apsūdzības.

Māris Sirmais kopā ar Elbas fil
harmonijas goda ērģelnieci Ivetu
Apkalnu sniedza Latvijas valsts
Simtgadei veltītu koncertu, kuŗu
apmeklēja arī Vācijas un Latvijas
prezidenti un kultūras ministre
Dace Melbārde, kā arī liela latvie
šu klausītāju grupa no dažādām
Latvijas pilsētām.

Vienlaikus ar VAK Latvija vie
sošanos Hamburgā koncertēja arī
Latvijas Radio koŗa diriģents Sig
vards Kļava, kuŗš divas nedēļas
bija strādājis ar Ziemeļvācijas Ra
dio kori, lai sagatavotu koncert
programmu “Himnas un lūgšanas”
ar G. Sviridova un baltiešu kom
ponistu V. Barkauska, A. Perta,
Ē. Ešenvalda un P. Vaska mūziku,
kas izskanēja trīs dievnamos. Kon
certā Lineburgas Svētā Jāņa baz
nīcā bija klāt gan Gunda Vaivode,
gan Pēteris Vasks.
***
Nākusi klajā grāmata par
trimdas latviešu mūziķi
Andri Vītoliņu
Klajā nākusi kultūrvēsturiska
grāmata par talantīgo trimdas mū
ziķi no Zviedrijas Andri Vītoliņu,
kuŗš daudziem palicis spilgtā at
miņā no viņa rīkotajiem burvīga
jiem “Jaunatnes rītiem” Eiropas
latviešu Dziesmu svētkos no 1964.
līdz 1989. gadam, kā arī leģendā
rajās Pasaules latviešu Dziesmu
dienās Gotlandē (1979) un Minsterē (1984; 1987). Grāmatā “Andris Vītoliņš rakstīja un citi rakstīja” lasāmi arī plaši apraksti par
ELJA (Eiropas Latviešu jaunatnes
apvienību) un KLJS (Komiteju
Latviešu jaunatnes sadarbībai)
Zviedrijā, kur Andris Vītoliņš bija
ļoti aktīvs (KLJS svarīga loma to
reiz bija arī Latvijas pašreizējā Mi
nistru prezidenta tēvam Uldim
Kariņam).

pagodinājums visiem, kas betona
pieturu pārvērta mākslas darbā.
Linda Riņķe ar vīru Serhio lido
uz Spāniju, kur patlaban mīt. Lin
da pati sevi sauc par Sprīdīti, pa
saules apceļotāju. “Pēdējā laikā, kad
mani piesaka, saka ceļotāja, rakst
niece un māksliniece. Un tas ir, jā,
mans sapnis. Viss ir sasniegts. Es
pati 2012. gadā aizlaidu no Lat
vijas, nokļuvu Jaunzēlandē, kur
iepazinos ar Serhio, un nu mēs
mītam starp Spāniju un Latviju,
jo mēs mājās braucam ļoti bieži,”
stāsta māksliniece. Un kāpēc Lin
da aizbrauca? “Tas nav nekāds ap
vainojums Latvijai, vienkārši bija
sajūta, ka es neesmu īsti laimīga
tajā vietā, kur es esmu. Centos
dzīvot to pareizo dzīvi – vidussko
la, augstskola, labs darbs, dzīvoklis.
Un man jau tas viss arī bija, bet es
emocionāli nejutos labi. Līdz es
pateicu – piedodiet, man jādodas.
Un kā Sprīdīte devos pasaulē...”
stāsta Linda.
Lindas vīrs Serhio stāsta, ka abi
satikušies Jaunzēlandē, kur viņš
bija dārznieks mājā, kur Linda
dzīvoja. Sieva piebilst – tas bija kā
romantiskajās filmās! Runājot
par iespējamo atgriešanos mājās,
Latvijā, Linda LTV raidījumā
“Aculiecinieks” stāstīja: “Mums ir
dažādi scēnāriji. Viens scēnārijs ir
Spānija, kur sapņojam audzēt vī
nogulājus, cits scēnārijs – Latvija.
Bet Serhio ir biologs, kuŗš pagai
dām nemāk latviešu valodu. Ja
kāds var piedāvāt biologam darbu,
mēs jau rīt braucam šurp!” stāsta
Linda.
***
Kultūras dienā Īrijā
iepazīstina ar Latviju
Latvijas vēstnieks Īrijā Jānis Sīlis
un padomniece Edīte Medne pie
dalījās Wicklow Educate Together
skolas rīkotajā Kultūras dienā, kurā
vairāk nekā 20 tautību bērniem
bija iespēja klātesošos iepazīstināt
ar savu valsti un tradicijām.

Grāmatu “Andris Vītoliņš rakstīja un citi rakstīja” visizdevīgāk
var nopirkt Okupācijas mūzeja
grāmatu galdā Rīgā, Raiņa bulvārī 7. Citur grāmatu par Andri
Vītoliņu pagaidām var iegādāties Vēstnieks J. Sīlis, Kristofers, Kel
vienīgi grāmatveikalu “Globuss” vins, padomniece E. Medne, Ralfs
tīklā Rīgā un Latvijā.
// Foto: Latvijas vēstniecība Īrijā

***
Māksliniece Linda Riņķe
kā Sprīdītis
Spānijā dzīvojošās mākslinieces
Lindas Riņķes un Šķieneru ciema
***
iedzīvotāju kopdarbs – ar mozaīku
Latvijas Simtgadei veltīts
izlikta pietura – saņēmis balvas
koncerts Hamburgā
“Kilograms kultūras 2018” godal
Elbas filharmonijā Hamburgā gu nominācijā “Kultūrvie
ta”. Tā
Valsts akadēmiskais koris Latvija bija labākā dāvana Lindai dzim
un tā mākslinieciskais vadītājs šanas dienā un reizē liels prieks un

Latviju pārstāvēja trīs aktīvi un
zinoši puiši – Kelvins, Kristofers
un Ralfs, kuŗi bija sagatavojuši in
formatīvos plakātus par Latviju,
kā arī kopīgi ar mammām sarū
pējuši latviskos cienastus, ko pie
dāvāja nogaršošanai sarīkojuma
viesiem. Zēni pastāstīja par skolu,
par saviem vaļaspriekiem, kā arī
intervēja vēstniecības pārstāvjus,
uzdodot jautājumus par Latviju.

2019. gada 12. – 18. marts

vēs t n i e c ī b u z i ņ as
Kanada. 8. martā vēst
nieks Kārlis Eichenbaums tikās
ar jauno Latvijas goda konsulu
Dienvidontārio Kārli Kristiānu
Vasarāju. Vēstnieks novēlēja sek
mīgu darbu, stiprinot Latvijas un
Kanadas draudzīgās attiecības,
aicinot pievērsties ekonomiskās
sadarbības padziļināšanai un cieši sadarboties ar latviešu kopienu
Toronto, Hamiltonā un citur Dienvidontārio.
Dānija. Latvijas vēstniecība Dānijā sadarbībā ar Kopenhāge
nas kinoteātri Husets Biograf demonstrēja Latvijas Simtgades filmu
“Mērijas ceļojums”. Filmas seansu apmeklēja aptuveni 50 viesi, tai
skaitā vēstniecības aicinātie diplomātiskā korpusa pārstāvji, latviešu
diaspora Dānijā un citi interesenti. Filmas izrādē piedalījās un, at
bildot uz skatītāju jautājumiem, dziļāku izpratni par filmu palīdzēja
veidot producente Elvita Ruka.
Spānija. Vēstniecība sa
darbībā ar Spānijas diplomātijas
akadēmiju (Academia de la Dip
lomacia) rīkoja latviešu māksli
niecei Džemmai Skulmei veltītu vakaru ar mākslas zinātnieces
Ingas Šteimanes piedalīšanos.
I. Šteimane prezentēja māksli
nieci, izceļot Džemmas Skulmes
personību un nozīmi Latvijas
mākslā. Klātesošajos īpašu interesi izraisīja viņas gleznu cikls, kas
veltīts Spānijas tematikai (Velaskesa ietekme), kuŗas nosaukums ir
“Dialogi”. Džemma Skulme savos 93 gados turpina radīt mākslas
darbus un piedalās sabiedriskajos notikumos. Šogad Džemma Skul
me saņēma Purvīša balvu par mūža ieguldījumu mākslā.
Vācija. Latvijas vēstniecībā Berlīnē viesojās Latvijas Nacionālo
bruņotu spēku un Vācijas Bundesvēra kaŗavīri, kuŗiem Vācijas puses
organizētajā ikgadējā Iekšējās vadības semināra ietvaros bija iespēja
iepazīties ar vēstniecības daudzpusīgo darbu un uzdevumiem. Lat
vijas vēstniece Vācijā Inga Skujiņa savā uzrunā iepazīstināja abu bru
ņoto spēku virsniekus un instruktorus ar Latvijas Vācijas divpusējo
attiecību aktuālitātēm un vēstniecības darba virzieniem. Vēstniece
uzsvēra aizsardzības un drošības polītikas nozīmīgumu starpvalstu
attiecībās. Savukārt Latvijas aizsardzības atašejs Vācijā pulkvedis Ed
gars Einiks sarīkojuma dalībniekiem sniedza ieskatu savos amata
pienākumos un informēja par aizsardzības jomas aktuālitātēm.
Čechija. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Eiro
pas lietās Solveiga Silkalna apmeklēja Čechiju, lai konsultētos par
aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, tostarp par ES daudzga
du budžetu 2021. – 2027. gadam.
Skolēnu vecāki apstiprināja, ka
mājās runā tikai latviski, tāpēc arī
bērniem ir labas latviešu valodas
zināšanas. Skolā kopumā mācās
12 Latvijas skolēni. Pasākumā pie
dalījās arī Vienlīdzības, imigrācijas
un integrācijas ministrs David
Stanton, kuŗš uzvēra šādu sarīko
jumu nozīmi nacionālās identitā
tes saglabāšanā.
***
Kora Latvija diriģents
Kanadas debijas tūrē
Janvāŗa vidū Kanadas latviešiem
bija iespēja satikties ar Latvijas
virsdiriģentu un Valsts Akadē
miskā koŗa māksliniecisko vadī
tāju Māri Sirmo, kuŗš atlidoja uz
Toronto no Rīgas diriģēt Jāņa Kal
niņa vijoļkoncertu kopā ar vijol
nieci Lauru Zariņu un mūziķiem
no Kanadas Nacionālās operas
orķestŗa.
Vijoļkoncerts ir daļa no Toron
to Latviešu koncertapvienības va
dītā projekta jauns Centrediscs
ieraksts, kuŗā skanēs arī Imanta
Ramiņa Ārija klavierēm un vijolei,
ar solistiem Lauru Zariņu un Ar
tūru Ozoliņu, un Tālivalda Ķeniņa
Klavieŗkoncerts stīgu orķestrim
un sitamiem instrumentiem, kas
ir ieraksts no Kanadas nacionālā
radio archīviem. Ieraksts notika
slavenajā Glenn Gould studijā, ie
cienītā Kanadas producenta Dā
vida Jēgera vadībā. Ierakstu pre
zentēs sadarbībā ar Kanadas Mū

zikas centru Dziesmu svētku Or
ķestŗa un kamermūzikas koncertā – piektdien, 5. jūlijā, plkst. 16
Koerner Hall. Līdzās šim vērienī
gajam projektam virsdiriģents va
dīja kopkoŗa mēģinājumu ar To
ronto, Montrealas, Hamiltonas un
apkārtnes koristiem. Viņš tā ap
būra koristus, ka viņi vēl ilgi jūs
moja par šo piedzīvojumu, par
katru viņa aprakstīto attēlu, katru
technisko detaļu, ko viņš bija mā
cījis. Visi ļoti gaida viņa atgrieša
nos pirmajā Dziesmu svētku kop
koŗa mēģinājumā jūlijā Toronto.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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“Segodņa” duļķainais avots un
maskavieši no Telavivas
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Franks Gordons
Rīgas krievu laikraksts “Segod
ņa” smeļas savas “sensācijas” no
visai duļķainiem avotiem… Spilgts
un atbaidošs piemērs ir raksts
“Krieviju gaida ebrēju masveida
pieplūdums”, kas 8. martā parā
dī
jās šīs avīzes iknedēļas pieli
kumā Ekspress-Latvija. Ievadā
kāds Maksims Samohins, konstatējot, ka Izraēla “svaidās starp
ASV un Krieviju”, iepazīstina la
sītājus ar “Izborskas kluba” locek
li, polītologu Šamilu Sultanovu,
kurš zinot, “kas sagaida šo valsti”. Te nav atšifrēts, kas tas par
“Izborskas klubu”. To dibinājis
Maskavas portāla zavtra.ru redaktors, pareizticīgais staļinists

Aleksandrs Prohanovs, un islām
ticīgis staļinists Šamils Sultanovs
ne bez ļauna prieka apgalvo, ka
Izraēlu sagaidot neizbēgams gals
... un rezultātā ebrēji masveidā
ieplūdīšot Krievijā.
Sultanovs “domā”, ka stipra spie
diena rezultātā Izraēlai nāksies
radīt “divu tautību – palestīniešu
un ebrēju – valsti”. To savulaik
esot pareģojis Kisindžers un pat
nosaucis datumu – 2022. gadu.
Ebrēji jau tagad dodas prom, un
pēc kādiem 30 gadiem Izraēla
kļūšot viscaur palestīniska.
Un Samohins vaicā Sultano
vam: “Kur tad liksies baltie (!)
ebrēji, kuŗi ar saviem sviedriem

Sallija Benfelde
Tā dēvētā “Rīgas satiksmes” (RS)
korupcijas lieta, šķiet, ir lielākā, ko
Latvija piedzīvojusi kopš valsts
neatkarības atjaunošanas. Gan
drīz katru dienu publiski kļūst
zināmi aizvien jauni fakti, un jā
teic, ka “mati ceļas stāvus”, to visu
uzzinot, un nu jau var teikt, ka RS
ir kā “zirneklis” Rīgas domes ra
dītā korupcijas tīkla centrā. Par to,
ka cinisms un vēlme “slēpt galus
ūdenī” tikai palielinās, manuprāt,
liecina uzņēmuma pagaidu val
des priekšsēža Anrija Matīsa at
kāpšanās no amata. Ja no amata
atkāpjas “Saskaņas” deputāta kan
didāts (gan neievēlēts) 13. Saei
mas vēlēšanās, tad tas acīmredzot
liecina par to, ka par iespējamās
kukuļošanas un korupcijas ap

jomu sabiedrībai nav ne jausmas
un to var tikai iztēloties. Pēc Ma
tīsa publiski paustā var saprast, ka
uzņēmums ir tā izsaimniekots, ka
ieķīlātas pat tramvaja sliedes un
maksātnespēja nav stāsts no fan
tastikas sērijas, bet Rīgas dome jo
projām tā īsti neko darīt negrib.
Ne velti šobrīd ieceltais pagaidu
valdes priekšsēdis Ernests Saulītis
paziņojis, ka “Ernst&Jung” audits
esot tukši vārdi un ka tas nav jā
redz pat Vides aizsardzības un
re
ģionālās attīstības ministrijai
(VARAM). Šobrīd gan ar auditu
amatpersonas varot iepazīties, ti
kai jādodas uz RS. Kā zināms,
Saulīša karjēra ir bijusi saistīta
tikai ar Rīgas domi, viņš bija Rīgas
domes Īpašuma departamenta
vadītājs, kuŗu Ušakovs iecēla par
RS pagaidu valdes priekšsēdi pēc
Matīsa atkāpšanās no amata. Izrā
dās, tieši Īpašuma departaments
ir bijis galvenais “Rīgas satiksmes”
finanču uzraugs no domes puses
uzreiz aiz Ušakova un rekomen
dāciju sniedzējs mēram. Pat Ma
tīss jau paudis bažas par to, kā
interesēs Saulītis darbojas. Vēl jā
piebilst, ka pagājušajā nedēļā Ko
rupcijas novēršanas un apkaro
šanas birojs (KNAB) aizdomās

un asinīm neauglīgu tuksnesi
pārvērta oazē?”
Un Sultanovs atbild, ka, viņa
prāt, tie dosies uz Krieviju, jo Ei
ropā un ASV pastiprinājies antise
mitisms. Un “ģeopolītiski de facto
Izraēla nevienam nav vajadzīga”,
konstatē Sultanovs un liek saprast,
ka “amerikāņu ģenerāļi” pārmet
Izraēlai un ASV ebrēju lobijam
Amerikas ievilkšanu postīgajā Ira
kas kaŗā, kas savukārt stiprinājis
Irānu – ASV galveno sāncensi.
Prātodams par paredzamo drī
zo “Izraēlas galu”, Sultanovs rē
ķina: ebrēju skaits Izraēlā – seši
miljoni. No tiem divi – paši alka
tīgākie (!) dosies uz ASV, pārējie

četri miljoni – uz Krieviju.
Rakstam pievienota Ukrainai
atņemtās Krimas karte un ņir
dzīgs teksts: tiem ebrējiem, kas
pametīšot Izraēlu, dota iespēja
apmesties šīs pussalas trijos maz
apdzīvotos rajonos, un, tā kā viņi
Izraēlā pārvērtuši tuksnesi zie
došā dārzā, viņi varēšot visu Kri
mu padarīt par paradīzi zemes
virsū. Pie reizes – Eipatorijā “dar
bojas lieliska sinagoga. Turp va
rēs pārvest visas reliģiskās vērtī
bas no Jeruzalemes!”.
Tas nu vairs nav humors. Tas ir
kauna traips Rīgas krievu avīzei
ar liekulīgi piesavināto nosauku
mu “Segodņa”.

Kontrastam – patiess un inte
resants fakts: patlaban Maskavā
dzīvo un strādā daži tūkstoši
kriev
valodīgo ebrēju no Tela
vivas: viņi ir tie, kas savulaik iz
ceļoja no PSRS un tagad, kad
Krievijā “atgriezies kapitālisms”,
liek lietā savas krievu valodas
zināšanas un Izraēlā gūto piere
dzi un pelna naudu “Putina fede
rācijas” mētropolē. Daudziem ir
divas pases, ir dzīvoklis gan Izra
ēlā, gan Maskavā, tīmeklis ļauj
“darbā pārvarēt distanci”, un te
pozitīvā nozīmē izpaužas tas pats
globālisms, kuŗu pulgo, kā zi

nāms, ne tikai Šamils Sultanovs.

Ko darīt ar korupcijas “zirnekli” Rīgā?

par kukuļošanu lidostā aizturēja partijas “Gods kalpot Rīgai”
(GKR) biedru, uzņēmuma “Rīgas
karte” valdes locekli un pašvaldī
bas uzņēmuma “Rīgas satiksme”
amatpersonu Aleksandru Bran
davu, kurš acīmredzot grasījās
pamest valsti. Nākamajā dienā
Brandavs gan tika atbrīvots pret
200 000 eiro lielu sodanaudu.
Ne mazums jau ironizēts par to,
ka tagad Rīgas mērs Nils Ušakovs
un bijušais vicemērs Andris Ame
riks grasās Eiroparlamentā kārtot
Rīgas komunālos jautājumus un
izteikti minējumi, ka patiesībā tā
ir bēgšana no grimstoša kuģa.
Cerība, ka Ušakovs atkāpsies no
amata, kā tas notiek demokratis
kās un civilizētās valstīs, ja pār
polītiķi krīt nopietnu aizdomu
ēna, ir vismaz naiva. Un Ušakova
apgalvojumi, ka viņš neko neesot
zinājis un viņam par notikušo nav
nekādas atbildības, izklausās ne
vis pēc muļķīga joka, bet pēc ņir
gāšanās par valsti, likumiem un
nodokļu maksātājiem. Toties ie
spēja, ka par mēru varētu kļūt
Andris Ameriks, kurš taču atkā
pās no vicemēra amata un kurš
tagad to ne noliedz, ne apstiprina,
liek domāt, ka “lietu sakārtošanai”
vajadzīgs pietiekami pieredzējis
un šādos darījumos zinošs cilvēks.
Protams, rūgtumu vieš tas, ka
polītiķi, pār kuriem krīt nopietnu
aizdomu ēna, vienā mierā var
kandidēt Eiroparlamenta vēlēša
nās. Vēl vairāk, pat ja pret Nilu
Ušakovu un Andri Ameriku tiks
sākts kriminālprocess un pēc tam
arī kriminālvajāšana, viņi varēs
kandidēt vēlēšanās. Protams, par
kāda vainu vai nevainīgumu lemj
tikai tiesa, bet, kā jau esmu rakstījusi agrāk, ir arī polītiskā atbil
dība un arī vienkārši atbilstība
savam amatam.
Vai VARAM ministrs Juris
Pūce uzdrošināsies atcelt Ušako
vu no amata? Izskatās, ka RS tie
šām ir kā “zirneklis” liela tīkla vi

dū, kuŗā grozījušies, iespējams, ne
tikai miljoni, bet arī daudz lielākas
summas. Ja atceramies, dažādos
darījumos iejaukti cilvēki Latvijā
ir gan nokrituši no balkona, gan
bites izrādījušās ļoti indīgas un
galu galā autoavārijas notiek,
reizēm uzbrūk narkomāni.
Atliek cerība, ka, pirmkārt, Ko
rupcijas novēršanas un apkaroša
nas birojs (KNAB) paspēs savākt
pietiekami daudz pierādījumu,
lai sāktu ne tikai kriminālprocesu
un pēc tam kriminālvajāšanu, bet
tiktu piemērots arī apcietinājums
kā drošības līdzeklis. Otrkārt, gri
bas jautāt, kādēļ valsts neieceļ sa
vus pilnvarniekus RS pārvaldīša
nai, jo ir skaidrs, ka pagaidu valde
neko īsti nedarīs. Galvaspilsētas
satiksmes uzņēmums ir pietieka
mi nozīmīgs visai valstij, lai valsts
to pārņemtu savā uzraudzībā, līdz
visas lietas tiks noskaidrotas un
vismaz daļēji uzņēmumā tiks
ieviesta kārtība. Tam ir vajadzīga
polītiskā griba un zināma drosme.
Par to, vai valsts nevar iecelt
savus pilnvarniekus, jautāju vai
rākiem 13. Saeimas deputātiem,
jo kādā dienā Rīga tiešām var pa
mosties bez sabiedriskā transporta – kā jau minēju, Rīgas dome
ir ņēmusi aizdevumus bankās,
ieķīlājot transporta līdzekļus un,
uzzinot, kā saimniekots RS, ban
kas kredītus var pieprasīt atpakaļ
daudz ātrāk. Pagājušajā gadā RS
ir bijuši vajadzīgi 137 miljoni eiro,
un nupat, lai uzņēmums neno
nāktu bankrota situācijā, no Rīgas
domes budžeta tika prasīti kārtējie miljoni. Jurists, 13. Saeimas
deputāts no “Jaunās Vienotības”
(JV) Andrejs Judins, atbildēja īsi:
“RS ir pašvaldības uzņēmums
(SIA). Valsts institūciju pienā
kums ir reaģēt uz pārkāpumiem
uzņēmumā, nevis iejaukties tā
pārvaldīšanā. Tiesībaizsardzības
institūcijām jāveic savs darbs (ope
ratīvais darbs, kriminālprocesu
uzsākšana, izmeklēšana). Rīgas

domi var atlaist – darbs VARAM
ministram Pūcem.” 13. Saeimas
frakcijas “Attīstībai/Par!” (A/P!)
priekšsēdis un Nacionālās dro
šības komisijas sekretārs Daniels
Pavļuts arī paskaidroja, ka valsts
nevar tā vienkārši pārņemt paš
valdībai piederošas kapitālsabied
rības vadību un ka šobrīd tiek
virzīti apjomīgi grozījumi Publis
ko kapitāldaļu pārvaldības liku
mā, kas “palīdzēs sakārtot arī lielo
pašvaldības uzņēmumu darbu.
Skaidru pienākumu veidot pa

domes, iekļaut neatkarīgus un
profesionālus padomes locekļus,
publiskot informāciju par uzņē
muma darbību un daudzas citas
lietas”.
Tātad šobrīd visas cerības ir
uz KNAB un ministru Juri Pūci,
jo valsts nevar un nedrīkst rīko
ties ārpus likuma ietvariem. Ja
likuma grozījumus izdosies ātri
nodot Saeimā izskatīšanai un tā
tos pieņems, tad, protams, tie
nedarbosies ar atpakaļejošu da
tumu. Gan jāteic, ka grozījumi,
manuprāt, ir vajadzīgi arī ar vē
lēšanām saistītajos likumos, jo
kandidēt nevar tikai tie, kuŗu vai
nu ir atzinusi tiesa, bet krimināl

vajāšanā esošas personas, arī tās,
kuŗām jau ir celta apsūdzība, var
kandidēt. Spilgts piemērs ir Aivars
Lembergs, kuŗam ir liegums būt
Ventspils mēram, bet kurš var
kandidēt un kandidē pašvaldību
vēlēšanās. Protams, formāli Vents
pils mērs ir cits cilvēks, bet Lem
bergs kā deputāts piedalās visās
domes sēdēs, un nedomāju, ka
Latvijā kāds šaubās par to, ka pa
tiesībā Lembergs vada Ventspili
joprojām. Vai tāda situācija vairo
Latvijas iedzīvotāju uzticību val
stij un tās tieslietu sistēmai? Ja
Nilu Ušakovu ievēlēs Eiroparla
mentā – un tas ir gandrīz droši –
tad pieprasījums Eiroparla
men
tam noņemt deputāta imūnitāti
un izdot viņu tiesībsargājošajām
institūcijām var prasīt pat gadu
un vairāk.
Par to, kā to paveikt juridiski
korekti, jārūpējas juristiem. Šo

brīd, uzzinot šokējošos faktus par
to, kā saimniekojusi Rīgas domes
vadošā koalīcija un saprotot, ka
Ušakovs vienkārši var “aizlaisties”
uz Briseli, pārņem bezspēcības
sajūta, bet tik ļoti gribas ticēt savai
valstij!
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Vai jūs to zinājāt?

KĀRLIS STREIPS
Aizvadītajā piektdienā, 8. martā,
bija Starptautiskā sieviešu diena.
Tās svinēšanas tradicija sākās
Ņujorkā 1909. gadā. Pirmais sarīko
jums gan togad nenotika 8. martā,
bet gan 28. februārī, un to rīkoja
Amerikas Sociālistu partija. Atse
višķi vēsturnieki uzskata, ka idejas
pamatā bijis sieviešu protests Ņu
jorkas apģērbu ražošanas indus
trijā pēc baisa ugunsgrēka kādā
apģērbu fabrikā 19. gadsimta vidū,
bet lielākoties tas tiek uzskatīts
par mītu. Skaidri zināms ir vien
tas, ka 1910. gadā, pirms otras So
ciālistu internacionāles Dānijā,
tika sarīkota starptautiska sociālis
tiski noskaņotu sieviešu konferen
ce, kuŗā, pēc Amerikas piemēra,
sievietes nāca klajā ar domu, ka
katru gadu vajadzētu rīkot sieviešu
dienu, tiesa gan, tobrīd vēl nepie
dāvājot konkrētu datumu.
1911. gadā Sieviešu diena tika
sarīkota 19. martā, un Austrijā,
Dānijā, Vācijā un Šveicē tās svi
nēšanā piedalījās apmēram mil
jons daiļā dzimuma pārstāvju, cita
starpā, pieprasot vēlēšanu un ie
vēlēšanas tiesības, kas tolaik vēl
bija liels retums. Attiecībā uz Švei
ci – šai valstī sievietes pie vēlēšanu
tiesībām tika tikai 1971. gadā pēc
referenduma (1959. gadā Šveices
vīrieši domu bija noraidījuši). Sa
vukārt iemesls tam, kāpēc laika
gaitā Sieviešu dienas datums no
stiprinājās tieši 8. martā, ir tāds, ka
tieši šai dienā 1914. gadā sarīko
jums notika Vācijā, jo tā bija svētdie
na, tātad brīvdiena. “Fokuss” arī šajā
gadījumā bija uz vēlēšanu tiesī
bām, ko vācietes ieguva tikai pēc
Pirmā pasaules kaŗa – 1918. gadā.
Krievijas impērijā gan pavisam
noteikti tieši sievietes no apģērbu

Māris Brancis
Mūsu kultūras vēsture ir bagāta
dāmām leģendām – atcerēsimies
Aspaziju, Annu Brigaderi, Annu
Rūmani-Ķeniņu un citas. Tāda ir
Vija Vētra, kam pagājušajā gadā
spoži nosvinēja 95. dzimšanas
dienu. Viņai pievienojama spāņu
deju dejotāja Marta Alberinga
(1909-2005), kam šogad 8. jūlijā
atzīmēsim 110 gadu jubileju. 22.
februārī Rīgas Latviešu biedrībā
Spāņu klubs, stāstot par jubilāres
unikālo dzīvi un skandējot spāņu
dzeju, atcerējās šo neparasto per
sonību. Savukārt šajā vakarā Fla
menko deju kluba dejotājas uz
stā
damās lika atcerēties Martu
Alberingu, kuŗai spāņu dejas bija
mūža piepildījums. Bez šaubām,
nu jau palikušas pavisam retas
viņas mūzas pielūdzēju un apbrīnotāju rindas, kas vēl atceras
viņu uzstājamies uz skatuves –
Marta Alberinga beidza savas
dejotājas gaitas 20. gs. 60. gadu
sākumā. Taču šajā vakarā kā brī
nums pieteicās dāma labākajos
gados, kuŗa kaŗa laikā, būdama
pavisam jauna meitenīte, Rīgas
baleta skolā Martas Alberingas
vadībā apguva gan spāņu dejas,
gan kastaņešu spēli, ko Latvijā
laikam tagad pārzina retais.

2019. gada 12. – 18. marts

Attēlā redzamais veikals Ņujorkā visas 8. marta dienas gaŗumā sie
vietēm piedāvāja izvēlēties vienu no sešām dažāda vīna pudelēm un
par to maksāt tikai vienu centu. Ar roku uzrakstītais teksts vēsta: “Vīns
par vienu centu. Visām mikrorajona dāmām. Paldies, ka esat tādas,
kādas esat!” Veikala īpašnieks žurnālistiem stāstīja, ka viņš labprāt
būtu piedāvājis vīnu par velti, taču pašvaldības likums to nepieļauj...
Tāpēc tas viens cents.

ražošanas industrijas pirmās iz

gāja ielās 1917. gada 8. martā, pie
prasot “darbu un maizi” un tā
būtībā uzsākot Februāŗa revolūci
ju. Ļeņins vēlāk rakstīja: “8. marts
bija Starptautiskā sieviešu diena,
un bija paredzētas sapulces un
rīcība, taču mēs nekad neie
do
mājāmies, ka šī sieviešu diena uz
sāks revolūciju. Bija paredzēta re
volucionāra rīcība, taču datums
tās sākumam vēl nebija noteikts.
Tajā rītā, par spīti pavēlēm, šuvējas
aizgāja no darba vairākās fabrikās
un sūtīja delegātus, kuŗi aicināja
citus atbalstīt streiku. Tas noveda
pie masu streikošanas, un visi
strādnieki izgāja ielās.” Nedēļu pēc
šī notikuma cars Nikolajs II atkā
pās no troņa, un jaunā pagaidu val
dība sievietēm piešķīra vēlē
ša
nu
tiesības. Tā kā boļševiki bija no

stiprinājuši varu, Sieviešu diena
kļuva par oficiālu ikgadēju svina
mo dienu, savukārt 1965. gadā val
dība to noteica par brīvdienu, “lai
atzīmētu padomju sieviešu izcilo
sniegumu komūnisma celšanā…”
(Daudzpunkte tāpēc, ka skaidro
jums par sieviešu sasnie
gumiem
šai jomā bija daudz gaŗāks, un šajā
komentārā tam nav vietas.)
Mūsdienu Latvijā Sieviešu die
nas galvenais elements ir ziedu
dāvināšana dāmām. Šogad, pie
mēram, divi braši puiši ar ziedu
klēpi devās uz tuvējo autobusu
pieturu un dāvāja pa puķei katrai
sievietei, kuŗa bija izkāpusi no
transportlīdzekļa. Kad ierados
RīgaTV24, lai ierakstītu savu kār
tējo raidījumu (tas bija veltīts Sie
viešu dienai, kā nu ne?), uz gal
diem bija vāzes, pilnas ar ziediem.

Man vienmēr ir licies, ka diez vai
visas sievietes par ziedu veltēm šai
dienā ir īpaši sajūsminātas...
Latvijā sievietes pie vēlēšanu tie
sībām nosacīti tika jau 1905. gadā,
kad valsts bija sadalīta trīs Krievi
jas impērijas guberņās. Runa bija
tikai par pašvaldību vēlēšanām
1905. gada revolūcijas laikā, kad
tiesības piedalīties bija visiem ie
dzīvotājiem no 20 gadu vecuma,
un neskatoties uz tautību vai dzi
mumu. Pirmā valsts pasaulē, kuŗā
sievietēm piešķirtas universālas
tiesības, bija Somija, un tas notika
1906. gadā. Tāpēc ir iemesls do
māt, ka patiesībā mūsu valsts to
izdarīja ātrāk. Kad izveidojās neatkarīga Latvijas valsts, jautājumu
par sieviešu vēlēšanu tiesībām
vairs nebija. Satversmes sapulcē
ievēlētas sešas sievietes, tajā skaitā
arī Aspazija. Tiesa gan, pirmās
brīvvalsts laikā bija tikai viena
sieviete – Saeimas deputāte, Berta
Pīpiņa. Viņa bija deputāte 4. Sa
eimā – tajā pašā, kuŗu Kārlis Ul
manis atlaida, lai izveidotu savu …
nu, zinu, ka daudziem lasītājiem
nepatīk vārds “diktatūra,” bet kā
lai citādi to nosauc?
Šogad sievietes Sieviešu dienā
varēja justies sevišķi lepnas, jo pēr
najās, 13. Saeimas vēlēšanās ievē
lēts rekordliels daiļā dzimuma
pārstāvju skaits – 31. Salīdzināju
mam – iepriekšējais labākais rezul
tāts bija 11. Saeimā – tad bija 21.
Vismazāk sieviešu bija 6. Saeimā,
ko ievēlēja 1995. gadā. Simt depu
tātu vidū bija tikai astoņas sie
vietes, lai gan viena no viņām, po
litoloģe prof. Ilga Kreituse kļuva
par parlamenta priekšsēdētāju.
Atjaunotās valsts laikā kopumā ir
bijuši deviņi Saeimas spīkeri, un

četri no viņiem – sievietes, arī,
kā zināms, pašreizējā Saeimas
priekš
sēdētāja Ināra Mūrniece,
kuŗa bija spīkere arī iepriekšējā
sasaukumā.
Krišjāņa Kariņa vadītajā valdībā
četri no 13 ministru portfeļiem ir
sieviešu rokās, tostarp labklājības
ministre Ramona Petraviča, kuŗa
kādā intervijā jau paguvusi pasū
dzēties, ka pret viņu cilvēki izturas
vissliktāk tāpēc, ka ... viņa ir sie
viete. Nebūs vis taisnība! Savukārt
patlaban Saeimas prezidijā ir čet
ras sievietes un tikai viens vīrietis.
Runājot par sievietēm parlamen
tā, pieminēsim Jūliju Stepaņenko,
kuŗa iepriekšējā Saeimas sasauku
mā kļuva pazīstama kā galvenā
bīdītāja likumam, kuŗā paģērēta
“tikumība” valsts izglītības sistē
mā. 13. Saeimā viņa ievēlēta no
Saskaņas saraksta, taču jau pir
majā dienā paziņoja, ka viņa būs
neatkarīga deputāte.
Kā zināms, Latvijā bijusi arī sie
viete – Valsts prezidente, Vaira
Vīķe-Freiberga (pēc manām do
mām, pati labākā prezidente, kāda mūsu valstij ir bijusi), kā arī
viena sieviete premjerministre –
Laimdota Straujuma. Kopumā
ņemot, sieviešu statuss mūsu valstī
neatšķiras no statusa citur pasaulē.
Arī Latvijā sievietes joprojām pel
na krietni mazāk naudas nekā
vīrieši, it īpaši tā dēvētajās “sie
viešu” profesijās (skolotāja, med
māsa). Seksisms arī nav retums.
Sieviešu diena lai būtu atgādinā
jums, ka tā nedrīkst būt. Sievietes
ir tikpat spējīgas kā “stiprā dzi
muma” pārstāvji, reizēm pat spējī
gākas. Pieminēšu, ka gan Laika
izdevēja, gan arī galvenā redaktore ir sieviete.

Spāņu dejas leģendai Martai Alberingai – 110
Šajos ievadteikumos iezīmējas
vairākas iezīmes, kādēļ jubilāre ir
kļuvusi leģenda. Ar spāņu dejām
Latvijā, protams, iepazinās sen,
pat dejoja šīs temperamentīgās
dejas gan dramatisko teātru un
operu iestudējumos, gan baleta
izrādēs. Taču mēs pazīstam spā
ņu skatuves dejas, kuŗu izpildījums, kā savulaik uzsvēris Jānis Sudrabkalns, ir “pārāk izgrez
nots, afektēts, sastraujināts”, taču,
pēc Martas Alberingas ieskatiem,
spāņu deja, ko viņa apguva spā
ņu meistaru vadībā Parīzē 20. gs.
30. gados, ir gluži cita. “…vienīgi
Aragonas hotā, serenādē un as
turiānā bija straujākas, plašākas
kustības, palēcieni, jāsit ar kājām
ritmi, turpretim tango un citas
izpildāmas uz viena punkta, vie
nīgi ar rokām un kastaņetēm.
Spāņu dejas nav ārišķīgas. Tajās
kustības ir apvaldītas. Jūtu uz
bangojumi, kvēla kaisle un ne
valdāmais temperaments, tas, ko
mēs saprotam ar karstām dien
vidnieku asinīm, ir dziļi paslēpts
dejotājā. Iekšējo pārdzīvojumu
atklāj vienīgi roku un kāju sarež
ģītie ritmi un kustības,” savulaik
šo rindu autoram skaidroja šī
dejas leģenda. Viens no pašiem

redzamākajiem spāņu dejotājiem Eskudero, kurš 1931. gada
12. oktobrī bija viesojies ar kon
certu arīdzan Rīgā, dažkārt uz
stājās, tik tikko paverot priekš
karu, un būtu varējis dejot uz
neliela galdiņa. Vārdu sakot,
Mar
ta Alberinga dejoja tautas
dejas, un tāda Latvijā bija un ir
vienīgā, iekarodama nedalītu sa
jūsmu skatītājos. Diemžēl pēc
abām okupācijām viņa ārpus
bijušās Padomju Savienības ne

varēja braukt koncertturnejās
Eiropā un par Spāniju drīkstēja
tikai sapņot. Tur Marta Alberinga
aizlidoja dziļā vecumā un saņē
ma gandarījumu – Madridē viņu
ierakstīja Spānijas kultūras goda
grāmatā.
Atcerēsimies, ka jubilāre savu
laik bija ieprecējusies slavenajā
Alberingu dzimtā. To viņa nekad neaizmirsa, varas iestādes
par to atgādināja nepārtraukti,
taču viņa bija un palika lepna,

neapkaunodama savu vārdu.
Laikā, kad viņa vairs neuzstā
jās, bet dzīvoja savu vienkārša
cilvēka dzīvi, Marta Alberinga
turpināja vīra čellista Valfrīda
Alberinga sākto kollekcionēšanas
dziņu un mūža pēdējos gados,
precīzāk, 1999. gadā, kad svinēja
savu 90 gadu jubileju, izdarīja
ārkārtīgi dāsnu žestu – visu savu
kollekciju nodeva diviem mūze
jiem – Valmieras novadpētnie
cības mūzejs saņēma 749 priekš
metus, taču visnozīmīgākos an
tikvāros priekšmetus un mākslas
darbus, pavisam 1313 vienības,
ieguva Rīgas vēstures un kuģ
niecības mūzejs, kas iekārtoja
Martai Alberingai īpašu istabu.
Šis dāvinājums bija tik devīgs,
kāds Latvijas vēsturē netika at
kārtots kopš 1773. gada, kad Rīga
saņēma ārsta un bibliofila Niko
lausa fon Himzela mantojumu,
kas bija par pamatu, lai Rīgā
izveidotu pirmo publisko mū

zeju, kas tagad saucas Rīgas
vēstures un kuģniecības mūzejs.
Šādus ziedojumus kā Nikolauss
fon Himzels un Marta Alberinga nav saņēmusi ne tikai Rīga,
bet arī citas Latvijas pilsētas.
Diemžēl. Lai slava un gods abiem!
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Kāds būvē mājas, bet viņš – operas
Komponistam Jānim Lūsēnam – 60!

Daiga Mazvērsīte
“Nav nekādas iedvesmas – tik
sēž un strādā! Iedvesma ir priekš
diletantiem,” man drosmīgi ap
galvoja komponists Jānis Lūsēns.
Savu pārliecību viņš īstenojis
dzīvē – radīti simtiem dziesmu
un to ciklu, mūzikālā teātŗa dar
bi, operas, citu formu skaņdarbi,
daudz instrumentālās mūzikas.
Katrs latvietis taču būs dzirdējis
Lūsēna grupas Zodiaks dziesmas
Taisnība, Tēvu zeme, Tautas laiks,
Manas mīļākās puķes un citas,
protams, arī viņa 1999. gadā uz
vesto rokoperu Kaupēn, mans mī
ļais! Ne tikai togad Jānis izpelnī
jās Gada labākā teātŗa mūzikas
komponista titulu, saņemta Lat
vijas Lielā mūzikas balva, Triju
zvaigžņu ordenis, un šopavasar
nenogurdināmais un ražīgais
skaņradis svin savu 60. jubileju
ar vairākiem koncertiem.
Ja dažam mūziķim pacēluma
posmi mijas ar dīkstāves perio
diem, tad Jānis Lūsēns jau sen
savu domāšanu ir pakārtojis teju
nepārtrauktam darbam. Katru
gadu pa koncertu sērijai, varbūt
jaunam dziesmu albumam, sace
rēta arī simfonija, kuŗas pirmat
skaņojums notika 2017. gadā.
Komponistam ir sava mājaslapa
janislusens.com, kur viņa sacerējumus var noklausīties. Tur arī
gaŗais darbu saraksts, kam, uz
metot skatu, acīs duras latviešu
klasiķu dzejas bagātīgais izman
tojums – Plūdons, Kārlis Skalbe,
Fricis Bārda… Tāpat kā viņi, arī
Lūsēns dvēselē ir romantiķis, ti
kai varbūt paslēpies aiz ironijas
bruņām.
Gatavs iemīlēties vai katru die
nu – tāds pa šo dzīvi iet Jānis, kas

noja, spēlēja teātri, dziedāja korī.
Jāņa mamma – krievu valodas
un literātūras skolotāja, un tieši
viņa dēlu aizveda uz mūzikas
skolu apgūt čellu. Pēc trim stun
dām Jancis paziņoja, ka nekādu
čellu nespēlēs, un ķērās pie sitam
instrumentu spēles. Četrus ga
dus mācījās spēlēt ksilofonu, vib
rofonu, varbūt tāpēc, kā atmiņas
no bērnības, tagad Jāņa koncer
tos bieži piedalās Liepājas zvanu
ansamblis Campanella.

dzēja iet plēšas tīrīt ar smilšpapīru.
Un otra – pilnīgi pretēja puse –
bija ballītes – džeziņš, krogi, kur
vajadzēja uzreiz spēlēt gabalus,
kuŗus pirmoreiz dzirdi.”
Kaut kas no ērģeļu skaņu svi
nīguma atpazīstams vairākās Lū
sēna dziesmās, un atšķirībā no
daudziem amata brāļiem viņš
nekad nav dzinies pēc modernisma par katru cenu, bet guvis
un dāvājis baudījumu klasiskās
harmonijas savienojumā ar izcili

ši, nēsāja kļošenes (bikses ar pla
tiem galiem). Viņš spēlēja taustiņ
instrumentus vietējā jauniešu
grupiņā, kas ieguva nosaukumu
Mazais Menuets – par godu tam
“lielajam” Menuetam, kuŗa reper
tuārā bija Imanta Kalniņa dzies
mas. Tās gribēja atskaņot arī Lie
pājas skolēni, un dziedāja māsas
Renskumbergas – Larisa un Mai
ja, tā pati, kas vēlāk kļuva par
Maiju Lūsēnu. 1977. gadā Lie
pājas teātrī luga Princese Gunde

tāli ērģeļu radinieki. Par pirmo
izmēģinājumu lauku kļuva Rīgas
mūzikas studentu grupa Arka,
kuŗas “dzinējspēks” bija Juris Ku
lakovs, vēlāk Pērkons dibinātājs.
Ar Arku viņi spēlēja klasikas ap
dares modīgā stilā, taču kom
ponēt paši gribēja gan Juris, gan
Jānis. Katrs deķi vilka uz savu
pusi. Un, kad toreiz vienīgās ska
ņu ierakstu studijas Melodija šefs
Aleksandrs Grīva piedāvāja mū
ziķiem ieskaņot franču sinteza
tormūzikas zvaigznes Žana Mi
šela Žāra stila skaņuplati, piekrita
tikai Lūsēns.
Lūsēna jaundibinātā grupa ar
angļu nosaukumu Zodiac strā
dāja tikai studijā, nekoncertēja
un Lūsēna lipīgās melodijas debi
jas albumu Disco Alliance pada
rīja par rekordistu – 20 miljoni
pārdotu plates kopiju, no kuŗiem
daļa gan bija nelegāli eksemplāri. Vissavienības monstrs – kon
cerns Melodija – autoriem neat
klāja tirāžu patiesos apjomus. Un

Zodiaka pēdējais sastāvs. Zigfrīds Muktupāvels, Jānis Lūsēns,
Maija Lūsēna un Aivars Gudrais

katru dienu spēlē klavieres. Arī
Bacha Prelūdijas un fūgas, bet pār
svarā gan savu mūziku. Jāspēlē ir,
lai pirksti neierūsē, un arī tāpēc,
ka mūzika – gan kompozicija,
gan paša koncerti – jau vairākus
gadus ir Jāņa Lūsēna nodarbo
šanās, un lai nestāsta, ka Latvijā
ar mūziku vien nevar izdzīvot!
Vecāki 1959. gada 7. aprīlī dzi
mušo zēnu neierobežoja, jo paši
bija ar plašu interešu loku. Kom
ponista vectēvs, arī Jānis Lūsēns –
un šis vārds dzimtā tiek nodots
no paaudzes paaudzē – bija reži
sors un aktieris. Tēvs – literātūras
un darbmācības skolotājs, glez

Daudz vairāk par bungām Lū
sēnu saistīja klavieres: “Kad biju
mazs puisītis un mācījos Liepājas
mūzikas skolā, jau tad mana gal
viņa sadalījās divās daļās: vie
na
daļa bija tā, kur es septiņos no rīta
gāju uz lielo zāli spēlēt lielo Esto
nia flīģeli – man patika akustika,
patika improvizēt un baudīt ska
ņu.” Vēlāk Liepājas mūzikas vidus
skolas pedagoģes Maijas Ķēniņas
iespaidā jaunietis aizrāvās ar ērģe
ļu spēli, un ar skolotājas atbalstu
tika izmēģinātas visas Liepājas ēr
ģeles: “Trīsvienības baznīcā arī
šad tad uzspēlēju ekskursantiem.
Ja gribēja spēlēt ārpus laika, vaja

skaistām melodijām. Toties kā
zās varēja gan nopelnīt naudiņu,
gan gūt neatsveramu koncert
pieredzi un izturību. Tolaik lieti
noderēja akordeona spēles māka, un, lai nenogurtu plecs, jauneklis pat darināja īpašu statīvu
un kāziniekus varēja dancināt
līdz pat rīta gaismai.
Mūzikas vidusskolā Lūsēns
mācības uzsāka mūzikas teorijas
un kompozicijas klasē, kur pe
dagoga Agra Engelmaņa vadībā
tapa pirmie skaņdarbi un dzies
mas. Par nelielo stipendiju Jānis
pirka skaņuplates, audzēja gaŗus
matus un, kā jau tā laika jaunie-

ga un karalis Brusubārda jau tika
uzvesta ar Lūsēna mūziku.
Kad 1979. gadā mūzikas vidus
skola bija pabeigta, ceļš tālāk veda
uz Rīgu, uz augstskolu, kur par
Jāņa skolotāju kompozicijā kļuva izcilais simfoniķis Jānis Iva
novs. “Konservatorijā instrumen
tēt neiemācījos, pie Ivanova vai
rāk bija tāda jauka parunāšanās,
piemēram, par temu “Kā es ar Stra
vinski dzēru kafiju”, un stunda
jau galā! Tolaik man bija domu
biedru grupa: Artūrs Maskats,
dzejnieks Pēters Brūveris, Māk
slas akadēmijas puiši un meite
nes, klausījāmies visādu mūziku – valdīja tāds aizliegtā augļa
sindroms: kad dabūjām Pende
recka mūzikas plati, to nemaz
nedrīkstēja nest uz Konservato
riju, no rokas rokā ceļoja aizliegtā literātūra. Ārpusstudiju laiks
bija daudz interesantāks un dodo
šāks nekā mācības, tolaik māk
slinieki un dzejnieki daudz vai
rāk savā starpā komunicēja…”
Lūsēnam allaž paticis meklēt
dažādus skanējuma tembrus, un
tolaik modē nāca sintezatori, at

Jānis nenopelnīja lielo rubli no
katras skaņuplates, kā tas varbūt
būtu Rietumos. Kā bija nabaga
students, tā arī palika: “Zvaigžņu
slimība man no tiem plašu mil
joniem nepiemetās, un nauda
tika notērēta ātri vien pa kop
mītnēm un krogiem.”
Disco Alliance skaņdarbu pava
dībā padomju jaunieši dejoja
vairākus gadus, taču nākamais
albums Music In The Universe tā
dus panākumus vairs neguva.
Ansamblis pajuka, jo dažiem tās
dalībniekiem bija jāiet dienēt ar
mijā, bet Lūsēns, pabeidzis augst
skolu, tika norīkots darbā uz Lie
pāju, kā tolaik Padomju Latvijā
bija pieņemts. Darbs kaulus ne
lauza – jaunais komponists kļuva par bijušā orķestra, tagad – vo
kāli instrumentālā ansambļa Nep
tūns vadītāju zvejnieku kolchozā. Komponists, protams, spēlēja
sintezatoru, bet bija arī bungas
un ģitāra – kā jau rokgrupā pie
deras.
(Turpinājums 9. lpp.)
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Āfrikas skola jeb Kā būt laimīgam,
kad tev gandrīz nekas nepieder

Mārcis Kalniņš
(Turpināts no Nr. 9)
Ja tev gadījies uzdot jautājumu,
atbilde uz kuru sarunas biedram
kaut kāda iemesla dēļ nav iespē
jama vai zināma, viņš to nekādi
neliks manīt. Vieglākais veids, kā
pārliecināties, ka saņemtā atbilde
nav “formāla pieklājība”, ir jautā
jumu pārfrazēt un nekavējoties
uzdot atkārtoti. Atbildei sakrītot
ar sākotnējo, pastāv varbūtība, ka
iegūtā informācija būs ticama.
Reiz TV reālitātes šovam līdzī
gā pārgājienā uz pasaules malu
(vietējo izpratnē) jeb ceļā uz nā
kamo Gvinejas līča zvejnieku cie
matu Atlantijas okeana krastā, kur
kraujas malā taka negaidīti izbei
dzās, sajutu vajadzību pēc atspir
dzinājuma. Ciematā, kuŗu savā
varā bija pārņēmuši bērni, jo pie
augušie snauda kur kuŗais, uz
meklēju vienīgo bāru. Kā vairums
Ganas lauku bāru, arī šis, vairāk
atgādināja jebkāda tipa preven
cijas iestādi, nevis vietu patīkamai laika pavadīšanai. To vadīja
un vienlaikus savu rāpojošo brāli
pieskatīja gadus divpadsmit vecs
zēns. Lai gan viņš izskatījās jau
nāks, nekā iepazīstoties bija mi
nējis, zēns teicami tika galā ar
pienākumiem: vienlaikus atrodot
cigaretes iereibušam un nepacie
tīgam opim, nomierinot raudošo
brāli un pārdodot alu man. Bāra
sienas bija aplīmētas ar katoļu
propagandu un virs letes karājās
no plastmasas veidots alfabēts,
kuŗu bāra saimnieks teicās zinām.
Pateicoties literātūrai un kino,
eiropieši mēdz iztēloties Āfriku

kā briesmu pilnu kontinentu, par
galvenajiem draudiem minot tro
pu slimības, indīgas čūskas, plēsī
gus zvērus, badu, primitīvu vese
lības aprūpi, kaŗus un nemiernie
ku bandas. Labi apzinos, ka dau
dzi no uzskaitītajiem riskiem pa
stāv. Āfrika mudina atrast izeju
no strupceļiem, kuŗos pārgalvības
vai nezināšanas dēļ nonāku, ne
dodot vietu bailēm, kas vieno kā
baltos, tā melnos. Baiļu kontrole
Āfrikā ir būtiska izdzīvošanas ie
maņa un ir vismaz tikpat svarīga
kā stresa kontrole Eiropā. Visai
bieži baltie baidās no melnajiem,
bet tieši tādas pašas bailes un ne
uzticība eksistē pretējā virzienā.
Labākais veids, kā tikt galā ar bai
lēm, ir, zibenīgi izvērtējot situā
ciju, tai atbildēt: ja tiec sveicināts,
sniedz roku un parādi, ka pārzini sarežģīto Āfrikas trīsdaļīgo

rokasspiediena kustību (rokas
spiediens atšķiras dažādās valstīs,
tomēr gandrīz vienmēr tas ir trīs
daļīgs, izņēmums var būt subkul
tūru pārstāvji). Ja tiec provocēts,
atbildi ar joku, visbiežāk to no
vērtēs vai arī varēsi izmantot ap
jukuma brīdi, lai nozustu. Smiekli ir labākais veids, kā nodibināt
kontaktu, kamēr vissliktākā stra
tēģija ir izlikties “neredzamam”,
tad labāk laikus sameklēt šādām
situācijām kabatā noglabāto sīk

naudu. Ātri pieejama sīknauda
mani ir glābusi no nepatikšanām
neskaitāmas reizes, īpaši, ceļojot
Dienvidāfrikā.
Vēl daži vecāko kursu studen
tiem apgūstami problēmjēdzieni ir dzīvība, nāve un liktenis.
Āfrikāņu izpratnē neviens nav
kungs pār savu likteni, arī dzīvībai
te ir cita, daudz mazāka vērtība
nekā Eiropā. Viņuprāt, par šiem
jautājumiem nav jēgas domāt,
kur nu vēl runāt, jo tie ir Dieva
pārziņā. Tā kā man nav bijusi ie
spēja plašāk diskutēt par šīm tē
mām, pieļauju, ka āfrikāņi likteni pieņem pazemīgāk, jo reti ir
pieejama jebkāda atbalsta sistēma
(ātrā palīdzība, policija, sociālie
dienesti utt.), un ārkārtas situā
cijās atliek paļauties vienīgi uz
sevi vai augstākiem spēkiem. Kā
nestandarta situācijās, kad nav
skaidrs, iepriekš aprakstīts rīcības
plāns, mēdza teikt mans boss,
kuŗš ilgstoši bija dzīvojis Mali un
strādājis lielā starptautiskā uzņē
mumā: “Chapter Five: Find your
own solution!” (Piektā nodaļa:
Atrodi savu risinājumu!)
Arī toreiz Gambijā, kad nopiet
ni saindējos un gulēju ar augstu
temperatūru, vietējie ciematnieki
teica, lai atslābstu, dzeru ūdeni
un mēģinu gulēt, jo par mani pa
rūpēsies Allah. Tobrīd nebiju sa
jūsmā par šādu situācijas risinā

jumu un ar mokām “Lonely Pla
net” atradu amerikāņu slimnīcas
kontaktus, kur lūdzu taksistam
mani nogādāt. Toreiz viss beidzās
labi. Nakts slimnīcā bija īpaši ko
lorīta un būtu atsevišķa stāsta
vērta, tomēr novērtēju, ka vaja
dzīgās analīzes tur varēja veikt
nepilnas stundas laikā.
Kādā dienā, kad Āfrikas ekspe
dīcija tuvojās noslēgumam, sa

jutu neizskaidrojamu vajadzību
apgūt pašaizsardzības prasmes.
Kā savu cīņu mākslas pasniedzēju noalgoju bēgli no Ziloņkaula
krasta. Azartisks un neatlaidīgs
skolotājs, kuŗš, acīmredzami, dzī
vē daudz bija pieredzējis, bet va
lodu barjeras dēļ nevarēja (bet
varbūt negribēja) par to pastāstīt.
Pēc treniņiem bieži domāju par
gandrīz katra cīņas paņēmiena
noslēgumu: 1-2-3-kill! (1-2-3-sit
nost!), kad visā nopietnībā sko
lotājs demonstrēja vairākus vei
dus, kā fiziski iznīcināt pretinieku.
Ar labiem panākumiem trenē
jamies, līdz pēdējā treniņā netī
šām tika izsists mans apakšžoklis
un vairs neaizvērās tā, kā tam pa
redzēts. Tā kā zobārsti un žokļu
ķirurgi Āfrikā apkārt nemētājas,
saviem spēkiem pūlējos dabūt
žokli atpakaļ, līdz pēc trīs dienām
tas atgriezās savā vietā ar vieglu
krikšķi.
(Turpinājums sekos)
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Kāds būvē mājas, bet viņš – operas

(Turpināts no 7. lpp.)
Un dziedātāji arī tika iz
mē
ģināti vairāki – piemēram, Aivars
Brīze, kurš gan vēlāk devās uz
Līviem, toties Maija Rens
kum
berga palika. Viņa bija beigusi
Rīgas Operetes teātra kursu, sko
lodamās par dziedošu un dejo
jošu aktrisi, kādu laiku strādāja
Rīgā, līdz nejauši uz ielas atkal sa
stapa labu laiku neredzēto Jāni.
Viņi apprecējās samērā drīz, var
būt pašiem negaidīti, taču bez šī
radošā dueta Lūsēna 80. gadu
daiļrade nekādi neliekas iespē
jama.
Lūsēns metās tolaik aktīvajā
Latvijas roka un popmūzikas vir
pulī. Tapa rokoratorija ar Omāra
Haijama vārdiem, cikls rokgru
pai ar Jāņa Baltvilka dzeju 1983.
gadā. Divus gadus vēlāk sacerēts
cikls ar Māra Melgalva dzeju un
cikls Latviešu fabulas ar latviešu
dzejnieku – klasiķu vārsmām.
Īpašs notikums bija 1985. gadā
Liepājas teātrī iestudētais Lūsēna mūzikls Māte un neitronbum
ba ar padomju ekspresīvā dzej
nieka Jevgeņija Jevtušenko vārs
mām. Tieši tur pirmoreiz uz
skatuves dziedāja jauneklis vārdā
Zigfrīds Muktupāvels, kuŗš jo

projām dēvē Lūsēnu par savu
komponistu.
Jaunais Maijas un Zigfrīda duets –
un latviešiem jau vispār ļoti patīk dueti – ļoti sajūsmināja Lūsē
na grupas koncertu apmeklētā
jus. Aizgājuši no Liepājas, viņi
mainīja ne tikai saimniekus, bet
arī nosaukumu – atgriezās pie
Zodiaka, šoreiz latviskā izteiks
mē. Divus gadus pēc kārtas,
1987. un 1988. gadā, Lūsēna va
dītais ansamblis izcīnīja galveno
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Jānis Lūsēns ar mammu Veltu

balvu tolaik visslavenākajā Lat
vijas festivālā Liepājas dzintars.
Mikrofona aptaujā ’88 6. vietā ie
rindojās Jāņa dziesma Tautas laiks
ar Imanta Ziedoņa dzeju – togad Muktupāvels to miljonu acu
priekšā nodziedāja arī Vissavie
nības jauno dziedoņu konkursā
Jūrmala ar Latvijas sarkanbalt
sarkanā karoga nozīmīti pie ža
ketes atloka. Lūsēna tā laika pa
triotiskās, pacilājošās kompozi
cijas ļoti labi iekļāvās Atmodas
gaisotnē, skaņradis likās brīvības
uzlādēts un, protams, līdzīgi ci-

tiem rokmūziķiem ļāvās kaislī
bām, kad tādas uzbangoja.
80. gadu nogalē ceļš ved uz
trimdas latviešu mītnes valstīm.
1990. gadā Jānis ar saviem mūzi
ķiem pirmoreiz devās koncertēt
uz ASV, kur viņu lielākie draugi
un atbalstītāji bija grupa Akacis.
Līdzīgi kā citiem latviešu ansam
bļiem tolaik, arī Zodiakam šis
brauciens nepalika bez sekām.
90. gadu sākumā grupa pajuka,
Muktupāvels pievērsās dejoja
mai mūzikai ar jaunizveidoto
ansambli Bet Bet, Lūsēns turpi

nāja mūzicēt un radīt divatā ar
Maiju. Viņi sāka iestudēt bērnu
mūzikas programmas. Tapa arī
skaistas, romantiskas dziesmas,
kā Mēs būsim tā ar Māras Cielē
nas vārdiem. Dzejolis Baltais solī
jums, dziesmā iemūžināts ar pir
majām rindiņām Mēs būsim tā,
ir ļoti iemīļots abpus okeāna lat
viešu sabiedrībā, skandēts kā
dzeja un arī Lūsēna dziesma.
90. gados skaņradis nopietni
pievērsās vokālsimfonisko darbu
rakstīšanai, sadarbojās ar Latvi
jas Radio kori un Rīgas Doma
zēnu kori. Lūsēna dziesmas vai
rākkārt skanējušas dziesmu svēt
kos, bet šis gadsimts lielākoties
aizritējis zem mūzikālā teātra
zīmes. 1999. gadā radītā rokope
ra Kaupēn, mans mīļais aizsāka
sadarbību ar dzejnieci Māru Zā
līti. Tās turpinājums bija mūzi
kālās izrādes Nacionālajā teātrī
Indriķa chronika, Sfinksa (par pa
reģi Finku), Hotel Kristina (pēc
Blaumaņa Ugunī motīviem), kā
arī divi mazajiem klausītājiem
adresēti lieldarbi – Putnu opera
un Leļļu opera. Mūzikli Īkstīte,
Neglītais pīlēns, Agrā rūsa, Ceplis,
Sniega karaliene, Meierovics aplie
cināja Lūsēna melodiķa un instru
mentētāja talantu. Kā īsts celt
nieks viņš no saviem mazajiem
ķieģelīšiem – melodijām – cēla
skaistas pilis. Jānis nebaidījās
riskēt, sasaucot iestudējumiem
pats savu dziedoņu un aktieru
sastāvu. Lūsēns atklāti kritizējis
Latvijas kultūrpolītiku, kas dāsni
ar naudu apveltī atsevišķus teāt
rus, arī čaklus projektu rakstī
tājus, laupot iespēju mūziķiem
pelnīt tikai ar sava darba kvalitāti.

Daudz par mūziķi lasāms tikko
uz jubileju izdotajā Ingunas Bau
eres grāmatā Jānis Lūsēns Trešais.
Ar mūziku pirkstu galos. Tur arī
uzgāju stāstu par to, ka Lūsēns
80. gadu beigās devies līdzi ak
tierim Varim Vētram uz Angliju,
ar domu piepelnīties. Tur sācies
ceļojums aizvedis uz Vāciju, kur
rūpes par māksliniekiem uzņē
mušies tautieši. Puiši remontēja
dzīvokļus, mašīnas, Maija salau
za kāju, Jānis no kreņķiem dzēra.
Ziemassvētki svinēti kopā ar fir
mas Volkswagen darbiniekiem,
kas ciemojušies pie Bruņa Rube
sa. Varis spēlēja ģitāru, Jānis kla
vieres, un, kad viesi padzirdēja,
ka šim izdoti 20 miljoni skaņu
plašu, kļuva mēmi! Nu jau ilgi
Lūsēns ne tikai nelieto alkoholu,
bet arī neēd gaļu, no kā viņa
mūzika gan nav kļuvusi bezmie
sīga. Vien ieguvusi augstāku li
dojumu, kam palīdz arī slavenā
Dāvida Kļaviņa darinātās vien
stīgu klavieres Una Corda. Mīles
tību pret jaunu tembru meklē
jumiem Jānis nezaudēs nekad,
un joprojām katru dienu viņš
gatavs iemīlēties. Ja ne sievietē,
tad Latvijas dabas skatā.
Viņš nav no tiem pasaules
klaidoņiem, kas traucas pa da
žādu zemju koncertzālēm savu
varēšanu pierādīt. Kā īsts saim
nieks Jānis prot rūpēties par sa
vām mājām – jau pārdesmit gadu
kādreizējais liepājnieks nogrun
tējies Vidzemē: vispirms nopirka
māju Raunā, tagad ir apmeties
netālu no Raganas, dzīvo Lojas
upītes krastā, kur iekopj ne tikai
mūzikas druvu, bet arī atkal
kādu mūsu zemītes gabaliņu…

Lielās mūzikas balvas 2018 laureāti
2019. gada 5. martā Latvijas
Nacionālajā operā skanīga un
saturīga koncerta gaitā tika pa
ziņoti Latvijas galvenās mūzi
kas balvas laureāti.
Balvu “Par mūža ieguldījumu”
saņēma dziedātāja Maija Krīgena.
Nominācijas “Gada koncerts”
laureāts ir Jūrmalas festivāla at
klāšanas koncerts “Dzimuši Lat
vijā”, kas notika 24. jūlijā Dzin
taru koncertzālē. Solisti – Miks
Akots, Daniils Bulajevs, Kalvis
Kalniņš, Kristīne Opolais, Vineta
Sareika un Ksenija Sidorova,
Latvijas Simtgades jauniešu sim
foniskais orķestris un diriģents Sigvards Kļava un dzejniece Inese Zandere saņem balvu par “Zemgales
Ainārs Rubiķis.
gredzenu”
Par labāko “Gada jaundarbu”
Lielo mūzikas balvu 2018 saņēma Georgs Pelēcis par skaņdar
bu – Septiņi Knuta Skujenieka
dze
joļi soprānam, klarnetei un
klavierēm Ne gudrība, ne dusmas
nenāk prātā, kuŗa pirmatskaņo
jums notika 11. augustā Mazajā
Mežotnes pilī, piedaloties Evijai
Martinsonei, Guntim Kuzmam
un Agnesei Egliņai.
“Par izcilu sniegumu gada gaŗumā” sudraba statuete nonāca
pie Valsts kameŗorķestra Sinfo
nietta Rīga. Katēgorijā “Gada uz
vedums” laureāts ir koncertuzve
dums “Zemgales gredzens”, di
riģents Sigvards Kļava, režisors
Iveta Apkalna sarunājas ar Normundu un Gunu Šnē
Roberts Rubīns.

Mūzicē čelliste Margarita Balanas

“Par izcilu darbu ansamblī” lau
reāta godā tika klarnetists Jānis
Tretjuks.
“Par izcilu interpretāciju” Lielo
mūzikas balvu 2018 saņēma klar
netists un diriģents Guntis Kuz
ma par Ādolfa Skultes Piektās
simfonijas atskaņojumu 20. jan
vārī Lielajā ģildē (kopā ar LNSO)
un solopartiju Sebastiana Fager
lunda Klarnetes koncertā, kas
notika 5. maijā Latgales vēstnie
cībā GORS (kopā ar Sinfonietta

Rīga un diriģentu Normundu
Šnē).
“Gada jaunais mākslinieks”
laureāte ir klarnetiste Anna Gā
gane.
“Publikas simpātijas balvas” ie
guvējs tika noskaidrots balso
jumā portālā DELFI. Visvairāk
punktu ieguva katēgorijas “Gada
uzvedums” nominants – koncert
izstāde “Kalpotājs. Blumbergs.
Kamēr…”, diriģents Jānis Lie
piņš, režisors Viesturs Kairišs.

10

BRĪVĀ LATVIJA Nr. 10 (1572)

2019. gada 12. – 18. marts

mē n e š a pr i e k š m e t s mar t ā

Latviešu sportisti ārvalstīs
2019. gadā ik mēnesi Rīgā, Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas vesti
bilā, apmeklētāji var iepazīties ar
vienu priekšmetu no mūzeja “Lat
vieši pasaulē” krājuma. Katrs no
izstādes priekšmetiem atspoguļo
kādu īpašu stāstu par latviešu
dzīvi ārpus Latvijas. Šis stāsts arī
tiek publicēts ik mēnesi presē.
Izstādi “Mēneša priekšmets”
2019. gadā atbalsta Latvijas Uni
versitātes Literātūras, folkloras un
mākslas institūts un Latvijas Na
cionālā bibliotēka.

spēles līmeni, ieviesdami jaunus
paņēmienus. 1954. gada Olim
piskajās spēlēs Austrālijas vīriešu basketbola komandas sastāvā
bija trīs latvieši.
Mūzejs “Latvieši pasaulē” mek
lē priekšmetus (uniformas, treniņtērpus, apbalvojumus utt.), stā
s

tus, dokumentus un fotogra
fijas, kas atspoguļo ārzemju lat
viešu sportistu gaitas.
*
Zinaida Liepiņa (1907-2000)
jaunībā bija Latvijas vieglatlēte,
kuŗa ar labiem panākumiem pie
dalījās sacīkstēs 60 m un 100 m
skriešanā, tāllēkšanā, augstlēkša
nā un pieccīņā. Viņas spožākais
sasniegums – viena no pirmajām
sievietēm, kas pārstāvēja Latvi- Zinaidas Liepiņas iegūtais kauss –
jas valsti Olimpiskajās spēlēs – Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes
100 m skrējienā IX Olimpiskajās ceļojošā balva sportistiem

Starp bēgļiem, kuŗi atstāja
Latviju Otrā pasaules kaŗa laikā,
bija arī izcili sportisti. Daļa no
viņiem atsāka sportot bēgļu no
metnēs Eiropā un turpināja pēc
pārcelšanās uz jaunajām mītņu
zemēm, kur sporta spēles kļuva
par veidu, kā nodarbināt latviešu
jaunatni un dot iespēju viņiem
regulāri satikties un darboties ko
mandās. Daži latviešu sportisti
sasniedza augstus rezultātus na
cionālajā vai pat starptautiskajā
līmenī, pielietodami Latvijā iegū
tās sporta iemaņas jaunajās mīt
ņu zemju sportistu sacīkstēs. Daž
Hamiltonas Daugavas Vanagu sporta klubs “Sparta” Kanadā
kārt latviešu sportistiem izdevās
1954. gadā.
būtiski ietekmēt sporta standar
tus mītņu zemēs – piemēram,
Austrālijā ir atzīts, ka latviešu un
spēlēs Amsterdamā 1928. gadā. kauss palika pie Zinaidas.
lietuviešu ieceļotāji pēc Otrā pa Zinaida Liepiņa uzvar skriešanas sacīkstēs Liepājā, 20. gs. 20. Zinaida apprecēja Valdemāru
1946. gadā Zinaida ar ģimeni
saules kaŗa pacēla basketbola gadi. No Latvijas Sporta mūzeja krājuma.
Zāgeru 1934. gadā. Viņi izbrauca no bēgļu nometnes Vācijā pār
no Latvijas bēgļu gaitās 1944. ga cēlās uz ASV, Pensilvānijas pa
dā, Zinaida paņēma līdzi šo sud valsti, kur nodzīvoja līdz mūža
raba kausu, ko bija izcīnījusi beigām. 2015. gadā Zinaidas
Sastādījis Kārlis Pētersons
pieccīņā 1926. gadā. Tā kā tās meita Ileana Jones kausu uzdāvi
bija pēdējās šāda veida sacīkstes, nāja mūzejam “Latvieši pasaulē”.
1
2
3
darbavieta. 5. Mozambikas
galvaspilsēta. 6. Pilsēta Gru
4
zijā. 8. Daugavas pieteka.
5
6
8
9
7
9. Kon
ferences darbības
10
periods. 14. Īsi, pamācoši
satīriska rakstura stāsti.
Daugavas Vanagu Limbažu nodaļa 16. martā no plkst.11 līdz 13
11
12
15. Sena ukraiņu cilmes tradicionāli aicina ikvienu piedalīties gājienā no Rīgas Sv. Jāņa baz
deja. 17. Dzelzceļa stacija nīcas pa Kaļķu ielu līdz Brīvības laukumam un nolikt ziedus pie Brī
posmā Rīga – Ērgļi. 18. Ar vības pieminekļa. No 1998. gada līdz 2000. gadam 16. marts bija Lat
13
14
15
oglekli bagāts cietais kuri vijas Saeimas apstiprināta Latviešu leģionāru piemiņas diena. Tomēr
18
19
20
16
17
21
nāmais. 20. Apdzīvota vie tika svītrota no oficiālā valsts piemiņas un svētku dienu kalendāra.
ta Ak
nīstes novadā. 21. Tas bijis nepieciešams, lai Latvija tiktu uzņemta ES un NATO, kur
22
Laiska. 27. Zviedru inženie viens no mājasdarbiem bijis – “eiropeiska skatījuma uz pagātni vei
24
23
ris, ķīmiķis (1833-1896). došana, atsakoties no leģionāriem kā vēstures varoņiem, un šī diena
29. Valsts galvaspilsēta Ei nav atzīmējama valstiskā līmenī, piemiņa godājama ģimenes lokā un
25
ropā. 31. Pamatteze, kas ir dažādu nevalstisko organizāciju rīkotos atceres pasākumos.” Arī
27
28
29
26
pamatā citu težu pierādī biedrība „Nacionālo kaŗavīru atbalstam” 16. martā no plkst. 7
jumiem. 32. Pilsēta Kana līdz 13 rīkos sapulci Rīgā, Brīvības laukumā, lai atgādinātu par
30
31
32
dā, osta pie Ontario ezera. 1944. gada kaujām, skaidrotu Latvijas un Otrā pasaules kaŗa vēsturi.
33
34
33. Ekvadoras galvas
pil
Jelgavas pilsētas bibliotēkā atklāta ceļojošā izstāde “Latviešu
sēta.
34.
Aktu
zāle
augst
Dziesmu
svētki ārpus Latvijas”, kas apskatāma līdz 31. martam. Tā
36
35
37
skolā. 36. Apdzīvota vieta veltīta vairāk nekā 70 gadu svētku tradicijai ārzemēs. Ar izstādi bied
38
Vecumnieku novadā.
rība “Latvieši pasaulē – mūzejs un pētniecības centrs” piedāvā ieska
tīties Dziesmu svētku norisēs trimdā un dzīvotspēju dažādos laikos
39
40
un vietās visā pasaulē. To veido fakti, fotografijas un svētku dalībnie41
Krustvārdu mīklas
ku stāsti. Izstāde pirmo reizi izrādīta 2018. gada jūlijā Pasaules latvie(Nr. 9) atrisinājums
šu dienā XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā.
Līmeniski. 1. Lodlampas. 6. Tika demonstrēta arī Askolda Saulīša dokumentālā filma “Dziesmu
Lori. 7. Irbe. 9. Montieris. vara”.
Līmeniski. 4. Vēsturisks no
 rakstnieks (1799-1850). 26. Spor 10. Pori. 12. Debijas. 13. Less. 18.
Litenes pagasta pārvalde atklātā izsolē PĀRDOD nekustamā
vads Grieķijas vidienē. 5. Lat ta spēle. 28. Sabiedriskās pirtis Rumba. 19. Pakts. 21. Rīmes. 22. īpašumā “Nometnes” ietilpstošās zemes vienības, aizaugušo meža
viešu gleznotājs (1907-1982). 7. Senajā Romā. 30. Rasu nevien Mārciena. 23. Eleganta. 25. Tinis. cirsmu četru hektaru platībā ar mērķi to labiekārtot. Sakopšanas
Vērtspapīra daļa. 10. Gaŗš sievie līdzības piekritējs. 35. Amatper 26. Saldo. 27. Troks. 28. Ikss. 30. darbi notiks 27. aprīlī Lielās talkas laikā. Ir iecerēts līdz 14. jūnijam
šu apmetnis bez piedurknēm. sonas paziņojums, rīkojums Se Koknese. 33. Paks. 37. Glicerīns. Latvijas armijas vasaras nometnes vietā izveidot Piemiņas parku.
11. Jūras laupītāji. 12. Lakstaugi najā Romā. 37. Viens no leģen 38. Arfa. 39. Ieva. 40. Skageraks.
Jelgavas novada dome bez atlīdzības nodevusi Latvijas Lauk
ar dzeļmatiņiem. 13. Balsti, uz dārajiem Romas dibinātājiem.
Stateniski. 1. Lima. 2. Dante. saimniecības universitātei (LLU) īpašumu “Pēterlauku lauki”
kuŗiem nostiprināti lielgabalu 38. Tēls E. Zālītes romānā “Agrā 3. Abinieki. 4. Parma. 5. Sist. 6. (34 hektari Platones pagastā), kur jau vairāk nekā 50 gadus norit
stobri. 16. Novada centrs Latvijā. rūsa”. 39. Atlaide no rēķina par Loto. 8. Ergs. 10. Parametri. 11. Latvijai un Eiropai nozīmīgu zinātnes pētījumu izstrāde. Savukārt
19. Latviešu gleznotāja (1939). maksāšanu pirms termiņa. 40. Rembrants. 14. Edmontona. 15. pašvaldība bez atlīdzības pieņem LLU piederošo 0,35 hektarus lielo
22. Operas, operetes literārais ASV pavalsts. 41. Neteikt taisnī Sasnausks. 16. Patiesa. 17. Fre nekustamo īpašumu “Lietuvas šoseja-Klibķoči” Platones pagastā, uz
teksts. 23. Latviešu rakstnieks bu.
gate. 19. Pants. 20. Salto. 24. Klin kuŗa atrodas pašvaldības ceļš. Tas turpmāk būs novada īpašumā.
(1871-1911). 24. Pūšamais mūStateniski. 1. Konditorejas iz tene. 29. Kosa. 31. Olita. 32. Stīga.
zi
kas instruments. 25. Franču strādājums. 2. Nedroša. 3. Brīva 34. Kuba. 35. Ogas. 36. Osis.
Īsziņas sagatavojusi Valija Berkina

Krustvārdu mīkla
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Par ko vēstīja Brīvā Latvija
1. numurā 1986. gada 6. oktobrī

Mīļie lasītāji!
Jūs turat rokā pirmo “Brīvās
Latvijas” numuru. Tam ir jāatvieto jūsu ilgus gadus lasītie laik
raksti “Londonas Avīze” un “Lat
vija”. Šādā reizē pienākas pateik
ties daudziem abu šo laikrakstu
redaktoriem, sūrā darba veicē
jiem. Visus te neminot, lai šis
paldies aizsniedz pēdējos: Jāni
Andrupu Londonā un Ēriku
Bernovsku Eitinā.
Par abu mūsu Eiropas avīžu
apvienošanu ir spriests jau ga
diem. Lasītāju skaitam samazi
noties, auga nepieciešamo pie
maksu summa. 1986. gadā tā jau
sasniedza, pa abām avīzēm kopā, apmēram 70 000 DM. Līdz ar
to mūsu zemju pārstāvniecībām
un organizācijām bija jāatrod cita
ekonomiskā baze.
Nav viegli – un ne vienmēr
vēlami – pārstāt lasītājiem mīļā
laikraksta izdošanu. “Brīvās Lat
vijas” veidošanās un abu laik
rakstu apvienošanās posms nav
bijis viegls, bet pilns zināmām un
arī apslēptām likstām.
Jaunajai avīzei, šodien iznākot,
ar savu pirmo numuru ir uzlikta
liela atbildība: nepievilt lasītājus
un rast ekonomiski pieņemamu
atrisinājumu.
Par avīzes saturu runājot, redakcija var tikai vēlēties saņemt
lasītāju akceptu – uz aplausiem
būtu par daudz un par agru ce
rēts. Katrā ziņā redakcija centī

sies, lai “Brīvā Latvija” vei
dotos par brīva cilvēka, rie
tumu demokratijās mītošā
latvieša avīzi – pretstatā jo
projām okupantu gara pie
sārņotajai presei dzimtenē.
Ekonomiskā plāksnē laik
raksta sākuma posms jo
projām nesīs zaudējumus
tā izdevējiem: Latviešu
Centrālai padomei Vācijā, Latviešu Nacionālai
padomei un Daugavas
Vanagu fondam Lielbri
tanijā, Latviešu Nacionā
lam fondam, Latviešu
Palīdzības komitejai un
Zviedrijas latviešu Centrālai padomei Zviedrijā.
Bet redakcija un laik
raksta valde darīs iespē
jamo, lai pašreizējo ap
mēram 2100 abonentu skaitu palielinātu un
lai aizkavētu līdzšinējās
cenas pieaugumu.
Mēs apzināmies, ka
to iespēsim tikai tad,
ja jūs, mīļie lasītāji,
būsit apmierināti un
teiksit saviem drau
giem un paziņām:
“Lasīsim mūsu ko
pējo latviešu laik
rakstu Eiropā!”

arī materiāli, veicot mērķa ziedojumus.
Šis ir unikāls projekts, kuŗam nav analoga pasaulē.
Mēs tveŗam pasaules aizejošo vēsturi, par centrālo asi,
ap kuŗu viss griežas, liekot Latviju.
Tas varbūt ir ambiciozi, bet – kuŗš gan darīs, ja ne mēs paši?!

www.nekropole.info!

Visas Latvijā iznākušās grāmatas
varat iegādāties pie LIELĀKĀ
grāmatu tirgotāja

“LATVIJAS Grāmata”
SIA “L. Grāmata”
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Tālr. +371 67223294
Tālrakstis +371 67227248
E-pasts: lgramata@lgramata.lv

reklāmas cenas Latvijā
Cena – 1,15 eiro
par cm2 ierāmējumā
Atlaides par reklāmas
publicēšanas biežumu:

Pasta adrese:
Ģertrūdes iela 27
Rīga, LV - 1011
Tālrunis + 371 67326761
Tālrakstis +371 67326784
Darba laiks:
Pirmdien – 9-17
Otrdien – 9-17
Piektdien – 9-13

BRĪVĀ LATVIJA
Latvijas reģ. nr. 1144.
Rietumeiropas latviešu laikraksts,
iznāk sestdienās, 48 reizes gadā.
Redaktore: Ligita Kovtuna
Brīvā Latvija redakcija: Ģertrūdes iela 27, Rīga,
LV-1011 (Darba laiks P.,O: 9-17, Pk.: 9-13)
Tālr. (redakcijā) +371 67326761, +371 29439423,
Tālrakstis: +371 67326784.
e-pasts: redakcija@brivalatvija.lv

Veltījums Brīvās Latvijas
pirmajam numuram
Nekropole.info

Brīvā Latvija

Atkārtojot vienu un to pašu
reklāmu 2 reizes, paredzēta
atlaide 10 % apmērā no
parastās cenas.
Atkārtojot vienu un to pašu
reklāmu 3 reizes, – 15 % no
parastās cenas.
Atkārtojot vienu un to pašu
reklāmu 4 reizes un vairāk,
– 20 % no parastās cenas.
PRIVĀTSLUDINĀJUMIEM:
0,60 eiro par 1 cm2
ierāmējumā.
SĒRU SLUDINĀJUMS:
NB! 60 eiro

Izdevēju vārdā:
Jānis Muchks

Aicinām atbalstīt virtuālo enciklopēdiju

11

Rīts iznāk ar sarkanu puķu dūnu
kvēlēm un liliju atspīdumu maigo rotu
un ietērpj mani spīdošās drānās no galvas
līdz kājām, kā nākdams no kādām greznām
mājām un vesdams mani uz kādām nezināmām
mājām sapostu kā jaunekli kāzām.
Esmu izpušķots ar pirmajām putnu dziesmām
un dzisušas nakts elpojienu lēnu, ar savu
nedzimušo ēnu un iesvaidīts ar rīta lūgšanu
balzama smaržu, ar debesu žēlastības garšu.
Rīts izņem no manām rokām dusmu spēku
un liek pirkstiem slīdēt pār kokles stīgām ar
aizlidošanai sapulcētām bezdelīgām.
Un tādu mani rīts pieved pie dienas nežēlīgā
altāra – sataisīties nolikt cīniņā iegūtā
un zaudētā balvu – Arī savu galvu.
Andrejs Eglītis
1986. gada augustā,
Stokholmā

www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com @briva_latvija

www.brivalatvija.lv

Administrācija: Sarmīte Janovskis (admin.)
Lilac Cottage, 18 Lauds Road, Crick Northants.
NN6 7TJ. Tālr. 01788823438, fakss 01788822441.
Kārto visas sēru un citu sludinājumu maksas;
pieņem Rietumu abonementus, izņemot
Vācijas un Zviedrijas.
Abonementa maksa:
Brīvās Latvijas digitālo versiju
varat pasūtināt tāpat kā līdz šim.
• par 12 mēn. (48 nr.) EUR 55 (550 SEK)
• par 6 mēn. EUR 30 (300 SEK)
• 1 nedēļu EUR 2 (20 SEK)
To varat izdarīt caur Brīvās Latvijas mājas
lapu: http://www.brivalatvija.lv/abone-interneta.
Izdrukājot iespējama krāsaina versija.
Tiem Brīvās Latvijas lasītājiem, kuŗi tomēr
vēlas lasīt avīzi drukātā versijā, piedāvājam pa
sūtināt Amerikas latviešu avīzi Laiks – tie paši
48 numuri gadā, 20 lappuses, to skaitā 8 lpp. tās
pašas, kas kopš 2001. gada bijušas ko
pīgas
abām avīzēm.
Iespēja saņemt Laiku pa gaisa pastu no ASV.
• par 6 mēn. – EUR 186
• pa parasto pastu no Latvijas – 6 mēn. EUR 86
Ik gadu dāvanā – Laika Mākslas kalendārs!
Samaksa: naudu ieskaitot SIA VESTA-LK
kontā: AS SEB banka, kods UNLALV2X, nr.:
LV80UNLA0050016243516, ar piezīmi LAIKS
un norādot vārdu, uzvārdu un adresi.
Latviešu organizāciju un privātie sludinājumi
maksā EUR 6,- par 10 mm augstu vienslejīgā pla
tumā aizņemtu telpu. Sēru sludinājumi (10,6 cm
x 7 cm) EUR 60,Komerciālie sludinājumi EUR 12 par 1 slejas cm.
Atlaides atkārtotām reklāmām.
Ar autora vārdu, iniciāļiem vai segvārdu parak
stītos rakstos izteiktās domas nav katrā ziņā arī
redakcijas domas. Par līdzstrādnieku honorāriem
nepieciešama iepriekšēja vienošanās. Par publi
kācijās minēto faktu precīzitāti atbild autors.
Lūdzam ziedojumus iemaksāt:
Biedrības Laiks-BL kontā – SEB Banka,
nr.:LV60UNLA0050018705154, vai,
sūtot naudu vai čeku Brīvās Latvijas atbalstam
mūsu pārstāvei Sarmītei Janovskis,
Lilac Cottage, 18 Lauds Road, Crick,
Northants, NN6 7TJ.
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Bobslejistiem –
pasaules čempionu
sudrabs
Latvijas bobsleja četrinieku eki
pāža ar pilotu Oskaru Ķibermani un stūmējiem Matīsu Mikni,
Arvi Vilkasti un Jāni Strengu ar
lieliskiem braucieniem iesāka
Vistleras trasē, Kanadā, notieko
šo pasaules čempionātu, izvirzo
ties līderpozicijā. Pirmajā brau
cienā Ķibermaņa ekipāža laboja
trases rekordu, finišējot ar rezul
tātu 50,05 sekundes. Savukārt ot
rajā braucienā latvieši sasniedza
jaunu starta rekordu – 4,69 sekun
des, taču rezultāts finišā bija
50,64 sekundes, kas bija otrais
labākais. Summā pēc pirmās sa
censību dienas latvieši bija līder
pozicijā ar rezultātu 1:40,69 mi
nūtes.
Latvijas ekipāža veica labu
trešo braucienu – 50,28 sekun
des. Ceturtajā braucienā gaisa
temperātūra bija nokritusies par
sešiem gradiem (no +5 līdz -1
gradam), turklāt laikā, kad bija
jāstartē līderiem, tā bija vēl ze
māka. Pēdējā braucienā Ķiber
maņa vadītā vienība sasniedza
sliktāku rezultātu – 50,65 sekun
des. Kopumā tas Latvijas četri
niekam deva otro labāko laiku

un sudraba medaļas. Par uzvarētājiem kļuva Frīdricha vadītā
ekipāža no Vācijas, kuŗa sasnie
dza lielisku kopējo rezultātu –
3:21,33. Ķibermaņa četrinieks
no līderiem atpalika 0,29 sekun
des. Trešo vietu izcīnīja kanadieši
ar Kripsu priekšgalā, atpaliekot
0,45 sekundes no uzvarētājiem. Andrejs Rastorgujevs
Otrs Latvijas pilots Ralfs Bērziņš
četriniekos nestartēja.
Rastorgujevs no uzvarētāja at
palika vienu minūti un 11,9 se
Rastorgujevam un
kundes, šaušanā viņš pieļāva vie
Bendikai – labākie
nu kļūdu. Pēc pirmās šaušanas,
sasniegumi pasaules
kuŗā netika pieļauta neviena kļū
čempionātos
da, Rastorgujevs noslēdza pirmo
Latvijas vadošais biatlonists sešnieku, tomēr otrajā uguns
Andrejs Rastorgujevs Estešun līnijā viņš kļūdījās vienu reizi,
dā, Zviedrijā, izcīnīja 14. vietu kas līdz ar to lika izkrist no labā
pasaules čempionāta 10 km ko astoņnieka. Savukārt no pārē
sprin
ta sacensībās. Šis pasau- jiem Latvijas biatlonistiem Ro
les čempionātos ir Andreja kar berts Slotiņš ar divām kļūdām
jērā labākais sasniegums. Par šo šaušanā ierindojās 87. vietā, bet
sacensību uzvarētāju tika kro Aleksandrs Patrijuks nesašāva
nēts šose
zon lieliski startējo- četrus mērķus un bija 91. pozicijā
šais norvēģis Juhanness Tīng starp 103 sportistiem.
nēss Bē, kurš ugunslīnijā pieļā
Arī 12,5 km iedzīšanā Andrejs
va vienu kļūdu un finišēja pēc Rastorgujevs sasniedza savas
24 minūtēm un 37,6 sekundēm. karjēras labāko rezultātu, izcīnot
Viņš par pasau
les čempionu augsto sesto vietu. Sporta statis
sprintā kļuvis otro reizi karjērā, tiķi zina teikt, ka Rastorgujeva
bet kopumā planētas meistar rezultāts ir arī viens no labāka
sacīkstēs viņš zeltu ieguvis pie jiem sasniegumiem valsts biatlo
cas reizes.
na vēsturē. Līdz medaļai pietrū

ka 23,1 sekunde – aptuvens laiks,
ko biatlonisti pavada soda aplī.
Rastorgujevs šautuvē pieļāva ti
kai vienu kļūdu, čempionam zau
dējot 40,8 sekundes. Dis
tan
cē
viņam bija 16. ātrākais solis.
Baiba Bendika Estešundā,
Zviedrijā, sprintā izcīnīja 17. vie
tu, kas pasaules čempionātos

viņai ir labākais rezultāts.

Baiba Bendika šautuvē

devīto vietu Starptautiskās Riteņ
braukšanas savienības (UCI) Pa
saules tūres velobraucienā Strade
Bianche.
Skujiņš ir vienīgais Latvijas šo
sejas riteņbraucējs, kurš šosezon
sacenšas UCI Pasaules tūres ko
mandā.
Dāmu bokss
Latvijas boksere Amanda Mil
lere Vladikaukazā sasniedza Ei
ropas U-22 čempionāta ceturtdaļ
finālu. Millere, kuŗa startē svara
katēgorijā līdz 57 kilogramiem,
pirmajā kārtā pēc punktiem ar
5:0 uzvarēja izraēlieti Odelīju
Oranni ben Efraimu.

10 km iedzīšanā Baibai 23. vie
ta. Bendika veica piecus soda ap
ļus, uzvarētājai vācietei Denīzei
Hermanei zaudējot 3 minūtes un
22,4 sekundes.
TTT Rīga
uzvar Baltijas līgā
Latvijas sieviešu basketbola vie
nība TTT Rīga Viļņā tika kronēta par Baltijas līgas čempioni.
Rīdzinieces finālspēlē ar rezul
tātu 76:62 (23:22, 20:9, 16:14,
17:17) pārspēja Kauņas AistesLSMU basketbolistes.

Amanda Millere (pa labi)
Trīs tiesneši Millerei piešķīra
uzvaru ar 30:26, bet divi – ar
30:24. Ceturtdaļfinālā Millere cī
nīsies ar skotu bokseri Viktoriju
Gloveri.

TTT Rīga basketbolistes
Dažos vārdos
• Zviedrijas valdība paziņojusi,
ka atbalsta 2026. gada Ziemas
olimpisko spēļu rīkošanu gal
vas
pilsētā Stokholmā un Orē.
Sacensības bobslejā, skeletonā
un kamaniņu sportā varētu
notikt Siguldā.
• Latvijas Triatlona federācija
(LTF) Eiropas nacionālo triatlo
na federāciju prezidentu sanāksmē iekļauta starp trim pagājušā
gada visvairāk progresējušajām
un piecām aktīvākajām konti
nenta organizācijām.
• Latvijas jaunie daudzcīņnie
ki Šauļos izcīnīja otro vietu sa
Riteņbraukšana
censībās, kuŗās vieglatlēti spēko
Latvijas šosejas riteņbraucējs jās septiņcīņā un pieccīņā. Lat
Toms Skujiņš no Trek-Segafredo vijai visveiksmīgākās bija sacen
komandas Italijā izcīnīja augsto sības U-20 grupā sievietēm, kur
ar 3932 punktiem pirmā bija
Kristīne Blaževiča (attēlā).

Latvijas bobslejisti Arvis Vilkaste (pirmais no kreisās), Matīss Miknis, Jānis Strenga un Oskars
Uzvarētājām ar 20 punktiem
Ķibermanis // Foto: Viesturs Lācis/bobslejs.lv
izcēlās Šeja Pedija, 13 punktus ie
meta Ieva Pulvere, desmit punktus – Aija Brumermane. Kauņas
vienībā ar 11 punktiem un 11
atlēkušajām bumbām atzīmējās
Daugile Šaraiskaite. Cīņā par
(Finska kyrkan, Slottsbacken 2B-C, ne Orinska. Pēc dievkalpojuma uzkodas. bronzu Viļņas Kibirkštis ar 94:66
Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas pārspēja Tallinas Universitāti.
Gamla Stan, Stockholm). Dievkalpo
Rīgas Evaņģēliskajā draudzē Rīgā, jumu kuplinās Stokholmas latviešu draudzes namā, Butjadinger Str. 59,
* TTT Rīga Starptautiskās Bas
Akas ielā 13, 24. martā plkst. 13 diev koris Sandras Lejas Bojsten vadībā. 17. martā plkst. 11 dievkalpojums ar ketbola federācijas (FIBA) Eiro
kalpojums. Nākamie dievkalpojumi Pēc dievkalpojuma draudzes namā dievgaldu. Kalpo diak. L. Urdze, pie līgas ceturtdaļfināla pirmajā spē
plkst. 13 (bez kafijas galda un svētdie kafijas galds un sadraudzība kopā ar ērģelēm Dr. A. Rosenbergs. Pēc lē viesos ar rezultātu 45:78 (6:18,
nas skolas). Nākamie dievkalpojumi Latvijas ev. lut. Baznīcas draudžu dievkalpojuma kafijas galds.
7:21, 16:16, 16:23) zaudēja pēr
Minsterē, Latviešu centrā, Salz nās sezonas čempionei Jekaterin
14. aprīlī plkst. 13 (ar kafijas galdu un Zviedrijā 74. Sinodes viesiem. Visi
mannstr. 152, 48159 Münster, svēt burgas UGMK no Krievijas.
svētdienas skolu), 21. aprīlī Lieldienu mīļi gaidīti!

paz i ņ o j u m i

LATVIJA

dievkalpojums, 12. maijā plkst. 13 (ar
kafijas galdu un svētdienas skolu),
26. maijā plkst. 13 (bez kafijas galda
un svētdienas skolas), 9. jūnijā plkst. 13
(ar kafijas galdu un svētdienas skolu).
Iesvētes mācība: visi interesenti ir
laipni aicināti pieteikties uz draudzes
organizēto iesvētes mācību. Pieteiku
mus, lūdzu, sūtīt uz info@redraudze.lv

ZVIEDRIJA

DIEVKALPOJUMI
STOKHOLMAS ev. lut. draudzes
Gavēņa laika dievkalpojums svētdien,
17. martā, plkst. 14 Somu baznīcā

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes
Gavēņa laika dievkalpojums svētdien, 24. martā, plkst. 14 Hāgas baz
nīcā (Haga kyrka, Haga Kyrkogata,
Gēteborgā). Dievkalpojumu vadīs
prāveste Zilgme Eglīte, pie ērģelēm
Peter Wågsjö. Pēc dievkalpojuma sa
draudzība Hāgas draudzes telpās (Ha
ga Östergata 30). Visi sirsnīgi gaidīti!

VĀCIJA

DIEVKALPOJUMI
Lībekā, Lorenca baznīcā, 16. martā
plkst. 14 dievkalpojums ar dievgaldu.
Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Lie

dien, 17. martā, plkst. 10.30 latviešu
ev. lut. draudzes dievkalpojums. Para
lēli notiek svētdienskoliņa. Pēc diev
kalpojuma kafija ar līdzatnestiem
našķiem. Visi mīļi gaidīti!
Vircburgā, Deutschhauskirche, Am
Schottenanger 2, sestdien, 23. martā,
plkst. 13.30 dievkalpojums. Mācītājs
Elmārs E. Rozītis. Sekos kafijas galds
draudzes telpās – kā arvien, arī bērni
laipni aicināti.
Bekhofas latv. baznīcā (Am
Beckhof 44, Bielefeld) 24. martā plkst.
14.30 dievkalpojums ar dievgaldu,
kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpo
juma kafijas galds draudzes namā.

P. Karlsons

