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Priecīgas Lieldienas!
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Marta Nereta

Vienmēr gaidām

Vienmēr gaidām, kad lietus aizskalos ikdienas gūzmu,
vienmēr gaidām, kad saule zelta lukturos sveces degs,
vienmēr gaidām, kad nerātnie dienvidu vēji atskries
un zemi jūnijā ziedu krāšņumā segs.
Vienmēr ceram, ka nākošās krustcelēs kāds mūs gaidīs
un aicinās priežu silā uz sūnu paklāja diet,
mazs rūķītis, paslēpies tumšzaļās priežu bārkstīs,
nebeigs tur apmulsis brīnumā laimīgi smiet.
Vienmēr gaidām, kad vasaras debesīs cīruļi sasauksies dziesmās,
debesu mājokļos plandīsies ilgu zilais šifona zīds,
daba viļņos, kūpēs un aizdegsies auglības liesmās
un acis ar saulainu smeldzi klusi atvērs piezadzies rīts.

Archibīskape
LAUMA
ZUŠĒVICA
Šogad Kristus Ciešanu laiks
bijis tāds, kādu nekad neesam
piedzīvojuši. Stundām sēžam pie
datoriem, televizoru ekrāniem,
ar tālruņiem rokās. Un ilgojamies dzirdēt kaut vienu labu
ziņu, statistiku, kas liecinātu, ka
briesmīgais Covid-19 spēks ir
samazinājies. Miljoniem cilvēku
visā pasaulē mēģina atbildēt uz
jautājumu – kam ticēt, kam ne.
Miljoniem cilvēku visā pasaulē
mēģina nezaudēt cerību, pacietību un līdzjutību. Gribas pārvarēt
bailes par to, kāda būs nākotne.
Paldies Dievam, mūsu Baznīcas garīdznieki un draudžu vadības dāvina jums iespējas turēties kopā! Virtuālā pasaulē topam
arvien tuvāki un cits citu iedrošinām, ka būs atkal labi, jo mums
ir cerība. Šī krize pāries. Būsim
no tās mācījušies, kaut daudzi,
pārāk daudzi par to būs samaksājuši visaugstāko cenu.
Pirmās Lieldienās mācekļi cits
citu tā nespēja iedrošināt. Viņiem
Jēzus nāve bija beigas pilnīgi
visām cerībām, dzīves plāniem,
visam, pēc kā viņi bija ilgojušies.
Arī mūsu draudzēm šogad nav
atļauts pulcēties kopā, pat sērās
ne, bet, paldies Dievam, mācekļiem nebija liegts sanākt kopā un
skumt. Par ko viņi runāja pēc
Lielās Piektdienas? Vai dalījās
atmiņās par Jēzu? Vai šausmās
par notikušo? Vai bailēs domāja
– varbūt mūs meklē, varbūt arī

LIELDIENAS KRIZES LAIKĀ
mums būs ciest un mirt? Viens
bija skaidrs – Jēzus bija miris.
Visas cerības zudušas. Dievam
bija cits plāns.
Vai viņi cits citam atkārtoja
Jēzus vārdus, kā varbūt Viņš būtu
cerējis? Viņš bija centies viņus
sagatavot, sīkumos izstāstīt, kas
notiks. Kādas sarunas beigās
Viņš žēlastībā tik skaidri saka:
“To es jums esmu pateicis tagad,
pirms tas notiek, lai jūs ticētu
tad, kad tas notiks.” (Jņ 14:29).
Vai vieglāk pārdzīvot iepriekš
neiedomājamo, ja par to mūs
brīdina? Šajā laikā par to jālūdz
un jādomā daudz.
Skaistajā, brīnišķīgajā, gaismas
un dzīvības uzvaras Augšāmcelšanās rītā, kā visu atstāsta Lūka
sava evaņģēlija 24. nodaļā, sievietes pie Jēzus tukšā kapa sastop
divus vīrus spoži mirdzošās
drānās! Tie viņām vēsta: “Ko jūs
meklējat dzīvo pie mirušajiem?
Šeit viņa nav, viņš ir augšāmcēlies.
Atcerieties, ko viņš jums sacīja,
vēl būdams Galilejā. Cilvēka
Dēlam jātiek nodotam grēcīgu
cilvēku rokās un krustā sistam,
un trešajā dienā jāceļas no mirušajiem.” Un tās atcerējās viņa
vārdus! Skriešus tās dodas pie
sērotājiem: “Taču mācekļiem viņu
stāstītais tiem šķita kā blēņas, un
tie viņām neticēja.” Pēteris gan
aizskrēja un kapā ielūkojās, bet
viņš redzēja tikai noliktu linu
autu, un “viņš aizgāja, brīnīda-

mies par to, kas noticis.”
Ir tik labi uz mirkli apstāties un
pateikties Dievam, ka arī tad, kad
mēs esam sekojuši Jēzum, klausījušies Viņa vārdos, apliecinājuši,
ka ticam Viņa Augšāmcelšanās brīnumam un nāves uzvarai, Dievs
saprot, kad, briesmās nonākuši,
daudz aizmirstam. Lieldienu rītā
no visas sirds kopā ar savu mīļo
ģimeni un draudzi dziedāt “nāve
ir mākta”, domāju, ir vieglāk, nekā
mājās pie ekrāna mēģināt baudīt
Svētkus bez tiem, par kuŗiem
dziļās rūpēs lūdzam, kā arī par
sevi – lai nesaslimtu, lai izturētu.
Pat nepieļaujot drūmāko scenāriju
– nāvi. Tā ir pārbaude, ko labprātāk nepiedzīvotu. Bet tieši
tādas krizes laikā atskan brīnumu
svētītā Augšāmcelšanās vēsts! Ja
kāds jūtat, ka esat kā tie mācekļi,
kam bija tik grūti noticēt vai
atcerēties to, ko Jēzus teicis, atcerieties un pateicieties vēlreiz, par
to, cik liela ir Dieva žēlastība un
cik neatlaidīgs ir nāves uzvarētājs
Jēzus! Viņam nebija viegli pārliecināt pat savus vistuvākos, ka
viņus gaida gaiša nākotne, bet
Jēzus neapstājas to darīt!
Viņš ir blakus sērotājiem, kas
dodas prom no skumju aptumšotās Jeruzālemes. Viņi nepazīst,
ka Jēzus ir Tas, kas viņiem blakus,
viņi saka: “…Mēs cerējām, ka
Viņš ir tas, kas izglābs Israēlu; un
nu jau ir trešā diena, kopš tas viss
noticis.” Nopūties par viņu ne-

spēju ticēt Dieva Vārdiem, kas
visu to jau vēstījuši, kas noticis,
Viņš tik staigā ar viņiem un
pacietīgi atgādina viņiem to, ko
viņi jau zināja, bet bija piemirsuši.
Un ja nu nepietika ar to? Gaŗās
dienas beigās, pieņēmis aicinājumu palikt kopā ar viņiem, Jēzus
apsēdās ar tiem pie galda, viņš
ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem. Tad viņu acis
atvērās un tie viņu pazina; bet
viņš tiem kļuva neredzams. Un
viņi sacīja viens otram: “Vai mūsu
sirds nedega, kad viņš ar mums
runāja, Rakstus izskaidrodams?”
Pēkšņi tie steidzas atpakaļ uz
vietu, kur pamazām izzūd nakts.
Mācekļi vēl ir kopā. Vai tie guļ?
Vai tic, ka tie viņiem vēsta: Tas
Kungs patiesi ir augšāmcēlies!
Nepietiek ar citu vārdiem.
Viņu vidū nāk Jēzus un saka:
“Miers ar jums.” Viņi dzird un
redz viņu un tomēr netic? Bet
šoreiz tik skaisti teikts: “Ka viņi
no prieka vēl neticēja un brīnījās!” (Lūkas ev. 24:36-41). Ne
vairs aiz bailēm, izmisuma, šaubām, bet no prieka viņi vēl neticēja…un tas tomēr ir kas cits!
Piedzīvot tādu laimi, ka izbrīnā
cits citam sakām: “Kā! Kā tas var
būt! Bet ir! Tāda laime ir mūsu!
Un tas viss Viņa nopelns un
žēlastība!” Arī krizes laikā šī
Augšāmcelšanās dāvinātā cerība
apliecina, ka gaisma ir spēcīgāka
par tumsu, un Jēzū dāvinātā

grēku piedošanas un mūžīgā
dzīvība ir spēcīgāka par nāvi!
Šis laiks licis mums daudz pārdomāt dzīvības un nāves jautājumus. Vairāk esam dzīvojuši līdzi
tiem, kas cieš, pateikušies par tiem,
kas pašaizliedzīgi riskē ar savām
dzīvībām, lai glābtu citus, un
tomēr slimība paņēmusi tūkstošiem cilvēku dzīvību. Mēs varam
palīdzēt arī tad, kā reiz Jēzus ar
ceļiniekiem – esot kopā ar sērotājiem, caur Viņa vārdiem, esot blakus arī tad, kad tas nav iespējams
klātienē, tikai virtuālajā pasaulē.
Mēs varam apliecināt, ka ticam
Tam, kas sevi atdeva par mums
visiem un savedīs mūs reiz kopā
mūžīgās dzīvībās valstībā! Vairs
nebūs jāturas sešu pēdu attālumā
vienam no otra, nebūs jābaidās,
ka nekad atkal neredzēsim tos,
ko tik ļoti mīlam. Lai Dievs dod
spēku, mieru, veselību! Lai Dievs
dod ātrāk beigties šai krīzei,
kuŗas ēnā tomēr būs neskaitāmi,
kuŗiem arī mēs varam palīdzēt
atjaunot ticību. Atgādinot, ka pat
bēdās un tumsā spīd Kristus
gaisma un cerība, kā Viņš mums
vēstīja: “Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo
Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic,
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā
dzīvība!” (Jņ. 3:16). Allelūja! Kristus ir cēlies! No visas sirds novēlu
jums skaistas, ticības spēka un
miera svētītas Lieldienas! Lai
Dievs svētī un pasargā!
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00.
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us

PBLA aicina ārkārtas situācijas laikā apzināt tautiešu
vajadzības Latvijā un pasaulē
Šai krizes laikā, kad daudzi
cilvēki steidzas iepirkt sausās
zupas, rīsus, pastu un tualetes
papīru, mēs ne vienmēr iedomājamies par to, ka nepieciešamība sociāli attālināties daudziem var radīt pavisam citas,
ar iztikas nepieciešamību nesaistītas problēmas. Lai arī mēs,
latvieši, esam pazīstami kā
atturīgi un pat vēsi, arī mums
var pienākt brīdis, kad jūtamies
vientuļi. Iespējams, ka tad, kad

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256
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izdzīvošanai nepieciešamās lietas ir daudzmaz nodrošinātas,
svarīgākā ir vēlme ar kādu
parunāties.
Ikvienam no mums ir savs
individuālo paziņu loks, un
tagad, kad mums visiem ir laiks
un iespēja apstāties (kaut arī
piespiedu kārtā), piezvanīsim
gan savējiem, gan arī tiem, par
kuŗiem zinām, ka viņi šobrīd
jūtas vieni un vientuļi.
PBLA biroja darbinieki ir

apzvanījuši vairākus mums zināmos tautiešus, kuŗi ir pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Ja jums
vai jūsu organizācijām ir zināmi
kādi vientuļi uz Latviju pārcēlušies tautieši, un viņiem būtu
vajadzīga palīdzība – pārtikas
preces, zāles vai arī vienkārši
sarunas, lūdzu, rakstiet mums
uz e-pastu pbla-latvija@pbla.lv,
un mēs, PBLA ļaudis Rīgā,
centīsimies palīdzēt.

Cienījamie draugi visā pasaulē!
Lielākā daļa no mums ir
varējuši sevi saukt par laimīgiem, jo neesam izjutuši kaŗa
briesmas un ar tām saistītās
bailes par savām un savu
līdzcilvēku dzīvībām. Tomēr, kā
izskatās, esam nonākuši situācijā, kad nav jābūt kaŗam, lai
dzīve un visa pasaule strauji
mainītu savu ierasto virzienu.
PBLA ir vienmēr strādājusi
cēlu un vienojošu mērķu labā,
tā, arī šobrīd, kad pasauli ir
pārņēmis Covid19 vīruss. Mēdz
teikt, ka grūtības esot tas brīdis,
kad cilvēki parādot savu īsto
seju. To pašu var teikt gan par
indivīdiem, gan organizācijām.

PBLA pārstāvniecība Rīgā arī
šinī brīdī ir tas punkts, ar kuŗu
sazinās, aizvadītajā mēnesī ikviens, kas esam Rīgā uz vietas,
ir saņēmuši telefona zvanus, īsziņas un elektroniskā pasta
vēstules. Tas, ka valsts vadītāji
arī šobrīd mūs novērtē kā drošus un uzticamus sabiedrības
partneris, ir signāls, ka strādājam vienoti un visas tautas labā.
Šādā kontekstā arī tapa manis
parakstītā vēstule mūsu valdībai
(skat. Laiks nr. 13., 2.lpp.), kas ir
tikai un vienīgi PBLA solidaritātes apliecinājums šai kritiskajā laikā viņiem un tam
darbam, ko viņi dara, lai no-

sargātu Latvijas cilvēku dzīvības
un darītu iespējamo, lai glābtu
krizes skarto saimniecību.
Tāpat kā ikviens cilvēks un
valsts ir gatava uzņemties šai
kristiskajā laikā zināmus upuŗus, tā to ir gatava PBLA, citiem
vārdiem, šī vēstules ideja, nedz
arī teksts, nav, lai atņemtu kādam projektam līdzekļus, bet
apliecinātu šai kristiskajā laikā
vienotību ar valsti un tās vadību.
Turpinām strādāt!

Ar patiesu cieņu
KRISTĪNE SAULĪTE

L A S Ī TĀ J U BA L S I S
Pārtika grūtos laikos

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet

Jāatzīstas tūlīt – man ir „pašinterese“. Tirgoju rupjmaizi.
Mans tēvs bija students Maskavā Pirmā pasaules kaŗa laikā.
Latvijas Universitāte bija parcelta
uz Maskavu. Kā vienīgam dēlam
viņam nebija jādienē armijā. Studentiem tika izsniegta porcija rupjmaizes katru nedēļu, apmēram

puskilograms, varbūt vairāk. Skolas ēdnīcā reizēm bija kāda šķidra
zupiņa. Bet pamats tomēr bija.
Padomju laikā Rīgā rupjmaize
bija valsts monopols, tāpat kā
ūdens un elektrība. Rupjmaize
bija lēta un visiem pieejama. Ar
citiem ēdieniem – kā kuŗu reizi,
bet pamats tomēr bija.

Tagad mūs arī piemeklējuši
grūti laiki. Pirmā nedēļā, kad
Covid 19 parādījās ASV, mums
rupjmaizes pasūtinājumu internetā bija trīs reizes vairāk nekā
parasti. Laikam ļaudīm vēl joprojām pamats ir vajadzīgs.
JĀNIS MELNGAILIS,
Black Rooster Food LLC

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

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

Vai arī par šo laiku taps dzeja?
Par baigām koronvīrusa briesmām nepārtraukti lasot un klausoties, pēkšņi prātā uznira Kārļa
Ābeles balāžu krājums “Vēlais
viesis” – par mēŗa briesmām un
kā tās nāvējoši izplatījās Ziemeļvidzemē 18. gadsimteņa sākumā.
Krājums ar Pētera Ērmaņa
priekšvārdu iespiests Vācijā
1947. gadā uz slikta papīra, bet ar
labām, uz teicama papīra atsevišķi iespiestām Ernesta Ābeles

illustrācijām.
Kārļa Ābeles balādes ir izcilas
gan saturā, gan valodas bagātībā,
gan arī to ritmiskā uzbūvē. “Gads
tūkstoš septiņsimti desmitais./
Ar sērgas indi pilns ir dzidrais
gaiss,/ Glūn logā bailes tūkstoš
redzokļiem:/ Nāk melnais mēris
šurp no dienvidiem.”
JĀNIS KRĒSLIŅŠ
(PELIKĀNS)

Nedēļas gudrība
To gan es zinu, ka ikreiz, kad visā nopietnībā esmu Dievu lūdzis un man tas bijis nopietni
vajadzīgs, esmu bagātīgā mērā uzklausīts un vairāk saņēmis, nekā esmu lūdzis. Dažu reizi Dievs
gan lika gaidīt, bet beidzot tas
tomēr nāca.
Mārtiņš Luters

«Ceļošanai pagaidīsim labākus laikus!»
Jūsu Inese
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Nedēļas teikums
Kā Rietumu pasaule varēja
nodzīvoties līdz atkarībai no
Ķīnas?
Žurnālists Juris Lorencs

LAIKS
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STEIGSIMIES PALĪDZĒT!
Ārkārtas stāvoklis Latvijā, tāpat kā
visur pasaulē, vissāpīgāk skaŗ bērnus.
23. martā Latvijas skolās atsākās
mācības pēc pavasaŗa brīvdienām.
Valsts gatavojas ieviest attālinātu
mācību procesu, bet –, pēc Izglītības
un zinātnes ministrijas datiem 3% jeb
tūkstošiem bērnu nav datoru vai citu
viedierīču. Apmēram 10% skolu savus
datus vēl nav iesniegušas, un tas
nozīmē, ka patiesais trūkstošo ierīču
skaits joprojām mainās. Vēl arī jāņem
vērā, ka ģimenēs ir vairāk nekā viens,
divi vai trīs skolēni. Vissmagāk šī
situācija skaŗ tos bērnus, kas jau ilgus
gadus ir ALA nozares Sadarbība ar
Latviju rūpju lokā – trūcīgas, daudzbērnu un problemātiskas ģimenes.
Šai laikā tieši šīs grupas bērniem
pilnīgi tiek liegta iespēja pat sazināties
ar skolu, piemēram, e-klasē, nemaz
nerunājot par visvienkāršāko mācību
uzdevumu veikšanu. Ir brīdis, kad
jāpalīdz tūlīt!

rāk cieš no sociālās nevienlīdzības.
Latvijas valsts paredzējusi līdzfinancējumu 200 tūkstošus eiro apmērā,
uzņēmumi Latvijas Mobilais telefons
un BITE Latvija piedāvā kopā ap 5000
viedierīču.
Datora un interneta pieslēgšanas
vidējās izmaksas ir 300,– eiro.
Steigsimies palīgā!

ALA/SAL ir ilggadīgs un uzticams
sadarbības partneris – Latvijas Bērnu
fonds, kuŗa rīcībā ir precīza informācija par ģimenēm, kur datori ir
jāiegādājas nekavējoties. Mēs varam
palīdzēt, ziedojot naudu datoru un
interneta pieslēguma nodrošināšanai.
Neļausim Latvijas bērniem palikt bez
mācībām un ciest no psicholoģiskās
neērtības! Tieši Bērnu fonda redzeslokā esošās ģimenes jau tāpat visvai-

Ziedojumus sūtiet uz
Amerikas latviešu apvienības (ALA)
biroju, 400 Hurley Ave., Rockville
MD 20850. Memo rindā ierakstiet
“Datoru akcija”.
Šī akcija ilgs līdz 11. aprīlim.
ALA Sadarbība ar Latviju nozare
apņemas noziedot tādu pašu
summu, kāda būs ienākusi no
ziedojumiem, maksimums –
$20 000 dolaru (matching funds).
Palīdzēsim bērniem Latvijā,
lai neviens bērns nejustos aizmirsts!

Dārgie tautieši! Vai meklējat, kā pavadīt laiku mājās? –
Amerikas latviešu apvienībai ir ideja!

LĪGA EJUPE,

ALA Kultūras nozares vadītāja

Mēs, ASV dzīvojošie latvieši,
ne vienmēr esam bijuši labi un
rūpīgi mūsu kultūras mantojuma un vēstures sargātāji. Patlaban ar Latvijas valsts atbalstu
ir pienācis pēdējais laiks “savest
savas mājas kārtībā”. Šobrīd
archīvu apzināšana diasporā
notiek, tikai un vienīgi, paļaujoties uz atsevišķu personu
brīvprātīgo darbu. ALA aicina
jūs visus iesaistīties šajā nozīmīgajā darbā! Izmantosim sociālās distancēšanās laiku, lai
apskatītos, kādas vērtības atrodas mūsu māju pagrabos un
bēniņos starp personīgiem dokumentiem, vēstulēm, dienasgrāmatām un fotografijām, kas
atspoguļo mūsu latviešu gaitas
ASV!
Neziniet, ar ko sākt? Kā varat
uzzināt, ko taupīt un ko mest
projām? ALA ir centusies atbildēt uz šiem jautājumiem savā
mājaslapā www.alausa.org sadaļā Mūsu darbība meklējiet
saiti Vēstures saglabāšana. Atradīsit vairākus informācijas
avotus, sākot ar Sorting Guidelines, kas ar nolūku rakstīta
angļu valodā, lai būtu visiem
saprotama. Ja vēl rodas jautājumu, variet griezties pie
nesen izveidotās Amerikas latviešu vēsturiskā mantojuma

biedrības (ALVMB). Tā ir neformāla apvienība, kas apvieno
cilvēkus ar interesi par ASV
latviešu kultūras mantojumu un
kopīgo vēsturi. Grupa nav oficiāli reģistrēta organizācija, bet
cieši sadarbojās ar ALA Kultūras nozari. Grupā darbojas
cilvēki no ASV un Latvijas, kas
profesionāli strādā archīvu,

par ALVMB var meklēt: Facebook Latvian Books and Archives
in Diaspora grupā – https://
w w w. f a c e b o o k . c om /
groups/1165349093592174/
Varu pieminēt labu piemēru
šai svarīgajai misijai – apzināt,
saglabāt un digitālizēt diasporas
archīvus. Rudens sākumā Či-

latviešu mācītāju un atsevišķo
draudžu archīvi, galvenokārt
par trimdas gadiem, bet arī
Ciānas draudzes protokoli,
sākot ar 1914. gadu, ieskaitot
draudzes jauniešu biedrības do-

vakaros. Raidījumi pieejami arī,
saņemot mp3 failu ar Dropbox
aplikāciju, sazinoties ciklatrad@
gmail.com. Informāciju par
Čikāgas Latviešu radio raidījumiem var saņemt, rakstot

Līga Ejupe kopā ar Silviju Klāviņu Barshney LELBA arhīvā – Valija un Modris Galenieki – Valija ir ČLRR priekšniece, Modris
Silvija (pa kreisi) ir ČLRR programmas vadītāja
– techniskais konsultants

mūzeju un bibliotēku laukā, kā
arī ikviens interesents. ALVMB
savu vīziju apraksta kā “komanda, kas aktīvi iesaistās Amerikas
latviešu kultūras mantojuma
apzināšanā, lai to izglābtu un
saglabātu, lai šis mantojums
nepazustu un nonāktu glabāšanā vietās, kur tas būtu pieejams ikvienam.” Informāciju

kāgā plānota akcija, kuŗas laikā
Latvijas Nacionālais archīvs
sūtīs divus archivārus pavadīt
pilsētā veselu mēnesi, lai iepazītos ar LELBA un Čikāgas
Latviešu Radio raidījumu materiāliem, kas atrodas Čikāgas
Ciānas latviešu ev. lut. baznīcas
telpās. LELBA archīvos ir atrodami ne tikai daudzo ASV

kumentus, sākot no 1924. gada
un pat 1906. gadā izdotā Latviešu konversācijas vārdnīca.
Čikāgas Latviešu radio darbojas kopš 1952. gada 28. decembra, tas ir visvecākais latviešu
valodā raidošais radio ārpus
Latvijas. 60 minūšu garo raidījumu iespējams noklausīties
Čikāgas apkaimē pirmdienas

Modrim Galeniekam: galenieks@att.net, jeb Facebook lapā:
https://www.facebook.com/
Čikāgas-L atviešu-R adioRaidījums-32099658719/
Ķersimies pie savas dzimtas,
ģimenes un vietējo organizācijas
vēstures apzināšanas, lai to saglabātu nākamajām paaudzēm!
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“.. tikai tīrais vārds mūžīgai nākotnei dzīvo”
INGUNA DAUKSTESILASPROĢE
Kādā sarunā Ingrida Vīksna
(1920–2017) atzinusi: “.. ticu,
ka cilvēks var rakstīt tikai tai
valodā, kuŗu viņš jūt savās
asinīs,” rakstītais vārds, latviešu
valodā rakstītais vārds bija jo
nozīmīgs viņas dzīvē, kad ilgi
un gaŗi gadi nodzīvoti svešumā
– vispirms Stokholmā un tad
Kanadā – Toronto. Rūpes par
valodu viņa saglabāja mūža
gaŗumā, latviešu valodā tapa
viņas literārie darbi, kuŗos ieaustas domas, pārdomas, sapņi,
ilgas, smeldze un sāpes.“Esmu
piedzimusi tās paaudzes laikā,
kas piedzīvoja lepnos Latvijas
brīvības gadus un kas, posta
dienās svešuma ceļā aizejot, uz
saviem pleciem līdz aiznesa
Latvijas saules dienu dzintaraino spožumu.” Mūžs nodzīvots
bagātīgs, pilns spilgtu iespaidu,
domu, cerību un arī kādu sevī
slēptu šaubu un smeldzes.
Šogad dzejniecei un prozas
grāmatu autorei, žurnālistei un
laikraksta Latvija Amerikā redaktorei Ingridai Vīksnai mēs
svinētu simtgadi. Viņa reiz atzinusi, ka neesot daudzrakstītāja,
tomēr domājot, jūtot un rakstot
tikai latviski; viņas astoņas
grāmatas tomēr ir būtisks pienesuma latviešu trimdas literātūras pūrā. 2010. gadā, sveicinot Ingridu Vīksnu deviņdesmitgadē, apgāds “Mansards”
izdeva viņas kopdzejas krājumu
“Es saku paldies”. Ingrida Vīksna rosīgi un aktīvi piedalījās
Toronto latviskās dzīves organizēšanā, rakstnieku vakaru
rīkošanā.
Ingrida Vīksna, īstajā vārdā
Reneslāce (precējusies Fogele),
dzimusi 1920. gada 10. martā
Rīgā, tur auga un skolojās,
dzīvoja Ausekļa ielas 4. namā,
bet vasaras vadīja tēvoča mājās
Sesavas pagasta Ķirkučos, kur
iepazīta lauku ikdiena un darbi.
Sesavas pagasta Ķirkuči ir viņas
sentēvu mājas, kur jau kopš 18.
gadsimta saimniekojuši Reneslāči. Aizsteidzoties gadu desmitus tālāk, jāatzīmē, ka 1992.
gadā rakstniece par manuskriptu “Poēma par Ķirkučiem”
ieguva Goppera fonda balvu.
Viņa mācījās Valža Zālīša
pamatskolā un II Rīgas pilsētas
ģimnazijā, 1938. gadā uzsāka
baltu filoloģijas studijas Latvijas Universitātē, bet tās palika
nepabeigtas, studiju laikā pievienojās korporācijai Imeria,
strādāja par korrektori grāmatu
apgādā “Zelta Ābele”.
1938. gada rudenī Ingrida
Vīksna ar dažiem prozas darbiem ieradās laikraksta Tēvijas
Sargs redakcijā pie Viļa Cedriņa, kuŗa mudināta, pieņēmusi
pseidonīmu „Vīksna”, jo laukos
Ķirkučos augusi skaista vīksna.
Izņemot pirmos dzejoļus vidusskolas žurnālā Urdziņa, par
literārās darbības sākumu uzlūkojams 1938. gads. 1943. gada
sākumā ar nosaukumu “Rūgtais
prieks” Ernesta Kreišmaņa izdevniecībā iznāca dzejoļu krājums. Tas bija romantisks un
jaunības ciešanu pārpilns laiks,

10. martā atminamies dzejnieci, rakstnieci, redaktori INGRIDU VĪKSNU – 100!

kas arī patvēries tālaika liris- iztiku. Te viņa bija arī latviešu ir asprātīgi, nereti ar humoriskajās noskaņās, tā ir mīlestības laikraksta Latvju Vārds redak- tisku nokrāsu, bet literārie darbi
dzeja. “Vienās ciešanās, patie- tore. Zviedrijā ar advokātu paužu nopietnu, savas zemes,
tautas un valodas mīlestību.
Trimdas gados tapusī dzeja
atklājas krājumos “Es saku paldies” (1955), “Un gājiens neapstājas” (1968), “Neviens mūs
nedzird” (1984, PBLA Kultūras
fonda balva) un “Kad jāsadeg”
(2000). Savukārt Kanadas latviešu nacionālās apvienības Kultūras nozares 1973. gada izsludinātās sacensības iespaidā tapusi poēma piecos dziedājumos
par zviedru izdotajiem latviešu
leģionāriem latviešu un angļu
valodā “Piecas naktis” (1976,
tulkojis dēls Uldis Fogelis).
Poēmā spilgti paustas nacionālās un ētiskās vērtības, tēlots
drāmatiskais bēgļu ceļš ar laivām
uz Zviedriju, refleksijas par
dzīves jēgu un vērtību, vientuļnieka pārdzīvojumi, paļaušanās
uz Dievu un traģiskais leģionāru liktenis. Par savu dzeju
viņa teikusi, ka “daba man ir
tikai fons, uz kuŗa parādās
cilvēks. Tikai simbols, kas palīdz izteikt pārdzīvojumu, jo
bez cilvēka nav ne debesu, ne
zemes...” Ingridas Vīksnas dzeja
pauž pateicību par visu, ko
piešķīris Dievs, tajā iezīmējas
dzejnieces dvēseliskie pārdzīvojumi, meklējumi un atziņas;
individuāli pārdzīvojumi savijas ar katra trimdinieka sapņiem, ilgām un cerībām. Reizumis tā ir uz iekšu vērsta dzeja,
kur daba un dabas norises ir
simboli, kas izteic pārdzīvojumu, spēcīgas ir ilgas pēc tuva
cilvēka. Liriskais varonis allaž
ielūkojas sevī, sevī meklē būtiskās atbildes, ko uzdod dzīve
un laiks. Dzejā rodamas spilgtas
metaforas: gaisma, klusums,
sapnis, sniegā vai smiltīs ievītas
pēdas, jūras vilinošais dziļums,

Vārds
atveŗ durvis un ienāk istabā klusi –
ienāk parunāties.
Vārds nāk aiz vārda,
un ienāk draudzībai līdzi –
ar seju mīļu,
smiekliem un buŗamiem vārdiem.
Vārds
ienāk tālumam pāri
tuvumā parunāties.
sības meklēšanā un noliegšanā.
Toreiz es arī vēl ļoti ievēroju
dzejas klasiskās formas. [..]
Tagad rakstu daudz brīvākā
ritmā,” arī tematika un noskaņas
turpmākajos svešuma dzejoļu
krājumos mainīsies.
Drāmatiskajā 1944. gada nogalē un 1945. gada pirmajos
mēnešos jaunā dzejniece dzīvoja Kurzemē, kur vēl bija patvērušās cerības par savu valsti,
tomēr 1945. gada martā viņa
kāpa bēgļu laivā, lai dotos pāri
jūrai uz Zviedriju. Kurzemes
smagais laiks un ceļš pāri jūrai
iemūžināts romānā “Mums jābrien jūrā” (1951, atk. Latvijā
1994), kur dokumentāls aculiecinieka vēstījums organiski
savijies ar izdomu. Pirmie septiņi gadi svešumā aizritēja
Stokholmā, Zviedrijā, kur nācās
strādāt dažādus ikdienišķus un
vienkāršus darbus, lai nopelnītu

Voldemāru Fogeli izveidota
ģimene, piedzima dēli Uldis un
Egils, bet vēlāk – Kanadā –
meita Aija. 1951. gadā aizsākās
Kanadas laiks. Ar 31. numuru
Ingrida Vīksna kļuva par Kanadas latviešu laikraksta Latvija
Amerikā redaktori: “Rītos no
septiņiem līdz deviņiem skrēju
ar slotu tīrīt kāda apgāda telpas,
bet deviņos devos uz redakciju,
un tad biju varena redaktore”.
Pēc kursu beigšanas Ingrida
Vīksna ieguva bibliotekāres
asistentes darbu Toronto Publiskajā bibliotēkā, tur nostrādāja
22 gadus, 1985. gadā pensionējās un kādu laiku veltīja tikai
rakstniecībai, sarakstot romānu
“Nams kalna galā” (1993, PBLA
Kultūras fonda balva). Pēc redaktora Aleksandra Kundrāta
nāves Ingrida Vīksna 1993.
gadā atkal atgriezās laikraksta
vadībā. Viņas raksti periodikā

spēcīgs ir saules tēls dzejā. Un šī
individuālā vientulība nereti
savijas ar nesaprastās vai nesadzirdētās tautas likteni; spēcīgs ir zudušās tēvzemes pārdzīvojums un sajūta, ka atrodies
krustcelēs.
“Dāvana” (1953) ir vienīgais
Ingridas Vīksnas stāstu un noveļu krājums; tajā tēlota cilvēka
garīgās dzīves daudzveidība, arī
slēpta traģika ikdienišķos atgadījumos. No sākotnējā Ziemsvētku stāstiņa, kas publicēts ar
tādu pašu nosaukumu laikrakstā Laiks, pēc izdevēja Helmara Rudzīša ierosmes izauga
romāns “Nams kalna malā”
(1993), kuŗā tēlots trimdas laika
posms, kad latvieši, izklīduši pa
visu pasauli, sāka veidot daudzmaz normālu dzīvi. Romānā
darbojas gan izdomāts personāžs, gan viegli sazīmējas reālas
personas. Reāla šajā romānā ir
Toronto pilsēta. Tās ielas, celtnes un atsevišķas vietas. Autore
raksta par Toronto latviešiem,
kas dzīvo kādā latviešu namā,
strādā vienkāršus darbus, kaut
Latvijā tiem bijuši labāki dzīves
apstākļi, dažiem pat savs
īpašums.
2000. gadā rakstniece saņēma
Ē. Raistera fonda balvu, viņa ir
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere. Ingrīdas Vīksnas mūžs
noslēdzās 2017. gada 22. maijā,
reizē ar viņu aizgāja arī kāds
bagātīgs un nozīmīgs laikmets.
Viņas pašas personība, daiļrade
un laiks vēl pētāms un izzināms.
Lasot Ingrida Vīksnas dzeju
un prozu, mēs joprojām varam
pāri laikam un mūžībai sarunāties ar autori un apzināties,
cik būtiska nozīme ir vārdam,
kā arī apjaust, cik daudz tas
nozīmēja un nozīmē lasītājiem,
nešķirot – kuŗā pasaules malā
tas būtu. Vārdi saved kopā.

L A I K A G R Ā M A T A P I E D ĀVĀ
LEONS BRIEDIS

MELNAIS AKMENS,
BALTĀS KĀJĀS

Ar mīlestību rakstītas
rindas, saturā un formā
izslīpēta augstas raudzes
dzeja.

Cena: 15,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715
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V E C M Ā M I Ņ , PA L A S Ī S I M L AT V I S K I !

Takšelis Makšelis

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr. 13)
“Ēēēē,” mērkaķis novilka. “Vecais tā nedomāja. Kā lai notupam
te līdz izrādes laikam...”
“Viņš neteica, ka mums jātup
līdz izrādes laikam, tikai – lai
mēs nepaliekam pārāk ilgi ārā.”
“Labi, tad iesim!”
Tiklīdz viņi izgāja laukumā,
Makšelis sadzirdēja priecīgu
rējienu. Blakus klauna Koko
būdai bija kāda cita, un no tās
nule bija izlēcis pūdelis Džakomo.
“Mamma mia!” viņš priecīgi
ierējās. “Tas taču Makšelis no
Brīnumu meža slimnīcas laikiem.”
Džakomo pieskrēja takšelim
un to noskūpstīja uz abiem
vaigiem. Mērkaķim Čiči, turpretim, pūdelis neveltīja pat skatu.
“Prieks arī tevi redzēt, Džakomo,” jautri asti vēdinādams,
atbildēja Makšelis. “Kur tas laiks,
kur tas laiks...”
“Jā, dažas nedēļas pagājušas
gan.”
“Vai kāja sadzijusi?”
“Pilnīgi. Šovakar uzstāšos.
Meistars Vitorio Pellini gaisā
metīs kūleni. Lai tomēr būtu
drošāk, viņš apsējis ap vidu
jostiņu, kur varu pieķerties, ja
kaut kāda iemesla dēļ zaudētu
līdzsvaru. Vitorio par mani rūpējas, reiz teica lauvu dīdītājam
– ko bez manis iesāktu...” Pūdelis
lepni pacēla sprogaino galvu.
“Arī es uzstāšos,” pazemīgi ierunājās Makšelis. “Ne jau kādā
lielā uzvedumā kā tu, tikai Koko
priekšnesumā. Abi ar mērkaķi
Čiči ripināsim bumbu. To es
protu.”
Pūdelis pieliecās tuvāk.
“No mērkaķa uzmanies. Viņš
liekas lādzīgs, taču pavisam negaidīti var izdarīt tādas muļķības,
ka grūti vairs desmit citiem tur
ko labot.”
Tikko viņš bija brīdinājumu
izteicis, četras būdas tālāk atskanēja skaļa bāršanās. No būdas
iznāca milzīga auguma vīrs un,
paķēris akmeni, svieda mērkaķim Čiči, kas lielās izbailēs muka.
“Spēka vīrs Atlass,” čukstēja
Džakomo. “No tā ir jāuzmanās,
nedrīkst maisīties pa kājām un
kaitināt. Čiči ir nepatīkams paradums lūrēt pa stiprinieka lodziņu. Viņš vaibstās, rāda mēli
un visādi muļķojas. Atlass to
nespēj ilgi paciest un solījies Čiči
nosist, ja vien dabūtu rokā.”
“Dabūt Čiči rokā nemaz nav
tik viegli,” sprieda Makšelis.
“Tā gan,” atzina arī Džakomo.
Bet pats zini, kādreiz krīt visveiklākais virves staigātājs. Nevaru Atlasam pārmest – arī man
Čiči kādreiz krīt uz nerviem.”
“Viņš ir mazs muļķītis un
vairāk nekas,” mērkaķi mēģināja
aizstāvēt Makšelis. “Ja ar viņu pa
draugam, Čiči var būt lādzīgs un
izpalīdzīgs.”
“Pa draugam? Kā ar viņu var
būt pa draugam? Esi, teiksim,
atlaidies zālē kaut kur ēnā un
aizvēris acis. Te – mērkaķis klāt
un rauj aiz astes! Viņš ir nelabenis un palaidnis. Pēriens nenāktu
par sliktu, bet viņš to tik apbrī-

nojami ātri aizmirst, ka arī tam
nav lielas nozīmes!”
“Varbūt drusku jāpaaugas?”
domāja Makšelis. “Pieaugs, kļūs
prātīgāks...”
“Pieaugs? Viņš jau sen ir pieaudzis un miesās lielāks nekad
nepieaugs, bet prātiņš – tā gan
brīžam nemaz, itin nemaz...”
Viņi pagāja pa taciņu labu
gabaliņu, līdz pienāca pie prāvas
telts. Iekšā kaut kas sprauslāja,
kārpījās.
“Nāc, Makšel, parādīšu cirkus
dzīvniekus!” Viņi iespraucās teltī.
Vienā malā bija zirgu novietne.
Zirgus pašlaik uzkopa, un tie bija
nemierīgi. Drusku tālāk mazs,
pelēks ēzelītis mierīgi zelēja
āboliņa vīkšķi.
“Kāds laiks ārā, Džakomo?”
galvu pagriezis nācējiem, jautāja
ēzelītis.
“Skaidrs un saulains, Fenimor,”
atbildēja Džakomo.
Piegriezies Makšelim, viņš
paskaidroja: “Fenimors ir no
manas puses, tāpēc esam draugi.
Ēzelis parasti maz runā, tik katru
rītu apjautājas par laiku. Dažreiz
ēzelītis piedalās klauna Koko
izrādē. Viņš ir mierīgs un nelokāms, reiz apstājies, grūti izkustināms.”
“Patīkams radījums,” sprieda
Makšelis, kam arī ne vienmēr
gribējās daudz runāt. Tālāk viņi
nonāca pie liela dzelzs būra. Iekšā
sēdēja zvēru ķēniņš – milzīgs
lauva. Patlaban viņš bija labi
paēdis, reizumis nožāvājās un ar
ķetnu padzina mušu, kas tam
bija uzsēdusies uz deguna gala.
“Leo ir mans draugs,” teica Džakomo. “Varētu likties, ka lauvām
tuvāks ir mērkaķis Čiči, bet –
nekā. Čiči ir no Āfrikas, Leo –
arī, taču citādi tiem nekā kopīga.
Leo ir cienīgs un mierīgs, kā jau
tas valdniekam pieklājas, tikai
nevajag viņu sakaitināt! Tad lauvas rēciens satricina visu cirku,
un pārējie zvēri zina, ka lietas nav
pa jokam...” Viņi piegāja lauvam
tuvāk.
“Kā klājas, draugs Leo?”
Lauva lēnām pagrieza milzīgo
galvu.
“Var iztikt. Tikai būris kļūst
par mazu, gribētos tādu kā tīģeru
bandai...”
Jā tīģeru būris tiešām bija
daudz lielāks, bet tur bija ne
mazāk kā četri milzīgi kaķi ar
melnām un dzeltenām svītrām.
“Viņus nevar laist kopā ar Leo,
jo tīģeri ar lauvām lāgā nesatiek,”
paskaidroja Džakomo. “Tīģeri
iedomājas, ka viņi ir zvēru karaļi,
bet, kad sastopas ar Leo, tad var
skaidri redzēt, kas kungs, kas ne.
Leo tikai norūcas vienu vienīgu
reizi, un visi četri tīģeri manās
prom.”
Pie tīģeru būra pašlaik bija
pienācis dīdītājs un pa mazu
lūku meta zvēriem barību. Lielie
kaķi, neganti šņācot, metās virsū
barībai, cits ar citu strīdoties par
labāku kumosu.
Makšelis piebikstīja Džakomo.
“Iesim, man bail!”
“Nebaidies vis,” viņu mierināja
pūdelis. “Vispirms – viņi ir aiz
restēm un mums nekā padarīt

nevar, ja arī gribētu. Otrkārt –
kad viņi nav aiz restēm, tas ir
cirkus izrādes laikā – plēsīgo
zvēru dīdītājs Alfredo ļoti labi
zina, kā tīģerus savaldīt.”
Viņi izslīdēja no telts un gribēja
iet tālāk, kad no ieliņas otras
puses atskanēja skaļa balss;
“Džakomo, mīlulīt, nāc mājās,
zinām, ka tev ir uzradies labs
draugs, bet pastaigāties varēsi
citu reizi.”
“Džuljeta, mana saimniece,”
nočukstēja Džakomo, tad skaļi
iekaucās: “Nāku, jau nāku, tūliņ
būšu mājās...”
Viņš aizskrēja pa putekļaino
taku, ka kājas vien nozibēja.
Makšelis palika viens. Takšelis
atcerējās Koko atgādinājumu, ka
nedrīkst ilgi staigāt, un devās
mājup. Taču, ejot gar Atlasa mājiņas durvīm, viņš apstājās. Iekšā
skanēja skaļas, neapvaldītas valodas. Pa durvju spraugu varēja
saredzēt spēka vīru Atlasu sarunājoties ar mazāku vīreli samta
biksītēs un zilos zīda svārkos.
“Vecim vajadzētu būt daudz
naudas!” teica zilais.
Atlass piekrītot noņurdēja.
“Viņš ar cirku jau kopš dibināšanas, visu laiku kaut ko pelna
un – kas tādam par izdevumiem?
Tikai ēst un dzert!”
Atlass pamāja ar galvu.
“Viņa naudai jābūt kaut kur
noglabātai! Vajadzētu pasekot sestdienās, kad vecais saņem algu,
pavērot, kur viņš to glabā, vai
kādā zeķē vai zem gultasmaisa...”
“Gudri tu runā, žonglier, bet
vai vecais man naudu dos? Pats
zini, ka neesam draugos tā
mērkaķa dēļ...”
“Dos, dos, cik tu savādi runā,
Atlas? Nedos, paņemsim!”
Atlass pacēla galvu. “Nē, tādā
lietā negribētos ielaisties. Jau reiz
man bija nepatikšanas, un ir labi,
ka cirkus īpašnieks par to nekā
nezina...”
“Kur tad tu domā ņemt naudu,
ko nospēlēji uz kārtīm? Ja līdz
svētdienai nesadabūsi, Grauzis
apķīlās tavas svaru bumbas, kā
tad strādāsi?”
“Varbūt varētu aizņemties no
kaķu Arabellas,” domāja Atlass.
“Ko saki, Henrij?”
“Nedos! Arabella ir sīksta un
skopa, lai gan ar kaķiem viņa
pelna vairāk un vieglāk nekā citi,
par tevi un tavām svaru bumbām
nemaz nerunājot,” iebilda žonglētājs. “Paliksim labāk pie Koko.
Kas galu galā zinās, ka mēs vecim
to naudu esam pievākuši? Varbūt
viņa paša mērkaķis vīkšķi ar
naudas zīmēm izvilcis un kaut
kur citur iebāzis – kādā koka zara
dobumā vai kur? Arī taksis, kas
te nupat uzradās, niekodamies
var naudas vīkšķi izvazāt. Vai nav
dzirdēts, ka suņi blēņojoties
paņem savu kungu mantas, kas
pašiem nemaz nav vajadzīgas, un
ierok kaut kur zemē?”
Makšelim pietika no dzirdētā.
Satraukts viņš skrēja mājup, lai
noklausīto sarunu pastāstītu Čiči.
Taču, jo tuvāk Koko būdai, jo
domīgāks Makšelis kļuva, Čiči
bija pļāpa, bez tam – bailīgs zaķis.
Uzzinājis tik svarīgu ziņu, viņš

nekavētos to izpļāpāt visai cirkus
saimei. Nē, labāk bija, ja ne Čiči,
ne arī pats Koko par dzirdēto
pagaidām neuzzinātu. Viņam,
Makšelim, turpretim bija jābūt
divkārt modram.
Suns ieslīdēja Koko būdā,
nolēmis vēl pirms izrādes kādu
mirkli pasnaust.
Laukums pildījās ļaudīm. No
visām pusēm viņi nāca pa vienam, pa divi, pa trīs, arī lielākos

Stiprinieks aizgāja, un viņa
vietā nāca citi, viens aiz otra,
cirkus direktora slavināti:
“Bezbailīgais trapeces mākslinieks Vitorio Pellini ar brīnumsuni Džakomo, dāmas un kungi,
kas abi lido no vienas trapeces uz
otru bez drošības tīkla...”
“Pasaulslavenā kaķu dresētāja
Arabella, kuras baltie, pūkainie
mīluļi veic trikus, kādus jūsu
mājas kaķis nekad neiemācīsies...”

Paulīna Bārda

ATMODA
Aiziet ziema, aiziet sniegi,
Debess lejup laižas liegi,
Strautu dzīvā ūdentiņā
Augu dienu smejas viņa.
Dziļi zemē saknes mana:
Tumsas dienu nu ir gana,
Trūdu segu projām veļam,
Gaismai pretim galvu ceļam!
Cīrulīti, dziesmas raisi,
Saules pilni visi gaisi,
Saules pilna sirds ikviena,
Zeltā mirgo gaiša diena!
pulciņos. Cirkus priekšlaukā jau
drūzmējās vairāki simti, kad
paaugstinājumā uzkāpa cirkus
direktors, kungs ar kuplām ūsām
un nelielu, melnu ķīļbārdiņu.
Viņam mugurā bija gari, melni
svārki ar ļipām, baltas bikses un
sarkana veste. Galvu greznoja
melna gardibene, ko viņš šad tad
pacilāja, noslaukot sviedrus rūtainā kabatas lakatā.
“Dāmas un kungi,” viņš izsaucās.
Muzikanti iepūta spožās misiņa taurēs, un pāri laukam
skanēja varens maršs.
“Dāmas un kungi, neredzēti
brīnumi jūs gaida, tiklīdz nopērkat biļeti un ieejat teltī, kas ir
lielākā pasaulē. Zvēri – daudzus
no tiem neesat redzējuši nekad
mūžā – no maza bruņurupuča
līdz milzīgajam zilonim, no vāveres līdz zvēru ķēniņam – lauvam! Pasaules slaveni cirkus
mākslinieki rādīs neredzētus,
neiedomājamus trikus...”
Viņam blakus uz paaugstinājuma iznāca stiprinieks Atlass,
izstiepa abas rokas un parādīja
muskuļus.
“Te – varenais Atlass, kas ar
vienu roku...” viņš aprāvās, ar
abām rokām parādīja uz stiprinieku, “...ar vienu roku, dāmas un
kungi, paceļ trīs pieaugušus
cilvēkus, viņš ļauj sev uz krūtīm
saskaldīt klintsgabalu un spēj
pacelt lielākus svarus nekā jebkurš cilvēks pasaulē...”

“Nāvi nicinot, lauvu dresētājs
Alfredo iebāž galvu lauvas mutē,
bezbailīgi viens pats, pātadziņu
šmiukstinot, ieiet briesmīgāko
plēsoņu – tīģeru būrī. Kur nu vēl
zobenu rijēji, cilvēks – čūska, kas
var izliekties, kā kliņģeris, satīties
ritulī kā čūska; un tad – kur nu
varētu iztikt bez viņa – klauna
Koko ar mērkaķi Čiči un brīnumsuni Makšeli...”
Koko pakāpās uz paaugstinājuma, paņēma Čiči uz rokas un
takšeli padusē. Tā pūloties, viņam nokrita cepure, no kuras
izlaidās ne tikai divi baloži, bet
vēl papildus izskrēja balts trusītis.
Pūlim izdarības patika. Ļaudis
garā rindā pulcējās pie biļešu
kases, lai laikus tiktu cirkū un
varētu visus brīnumus redzēt.
Pēc pusstundas sākās izrāde.
Skaistie, baltie zirgi dejoja valsi,
uz spodrajām mugurām nesa
meitenes spožos tērpos un beigās
nolieca galvas pret publiku un
paklanījās. Pēc viņiem nāca trapecisti. Aizvien augstāk un augstāk kāpa meistars Vitorio Pellini,
aizvien sarežģītāki un bīstamāki
kļuva viņa lēcieni un cilpas.
Beigās cirkus sulainis viņam pasniedza pūdeli Džakomo, ko trapecists uzlika sev uz muguras.
Mūzikai apklustot – skatītājiem
ar aizturētu elpu sekojot katram
meistara solim –, trapecists
izpildīja bīstamo lēcienu ar suni
uz muguras.
(Turpinājums sekos)
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IN MEMORIAM

Mākslinieks Kazimirs Laurs Aizsaulē
Dzimis 1923. gada 7. novembrī Šķerbiniekos, Latvijā,
miris 2020. gada 12. martā Santamonikā, Kalifornijā
2020. gada 12. martā, 96 g.
vecumā, raženais un viesmīlīgais mākslinieks Kazimirs Laurs
aizgāja Aizsaulē. Cik skaists
vārds ir mums, latviešiem, –
Aizsaule! Aiziešana notika samērā pēkšņi un negaidīti, viņa
mīļās krustmeitas Ingas (Gorsvānes-Buell) klātbūtnē. 96 gadi
ir ievērojams vecums, daudz
kas mūžā ir paveikts un piedzīvots.
Kazimirs Laurs piedzima Makašānu pagastā, Šķerbiniekos,
Latgales laukos, Teiču purva
tuvumā, kuŗa krāsu bagātība
viņā jau no agras bērnības
iedēstīja mākslinieka jūtas. Kā

ieradāmies Santamonikā 1965.
gadā, Kazis jau bija mitis savā
Santamonikas dzīvoklī vismaz
10 gadus. Varbūt Ņujorkā, latviešu māksliniekiem un rakstniekiem bija Elles ķēķis, mums
Santamonikā un Loandželosas
tuvākā un tālākā apkārtnē bija
– “Pie Kažas!” Tas bija mūsu
mākslas un literātūras “salons”
un mūsu bohēma. Pulcēšanās
pie Kažas vienmēr notika svētdienās, pēc plkst. 1:00, pēc baznīcas un latviešu skolas. Devāmies un zinājām, ka mūs tur
saņems. Pirms tam Kaža bija
atrodams pie jūras savā kārtējā
gājienā. Ja kādreiz ieradāmies

2018.g. rudenī, Kazimirs Laurs paraksta savu zīmējumu
Santamonikā pēc Rēzeknes izstādes

daudzi no sava laika biedriem,
viņš tika iesaukts leģionā, karoja, tika ievainots, ārstējās
Vācijā, atkal karoja, nonāca
Zēdelgemas gūstekņu nometnē,
pēc kaŗa vairākus gadus pavadīja Eslingenas bēgļu nometnē,
Vācijā. Tur viņš izglītojās pie
vairākiem māksliniekiem (Ludolfa Liberta, Franča Banges,
Sigismunda Vidberga, Jūlija
Matisona), imigrēja uz Ameriku, un agros 1950. gadu sākumā
apmetās savā Santamonikas
darbnīcas dzīvoklī, kuŗā viņš arī
palika gandrīz 70 gadus. Tur
viņš dzīvoja, gleznoja un zīmēja
līdz savas dzīves vakaram, tur
viņš apkopa kokus, krūmus,
puķes un visu kas, auga un
zaļoja. Tur viņš uzņēma mūs.
Man, un domāju, ka arī citiem
no mums, kas Kažu pazina un
mīlēja, ir ļoti grūti iedomāties
šo pasauli bez viņa. Kad piezvanīju ar skumjo vēsti viņa
draugiem Dairai un Jurim
Ciļņiem Sietlā, Daira man atsūtīja šīs skaistās rindas, kuŗas
Rita Gāle bija veltījusī dzejniekam Linardam Taunam. Tās
izsaka arī mūsu jūtas: “Viņš
vairs nedzīvo sevī, bet draugos.
Mēs skumstam, ka nevaram
dzīvot viņā.”
Man tā liekas, ka mums, šeit
vēl palikušiem, ar Kažas aiziešanu ir noslēdzies vesels laikmets. Kad mēs ar vīru Andri
Trapānu un meitu Mariku

par agru, tad varēji klauvēt cik
vēlies, iekšā netikām.
Ļoti daudz tagad nāk atmiņā
viss, kas tur notika un par
neskaitāmiem interesantiem cilvēkiem, kas tur bija satiekami
gadu gatā. Kažas samērā mazais
vienguļamistabas dzīvoklis bija
otrā stāvā, un, jau pa kāpnēm
augšā nākot, varējām sajust eļļas
krāsu smaržu. Durvis pavērās
uz molbertu un topošo gleznu.
Gar vienu istabas malu bija lāva,
uz kuŗas apsēsties, visapkārt
krēsli, sienas noklātas ar gleznām. Pie loga galdiņš, zīmuļi un
krāsas. Pie vienas sienas stāvēja
liels balts audekls, kas no vienas
malas līdz otrai un no augšas
līdz apakšai bija noklāts ar
Kažas ciemiņu parakstiem, gan
ar pazīstamu trimdas literātu
un mākslinieku, gan ar mūsu,
mirstīgo draugu. Šeit ir tikai
daži: rakstnieki, Anšlavs Eglītis,
Aīda Niedra, Elvīra Kociņa,
Jānis Veselis, Velta Toma, Benita
Veisberga, Raiņa un Aspazijas
paziņa Zuzanna Munce. Gleznotāji: Veronika Janelsiņa, Jānis
Gorsvāns, Eris, Gvīdo Augusts,
Raimonds Staprāns, Jūlijs Matisons, Gunārs Bārēns, Imants
Tilgass, Sigismunds Vidbergs,
Voldis Dārznieks u. c. Teātŗa
cilvēki Māris Ubāns, Ilze
Tauriņa, Ansis Tipāns.
Vēlākos gados gandrīz pietrūka vietas, kur viesiem parakstīt savu vārdu, bet beigās

tomēr katrs ciemiņš to atrada.
Manā laikā tur varēja satikt
Anšlavu Eglīti, dzejnieku Olafu
Stumbri, gleznotāju Jāni Gorsvānu ar sievu Annu, keramiķi
un viņu meitu un Kažas krustmeitu Ingu, fotografi Helēnu
Hofmani ar vīru Rūdi, RAND
organizācijas pētnieci Lilitu
Dzirkali, gleznotāju Voldi Dārznieku, koŗdiriģenti un tagadējo
mācītāju Dairu Cilni ar vīru
ārstu Juri, literātu Ilmāru Bastjāni ar sievu Ēriku, draugus
Ilgvaru un Zaigu Dižgalvjus ar
meitām, Airu un Leo Veiss,
bijušos leģionārus Leonu Ondrupu un Fredi Launagu, Ingūnu Galviņu, Andri un Nonitu
Priedīšus.
Tie visi bija t.s. “vietējie” dzejnieki, rakstnieki, literāti, kritiķi,
gleznotāji, fotografi, keramiķi,
mūziķi, ārsti, zinātnieki, architekti, arī viņu mazie bērni tur
tika vienmēr ar mīlestību uzņemti un nekavējoties nodarbināti ar otām, krāsām un grāmatām, kamēr tad varējām
tērzēt. Tur varēja strīdēties,
spriest par visu ko – par dzeju,
prozu, mākslu, architektūru,
trimdas polītiku, Latviju. Dažreiz kodīgas asprātības lidot
lidoja pāri istabai, netrūka novērojumu un asu spriedumu
par trimdas sabiedrību.
Jānis Gorsvāns: “Kaža kādreiz
ir bijis kaŗavīrs, caurmērā viduvējs citu pavēļu izpildītājs,
Krievijas putekļu un dubļu sarijies. Toreiz neprasīdams, tikai
darīdams. Kaŗa gaitu ievainojums sen jau sadzijis, palikušas
tikai rūgtenas atmiņas. Bet
tagad viņš prasa. Sākumā vientiesīgiem vārdiem, pieklājīgiem
vārdiem, laba mājas tēva vārdiem. Drusku vēlāk iekarsdams, pazobodams, drusku pamuldēdams un beigās būdams
patiess. Daudzi vēlētos tādi būt.
Varbūt tāpēc pie sienas karājās
loga aizvilks, apšvīkāts vārdiem
un datumiem – Vidbergs bija te,
Veselis bija te, Anšlavs bija te,
Aīda bija te, Elvīra bija te,
Andrievs un Olafs, un Maija un
Dumpītis, kas varonīgs un
drusku apskurbis grieza savā
pirkstā, lai varētu parakstīties ar
paša asinīm.”
Par Kažas humora izjūtu šeit
vēl viena no Gorsvānu Jāņa
atmiņām: “Reiz vietējā organizācija vāca līdzekļus labdarīgam mērķim. Paklīda baumas,
ka Kaža ir bijis atsaucīgs, ziedojis vienu savu gleznu 200
dālderu vērtībā. Pēc laika organizācijas amatpersona zvanījis
– visi pārējie tautieši un gleznotāji piedevām esot ziedojuši
vēl. Vai Kaža arī nevarētu?”
“Protams,” Kaža priecīgs atsaucies, “esmu ar mieru paaugstināt
savas gleznas cenu uz 300
dālderiem.”
Pats viesmīlīgais namatēvs
bija viens no vērīgākiem un
asprātīgākiem, viņš dažreiz
daudz nerunāja, uzmanīgi klau-

sījās, tad savā spēcīgajā latgalieša izcelsmes balsī un tonī
izteica kaut ko tādu, kas lika
mums smieties līdz asarām. Pie
Kažas varēja satikt arī rakstniekus un māksliniekus no
citām Amerikas pusēm un arī
no Latvijas pirms un pēc Atmodas laikiem. Tur viesojušies
rakstniece Māra Zālīte, Kažas
draugs mākslinieks Uldis Zemzaris, dzejnieks Imants Auziņš,
mūziķis Andrejs Jansons, fotografs Jānis Kreicbergs, fotografs
Ansis Starks, mākslas vēsturniece Andra Silapētere un vēl
citi. No citām Amerikas pusēm
– Vija Celmiņa, Rolfs Ekmanis,

Pats galvenais bija, ka visi jutās
labi. Kad atgriezāmies savās
mājās, mēs sajutām, ka bijām ko
vērtīgu ieguvuši, bagātāki palikuši. Daudz bija par ko domāt
un par ko turpināt sarunas
nākošajā svētdienā.
Vairums no tiem, kas tur
kādreiz pavadīja gandrīz katru
svētdienu, sen jau atrodas veļu
valstībā. Kaža arī par to sūdzējās, ka visi esot viņu pametuši. Tā arī bija, it sevišķi žēl,
ka daži viņa tuvie draugi nomira krietni jaunāki. Kaža bija
arī ļoti gādīgs un uzticams
draugs tiem, kuŗiem bija palicis
par grūtu pašiem sev sagādāt

No kreisās: gleznotājs Imants Tilgass, Lelde (Patvaldniece)
Gilmane, gleznotājs Voldis Dārznieks, keramiķe Anna Gorsvāne,
gleznotājs un rakstnieks Jānis Gorsvāns, RAND pētniece Lilita
Dzirkale.

Ojārs Celle, Gundars Ķeniņš
Kings, Maija Šlesere, Valters
Nollendorfs, Aina Vāvere,
Sarma Muižniece, visus latviešu
kultūras darbiniekus, kas tur
kādreiz atnāca patērzēt, nav pat
iespēja minēt.
Olafs Stumbrs tur kādreiz
nolasīja savu jaunāko dzejoli.
Jānis Gorsvāns nemitīgi sprieda
par mākslu un literātūru. Ar
Anšlavu Eglīti Kaža bieži apmeklēja jaunākās filmas pirms
tās tika rādītas plašākai publikai. Anšlavs gāja kā avīzes
Laiks preses pārstāvis un Kaža,
kā viņa draugs. Tad Kaža mums
stāstīja un deva kritikas par
redzēto. Lieldienās notika olu
krāsošana bērniem un arī
pieaugušiem. Un saspiesti kādreiz bijām, kā siļķes kārbiņā!
Dažreiz bijām gandrīz viens
otram klēpī, uz grīdas, pret
sienām atspiedušies. Tika pamatīgi smēķēts un arī dzerts,
toreiz jau mēs nezinājām, cik
kaitīgi tas bija pašiem un
bērniem. Bija citi laiki! Ja bija
vietējie viesi, tad katrs bija kaut
ko atnesis līdzi, lai dalītos –
rupjmaizi, cepumus, dzeramo.

pārtiku un tikt uz sarīkojumiem.
Viņš tos apgādāja un izvadāja.
Viņš gādāja par Zuzannu Munci
un par Veroniku Janelsiņu līdz
viņu mūžu beigām.
Par Kazimira Laura dzīvesveidu un gleznām Anšlavs
Eglītis ir teicis: “Lai maizes
darbu nevajadzētu strādāt vairāk nekā trīs vai pat divas dienas
nedēļā, un pārpalikušo laiku
varētu ziedot glezniecībai, Laurs
apzināti noraida visu to, ko
mēdz apzīmēt par dzīves
ērtībām, apmierinādamies ar
visminimālāko. Toties atlicinātās dienas viņš pavada pie skrajas, otām rokās no rīta līdz
vakaram. Šīs darba apsēstības
un askētiskās dzīves dēļ, paziņas
dēvē Lauri par latviešu Van
Gogu. …Laurs glezno, veidodams masīvas, vienkāršotas formas, kas reizēm primitivizētas
tik tālu, ka jau saskaras ar
abstrakcijām.”
Māksliniece Vija Celmiņa
raksta: “Es Kažu iepazinu, kad
ierados Losandželosā studēt
UCLA.
(Turpināts 7. lpp.)
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Trīs virsotnes trīssimtajā
Jaunā Gaita, rakstu krājums kultūrai un brīvai domai,
300. numurs, 2020. g., pavasaris, 76 lpp.

EDUARDS
SILKALNS
Normāli recenzenta pienākums it kā būtu sameklēt aplūkojamā publikācijā kā labās,
tā vājās vietas, tomēr Jaunās
Gaitas apaļās jubilejas reizē –
300. numurā – gribas pievērsties
trim tur atrodamiem spožumiem.
Vispirms jau simpatisks ir
redakcijas izvēlētais jubilejas atzīmēšanas veids. Nav nekādas
pašslavināšanās, nekādas dižošanās par noieto ceļa gabalu
kopš 1955. gada. Tā visa vietā
1. lappusē lasām žurnāla gaitas
sākumā toreizējās redakcijas
parakstītu JG centienu paudumu: saglabāt trimdā latviešu
valodu, veicinot literātūru, kas
to glabā un veido tālāk. Citviet
300. numurā lasāmi sākotnēji
1955. gada 2. numurā publicētu
Artura Kaugara un Valtera
Nollendorfa rakstu pārpublicējumi, no kuŗiem sava laika
trimdas vēlmes un vajadzības
un pats laikmeta gars plūst,
kāds nu bija tas teiciens, kā no
pilnības raga.
Nobildēti ir pirmo divu JG
numuru vāki ar zīmējumiem
tautiskā romantisma garā. Uz
1. numura vāka redzama latvju
zeltene tautastērpā ar vainadziņu galvā, ziedu pušķi rokās
un divām kuplām bizēm pāri
visai mugurai. Uz 2. numura
vāka priekšplānā bijis tautisku
cimdu pāris, bet fonā aiz loga

divas sniegputenī ieliekušās
egles. Tāls ceļš noiets 65 gados,
kad uz 300. numura vāka skatām Henrija Preisa ģeometrisku
abstrakciju, kas atgādina šo
rindu rakstīšanas laikā televīzijā
ik pa brīdim skatāmu milzīgi
palielinātu koronas vīrusu. No
mīļa rakstu krājuma trimdas
jaunatnei žurnāls 65 gados izveidojies par sofisticētu krājumu Latvijā un visā pasaulē
mītošajiem uz garīgām vērtībām orientētiem intelektuālistiem.
Piecu citu dzejnieku sabiedrībā izceļas Ilmārs Šlāpins. Viņa
dzejojumiem piemīt svaigums
un neparastums kā savā laikā
Aleksandram Čakam. Laikmetā,
kad vairums mūsu dzejnieku
rakstīja četrrindu pantos ar atskaņām, Čaks populārizēja brīvo
dzeju jeb verlibru. Daži viņa
dzejoļi ar tikai diviem vai trim
vārdiem ik rindā, vertikāli gaŗi
un slaidi, lasītājiem ar iztēli
nudien varēja izskatīties pēc
spageti vai pēc notekcaurulēm
gar namu sienām. Savukārt
Ilmāra Šlāpina dzejojumi sit
pušu rekordus rindu horizontālajā gaŗumā. Mūsu laikraksta
slejas nav gana platas, lai reproducētu šo dzeju tādu, kāda
tā parādās platajās JG lappusēs.
Tā kā Šlāpina valoda ir vienkārša
un tieša, dažs paviršāks vai
mazāk labvēlīgs lasītājs varētu

gribēt viņa dzeju saukt par
mākslotīgās dzejveidīgās rindās
saskaldītu prozu. Viss jau var
būt, ka nav tik svarīgi precīzi
noteikt, kādam žanram viens
vai otrs labi padevies mākslas
darbs ir pieskaitāms, bet aizstāvu uzskatu, ka Šlāpina trīs
darbi ir tīrā dzeja.
Lūk, savu trešo sacerējumu
Šlāpins sāk ar jautājumu: „Vai
tad jums nekad nav bijis tā, ka
tu dari kaut ko vienu, bet tajā
pašā laikā skaudri apzinies, ka
patiesībā tev vajadzētu darīt
kaut ko pavisam citu?” Neapmierinātība ar pašreizējo, esošo
un tieksme pēc kā cita taču ir
visas dzejnieku cunftes pats
būtiskākais no Skalbes Ziemeļmeitu pasakas līdz Gundara
Pļavkalna Divām pilsētām!
Seko vienveidīgā formā („ka
tu...”) ietvertu trīspadsmit situāciju uzskaitīšana, kādās viņam
drīzāk, labprātāk patiktu būt.
Turēšanās pie izvēlētās formas
un tās nemitīga atkārtošana
taču panāk ritmisku efektu,
kāds raksturīgs dzejai. Un beigās
tai pašā „ka tu...” formā ieturēts
sākotnējā jautājuma atkārtojums ar piemetinājumu lasītāja
vēl jo ciešākas iesaistīšanas nolūkā: „Ka tu dari kaut ko vienu,
bet tajā pašā laikā skaudri
apzinies, ka patiesībā vajadzētu
darīt kaut ko pavisam citu. Vai
tad jums nekad nav bijis tā?”

Lasot Ilmāra Šlāpina dzeju, gribas domāt par rondo mūzikā,
t.i. par atgriešanos pie sākotnējā,
un par naīvās glezniecības
kustību tēlotajās mākslās.

No četriem JG 300. numura
daiļprozas autoriem augstāko
atzinību gribas izteikt Ingai
Pizānei par diviem stāstiem
Notārs un Pārcelšanās, kas
īstenībā ir variācijas par vienu
un to pašu tematu, laulības
šķiršanu. Abos darbojas vārdos
nenosaukti viņš un viņa, abos
attēlotas precēta pāŗa savstarpējās sarunas un darbības pirms
došanās katram uz savu pusi. Ir
jau pasaules literatūrā gana
daudz sacerējumu, kur precēti
pāŗi nesatiek savā starpā, plēšas,

varbūt pat izkaujas... Runājot
par iespaidīgākajiem šāda virziena skatuves darbiem, nevaru
nedomāt par Strindberga Nāves
deju vai Edvarda Albī Kam bail
no Virdžīnijas Vulfas. Ingas
Pizānes stāstiņi ir klusināti un
skumju apdvesti. Lasītājs tā i
nedabūs neko zināt par viņa un
viņas šķiršanās iemesliem, nezinām arī tādus svarīgus blakusapstākļus kā to, vai pāŗiem bijuši
bērni. Tomēr rodas iespaids, ka
šķiršanās abiem pāŗiem neliekas
kā drošs ieguvums, ir taču arī
tāda lieta kā pieradums vienam
pie otra. Ja stāstā Notāre šķiršanās notiek jau formāli un
likuma priekšā, Pārcelšanās ir
vēl tikai izmēģinājuma šķiršanās, viņam pārceļoties uz citu
dzīvokli un vienojoties pēc
mēneša vēlreiz tomēr tikties un
tad sarunāt par turpmāko. Pārcelšanās drusku vieglā, drusku
cerīgā izskaņa:
Pus vakaru viņa nevarēja aizmigt, prātojot par to, kuŗš velns
viņai lika no šī vīrieša atteikties.
No šī vīrieša, kuŗš atvadoties
saklāja viņai gultu, piepildīja
ledusskapi, piesēja veļas striķi un
ieskrūvēja spuldzītes. – Inga
Pizāne ir vēl jauna (1986), bet
jau ļoti iejūtīga, delikāta rakstniece, no kuŗas labs pamats
daudz sagaidīt nākotnē.
Lai Jaunajai Gaitai raita
turpmākā gaita!

IN MEMORIAM

Mākslinieks Kazimirs Laurs Aizsaulē
Dzimis 1923. gada 7. novembrī Šķerbiniekos, Latvijā,
miris 2020. gada 12. martā Santamonikā, Kalifornijā

(Turpināts no 6. lpp.)
Bieži apmeklēju viņa mazo
dzīvokli 1963. un 1964. gadā,
kur arī satiku citus māksliniekus, kā arī dzejniekus un
rakstniekus, no kuŗiem Anšlavs
Eglītis bija vispazīstamākais.
Kažam vienmēr bija kaut kas ko
iedzert un uzkost…viņa dzīvojamistabas sienas bija apklātas
ar viņa eļļas gleznām. Tikai kādi
astoņi cilvēki varējām apsēsties
apkārt mazam galdiņam. Es tur
nevienu nepazinu un nevaru
vairs atcerēties, kuŗš mani ar
Kažu iepazīstināja, bet man tur
bija it kā būt mazā Latvijā. Es
biju ievākusies tukšā veikala
telpā Venisē, Kalifornijā, un
man nebija iespējas tur nomazgāties, bija tikai izlietne.
Kaža iedeva man savu dzīvokļa
atslēgu, un es tad varēju ieiet
dušā un nomazgāties, kamēr
viņš par dienu strādāja, apkopjot dārzu. Viņš bija dāsns, inteliģents, bet vientuļnieka rakstura cilvēks. Man ir skumji
dzirdēt par viņa nāvi…un paliek labas atmiņas.”
Daudz no Kazimira Laura
darbiem ir jau pirms gadiem
atgriezušies Latvijā, tie ir Latgales kultūrvēstures mūzeja

krājumā. Arī tīmeklī un Facebook ir par viņu daudz kas
uzzināms, viņa tīmekļa lapa ir:
www.kazimirslaurs.com. Avīzē
Laiks ir agrāk parādījušies
apcerējumi par viņa gleznām.
Līdz mūža beigām mākslinieks
turpināja radīt. 94 gadu vecumā,
kad gleznot uz lieliem audekliem palika par grūtu, ar krustmeitas Ingas ģimenes uzdāvināto Ipad, viņš ar sajūsmu un
dedzību sāka nodarboties ar
planšetzīmējumiem. Ar Ingas
palīdzību viņš 2018. gada rudenī izdeva skaistu grāmatu ar
šiem zīmējumiem, vairums no
tiem ir Teiču purva ietekmē. Tai
pašā rudenī Latgales kultūrvēstures mūzejs sarīkoja viņam šo
jaundarbu izstādi. Uz izstādes
atklāšanu viņš ar Ingu brauca
caur Parīzi, kur pie Sēnas krastā
cītīgi zīmēja.
Tas, ka Kazimirs Laurs, būdams cienījamā vecumā, veikli
apguva jaunu veidu, kā sevi
izteikt mākslā, lietojot mūsdienu technoloģiju, nebija pārsteigums tiem, kas viņu pazina.
Gaišu prātu un vingru ķermeni
viņš paturēja līdz pēdējai dienai.
Lai apkoptu savas mājas lielo

sajuzdama, ka varbūt mēs pēdējo reizi mūžā tiekamies, es vēl
vienu reizi nofotografēju viņa
darbnīcu, parakstu audeklu,
viņu pašu. Bija ļoti skumji toreiz
atvadīties. Ar gaišumu sirdī,
līdz atstāšu šo pasauli, es
atcerēšos Kažu, viņa mājokli,
un tās neskaitāmas jaukās stundas, dienas un gadus, kas pie
viņa tika pavadītas.
Tā mazā mākslas saliņa, kas
bij viņa mājoklis, man liekas,
paliks atmiņā ikvienam, kuŗš
kaut reizi Kažu tur apciemoja.
Kazimira Laura pelni atgriezīsies Latvijā, tur kur viņš piedzima un iemīlēja dabu, dzīvniekus un visu to skaisto un
krāšņo, kas viņu jau tur sagaidīja
un kas arī paliks pēc viņa un
pēc mums visiem. Viņš to ir
Uz aprakstītā audekla var redzēt neskaitāmus mākslinieku un iemūžinājis savās gleznās, zīmērakstnieku parakstus
jumos un grāmatā, kuŗu viņš
mums dāvina savā dzīves vadārzu, viņš kāpa kokos, lai tos pirms nepilna gada atjaunoja karā. Māksla ir mūžīga!
apgrieztu un darīja it visu savu braukšanas atļauju.
Viņš vairs nedzīvo sevī, bet
nepieciešamo, lai dārzs būtu
Ar savu meitu Mariku, kas draugos.
skaists. Viņš sevi trenēja ik Kažu iepazina jau piecu gadu
dienu. Daži no viņa vingrinā- vecumā, viņu apciemojām īsi
LELDE
jumiem nebūtu pa spēkam pat pēc viņa atgriešanās no Latvijas.
(PATVALDNIECE)
pusmūžu jaunākiem cilvēkiem. Viņš mums parakstīja savus
GILMANE
Nebija arī pārsteigums, ka viņš zīmējumus un grāmatu. It kā
Portlandē, Oregonā
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Exile Is Irreversible

AGATE
NESAULE
The masses at our border are
called refugees, immigrants, asylum seekers, illegal immigrants,
criminals, invaders, and hardly
anyone remembers they are
exiles, with poignant memories
and hidden love for their lost
homelands.
Exile is irreversible. Waves of
longing and grief can wash over
even those who are happily settled in their new country, let
alone those who have been
forced to abandon everything
dear to them.
One way to visualize exile is
“limnality,” a word so seldom
used that it is not in the Microsoft
Word Thesaurus. Derived from
the Latin “limen,” meaning threshold, it describes the experience
of standing between two rooms,
unable to enter either one.
I have lived in the United States
for seventy years. I am an
American citizen in love with the
Declaration of Independence and
the Constitution. I am immensely
grateful for all that this country
has given me, yet I feel I do not
really belong here.
I am often sad because I cannot

2020. gada 11. aprīlis – 17. aprīlis

settle in Latvia. At my age I do
not have the energy necessary to
create a different life and I rely
heavily on the American medical
system. Two possible ways of living would be available to
me in Latvia: being at the center of the vibrant literary and cultural scene in the capitol city
Riga or enjoying solitude in an
old small house with an enclosed
garden of fruit trees, flowers, and
herbs. White birches, much more
slender than those in the
Midwest, and dark somber pines
would give way to the sea or to
the mysterious forest behind
them. I left my heart in Latvia on
my last trip, which would surprise people I know. A positive
attitude and superficial conversation are requirements for a
successful social life in the United
States. People use conscious and
unconscious signals to stop revelation of deep feelings and painful pasts. I silence myself too by
keeping private my alienation
and my fantasies of leaving
America.
Reports about the thousands
hoping to enter the United States

stress political and domestic violence, desire for prosperity, the
pure joy if admitted, and many
opportunities in a new life. And
rightly so. But in addition, all of
them have had to leave behind
their country, their language,
familiar landscapes, and everything else they love. The few who
are eventually admitted will reveal only their exhilaration and
gratitude. When I first arrived in
the United States at age twelve, I
unconsciously chose assimilation: to teach myself English by
translating Gone with the Wind,
to read as many books in the
Indianapolis Public Library as
possible, to excel in school, to cut
off my braids, and to find jobs
outside the exile community.
Nevertheless I am frequently
reminded that I am an outsider
by the most casual questions.
Do you want to go for a bicycle
ride? Do you really not know
how to play the piano? But I
know nothing about bicycles and
pianos. They were beyond my
reach in the displaced persons’
camps in Germany and during
my adolescence of extreme

poverty in the first years in the
United States. Where are you
from, store clerks insist after
hearing my slight accent, and
they get huffy if I say Madison,
Wisconsin.
More probing questions arise
as well. When you were in graduate school, beyond the fact that
you were a woman, why did you
not have a mentor? Why did you
marry your ex? Because I was
too odd for normal men to take
an interest in me, I whisper to
myself.
Before a reading from my new
book Lost Midsummers: A Novel
of Women’s Friendships in Exile,
a friend offers to apply makeup
to my face. I do not know how to
do this myself, so I close my eyes
and enjoy her gentle touch. I am
startled by the transformation
when she hands me a mirror. As
a teenager I was too weird to be
included in the pajama parties
where American girls experimented with foundation, powder, concealer, eye shadow, and
so on. At least I learned by myself
how to apply lipstick.
For a writer, however, being an

outsider is not all bad. I learned
how to observe people closely
and to remember
details because I was not distracted by obligatory chatter. I
learned to infer character from
action and appearance, which is
useful when writing from a
restricted point of view. I learned
to imagine rather than report on
the private lives of people. I
understand tenuous and difficult
relationships. And I know that
class, race, and ethnicity limit
everyone. Most importantly, I
learned to have compassion for
other outsiders as well as for the
very popular and very successful
who are blithely unaware that
society directs and constricts
their every action. And it is compassion that creates good fiction
and lives well lived.
Agate Nesaule is a Latvian
exile, emeritus professor of
women’s studies and literature at
UW-Whitewater, and a prize
winning author for her memoir
A Woman in Amber. This essay
was originally published in The
Capital Times and Wisconsin
State Journal.
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TALE ONE

GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from no 13)
As WW II ended, the clarity,
nuts and bolts of a process in the
Atlantic Charter regarding national self-determination for
what was to be Eastern Europe
was never defined and the issue
was lost in the Big Three
Summits. Some of the Atlantic
Charter was mirrored in the
1945 Yalta Conference Big Three
Declaration of Liberated Europe.
But, without any depth and
breadth of reality on how Eastern
European self-determination was
to be managed, controlled and
overseen, all it was a cheerleading document that Stalin never
intended to honor.
For Eastern Europe, the overriding tragedy was that Stalin
held the territory of most of
Eastern Europe and had quickly
taken over their governments,
installed caretaker communist
administrations until elections
and controlled the elections.
Would a more detailed process
with nuts and bolts, starting with
the Atlantic Charter, have made
a difference for the DPs and, our
homeland, Latvia? I don’t know.
But it might have established a
self-determination process that
might have guided the “dividing
up post WW II Europe” better.
HOPE RIDES ON THE
PARTISANS IN LATVIA
In those first years in exile,
after the war, heartwarming
rumors spread across DP land

about the partisans in Latvia.
Also known as Meza Brali, Forest
Brothers. Some DPs had faith
that the partisans would drive
the Red Army and the communists out of Latvia, and they
could go home.
The partisans were mostly
what was left of the 19th Latvian
Legion. They were experienced
soldiers who had fought many
Eastern Front battles. Both in the
Soviet Union and then in Latvia
as the war moved west from the
Soviet Union into and through
the Baltic Countries (eventually
to Poland and Germany). The
19th fought its last battles in
Kurzeme, known as Kurzemes
ceplis/ Kurzemes oven, where
they held out for months against
a superior Red Army force.
Some 100,000 of Latvia’s young
men fought on the Soviet side
and 110,000 fought on the
German side. They were mostly
conscripted on both sides.
Wrong age, wrong time, wrong
place and included many teenagers. Around half of the soldiers
from both sides died in the war.
A story in itself. (Silgalis, Arturs,
Latvian Legion. 2003).
As WW II ended, some 20,000
Latvian soldiers were captured in
Kurzeme by the Red Army. Most
of the soldiers were deported to
Siberia. (Dunsdorfs, Edgars.
Archivs. Raksti par Latviskam
Problemam. XXVII Brivibas Cinitaji. Essays on Latvian Problems. Volume 27, Freedom Fighters, Melbourne, Australia. 1987)

Another 14,000 or so Latvian
soldiers avoided capture and fled
to the forests. They were joined
by young Latvians who had gone
into hiding in the forests to avoid
the German military draft. Other
partisans were teenagers, who

20,000 partisans, 400-500 partisan groups, with 40-50 partisans
in each group (Lacis, Visvaldis
Latviesu Zemes un Tautas
Vesture. Latvian Nation and Folk
History. Riga. 2006).
Over the next ten years, 1945-

Oto Akmeņkalējs krievu un vācu uniformās

had been too young to be drafted, and Red Army deserters.
Many of the latter were Latvians
who didn’t want to fight fellow
Latvians in the Latvian Legion.
Over the next few years, they
were joined by more Latvian
anti-communists. These groups
formed the core of the Meza
Brali, Forest Brothers, resistance
movement against Communism
in Latvia.
According to Lacis there were

1953 the partisans, aided by
some 80,000 active supporters
fought the communist regime in
Latvia. Around 3,000 partisans
died, were captured and executed or sent to Siberia. About the
same number of communists
were killed. (Latvijas Okupacijas
Muzejs 1940-1991 Book. Museum of the Occupation of
Latvia: Latvia Under the Rule of
the Soviet Union and National
Socialist Germany. Riga 2002)

Over those years, Britain and
Sweden tried to set up communications networks with the
main resistance groups in the
Baltic Countries. Partially to help
the resistance but also to structure a spy network into the Soviet
Union. The dropping of the Iron
Curtain over Eastern Europe had
closed off the Western world’s
access to the Soviet Union.
Hindering these efforts and ultimately sabotaging them were
double agents.
The most famous of those was
Kim Philby. Philby was a member of British MI6 and passed on
information to the Soviet Union
about many things, including
British and Swedish efforts to
help the Baltic Country partisans. Philby was one of the notorious Cambridge Five spy network. Brits who spied for and
later defected to the Soviet Union
(Good reading: One, Strods,
Heinrichs essay, Latvijas Nacionalo Partizanu Kars 1944 to 1956
(Latvian National Partisan War)
is in the book Okupacijas Varu:
Nodaritie Postijumi Latvija
1940-1990 (Occupation Power:
Executed Destruction in Latvia).
Two, Wikipedia: Articles on
Operation Jungle, Kim Philby,
and Latvian Partisans and Forest
Brothers. Three, Numbers Research and Information Center
– The Game: KGB against CIA
and SIS in the Baltic State 1945
–1956).
(To be continued)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Pateicība NATO kaŗavīriem par
ieguldījumu kopējā drošībā
Valsts prezidents Egils Levits
4. aprīlī uzrunāja NATO sabiedroto valstu Latvijā dislocēto spēku
komandsastāvu un kaŗavīrus, lai
apsveiktu 71. gadadienā, kopš parakstīts Ziemeļatlantijas līgums,
un lai pateiktos par sabiedroto
sniegto ieguldījumu Latvijas un
pasaules kopīgās drošības vecināšanā, paziņojumā medijiem informēja prezidenta kanceleja.

Savā uzrunā Valsts prezidents
akcentēja Ziemeļatlantijas līguma
apņemšanos – kopīgiem spēkiem
sargāt savu tautu brīvību, kopējo
kultūrvēsturisko mantojumu, demokratijas, personiskās brīvības
un tiesiskuma principus. Tāpat
Levits pateicās tām 19 NATO sabiedroto valstīm, kuŗu kaŗavīri atrodas Latvijā, lai sargātu Latvijas
un aliances kopīgo drošību.
Uzrunājot sabiedroto valstu kaŗavīrus, Valsts prezidents Egils Levits novēlēja viņiem veiksmi pārvarēt koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laiku, esot tālu prom no
savām ģimenēm un tuviniekiem,
un Latvijas sabiedrības vārdā vēlēja stipru veselību.
***
“Kopīgiem spēkiem
pārvarēsim epidēmiju...”
Vīrusa pandēmijas dēļ Latvijā
izsludināto ārkārtējo situāciju paredzēts pagarinās par mēnesi. Kā
pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes žurnālistiem
sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), esot “viena laba
ziņa” – vīrusa izplatība tiek kontrolēta. “Redzam, ka saslimstība ar
katru dienu neiet strauji uz augšu,
pat ir neliels kritums. Tas nozīmē,
ka kopējie pieņemtie un ievērotie
mēri darbojas. Tas gan diemžēl
nenozīmē, ka viss ir pārvarēts. Vēl
esam epidēmijas vētrā, un kādu
laiku būs jāturpina strādāt, lai
kopīgiem spēkiem pārvarētu epidēmiju,” teica premjērs. Kariņš
pastāstīja, ka koalicijas sanāksmē
panākta polītiska vienošanās par
ārkārtējās situācijas pagarināšanu.
***
Izsludināti ar vīrusa
ārkārtas situāciju saistīti
likumu grozījumi
Valsts prezidents Egils Levits
4. aprīlī izsludinājis piecus grozījumus normatīvajos aktos, kas
saistīti ar Covid-19 radīto ārkārtas
situāciju valstī, kā arī slimības radīto seku pārvarēšanu, liecina paziņojumi oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis iznākušajā papildu
laidienā. Prezidents izsludinājis
grozījumus likumā “Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli”,
likumu par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā
saistībā ar vīrusa izplatību, kā arī
grozījumus likumā “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem

sakarā ar vīrusa izplatību”. Tāpat
izsludināti grozījumi likumā “Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kā arī grozījumi Latvijas
Administrātīvo pārkāpumu kodeksā.
***
Latvijas zinātnieki meklē
vakcīnu pret vīrusu
Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centra zinātnieki ir viena no daudzajām pētnieku grupām pasaulē, kuŗas šobrīd meklē
veidu, kā apkaŗot jauno koronavīrusu. Kā saka pētnieki – viņi
konstruē vakcīnas prototipus pret
Covid-19.

Latvijas Biomedicīnas pētījumu
un studiju centra vadošais pētnieks Kaspars Tārs // Foto: Judīte
Čunka/LTV
“Mēs esam institūtā izveidojuši
vairākas tā saucamās vīrusveidīgās daļiņas, kas ir tukši vīrusa
apvalki. Šos apvalkus mēs varam
izmantot, lai konstruētu vakcīnas
pret visdažādākajām saslimšanām.
Ne tikai pret tiem vīrusiem, no
kuŗiem ņemti apvalki, bet arī pret
kaut ko pavisam citu. Piemēram,
pret šo jauno vīrusu,” stāsta Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centra vadošais pētnieks
Kaspars Tārs.
***
Latvijas studentu
radītie respiratori
VSIA “P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” Sterilizācijas
daļas vadītājs Gundars Lācis sociālajā vietnē Facebook demonstrējis
respiratorus, kas ar 3D printeri izveidoti Latvijā. Kā norāda ārsts,
jaunie respiratori ir viegli lietojami un kopjami.

“Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sterilizācijas
nodaļas dezinfekcijas speciālisti
darbā testē RTU puišu jaunos 3D
drukātos, daudzreiz lietojamos
respiratorus. Esot ērti. Arī apstrādāt viegli. Lepojos ar saviem darbiniekiem un RTU puišiem,” raksta
ārsts.
***
Lietuvā veikalos izmanto īpašus
durvju rokturus,
lai samazinātu inficēšanās riskus.
Uzņēmumi visā pasaulē strādā pie
innovācijām, kā tikt galā un ierobežot koronavīrusa izplatīšanos.
Lietuvā viens no risinājumiem ir
īpaši brīvroku durvju rokturi, lai
samazinātu inficēšanās iespējas.
Tos uzmontē uz jau esošajiem
durvju rokturiem, un tādu iestāžu
kā veikalu un aptieku apmeklētāji

durvis var atvērt, piemēram, ar
elkoni, nevis ar plaukstu. “Ļaudis
šo rokturi izmanto. Vecāki cilvēki
gan mazliet apjūk, bet jauniešiem
patīk,” stāstīja veikala īpašniece
Jurāte Kaslauskiene.
***
Pieredzes apmaiņa starp Rīgu,
Berlīni, Vīni un Parīzi
31. martā norisinājās pirmā
Latvijas puses iniciētā tiešsaistes
konference starp Eiropas vadošajām sirds chirurģijas klīnikām ar
mērķi koordinēties un pārrunāt
darba pieredzi vīrusa pandēmijas
apstākļos. Tiešsaistes konference
“Sirds ķirurģijas darba organizācijas pieredze COVID-19 epidēmijas laikā” notika pēc Sirds chirurģijas centra vadītāja, profesora,
Dr. med. Pēteŗa Stradiņa ierosinājuma. “Latvijas medicīnas augstais
līmenis un mūsu ārstu starptautiskie panākumi ļauj Latvijai arī
šajā grūtajā brīdī veiksmīgi sagatavoties iespējamajiem izaicinājumiem, jo īpaši priecājos par Latvijas un Vācijas vadošo klīniku
ciešo sadarbību,” uzsver Latvijas
vēstniece Vācijā Inga Skujiņa.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas paspārnē esošais Sirds chirurģijas centrs attīstījis rēgulāru sadarbību un pieredzes apmaiņu ar Berlīnes universitātes slimnīcu Charité, kas
līdz šim galvenokārt notikusi klātienē. Ar Vācijas pieredzi dalījās
Charité Berlīnes Sirdscentra
(Deutsches Herzzentrum Berlin)
ārste anestezioloģe Dr. Kristīne
Pitkeviča. Savukārt par pieredzi
Francijā stāstīja sirds chirurģijas
rezidents Parīzē Dr. Mārtiņš Ērglis,
bet no Austrijas konferencei pievienojās Vīnes universitātes klīnikas sirds chirurģijas rezidents
Dr. Jānis Lācis.
***
Toronto latviete Zinta: Kam
pāri 70, tie paliek mājās!
Pagaidām nav ziņu, ka jaunā
koronavīrusa infekcija būtu skārusi plašo latviešu diasporu Toronto. Tur, īpaši latviešu aprūpes
centrā, mīt daudzi cilvēki cienījamos gados.

Zinta Amoliņa
Trimdas latvieši atzīst, ka seko
Kanadas valdības aicinājumam un
tie, kam pāri 70 gadiem, mājas neatstāj, ļaujot par sevi parūpēties
pieaugušajiem bērniem, LTV stāstīja Kanadas latviete Zinta Amoliņa. “Kanadas valdība ir apsolījusi,
ka atmaksās visādiem servisiem,
kam jāslēdz darbs, līdz 2000 dolaru. Kad nāks vasara, es gribēšu uz
vasarnīcu,” saka Zinta. Tāpat nav
ziņu, vai šovasar vispār notiks
vasaras nometnes latviešu bērniem – par Sidrabeni, Saulaini,
Tērveti nav ziņu, oficiāli nav arī
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“Kā pašam nekļūt
par vīrusu” –
intervijā Sestdienai stāsta
Juris Rubenis, savulaik mācītājs,
tagad – kontemplācijas skolotājs.
Vienlaikus viņš uzsver: šis var kļūt
arī par īsto brīdi patiesai sevis
atklāšanai un atbildēm uz dzīves
lielajiem jautājumiem. Vispirms
jāuzsver, ka cilvēkam nepieciešams gan laiks vienatnē, gan arī
laiks saturīgai, jēgpilnai komūnikācijai ar citiem. Abas lietas ir
vajadzīgas. Parasti mēs izvairāmies no vienatnes, mēģinām savu
iekšējo tukšumu, deficitu kompensēt
ar ārējām, seklām attiecībām.
Cik ironiski, ka tagad robežas aizveras, lidmašīnas nelido. Ar
lētajām lidsabiedrībām tu vari nemitīgi riņķot apkārt globusam.
Ja tevī mostas nemiers, tu vari censties no tā izvairīties, aizbraukt
vēl un vēl tālāk. Apgrābstīt kaut ko virspusēji tā vietā, lai varbūt
pasēdētu, iepazītos ar sevi, pavērstu uzmanību uz iekšpusi. (..)
Redakcijas piebilde. Parasti gan krizes sašaurina uztveri – sāk
šķist, ka pasaulē ir tikai tā viena lieta, par kuŗu mēs uztraucamies. Šajā gadījumā – vīruss.
Jā, tas ir kā ar trusīti, kas skatās pitona acīs – jo vairāk viņš tajās
skatās, jo vairāk viņam šķiet, ka pasaule sastāv tikai no pitona. Mēs
fokusējam uzmanību uz kaut ko vienu un aizmirstam, ka pasaulē
ir ļoti daudz kas cits arī bez koronavīrusa. Šis ir tas brīdis, kad
technoloģijas mums var palīdzēt paplašināt reālitātes uztveri. Stāsts
ir par to, kā mēs tās lietojam.
Ko jūs atbildētu cilvēkiem, kas pašreizējos notikumus sauc
par “Dieva dusmām” vai “jaunajiem grēku plūdiem?”
Es domāju – tas ir ļoti vienkāršots spriedums. Reiz lasīju vienu
stāstiņu, kuŗš skan apmēram tā: “Cilvēka dzīve sastāv no divu veidu
notikumiem. No labiem un no tiem, kas sākumā izskatās slikti.” Tātad – ir jēga un nozīme absolūti visām norisēm kā procesa daļai.
Izcelt ārā kādu elementu no šīs sistēmas un paziņot, ka tas ir Dieva
sods, kā daži cilvēki to varbūt gribētu, nozīmētu degradēt Dievu par
tādu egocentrisku, psīchiski nestabilu despotu, kuŗš laiku pa laikam
afektīvi izgāž savas dusmas uz sevis paša radītiem cilvēkiem. Tas ir
bezdievīgs Dieva priekšstats, kas, manuprāt, daudzus cilvēkus ir
padarījis par ateistiem. Jā, fundamentālisti ticīgie ir galvenie ateistu
pavairotāji. Aizejiet uz dažiem dievkalpojumiem un paklausieties,
kādas naida runas Dieva vārdā tur tiek sacītas! Mūžam vairs neko
negribēsit dzirdēt par reliģiju. Vulgāri apsūdzēt Dievu, šo Noslēpumu, kas ir labvēlīgi parūpējies par mums un noslēpumainā, mums
nepārredzamā veidā mūs vada, nozīmē pazemot Dievu. Es tiešām
tā domāju. Cilvēki, kuŗi atļaujas kaut ko tādu teikt, ļoti maz un
slikti pazīst Dievu. (..)
Šīs Lieldienas ir iespēja. Jo tās notiek citādi. Tās neļaus paslēpties
pūlī un “svētku svinēšanā”, tās skatīsies man acīs. Ilgi, ilgi... Līdz es
varbūt es uzticēšos iekrāt šajā reālitātē, tai pilnībā ļaujoties. Uzticies
Labvēlībai, iekrīti tajā līdz pat dziļākajam punktam – Nāvei – un...
nonāc Dzīvē. Jaunā, citādākā, uzdāvinātā, mīlestības un gudrības
pilnā. Citus vārdus es diemžēl šai norisei nemāku atrast. Tie jāsajūt
vai vienkārši jāieelpo. Lieldienas, augšāmcelšanās notiek tieši tajā
brīdī, kad tu nebaidies mirt. Iespējams, jūs jūtat, par kādu miršanu
es runāju.
pateikts, ka nenotiks. Par skolēnu
dziesmu un deju svētku atcelšanu
skumst arī Kanadas latvieši, jo
vairākas ģimenes plānoja šovasar
doties uz Latviju un piedzīvot
svētkus klātienē.
***
Stājušies spēkā
Ministru kabineta noteikumi
par dīkstāves pabalsta saņemšanu
pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību saņēmējiem un mikrouzņēmumu darbiniekiem, liecina informācija oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Dīkstāves pabalsts
būs 75% apmērā no līdz šim saņemtiem ienākumiem, bet ne lielāks kā 700 eiro mēnesī. Dīkstāves
pabalstu izmaksās pašnodarbinātai personai, kuŗas saimniecisko

darbību ir skārusi krize. Dīkstāves
periods ir spēkā no 14. marta līdz
14. maijam, bet ne ilgāk, kā ir spēkā ārkārtējā situācija valstī.
***
Jānis Kažociņš: Valdība
rīkojusies izlēmīgi
Ja valdība savu rīcību krizes
pārvarēšanai spēs pamatot ar faktiem, analizi un ekspertu prognozēm, tad cilvēki saņemsies un izturēs, intervijā LV portālam norāda Valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos, Nacionālās drošības padomes sekretārs, bijušais Satversmes
aizsardzības biroja vadītājs Jānis
Kažociņš.
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
katrs jūs esat atradis kādas
pozitīvas lietas, ar ko būt aizņemti. Šobrīd mēs visi domājam cits
par citu un vēlam vislabāko! Nav
zināms, kad mums būs nākošā
kopā sanākšanas iespēja, bet
ceram uz drīzu tikšanos ar jums
visiem! Labu veselību un izturību
šajā neziņas laikā!” Biedrība ziņo,
ka koronavīrusa draudu dēļ: Atcelti visi dievkalpojumi (Lielās
Piektdienas dievkalpojums 10. aprīlī un Lieldienu dievkalpojums
Jānis Kažociņš // Foto:LETA
12. aprīlī), kā arī Bībeles stundas.
Atcelti arī 25. aprīlī plānotie Baltā
Latvijā ir veikts vairāk vīrusa galdauta svētki.
testu nekā abās pārējās Baltijas
valstīs, un pie mums pagaidām
***
nav tik daudz saslimušo. Cilvēku
Edgars Rinkēvičs NATO
personīgo datu izmantošanā vienārlietu ministru sanāksmē
mēr mēģināts rast līdzsvaru starp
Edgars Rinkēvičs piedalījās
šo datu drošību un sabiedrisko NATO ārlietu ministru videolabumu.
konferencē, kuŗā tika pārrunāti
***
NATO sabiedroto soļi, sniedzot
Vīrusa krizes laikā, kad mācības savstarpēju atbalstu vīrusa pannotiek attālināti,
dēmijas pārvarēšanā.
valdība nodrošinās brīvpusdieMinistri augstu novērtēja līdz
nas maznodrošināto, trūcīgo un šim īstenotos pasākumus, tostarp
daudzbērnu ģimeņu bērniem. gaisa transporta atbalstu un aprīFinancējumu pusdienām novirzīs kojuma piegādes, kas demonstrē
pašvaldībām, kuŗām būs jāapzina sabiedroto solidāritāti. Vienlaikus
šīs ģimenes un jānodrošina pus- tika pausta apņemšanās īstenot vēl
dienu piegāde. Par to 31. martā, aktīvāku koordināciju, izmantojot
vienojās valdība, informēja prem- NATO mechanismus.
jērs Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība).
***
Izglītības un zinātnes ministre Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas
Ilga Šuplinska (Jaunā konservatīvā
pārcels uz 5. septembri
partija) norādīja, ka naudu tam
Valdošā koalicija ir vienojusies
novirzīs un ka tā ir izlietojama Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas
tikai šādam mērķim. Pašvaldības pārcelt uz 5. septembri, 6. aprīlī
varēs lemt nodrošināt ar pusdie- pēc valdību veidojošo partiju sanām šo ģimeņu skolēnus ne tikai nāksmes žurnālistiem atzina pono 1. līdz 4. klasei, bet arī līdz lītiķi. Vides aizsardzības un re9. klasei, ja tam pietiek līdzekļu. ģionālās attīstības ministrs Juris
Valstī izsludinātās ārkārtējās si- Pūce (AP) žurnālistiem norādīja,
tuācijas laikā līdz 14. aprīlim mā- ka, atbilstoši likumam, 5. septemcības Latvijas izglītības iestādēs bris ir pēdējais datums, kad ir ienotiek attālināti, tāpēc bērniem spējams rīkot Rīgas domes ārkārnav iespēju reizi dienā paēst siltas tas vēlēšanas. Tas saistīts ar to, ka
pusdienas. Vissāpīgāk šo problē- vēlāk stājas spēkā likuma nosamu izjūt bērni no sociāli neaiz- cījums – ja līdz kārtējām domes
sargātajām – maznodrošinātām vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā
un daudzbērnu ģimenēm.
deviņi mēneši, tad jaunas domes
vēlēšanas nenotiek un līdz kār***
tējām domes vēlēšanām darbojas
Rīgas zemessardzes brigāde
pagaidu administrācija.
iesaistās vīrusa izplatības
ierobežošanā
***
No 1. aprīļa Latvijas – Lietuvas
Ārlietu ministriju
robežas kontroles punktā GrencValodu balvas konkurss
tālē Zemessardzes 1. Rīgas brigāLatvijas un Igaunijas Ārlietu
des kaŗavīri un zemessargi sadar- ministrijas izsludina pieteikšanos
bībā ar Valsts robežsardzi nodro- ikgadējai Latviešu un igauņu vašinās personu un transportlīdzek- lodu populārizēšanas balvai (Vaļu kustības kontroli, portālu Delfi lodu balva). Saskaņā ar nolikumu
informēja brigādes pārstāvji. Ze- balvai var pieteikt daiļliterātūras
messargu galvenais uzdevums būs vai dažādu jomu zinātniskā darba
izsniegt un saņemt apliecināju- tulkojumus, pētījumus, kā arī latmus no Latvijā ieceļojošām vai viešu valodas skolotājus Igaunijā
transitā ceļojošām personām par un igauņu valodas skolotājus Latīpašo pasākumu ievērošanu, uz- vijā par ieguldījumu valodu poturoties Latvijā, tādējādi ierobe- pulārizēšanā 2019. gadā. Balvas
žojot vīrusa izplātīšanos. Brigāde ieguvēju paziņos Latvijas un
ir gatava nodrošināt norīkojuma Igaunijas ārlietu ministri.
grupas, saglabājot spēju veikt noteiktos uzdevumus Rīgā.
***
Latvijā sākusi darboties
***
IZM radīta “skola televīzijā”
Latviešu biedrība Floridā
Lai jaunāko klašu skolēniem
mudina domāt pozitīvi
radītu klātbūtnes sajūtu mācībās,
Biedrības priekšniece Dace Ne- no pirmdienas, 6. aprīļa, sākusi
bare valdes vārdā sūta mīlestību darboties Izglītības un zinātnes
visiem biedrības biedriem un ministrijas organizētais televīzijas
draugiem: “Mums ir skumji, ka kanalis “Tava klase”. Kanalos
šinī laikā nebūs iespēja sanākt “ReTV” un “Sportacentrs.com”
kopā un pabūt kopā, un kopīgi pārraidīs 1. – 6.klašu skolēniem
svinēt. Ceram, ka jūs jau esat paredzētu bezmaksas mācību sapieraduši pie šī brīža, kuŗā mūsu turu. Iespējams, vēlāk saturs taps
visu aktīvitātes ir ierobežotas, un arī 9. līdz 12. klašu skolēniem.

(Turpināts no 9. lpp.)

***
Atlikti XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki
XII Latvija skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku rīcības
komiteja un Dziesmu svētku padome nolēmušas vasarā gaidāmos
skolēnu dziesmu un deju svētkus
pārcelt uz 2021. gadu, preses brīfingā informēja izglītības un
zinātnes ministre Ilga Šuplinska
(JKP). Viņa norādīja, ka, izvērtējot
visus riska faktorus un konsultējoties ar diasporas latviešiem, pieņemts lēmums pārcelt svētkus par
vienu gadu. Dziesmu svētku norisei līdz šim bija piešķirti 4,7 miljoni. Vēl tiek apkopota informācija par svētku skatēs iztērēto un
mākslinieciskajā repertuārā izmantoto naudu, tomēr ministre
apgalvoja, ka šī summa varētu būt
ap 200 000 eiro. Precīzējumi sekošot aprīļa vidū. Bija plānots, ka
svētki notiks šovasar no 6. jūlija
līdz 12. jūlijam, tomēr komiteja un
padome iecerējušas svētkus rīkot
nākamgad no 5. jūlija līdz 11. jūlijam. Šuplinska cer, ka šī ziņa
neskumdinās potenciālos dalībniekus, bet ļaus noskaņoties svētkiem ar jaunās izglītības platformas “Tava klase” starpniecību. Tā
būšot iespēja izdejot un izdziedāt
arī Dziesmu un deju svētku repertuāru.
Arī svētku izpilddirektore Agra
Bērziņa uzsvēra, ka svētku organizātoriem ir ļoti svarīga dalībnieku drošība, tādēļ tika pieņems
lēmums svētkus pārcelt uz nākamo gadu.
***
Attālināta mācīšanās Latvijā
noris labi; ir arī problēmas
Pagaidām attālinātās mācības
Latvijas skolās noris veiksmīgi,
taču situācijai ieilgstot, būs jādomā
par vairāku problēmu risināšanu,
TV3 ziņām atzinuši skolu direktori un Saeimas Izglītības komisijas vadītājs.

“Tā ir psīcholoģiska noturība
skolotājiem, jo darba stundas ir
daudz gaŗākas, ir daudz rūpīgāk
un citādāk jāgatavojas. Ir jāsaprot,
kāda būs atgriezeniskā saite. Notiek individuāls darbs ar bērnu,”
norāda Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Otra puse ir
saprast, kā mēs varētu atbalstīt
savus skolēnus un ģimenes šajā
grūtajā laikā.” Skolotāju viedokļus
par attālināto mācību gaitu un izaicinājumiem uzklausījusi arī Saeimas izglītības komisija.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
ITALIJA. Vēstniecība informē, ka, ievērojot Italijas valdības
noteikto saistībā ar vīrusa izplatību Italijas territorijā, Latvijas
Republikas vēstniecība Italijā līdz turpmākam paziņojumam sniegs
tikai tos konsulāros pakalpojumus, kas ir nodrošināmi attālināti.
ĶĪNA. 23. martā Latvijas vēstniecība Ķīnas Tautas Republikā
saņēma oficiālu apstiprinājumu no Ķīnas Tautas Republikas
Vispārējās Muitas administrācijas par divu Latvijas gaļas pārstrādes
uzņēmumu reģistrāciju un atļaujas piešķiršanu eksportēt uz Ķīnu
šajos uzņēmumos ražotus gaļas izstrādājumus. Iekļūšana Ķīnas tirgū,
par kuŗu savstarpēji konkurē lielāko pasaules valstu uzņēmumi, ir
nozīmīgs panākums un atzinība Latvijā ražotajai gaļas produkcijai.
UZBEKISTĀNA. Ievērojot aktuālos pandēmijas
ierobežojošos pasākumus mītnes zemē, Latvijas vēstniecība Taškentā,
sākot ar 30. martu, pāriet uz attālināto darbības režīmu. Šo izmaiņu
mērķis ir ievērot rekomendējamos piesardzības pasākumus un
nepieļaut infekcijas izplatīšanos.
Saeima 2. aprīlī ekonomikas ministra amatā apstiprināja parlamentārieti Jāni Vitenbergu (KPV LV).
Vitenbergs, kuŗš līdz šim ir vadījis Saeimas Tautsaimniecības,
agrārās, vides un reģionālās polītikas komisija, amatā nomainīs
savu partijas biedru, bijušo ministru Ralfu Nemiro. Par Vitenbergu ministra amatā nobalsoja
69 deputāti, seši balsojuši pret, bet
divi parlamentārieši balsojumā atturējās. Ekonomikas ministra amatam izvirzot Vitenbergu, valdības
vadītājs Krišjānis Kariņš atzina, ka
Vitenbergs ir sekmīgi vadījis
Tautsaimniecības komisijas darbu
un viņa vadībā izskatīta virkne
likumu grozījumu.
***
Latvijas biškopji ziedos vairāk
nekā divas tonnas medus
“ātrajai palīdzībai” un slimnīcām,
informē Latvijas Biškopības biedrība.

LBB pēc biškopes Ivetas Fricsones ierosinājuma 23. martā izsludināja labdarības akciju “Dāvini medu mediķiem un Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam”, uz kuŗu ir atsaukušies
148 Latvijas biškopji, lai atbalstītu
Latvijas mediķus, kas rūpējās par
valsts iedzīvotāju veselību. Kopā
Latvijas biškopji no visas Latvijas
akcijā ir sarūpējuši 2197 kilogramus medus, kas, iesaistot LBB nodaļu vadītājus un aktīvus biškopjus, tiks nogādāts NMPD un
slimnīcām visā Latvijā, sākot no
2. aprīļa.
***
Literātūras gada balva
par mūža ieguldījumu

***
Ekonomikas ministra amatā
apstiprina Jāni Vitenbergu

Jānis Vitenbergs

Juris Zvirgzdiņš

Latvijas Literātūras gada balvas
(LALIGABA) ekspertu komisija
paziņojusi labākos 2019. gadā izdotos literāros darbus dzejā, prozā, bērnu literātūrā, kā arī tulkojumu un debijas katēgorijā, aģentūru LETA informēja Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju
mājas vadītāja Andra Konste.
Mūža balvu ekspertu komisija
nolēma piešķirt 1941.gadā dzimušajam latviešu rakstniekam Jurim
Zvirgzdiņam par izcilu ieguldījumu Latvijas bērnu literātūrā.
Katēgorijā “Labākais dzejas darbs”
nominēta Jāņa Hvoinska “Mūza
no pilsētas N.”, Andŗa Ogriņa “tā
putna diena”, Jāņa Rokpelņa “Tīmeklītis”, Jāņa Vādoņa “Klusuma
forma” un Sandras Venskos
“Pieres vieta”
***
Lietuviešu sveiciens ar deju
“Es izjāju prūšu zemi”
Latviešu tautas deja “Es izjāju
prūšu zemi” kļuvusi ļoti populāra – tīmeklī publicēti jau vairāki
video, kuŗā latvieši dažādos pasaules nostūros dejo šo tradicionālo deju. Nupat tapis jauns video,
taču šoreiz dejotāji nav latvieši, bet
gan lietuvieši.
Video ar deju publicējis Kauņas
Technoloģiskās universitātes deju
ansamblis Nemunas, tādējādi no
pašizolācijas sveicot brāļus latviešus. “Viena no mūsu iemīļotākajām dziesmām un dejām, gatavojoties mūsu ansambļa 70 gadu jubilejai, bija jūsu “Es izjāju prūšu
zemi”,” dalībnieki saka video. “Mēs
mīlam Latviju! Paldies jums, braļukas, par to!”
***
Aicina iesūtīt stāstus filmai par
Covid-19
“Dokumentālista misija ir būt
klāt,” saka režisors un operātors
Ivars Zviedris, aicinot iesūtīt stāstus viņa topošajai filmai par
vīrusa radīto ārkārtas situāciju,
medijus informē Nacionālā kino
centra pārstāvji.
Jau kopš marta vidus, kad Latvijā tika izsludināti pirmie ierobežojumi, dokumentālists Ivars
Zviedris uzņem kadrus un epizodes, kas saistās ar koronavīrusa
izraisītās slimības radīto ārkārtas
situāciju, veidojot savdabīgu “pandēmijas dienasgrāmatu”, iemūžinot notikumus un cilvēkstāstus.
“Es filmēju klusumu pirms vētras,
jo ticams, ka tuvākajā laikā
situācija kļūs tikai sliktāka,” saka
režisors.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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JURIS
LORENCS
Es atceros – tas bija 1991. gada
vasarā Vācijā. Kādu dienu Minsteres Latviešu centrā sastapu
Dr. Andri Kadeģi. “Gribu tev
kaut ko parādīt,” teica Andris un
izņēma no sava portfeļa mazu
cirvīti. “Paķēru “Karstadt” veikalā uz atlaidēm. Sešas markas, taisīts Ķīnā. Patiesībā šitas verķis
man nemaz nav vajadzīgs, vienkārši nopirku joka pēc. Jo tas ir
vēstnesis no nākotnes pasaules.
Tu saproti, ko tas nozīmē? Sešas
markas! Kāds viņu ir taisījis, kalis tēraudu, pulējis koku, licis to
visu kopā, vedis pāri okeānam ar
kuģi, ir maksātas algas un nodokļi. Un otrā pusē zemeslodei
cilvēki ir laimīgi, ka var ko nopelnīt. Ja tā, tad gan Eiropu, gan
Ameriku sagaida milzīgas problēmas. Kā mēs varēsim konkurēt ar tautu, kas ražo cirvīšus par
sešām markām gabalā?”
Sešas markas – pēc oficiālā apmaiņas kursa tolaik tie bija 3, 5
ASV dolari. Un lai gan vecā, labā
vācu marka, gan dolars toreiz
bija citā vērtē, šis cirvītis šokēja
ar savu lētumu. Par to, ka no
komūnistiskās Ķīnas uz Rietumiem drīz ceļos arī televizori,
videomagnetofoni un kompaktdisku atskaņotāji, vēl neviens
neiedomājās. Aizritējuši gandrīz
trīsdesmit gadi. Videomagnetofoni un kompaktdiski jau sen
aizgājuši nebūtībā. Bet dators, ar
kuŗu es rakstu šīs rindas, ir ražots

Ražots Ķīnā
Ķīnā. Mobilais telefons man blakus – ķīniešu. Rūteris, kas nodrošina interneta pieslēgumu –
arī ķīniešu. Vīruss, no kuŗa baidās visa pasaule, nāk no Ķīnas.
Tāpat kā sejas maskas, kas varot
no tā pasargāt. Ir svētdiena, 5. aprīlis. Latvijas medijos lasu ziņas:
“Plānotā krava ar 4,5 miljoniem
aizsargmasku un 970 000 respiratoru aizkavēsies”, “Līdz šim
saņemta vien ceturtdaļa no plānotā masku apjoma, desmitā daļa
no respiratoriem; mediķi spiesti
taupīt”. Vienlaikus tiekam mierināti – “lai nodrošinātu savlaicīgas piegādes, izveidota cieša sadarbība starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lidsabiedrību Air Baltic un Latvijas
vēstniecību Ķīnā”. Tātad iznāk,
ka paļauties var vien uz Ķīnu?
Bet Latvija nav vienīgā, kam aiziet gar degunu vērtīgās kravas.
Pasaules mediji ironizē, ka Ķīnas lidlaukos notiekot īsta plūkšanās un vairāksolīšanas, kuŗam
tiks jau piekrautās lidmašīnas
ar vīrusa testiem, sejas maskām,
respiratoriem, gumijas cimdiem
un plaušu ventilācijas aparātiem.
Ka Francijai un Vācijai paredzētās kravas aizceļojot uz Ameriku, ka amerikāņi esot “nocēluši”
400 000 Berlīnei domātās sejas
maskas Bangkokas lidostā Taizemē. Berlīnes iekšlietu ministrs
Andreass Gaizels šo rīcību nodēvējis par “moderno laiku pirā-

“Mossad” slepenā operācijā esot
sarūpējis savai valstij simtiem
tūkstošiem vīrusa testu. Tikmēr
viena šķietami laba ziņa – Apvienotā Karaliste saņēmusi no Ķīnas 300 plaušu ventilācijas iekārtas. Bet patiesībā šī ziņa ir traģiska. Jo kā Rietumu pasaule varēja nodzīvoties līdz pilnīgai atkarībai no Ķīnas? Līdz situācijai,
ka krizes brīdī tā nav spējīga mobilizēties un pati saražot plaušu
ventilācijas iekārtas, nemaz nerunājot par tik vienkāršām lietām kā sejas maskas un respiratori? Turklāt sejas maska ir
tikai pareizi uzšūts drēbes gabals!
Un vēl – ja Rietumi nav gatavi
epidēmijai, tad kas mūs sagaida
daudz nopietnākos pārbaudījumos? Varbūt spāņi, portugāļi
un amerikāņi par to nedomā,
bet latviešiem, kuŗi dzīvo pie
NATO austrumu robežas, šajās
dienās gribot negribot nāk prātā
jautājums – kā viss izskatītos, ja
sāktos kaŗš? Nav nekāds noslēpums, ka šī gada pavasarī Latvijā
paredzētās NATO mācības “Defender Europe 2020” ir atliktas
vīrusa dēļ. Bet varbūt šis bija tas
brīdis, kad par spīti visam mācībām tomēr vajadzēja notikt?
Tas būtu psicholoģiski svarīgs
signāls gan mūsu nelabvēļiem,
gan NATO valstu sabiedrībai.
Saprotams, patreizējo situāciju
Eiropā īpaši izgaršo Krievija un
Kremlim tuvi mediji (“Russia

Today”, “Sputnik”). Bet atgriezīsimies pie Ķīnas galvenās eksportpreces patreizējā brīdī – pie
Covid 19 vīrusa. To, ka vīruss
nācis no Ķīnas, neapstrīd gandrīz
neviens – ja neskaita dažus ķīniešus, kuŗi notikušajā saskata amerikāņu pirkstu. Jautājums ir, lūk,
par ko – kāpēc Covid 19 parādījās tieši Uhaņas pilsētā, kur atrodas īpašs vīrusu pētniecības
institūts (Wuhan Institute of
Virology)? 1, 4 miljardu apdzīvotajā zemē ir miljoniem tirgu un
tirdziņu, kur tirgojas ar vistu,
cūku, suņu, kaķu un sikspārņu
gaļu. Tad kāpēc Covid 19 izplatījās tieši no tirgus, kas atrodas
dažu kilometru attālumā no
Uhaņas virusoloģijas institūta?
Diezgan dīvaina sakritība. Mistērija, uz kuŗu atbildes patlaban
meklē vai visi pasaules izlūkdienesti. Es pats nedomāju, ka vīruss
tika izlaists brīvībā speciāli, taču
mēs nevaram izslēgt nelaimīgu
sagadīšanos vai nolaidību. Kļūdīties esot cilvēcīgi. Starp citumanā istabā uz galda blakus
grāmatām, datoram un brillēm
atrodas arī medicīniskais termometrs. Tā sakot, drošības pēc, lai
nepalaistu garām iespējamo saslimšanu. Kādu dienu aiz gara
laika sāku pētīt sīkos burtiņus
uz termometra malas: “Wuxi
Medical Instrument Factory.
Made in China”. Kā teikt – komentāri lieki.

Klusā nedēļa, svētā nedēļa

KĀRLIS
STREIPS
Pavasaŗa saulgrieži šogad bija
20. martā pulksten 5.49 no rīta
pēc Latvijas laika. Fiziskā nozīmē
pavasaŗa un rudens saulgrieži
atzīmē brīdi, kad tieši virs ekvatora ir redzams saules viducis.
Savulaik Romas imperators Jūlijs
Cēzars izgudroja pirmo kalendāru, un viņš pavasaŗa saulgriežus noteica 25. martā. Laika gaitā izrādījās, ka Cēzara kalendārs
ir neprecīzs, un 16. gadsimta laikā Romas pāvesta Gregorija XIII
laikā notika darbs pie kalendāra
pārkārtošanas. Romas katoļiem
šajā kontekstā bija viens būtisks
jautājums, proti, visnotaļ sarežģītā formula, uz kuŗas pamata
katru gadu tiek noteikts Lieldienu datums, nozīmē, ka agrākais
Lieldienu datums var būt 22.
marts. Kalendāru katoļi sakārtoja tā, lai pavasaŗa saulgrieži
allaž būtu pirms minētā datuma.
Cilvēkiem visā pasaulē pavasaŗa saulgrieži vienmēr saistījušies ar to brīdi, kad dienas atkal
kļūst gaŗākas par naktīm. Tas nozīmē atdzimšanas brīdi. Kokos
parādās lapas, sāk augt ziedi un
labība. Visi zināja, ka pēc apmēram sešiem mēnešiem atkal naktis būs gaŗākas par dienu, un drīz
vien iestāsies aukstā un bargā
ziema. Tāpat kā citkārt, senie
latvieši arī ap kluso nedēļu izvei-

tisma aktu”. Raksta, ka Vācijas
valdība tikai tādēļ neieviešot
obligātu masku nēsāšanu, ka to
neesot pietiekamā daudzumā.
Kāds Hamburgas zobārsts atzinies, ka viņš savā praksē izlīdzoties ar niršanai paredzēto sejas
masku. Starp citu – masku patlaban nav arī Rīgas centra aptiekās, tās sen jau izpirktas.
No malas raugoties, patreizējo
situāciju Eiropā var raksturot ar
vārdiem – glābjas, kas var! Tiek
ziņots par gadījumiem, kad Eiropas valdības rekvizē citām valstīm paredzētas kravas ar maskām un vīrusa testiem. Minhenes Drošības konferences priekšsēdētājs Volfgangs Išingers intervijā Vācijas laikrakstam Die Zeit
izteicies, ka Eiropas Savienība
patlaban atrodas “polītiskas izdzīvošanas priekšā”. Vēl viena
bīstama tendence – eiroskepticisma pieaugums vīrusa vissmagāk skartajās zemēs, īpaši Italijā.
Bet lielais strīds par to, kā financēt Eiropas (patiesībā visas
pasaules) saimniecisko atlabšanu
vēl tikai priekšā! Vismaz pagaidām izskatās, ka vienošanos panākt būs grūti. Panika pārsviedusies arī uz citām pasaules daļām. Bailēs no pārtikas trūkuma
Kazachstāna apstādinājusi kviešu eksportu, Vjetnama pārstājusi piegādāt pasaules tirgum
rīsus, Indija un Serbija – medikamentus. Izraēlas izlūkdienests

doja dažādas tradicijas, tostarp,
piemēram, ticējumu, ka pūpolu
svētdienā mājā nedrīkst nest
apaļus baļķus kurināšanai, jo
citādi visu vasaru nāksies sastapties ar čūskām.
Savukārt kristiešu baznīca par
kluso nedēļu izvērsa veselu leģendu, un kristīgā rituāla vajadzībām kristieši izstrādāja veselu
plānu. Tas bija Nīkajas konsīlija
laikā 4. gadsimtā mūsu ērā, kad
Romas katoļu baznīca izdomāja
minēto formulu Lieldienu aprēķināšanai. Tās pamatā ir mēness
ritējums debesīs, un tas ir iemesls, kāpēc Lieldienas katru
gadu ir citā datumā, laikā no
22. marta līdz 25. aprīlim. Rituāla satura vajadzībām, savukārt,
baznīckungi izstrādāja konkrētu
stāstu, kuŗš sākās svētdienā pirms
Lieldienām. Tajā dienā Jēzus gatavojās ienākt Jeruzalemē. Mateja evaņģelijā lasām, ka, tam
gatavojoties, Kristus divus mācekļus nosūtīja uz kādu vietējo
fermu ar instrukcijām, tur piesieto ēzeli un kumeļu atraisīt un
atvest viņam. Ja kāds pajautās,
kāpēc tas tiek darīts, mācekļiem
jāatbild, ka dzīvnieki ir vajadzīgi
Tam Kungam. Tālāk evaņģelijā
lasām, ka mācekļi dzīvniekus
atveda pie Jēzus, uz tiem uzklāja
savas drānas un viņu uzsēdināja

uz viena no tiem. Pa ceļam ļaudis pulcējās, uz ceļa klāja savas
drānas un arī koku zarus, lai Jēzu
godinātu, sauca, ka tuvojas Dieva
dēls. Viens no galvenajiem kokiem mūsdienu Izraēlā ir palma,
un tāpēc vairumā valstu un valodu svētdiena pirms Lieldienām
saucas Palmu svētdiena. Dievkalpojuma laikā palmu zari tiek
izmantoti dažādām rituālām vajadzībām un tad tiek sadedzināti, pelnus rūpīgi glabājot līdz
nākamā gada Pelnu trešdienai.
Evaņģelijā arī lasām, ka, iejājot
Jeruzalemē, Jēzus devās uz templi un bija pagalam sašutis, ka tur
atradās naudas mijēji un tirgotāji.
Te prātā nāk kāds jaunlaiku
stāsts. Proti, Rīgā atrodas Rīgas
Kristus piedzimšanas pareizticīgo katedrāle, kas ir galvenais
pareizticīgo dievnams Latvijas
galvaspilsētā. Aizvadītā gadsimta
90. gadu sākumā baznīcas pagrabā bija … valūtas maiņas kantoris! Tieši tas, ko Jēzus no sava
tempļa izsvēpēja ar vislielāko
niknumu.
Latvijā palmas neaug. Tā vietā
mūsu senči ķērās pie pūpoliem.
Nekur nevarēju atrast skaidrojumu par procesa vēsturiskajiem pirmsākumiem, taču visi
latviešu bērni visā pasaulē droši
vien atceras tos svētdienas rītus,

kad vecāki ielavījās guļamistabā
ar pūpolu zariem un sāka bērnus
pērt, sakot: “apaļš kā pūpols,
vesels kā rutks!”
Arī manā bērnībā tā bija. Tālāk – svētā pirmdiena, kuŗā notiek minētā tempļa iztīrīšana. Te
arī stāsts par Jēzu un vīģes koku,
kuŗam viņš liek nokalst, jo augļu
tam nav. Svētajā otrdienā atzīmēts fakts, ka Svētajos rakstos
Jēzus vairākkārt pareģo pats savu
bojāeju, lai gan viņa mācekļi par
to negrib dzirdēt neko. Šajā kontekstā man personīgi allaž tuvs
ir bijis svētais Pēteris, kuŗš vairāk par jebkuŗu citu cilvēku šajā
sāgā uzrāda cilvēcisko, vienkārši
cilvēcisko elementu. Tas ir Pēteris, kuŗam Jēzus pasaka, ka trīsreiz viņš Kristu noliegs, Pēteris to
noliedz, nē, nē, nekad … un tad
nudien, pašam īsti to neapzinoties, izdara tieši to, ko Jēzus ir
paredzējis. Un tas ir Pēteris, kuŗš
visskaļāk iebilst, kad Jēzus runā
par savu gaidāmo nāvi. Jēzus
Pēterim ir draugs, labs draugs.
Nedrīkst viņš mirt! Bet Jēzus
viņam nosaka klusēt. Trešdiena
atsevišķās kristiešu tradicijās ir
spiegu trešdiena, jo tieši trešdienā Jūdass sāka savu sazvērestību ar priesteriem – es jums
pateikšu, kur viņš atrodams,
un jūs man dosit 30 sudraba

gabalu. Lieki teikt, Jūdam stāsts
labi nebeidzās.
Zaļā ceturtdiena. Iespējams,
latviešu valodā to tā sauc vienkārši tāpēc, ka pavasarī pasaule
kļūst arvien zaļāka un līdz ar to
nes līdz cerību. Angļu valodā
Maundy Thursday atsaucas uz
latīņu vārdu mandatus, jeb mandāts, jo tieši pie vakariņu galda
Jēzus saviem mācekļiem deva
mandātu viņa mācību plest tālāk
pa visu pasauli. Tajās vakariņās
arī iedibināts viens no kristiešu
dievkalpojumu galvenajiem rituāliem, proti, Svētais vakarēdiens ar vīnu un maizi. Seko
Lielā Piektdiena, kad notiek Jēzus
krustā sišana un apglabāšana.
Kad pēc pāris dienām divas sievietes iet kapu aplūkot, liels ir
viņu pārsteigums, redzot, ka akmens ir novelts un kapličā sēž
eņģelis, kuŗš saka – nebīstieties,
viņa šeit vairs nav.
Kā ik gadu, arī šogad svinēsim šo Augšāmcelšanos stāstu,
lai gan Covid-19 sakarā dievnami lielākoties ir slēgti. Manā
Rīgas Anglikāņu baznīcā mēs
tiksimies virtuāli gan Lielajā P
iektdienā, gan arī Lieldienās.
Priecīgas Lieldienas visiem
Laika un Brīvās Latvijas lasītājiem!
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VALODA, TAUTA UN VALSTS
Kanadas tautieša pārdomas

VILIS MILEIKO
Daudziem Latvija ir dzimtene,
bet mums, latviešiem, tā ir mūsu
tēvu un mūsu senču zeme. “Ir
tikai viena Latvija un citas nav
nekur.” ( Andrejs Eglītis ). Latvija
ir vienīgā vieta pasaulē, kur
latviešu valoda ir valsts valoda.
Latvija ir vienīgā vieta pasaulē,
kur latviešu valodai ir iespēja
augt un attīstīties. Tautas dzīvība
ir vārīga, un valodai ir liela
nozīme tautas dzīvības uzturēšanā, tautas pastāvēšanā. Un tas
ir iemesls, kāpēc jārūpējas par
valodas nākotni, kāpēc valoda ir
jākopj, jāsaudzē un jāsargā. Vai
mēs to spēsim? Vai mums pietiks
gribas? Ko tu vari un esi gatavs
darīt lietas labā ?
Mēs zinām, ka visos laikos lielākās tautas ir centušās pārtautot
mazākās tautas. Šī problēma ir
aktuāla arī šodien. Asimilācijas
jautājums ir īpaši svarīgs latviešu
tautai. Jau kopš sirmas senatnes
svešas varas ir centušās mūs pārtautot. Izmantotie paņēmieni
bija dažādi. Mēģinājumi pārtautot mūsu senčus tika veikti gan
ar izglītības bremzēšanu, gan ar
izglītības mudināšanu, gan ar
pārvācošanu, pārkrievošanu un
pārpoļošanu. Labs ierocis pārtautošanai bija skolas, baznīcas,
prese. Vairāku gadsimtu gaŗumā
sabiedrības izglītotākie bija garīdznieki. Tie vadīja ne tikai garīgos pasākumus, bet arī daudzus laicīgās dzīves notikumus.
Visa sabiedriskā dzīve toreiz noritēja galvenokārt mācītāju un
baznīcu ziņā.
Daudzu gadu gaŗumā evaņģēliski luteriskās baznīcas darbību Latvijas territorijā un pārējā
Baltijas apgabalā pārvaldīja vācieši. Latviešu līdzdalība baznīcas lietās bija maza. Trūka arī
zinīgu laicīgo sabiedrisko darbinieku. Baznīca Latvijā atradās
pilnīgā muižniecības un garīdzniecības atkarībā. Mācītājus draudzēm izvēlējās vācieši, tas ir,
muižnieki, un viņi iecēla amatos
vācu mācītājus latviešu draudzēs. Sākotnēji mācītāju vairums
bija vācu tautības. Laika gaitā
stāvoklis nedaudz mainījās, radās latviešu garīdznieki. Uz 19.
gadsimta beigām, sevišķi Vidzemē, jau kāda puse mācītāju bija
gan latvieši, gan igauņi, un tas
vāciešiem sagādāja raizes par
savu ietekmi nākotnē. Vācieši
dažādos veidos pretojās latviešu
nākšanai vadītāju lomās, negribēja latviešu mācītājus latviešu
draudzēs, jo jutās apdraudēti.
Īpaši sīva cīņa šajā ziņā bijusi
Kurzemē. Tur tikai retais latvietis
varēja iekļūt mācītāju aprindās.
Ja latvietis, tad vai nu viņam vajadzēja būt tādam latvietim, kas
bija pilnīgi vienaldzīgs latviešu
centieniem un tieksmēm, vai viņam vajadzēja pārvācoties. Un šī
pārvācošanās parasti notika tā,
ka viņš apprecēja vācu sievu.
Tādam latviešu mācītājam tagad
bija labas izredzes tikt nozīmētam uz latviešu draudzi. Un šādu
puslatvisku mācītāju ģimeņu nebijis retums. Kurzemē bijuši pat
gadījumi, kad izcēlās baznīcas
kaŗi, kur draudze gribēja latviešu
mācītāju, bet muižnieks tam nepiekrita. Notika demonstrācijas,
uz laiku daža baznīca tika pat

Vilis Mileiko: “Asimilācijas jautājums ir
īpaši svarīgs latviešu tautai. Jau kopš sirmas
senatnes svešas varas ir centušās mūs pārtautot. Izmantotie paņēmieni bija dažādi.
Mēģinājumi pārtautot mūsu senčus tika
veikti gan ar izglītības bremzēšanu, gan
ar izglītības mudināšanu, gan ar pārvācošanu, pārkrievošanu un pārpoļošanu.
Labs ierocis pārtautošanai bija skolas,
baznīcas, prese. Vairāku gadsimtu gaŗumā
sabiedrības izglītotākie bija garīdznieki.
Tie vadīja ne tikai garīgos pasākumus, bet
arī daudzus laicīgās dzīves notikumus.
Visa sabiedriskā dzīve toreiz noritēja galvenokārt mācītāju un baznīcu ziņā.”
slēgta, kamēr beidzot draudzē ieradās mācītājs, ko bija izraudzījis
muižnieks. Un tas, protams, bija
vācietis.
Kā tas bija Latgalē? Latgales
latvieši pārdzīvoja daudzas tādas
grūtības, kādu nebija pārējo novadu ļaudīm. Iemesli: vēlāka
dzimtbūšanas atcelšana, pastiprināta pārkrievošana, drukas aizliegumi un citi līdzīgi latviešiem
nelabvēlīgi nosacījumi un rīkojumi. Nozīmīgākie šī apgabala
rusificētāji bijuši krievu garīdznieki, kas savās baznīcās pārkrievojuši latviešus.
Līdz 1772. gadam Latgale piederēja Polijai, un nereti latvietis
uzdevās par poli, jo polis ir muižnieks, bet latvietis ir vienkārši
zemnieks. Arī Latgalē mācītāji –
poļu garīdznieki baznīcās negribēja ielaist latviešu priesterus, jo
tie sadumpošot latviešus. Ja statistika pirmās Latvijas brīvvalsts
laikā uzrādīja, ka Latgalē bija
samērā liels procents poļu tautības cilvēku, tad īstenībā tie nebija nekādi poļi, bet tie bija pārpoļoti latvieši. Pārtautošana notika dažādos veidos. Kā piemēru
varu minēt kristības. Jaundzimušajam vārdu parasti izvēlējās
vecāki, bet tā, ka bērnus kristīja
baznīcā, tad bērna vārdam bija
jābūt tādam, kas atrodams katoļticīgo kalendārā. Ne visi tam

piekrita, un bija gadījumi, kad
bērnu veda uz vairākām baznīcām, lai to nokristītu vecāku izvēlētajā vārdā. Toronto pilsētā
pazinu tautieti, kas tikai trešajā
baznīcā tikusi nokristīta ģimenes izraudzītajā vārdā. Vīriešu
kārtas jaundzimušajam ieteikti
bija vārdi Stanislāvs, tātad Stanis
un slāvs, Bronislāvs, tātad Bronis
un slāvs – atkal slāvs, Boleslāvs,
Vladislāvs, Venceslāvs, Vaclāvs,
Vjačeslāvs, Mečislāvs, Miroslavs
un tiem līdzīgi bērnu vārdi. Līdzīgi vārdi tika doti arī meitenēm. Vēl šodien sēru sludinājumos varam lasīt šos vārdus.
Nebija arī liels retums, ka bērnu
aizveda uz baznīcu ar vecāku
izvēlētu vārdu, bet pēc kristībām
mājās pārveda ar citu vārdu, ar
vārdu, kādu bērnam bija devis
garīdznieks. Un tas tā nebija tikai
Latgalē. Tas notika arī evaņģēliski luteriskajā vācu pārvaldītajā
baznīcā.
Arī nelatviskie uzvārdi bija
viens pārtautošanas paņēmiens,
jo uzvārdu devēji bija vācu vai
poļu muižnieki, vai krievu ierēdņi.
Sekoja krievu varas laiki. Latgale bija vienīgais Latvijas apgabals, kurš visilgāk bija Krievijas
polītiskā uzraudzībā, līdz ar to
šajā apgabalā notika lielāka asimilācija. Pārkrievošanās bija

daudz iedarbīgāka nekā pārvācošana. Vācietis it kā gribētu
latvieti pārvācot, bet tanī pašā
laikā saka, ne, jo vācu tautība ir
pārāka un latvietis nav cienīgs
būt par vācieti. Krieviem tādu
aizspriedumu nebija. Būt cilvēkam, neatkarīgi no tautības, krievu uzskatā nozīmēja būt krievam. Latviešu studenti Pēterpilī
un Maskavā un daudzi tolaik
Krievijā strādājošie latvieši pārbrauca uz Latviju ar krievu sievām, kuŗas parasti necentās iemācīties latviešu valodu. Viņām
nebija tas arī vajadzīgs, jo latvietis ātri pielāgojas apstākļiem.
Arī pašreiz Latvijā notiek nopietna pārkrievošana, kurai šoreiz labs ierocis ir televīzija. Lielumlielais vairums raidījumu ir
krievu raidījumi, īpaši filmas.
Sevišķi izteikti to izjūt Latgalē.
Ir pat tādi, kas saka, ka latvieši
jāatradina no tā, ka te būs latviska valsts. Ir citi, kas krieviem
stāsta, ka latviešu valoda nav
jāmācās, jo jau tuvākā laikā krievu valoda Latvijā būs oficiāla
valsts valoda. Diemžēl šai aģitācijai pretestības no valsts iestādēm tikpat kā nav.
Amerikā arī daudzās vietās
dzīvo pārsvarā ķīnieši vai meksikāņi, kas brīvi sarunājas savās
valodās, bet neviens tāpēc nedibina papildu oficiālās valodas,
tāda ir tikai viena, un tā ir valsts
valoda – angļu valoda.
Skolas, kas audzēkņus māca
minoritāšu valodās, parasti nefinancē valsts. Tā tas, piemēram,
ir Kanadā un ASV. Trimdas latvieši, nonākot dažādās mītnes
zemēs, savus bērnus sūtīja mītnes zemes skolās, bet latvietības
saglabāšanai paši par saviem
līdzekļiem uzturēja un arvien
uztur sestdienas vai svētdienas
skolas.
Vai mazākumtautību skolas
Latvijā audzina patriotus Latvijai? Reiz jautāju kādam poļu
skolas darbiniekam: “Ja būtu karš
starp Poliju un Latviju, kuŗā pusē
kaŗotu jūsu audzēkņi ?” Atbildi
nesaņēmu.
Minoritāšu skolas un divplūsmu skolas bieži vien arī neaudzina studentus Latvijas universitātēm. Vairāki šo skolu absolventi mācības turpina Krievijā
vai Polijā, un nereti tur arī paliek
uz dzīvi.
Citiem pārtautošanas mēģinājumiem var pieskaitīt fizisku
iznīcināšanu, tautas locekļu izklīdināšanu un svešinieku ieplūdināšanu tik lielā skaitā, ka vietējie nespēj tos vairs asimilēt. Un
Latvijā tas ir jau noticis. Ne tikai
fiziska iznīcināšana, bet arī dažādu paņēmienu pārtautošana
ir noziegums, un tā rezultātā
tauta beidz pastāvēt. Senatnē
latvieši apdzīvojuši plašus apgabalus, kas tālu sniegušies pašreizējās Krievijas robežās. Gadsimtu gaitā latvieši pārkrievojās un
tagad pat nezina savu izcelsmi.
Kā bija ar Abreni? Un kas notika
ar lībiešiem? Lībieši 13. gadsimtā
bija 13% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mūsdienās Latvijā
dzīvo mazāk nekā 200 līvi! Lai šie
skaitļi mums ir skaļš brīdinājuma signāls, jo vēl nav par vēlu!
Lai nebūtu jāsaka “ak, cik žēl”,

latviešiem ir jākļūst pašlepnākiem, uzstājīgākiem, cītīgākiem
savas valodas aizstāvjiem, jo citādi mēs neizdzīvosim. Valoda ir
tautas dvēsele, un Latvijas valstij
jēga ir tikai tad, ja tā pamatā ir
latviska Latvija. Valodu neviens
nevar mums atņemt, bet tā pastāvēs tikai tad, ja latviešu valodas mācīšanu sāksim ģimenēs,
mācīšanu turpināsim skolās un,
ja Latvijā to lietos ikdienas sadzīvē. Latviešu valodai būt vai
nebūt ir pašu latviešu ziņā. Tas
nozīmē to, ka latviešiem savā
zemē arī ar mazākumtautību cilvēkiem ir jārunā latviešu valodā
un jāpastāv uz to, ka visi valsts
iedzīvotāji publiskā sadzīvē lieto
tikai valsts valodu. Tā tas ir visur
pasaulē. Ja kāds iedzīvotājs 20
gados nav apguvis kaut minimālo
valsts valodu, tad viņam būtu
jājautā, kāpēc viņš nav to darījis.
“Ir tikai viena Latvija un citas
nav nekur.” (Andrejs Eglītis).
Latvijai vēlēsim veiksmi! Latvijai
vēlēsim, lai tās iedzīvotāji būtu
lepni par savu valsti. Latvijai
novēlēsim: būt vienotai, būt stiprai un pāri visam – mīlēt savu
valodu.
Valoda katrai tautai ir lielākais
un dārgākais mantojums. Diemžēl laika gaitā ir pazudušas daudzas valodas. Neļausim šo likteni
piedzīvot mūsu valodai! Kamēr
dzīva būs valoda, dzīvos tauta,
tāpēc sargāsim, cienīsim un kopsim savu valodu! Bez valodas
nav tautas, nav valsts!

Andrejs Eglītis
Nu es esmu savpusē,
Satikos ar smilgu.
Teica viņa domīga –
Biji prom par ilgu.
Ilgi tevi gaidījām,
Ilgu skarām ziedot;
Tikai vienu nevaram,
Nevaram tev piedot,
Ka tu esi ielicis
Te tik vienu kāju –
Vai tā otra aizmirsusi
Savu īsto māju?
(Tauta manas mājas, 1993)
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“Mums ar Dievu ir vienkārši jāsadarbojas!”
Mācītājs Juris Cālītis intervijā Ligitai Kovtunai
Es jūs sazvanīju Latvijas laukos, Zvanniekos, pie Cēsīm. Kā
tur izskatās? Kā jūtas un kā
uzvedas cilvēki?
Jā, esmu laukos, šodien, 3. aprīlī, te ir vējains, snieg, un es biju
izgājis ārā paskatīt, kas pirmais
uzplauks, – dārzs vai alkšņi. Tad
var zināt, kāda būs vasara. Pie
mums, Cēsu apkārtnē, šķiet, cilvēki nav ļoti stresaini, uzvedas
mierīgi. Mēs Zvanniekos ievērojam valstī noteikto karantīnu, no
mājām izbrauc tikai Sandra (Juŗa
dzīvesbiedre – L. K.), lai iepirktu
produktus. Es pats – tikai pilnīgas nepieciešamības gadījumā.
Cik jūsu šobrīd Zvanniekos ir?
Esam kādi trīsdesmit cilvēki,
lieli un ne tik lieli. Taču, tā kā
mums ir liela territorija, bērniem
ir iespējas kustēties, darboties,
turklāt svaigā gaisā. Un mēs, kā
citkārt vecāki, izdomājam kādas
notikumu “svinības”, lai pacilātu
garu. Nu, piemēram, sarīkojām
draudzības svētkus. Proti, novērojām, ka divu grupu bērni bija
kļuvuši ne visai draudzīgi, mēģināja cits citu apcelt un tādā bērnišķīgā kārtā darīt pāri otram.
Pēkšņi šajās dienās viena grupa
pret otru sāka izturēties pavisam
citādi, skrēja klāt, teica – piedod,
piedod! Sandra izdomāja, ka tad
nu gan vakarā jāsvin draudzības
svētki.
Vai arī jūs piederat tiem optimistiem, kas uzskata, ka pasaule pēc šīs krizes būs labāka?
Mana dzīves pieredze liecina,
ka cilvēki netop ne labāki, ne
sliktāki tāpēc, ka viņus piemeklējusi kāda pasaules krize. Tāpat
kā gadījumos, kad viņus skārusi
kāda tikai viņu vien skaroša krize... Es nevaru apgalvot, ka cilvēki no tā mācās. Bet es varu apgalvot, ka mūsu rīcību veido
“gaŗgabalā” veidoti paradumi, iemaņas, ko mēs palēnām veidojam sevī. Un tās darbojas ne tikai
krizes brīdī, arī “nekrizes” brīdī.
Krizē tas vienkārši izpaužas saasināti. Cilvēks pēkšņi nekļūs ne
labāks, ne dāsnāks, ja viņš ir nonācis grūtībās, ja viņam ir smagi.
Biežāk notiek tā, ka drāmatiski
notikumi pastiprina to, kas jau
ir. Ja esi tendēts uz pesimismu,
tad kļūsi vēl pesimistiskāks, ja
esi tendēts uz “normālu attieksmi”, tad tā arī pastiprināsies.
Piemēram, attiecībā uz mūsu šā
brīža situāciju, kas daudzkārt
novedusi līdz pānikai, – ja vēsu
prātu paskatāmies uz elementāru
statistiku, kā ik gadu plosās “parastā” gripa, cipari rāda, ka tās
gadījumi Latvijā jau nonāvējuši
86 cilvēkus. Saslimušo skaits –
106 tūkstoši. Ar gripu Amerikā
ik gadu saslimst 38 miljoni cilvēku, mirušo skaits pārsniedz
100 tūkstošus. Jautājums – vai
mēs protam pareizi izvērtēt?
Esmu pilnīgi pārliecināts, ka nepieciešami šābrīža distancēšanās un karantīnu noteikumi, bet
pānika ir tāpēc, ka mēs neko nezinām par šo jauno vīrusu, tas ir
svešs, uznācis negaidīti. Tas, kā
to risināja Ķīnā, mūs satrauca,

Juris Cālītis: “Mēs sāksim vairāk domāt
par to, kam tad izdodam naudu. Pakāpjoties mazliet augstāk, – domāju, ka
sapratīsim, ko īstenībā nozīmē būt cilvēkam tuvu. Cilvēks nav dzimis un audzis,
lai būtu viens, vientulība ir briesmīgākā
lieta pasaulē, lielāka par tām postošajām
sērgām, kas var cilvēku piemeklēt. Mēs
no dzimšanas esam caur un cauri sabiedriskas būtnes! Mēs citkārt pat neapzināmies, cik svarīgi mums ir tie cilvēki,
ar kuŗiem mēs rēķināmies, ar kuŗiem
kopā strādājam, kas ir mūsu ģimenē un
draugu lokā. Šis krizes laiks ir tas, kas
liek mums par to domāt.”

Sandra ar Zvannieku bērniem

mēs pārņēmām šos trauksmes
signālus. Es ļoti iejūtos šai nezināmajā situācijā – galu galā esmu
tajā vecuma grupā, kas ir visaugstākā riska pakāpē, ņemot vērā
arī manas personiskās veselības
problēmas. Bet es tomēr mēģinu
saprast, vai mūsu satraukumam
nav kādi dziļāki iemesli, kāpēc
esam “iekāpuši” tādā pānikas

straumē! Manuprāt, to lielā mērā sēj arī sociālie tīkli, kas tagad
ir pārņēmuši informātīvo telpu
un iedarbojas uz mūsu prātiem,
ietekmē mūsu līdzsvaru, stresu
un – vēlreiz atkārtoju – veselo saprātu, kas nobloķē mūsu, pieaugušo cilvēku, mēreno redzējumu. Joprojām uzsveru, ka piesardzības pasākumi ir jāievēro.

Kāda būs, jūsuprāt, tā vērtīgākā mācība, ar kādu iziesim
no šīs krizes?
Grūti, ļoti grūti atbildēt uz šo
jautājumu... Vienu gan varu
pateikt – noteikti sapratīsim, kas
mūsu pirkšanas – pārdošanas
drudzī ir tas vērtīgākais un vai
vispār vajadzīgais. Mēs sāksim
vairāk domāt par to, kam tad izdodam naudu. Pakāpjoties mazliet augstāk, – domāju, ka sapratīsim, ko īstenībā nozīmē būt
cilvēkam tuvu. Cilvēks nav dzimis un audzis, lai būtu viens,
vientulība ir briesmīgākā lieta
pasaulē, lielāka par tām postošajām sērgām, kas var cilvēku
piemeklēt. Mēs no dzimšanas
esam caur un cauri sabiedriskas
būtnes! Mēs citkārt pat neapzināmies, cik svarīgi mums ir tie
cilvēki, ar kuŗiem mēs rēķināmies, ar kuŗiem kopā strādājam,
kas ir mūsu ģimenē un draugu
lokā. Šis krizes laiks ir tas, kas
liek mums par to domāt. Esmu
pārliecināts, ka man arī būs padziļinātāks skats uz tiem cilvēkiem, kam ir liela loma manā
dzīvē. Būs, protams, arī gadījumi,

proti, kurpnieks, nonācis Debesu priekškambarī, gaida Svēto
Pēteri, kas tobrīd aizņemts citos
darbos, un, lūkojoties uz leju,
redz visādas nelietības, ko cilvēki dara. Sadusmojies viņš sāk
mest lejā ķebļus, kas gadījušies
telpā pa rokai. Pēteris atgriezies
teic, – ko tu dari?! Tā jau tu atbrīvosi Debesis no visām mūsu
mēbelēm...
Redziet, Dievs ir rīkojies pilnīgi pretēji, no gluži neiespējamā “materiāla”, no pīšļiem radīdams cilvēku. Jā, tieši no pīšļiem,
no zemes, un to ir “iezīmējušas”
savā valodā visas pasaules tautas. Un tā radies šis brīnums –
Cilvēks, kas var darīt ļoti daudz
laba, brīnišķīga un arī neiedomājamu ļaunumu. Dievs darīja
visu, lai dziedinātu, audzētu un
vairotu labo. Mums ar Dievu ir
vienkārši jāsadarbojas.
Un varenā Daba arī jau devusi savu atbildi – Venēcijas
tīrajos kanālos iepeldējušas zivis un gulbji!
Vai nav skaisti?! Man ļoti patīk
šis stāsts. Es skatos arī uz kokiem un domāju – tie taču stāv

Zvannieki

kad cilvēki atklās tādus, ko viņi
īstenībā nevar ciest..., droši vien
arī ģimenēs. Neizslēdzu, ka būs
vīri un sievas, kas otram pateiks:
es ar tevi vairāk negribu kopā
dzīvot!
Sabiedrībā šobrīd ir populārs viedoklis, ka notiekošais ir
Dieva dusmas vai vismaz –
Dievs ir licis apstāties un padomāt. Jūsu – mācītāja – komentārs?
Tā ir fantāzija! Būdams teologs
un Bībeles speciālists, tomēr
esmu pārliecināts, ka šīs domas
par Dieva dusmām nāk no mūsu
bērnības stāstiem, ka, piemēram,
zibeņi pērkona laikā ir Dieva
dusmu bultas. Tas pozitīvais šai
stāstā ir tas, ka mēs paši esam
saredzējuši, ka Dievam būtu iemesls uz mums dusmoties, nevis
kādas Viņa dusmas. Es pat teiktu – tā ir tā terapeitiskā nozīme
tam, ka mēs domājam par Dieva
dusmām, jo apzināmies, ka būtu
tās pelnījuši. No teoloģijas viedokļa, ja Dievs patiesi dusmotos,
mēs visi jau sen būtu zem zemes,
un ne jau ar vīrusu! Atminos
kādu pasaciņu, ko dzirdēju, kad
biju gadus, nu, deviņus vecs,

sardzē! Bērzi, egles, priedes
manā iztēlē ir tie pacietīgie, mēmie sargi, kas stāv ziemu un vasaru mierīgi savā vietā, šūpoti un
plosīti no vēja, vētrām, sērgām,
nesatricināmi savā sarga postenī.
Jūsu vēlējums mūsu lasītājiem šāgada Lieldienās!
Lieldienu pirmajiem piedzīvotājiem, Jēzum un viņa tuvākajiem, bija jāpiedzīvo tā apziņa,
ka kaut kas jauns un liels ir noticis, un te es nedomāju Augšāmcelšanos, kas ir tas galvenais rādītājs, ka Tas ir noticis! Galvenais
ir tas, kas notika ar viņiem pašiem, tas, kas pārliecināja, ka
Dievs ir PAR viņiem, pārliecinoši, neizsakāmi PAR! Otrais –
tā ir dāvana, kas dota no devīgas
rokas. Augšāmcelšanās gūst nozīmi tikai tad, ja sajūtam to Dieva
garu, kas pārņēma šos pirmos lieciniekus. Tāpēc mans vēlējums –
nevis ļaujamies, bet meklējam
veidu, kā Dievišķā dvaša mūs no
jauna enerģizē, piepilda un dara
cilvēkus skaistākus viņu mīlestības un draudzības izteiksmē.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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ĢIRTS SALMGRIEZIS, īpaši Laikam un Brīvai Latvijai no Briseles
Astoņos vakarā cilvēki atver
logus, iznāk ārā uz terasēm, balkoniem… Plaudē, rībina katlu vākus, gavilē… Pavisam citāda aina
bija pirms trīspadsmit gadiem,
kad 2007. gadā ierados Beļģijā.
Tad bija sākusies valdības veidošanas krize, kas ievilkās gandrīz
pusotru gadu. Šķiet, vienīgais
vienojošais simbols toreiz bija
putojošs alus kauss. Jā, pieklājīgi
socāli apreibinošs līdzeklis vienoja jau tā distancētās flāmu un
valoņu kopienas, un 11 miljonu
iedzīvotāju valsts, kas territorijas
apjomā ir uz pusi mazāka nekā
Latvija, noturējās un noturas daudzos pārmaiņu vējos…
Patlaban polītiski sadrumstalotā Beļģija, sarežģīti notamborētā mežģīne, ir vienota vakara mijkrēslī kā nekad agrāk, par spīti
dažādām polītiskām kaislībām
un savstarpējo kopienu nesaskaņām. Jo svarīgi ir pateikt paldies
cilvēkiem, medicīnas darbiniekiem, kuŗi šajās dienās veic nesavtīgu darbu. Šajā ikvakara piecminūtē beidzot ieraugu savu kaimiņu sejas, kuŗas vecās pasaules ikdienas steigā nebiju ievērojis. Ieraugu to, ko pat agrāk nebiju
pamanījis, traucoties – kā jau tas
bija pieņemts nākotnes cilvēkiem –
21.gadsimta dinamiskos ātrumos
no vienas Eiropas pieturvietas uz
citu. Savā ziņā daudzi bijām kļuvusi kā duracell bateriju zaķīši, kas
straujā steigā mēģināja patērēt,
lēkāja noteiktos laikos un telpās,
izbaudīja dzīvi neiedomājamos
tempos. Nu baterijas ir izlādētas,
daudzi zaķīši izmisumā, saguruši.
Apmulsumā…
Pasaules apstāšanās laiks ir ļoti
sarežģīts daudziem no mums.
Reizēm jau man likās, ka daudz
ko esmu piedzīvojis, pieredzējis,
sastapis, ieraudzījis… Bērnība aiz
dzelzs priekškara, Latvijas neatkarības gaidīšanas laiks, trauksmainie aizvadītā gadsimta deviņdesmitie gadi, loga pavēršana uz
Eiropu, smaga ekonomiskā krize,
terrora draudi. Un patlaban mistiskais vīruss, pasaules nolikšana uz bremzēm, liela neziņa par
rītdienas gaidāmajiem notikumiem. Šobrīd dzīves scenārijs
nav paredzams, viss ir tik trausls,
un lielā klusumā pat var dzirdēt
ne tikai, kā atskan porcelāna kafijas tasīte, kad tajā tiek ieliets ikrīta
uzmundrinošais melnais dzēriens,
bet arī mierīgāk var izjust pavasaŗa atmošanos dabā.

Beļģija aizveras pamazām
Vēl marta sākumā likās neticami, ka notiks pasaules aizslēgšana uz ilgāku nezināmu laika periodu. Vēl pavisam nesen Briselē
dzīve ritēja ierastajos ritmos. Kad
darba sapulcē pirms divām nedēļām tika paziņots, ka varētu klātienē netikties ilgāku laiku, tā tobrīd likās pat neiespējama dzīves
režija.
Pirms dažām nedēļām vēl bija
atvērti visi veikali, sporta klubi,
pamazām tas viss tika slēgts. Vēl
līdz aizvadītajai otrdienai strādāja frizētavas, kuŗās fēni dūca
lēnāk un nosvērtāk, salonā varēja
atrasties tikai viens klients kopā
ar meistaru. Arī beļģu skaistumkopšana šobrīd atstāta novārtā,

katram vien pašam jāparūpējas
par savu matu sakārtojumu.
Arī pats esmu uz pauzes Briselē.
Kollēgas redzu virtuālajās sapulcēs ar tālruņa starpniecību. Nepārtraukti telefons vibrē no dažādām īsziņām, statistikas datiem, vēstījumiem no darba, draugiem un paziņām. Darbs ir kļuvis
saraustīts, taču visi nepieciešamie uzdevumi ik dienas tiek
veikti no mājām, ciešā sasaistē ar
saviem kollēgām. Darba apjoms
nav sarucis. Eiropas Parlamenta
darbība nav apstājusies arī attālinātā režīmā. Tas viss, protams,
konfrontē ik dienu, ik minūti ar
globālā tīmekļa vietnēs atrodamajiem skumjiem stāstiem, arī

Aizslēgtās pasaules piezīmes:
lidojums nezināmajā virzienā
pārbaudījums Eiropas stabilitātei, kad jāpieņem daudzi sarežģīti
risinājumi, jāatmet nacionālais
egoisms, lai kopā pārvarētu šo
sērgu. Tas noteikti var izdoties, ja
kopā turēsimies stipri, nevis domāsim tikai par to, ko no Briseles
var vairāk izdabūt savai valstij,
bet pie pirmās neveiksmes to vainosim sava polītiskā izdevīguma
un savtīguma labā. Ik pa laikam
aizdomājos par Lielbritaniju, kas
pirms izstāšanās no Eiropas Ūnijas skandēja par neganto un ļauno savienību, jo, lūk, tā esot sagandējusi britu medicīnas sistēmu. Lai gan medicīnas aprūpe
nav kopējā Eiropas Savienības
polītika – šī nozare ir nacionālo

Ģirts Salmgriezis: “Ļoti nopietns pārbaudījums Eiropas stabilitātei, kad jāpieņem daudzi sarežģīti risinājumi,
jāatmet nacionālais egoisms, lai kopā
pārvarētu šo sērgu. Tas noteikti var
izdoties, ja kopā turēsimies stipri, nevis
domāsim tikai par to, ko no Briseles
var vairāk izdabūt savai valstij, bet pie
pirmās neveiksmes to vainosim sava
polītiskā izdevīguma un savtīguma labā. Ik pa laikam aizdomājos par Lielbritaniju, kas pirms izstāšanās no Eiropas Ūnijas skandēja par neganto un
ļauno savienību, jo, lūk, tā esot sagandējusi britu medicīnas sistēmu.”

puspatiesībām, mistiskām konspirācijas teorijām, pareģojumiem, un dīvāna eksperti, kā vienmēr, zina visu labāk par valdības
spējām, Eiropas Savienības spēkiem un nespēkiem utt. Vīruss ir
ierobežojis ne tikai mani, bet arī
daudzas dalībvalstu valdības, tostarp jauni, radoši risinājumi jāmeklē Eiropas Parlamentam lēmumu pieņemšanā un Eiropas
vērtību nosargāšanā. Ļoti nopietns
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dalībvalstu ziņā. Veselība sākas
no katra indivīda paša un katras
valsts spējām un vēlmēm! Jādomā, ka Britanija tiks galā veiksmīgi, jo vairs taču nav arējā ienaidnieka – Eiropas Savienības.

Smaids vēl nepazūd
Ierastais dzīves plūdums ierobežoti aprāvies Briselē. Jāteic, Brisele to ir pieņēmusi ļoti saprātīgi
un cilvēciski. Smaids vēl nezūd

no līdzcilvēku sejām, attālināti
savstarpēji nepazīstami cilvēki
cits citam pasaka bonjour uz ielas.
Parkos skrējēji un vingrotāji ievēro divu metru attālumus, aptiekas atvērtas. Parkos arī beļģu
sunīši cenšas ievērot distanci, un
to jau biju pamanījis agrāk, ka
mājdzīvnieki šajā valstī tiek labi
audzināti, nevis skoloti potenciāliem uzbrukumiem. Vairāki restorāni, bāri vēl atvērti. Bet tur sēdēt gaŗas stundas nav iespējams,
var pasūtināt tikai maltīti līdzņemšanai. Aizvērusies arī slavenā
cepto kartupeļu bodīte Jourdan
laukumā, kur pat nereti bija rindā redzami stāvam Beļģijas karalis un Vācijas kanclere Angela
Merkele. Vācijas vadītāja svarīgās sanāksmes starpbrīdī baudīja
kraukšķīgos, eļļā ceptos kartupelīšus, pārklātus ar biezu kečupa
un majonēzes kārtu. Jāpiebilst, ka
porcijas te vienmēr izdekorē nu
gluži kā skaistas putukrējuma
tortes.
Nedēļas nogalē Beļģijas Nacionālās drošības padome nolēma
ārkārtas situāciju valstī pagarināt
līdz 19. aprīlim. Pirms tam tika
nolemts, ka šāda situācija būs
līdz 5. aprīlim. Ko tas nozīmē ikvienam Beļģijas iedzīvotājam?
Ikvienam ir jāpaliek mājās, izņemot došanos uz pārtikas veikaliem, aptieku vai pie ārsta. Uz
darbu var doties tikai gadījumos,
ja nav iespējams darbs attālinātā
režīmā. Taču nav aizliegtas fiziskās aktīvitātes parkos, tās pat
tiek rekomendētas, gan, ievērojot
sociālo distanci. Par veselīga
dzīvesveida piekritējiem tagad ir
kļuvuši pat beļģi, kuŗi parasti
sporta klubiem gāja gaŗām ar
līkumu.
Nedrīkst sēdēt parkos uz soliņiem vai rīkot piknikus. Tāpat
nav atļauts doties pastaigās gar
jūru vai braukt atpūtas braucienos uz beļģu Alpiem – Ardēnos.
Beļģi nedrīkst doties arī uz savām
lauku rezidencēm. Nav iespējama
tāda situācija, kā, piemēram, sastrēgumi 10 kilometru gaŗumā
pie Saulkrastiem.

Tomēr Beļģijā ierobežojumi
vēl nav tik strikti kā Francijā, kur
var tikai vienu stundu pavadīt
ārā. Vēl frančiem esot jāaizpilda
speciālas anketas, kad viņi dodas
laukā no savas dzīvesvietas, lai
policija var kontrolēt un nepieciešamības gadījumā likumpārkāpējus sodīt ar soda naudām.
Tiek ziņots, ka ārkārtas situācija
tikšot pagarināta Beļģijā līdz
3.maijam.
Protams, liels satraukums ir
par ekonomisko situāciju dažādās
nozarēs. Ir jau aprēķināts, ka restorāni, sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumi līdz Lieldienām zaudēs aptuveni 1,7 miljardu eiro.
Tas būs krietni vien vairāk nekā
pēc terroraktiem Parīzē un Briselē 2016.gadā. Bet ir jau panākta vienošanās ar daudziem ēku
īpašniekiem, kas izīrē telpas restorāniem vai bāriem, lai šajā lai
kā nav jāmaksā īres samaksa vai
to atlīdzinās vēlāk līdz ar ekonomiskās situācijas uzlabošanos.
Šajās dienās parādās arī kāda
pozitīva ziņa – līdz ar dažādiem
ierobežojumiem manāmi ir uzlabojusies gaisa kvalitāte Briselē,
kas reizēm bijusi sliktāka nekā
pieblīvētajā Manhatanā.

Dzimst leģendas nākotnei
Šis noteikti ir stāstu laiks, kad
dzimst nākotnes leģendas. Ja šo
laiku izturēsim veiksmīgi, noteikti radīsies jauni vēstījumi, pētījumi par cilvēku uzvedību neordināros apstākļos. Jau patlaban
notiek spekulācijas, cik laimīgās
laulības izputēs, cik daudzi jauni
planētas Zeme iedzīvotāji tiks radīti. Pēc ārkārtas situācijas izziņošanas Lielbritanijā saņēmu īsziņu no Londonas, ka pretim nāk
dažāda vecuma briti, pūšot un
elšot nesam vienu vai vairākas
lielas alkohola kartona kastes, jo,
šķiet, vairākus britus tikai interesē, vai grādīgo dzērienu pietiks
nebaltām dienām. Savukārt no
Luksemburgas pienāk ziņojums,
ka iedzīvotāji izturas vienaldzīgi
pret gaidāmo veselības krizi.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Trimdas archīvu mājupceļš
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejs

MĀRIS BRANCIS

Rīgas vēstures un kuģniecības
mūzeja krājumā ir vairāk nekā
3000 trimdas latviešu saglabāto un radīto kultūras, vēstures
un mākslas vērtību. Mūzejs jau
1990. gadu sākumā saņēma vērtīgas kultūrvēsturiskās liecības,
ko trimdas latvieši bija saglabājuši svešumā. Starp tiem ir bijušo rīdzinieku – dejotājas Vijas
Vētras, modes mākslinieces Hermīnes Spainis – Balodis, ceļotāja
Aleksandra Laimes un sudrabkaļa Jāņa Ridusa memoriālie
priekšmeti, gan arī vairāku latviešu fotografu darbi.
Lielākā daļa trimdas saņemto
archīvu saistīta ar Latvijas kuģniecības vēsturi. Starp tiem ir
daudzu latviešu tālbraucēju kapteiņu, ostas darbinieku un kuģu
mechāniķu memoriālie priekšmeti un dokumenti, kas raksturo
Latvijas kuģniecības vēsturi ne
tikai laika posmā līdz Latvijas
okupācijai, bet arī latviešu kuģniecības darbinieku, organizāciju un uzņēmumu darbību
trimdā. Ņemot vērā mūzeja ierobežotās iespējas (telpu trūkums!), tā krājumā nevar tikt uzņemti apjomīgi archīvi, tomēr
mūzejs noteikti izvērtēs un uzņems krājumā trimdā saglabātos Latvijas vēstures materiālus
par laika periodu līdz 1944. gadam, kas saistīti ar Rīgas organizācijām un uzņēmumiem (piemēram, karogus, zīmogspiedņus
u.tml.), kā arī dažādu sabiedrisko un kultūras darbinieku personīgās lietas (piemēram, smēķēšanas piederumus, pulksteņus,
rakstāmlietas, zīmogspiedņus,
balvas, grāmatas ar ierakstiem,
fotografijas u.c.).

Savukārt Latvijas kuģniecības
vēstures pētniecībai, atspoguļošanai un saglabāšanai tiek komplektēti priekšmeti, kas memoriāli un saturiski saistās ar 1) Latvijas un latviešu cilmes jūrnieku
un jūrniecības darbinieku gaitām Rietumvalstu tirdzniecības
flotēs, rēderejās un citās trimdas
zemju vietējās un starpvalstu
struktūrās; šo darbinieku vidū –
krasta dienestu, ostu un rēdereju
darbinieki, kuģīpašnieki, jūrniecības vēstures pētnieki, sabiedriskie darbinieki, kā arī juristi,
kuŗi piedalījās latviešu kuģīpašnieku un viņu mantinieku cīņās
par saviem īpašumiem (vai kompensācijām par tiem), ko Otrā
pasaules kaŗa laikā pārņēma un
ekspluatēja Lielbritanija un ASV;
2) starpkaŗu laika Latvijas Republikas tirdzniecības flotes kuģiem (arī pēc attiecīgā kuģa latviskā nosaukuma, karoga un īpašnieka maiņas – līdz peldlīdzekļa
norakstīšanai) Rietumvalstīs pēc
1939. gada.
Ar pilnu trimdas latviešu mūzejam nodoto priekšmetu sarakstu var iepazīties Latvijas Nacionālā archīva veidotajā katalogā “Pasaules latviešu dokumenti
Latvijā”, kas pieejams tiešsaistē.
Piezīme: Rīgas vēstures un
kuģniecības mūzeja filiāle ir Latvijas Fotografijas mūzejs.
Kontaktpersona: Rīgas vēstures
un kuģniecības mūzeja galvenā
krājuma glabātāja Agita Ančupāne; e-pasts: agita.ancupane@
rigamuz.lv Mūzeja adrese: Palasta
iela 4, Rīga, LV- 1050
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

Aizslēgtās pasaules piezīmes:
lidojums nezināmajā virzienā
(Turpināts no 14. lpp.)

Staigā ielās un pašiem liekas, ka
financiāli muskuļotā hercogiste
Luksemburga ir izolēta no apkārtējās pasaules! Arī Beļģija neatpalika pirms divām nedēļām.
Kad izziņoja x stundu, daudzi
beļģi nākamajā dienā aiztraucās
pie kaimiņiem – Nīderlandē, nosvinēja dzīvi krogos un restorānos, sapirkās “pirmās nepieciešamības preces” – modīgos apģērbus dārgajos zīmolu veikalos.
Daudzām beļģu mājsaimniecībām šīs dienas patiešām ir liels
izaicinājums. Jo daudzu turīgāku
beļģu dzīves dizainā iederas vakariņošana restorānos nevis gatavot ikdienas maltīti mājas
apstākļos, un kur nu vēl pēc tam
laiku tērēt katlu un plīts tīrīšanai.
Man bieži kollegas, draugi,
tuvinieki jautā, kā es izturu šo
laiku. Mana atbilde krizēm – pozitīva domāšana, un Karlsona
viedie vārdi – mieru, tikai mieru!
Esmu sapratis – lielas lietas notiks ar vai bez manis… Šajās dienās neesmu apkrāvies ar tualetes

papīra ruļļiem un neesmu izpircis visas pārtikas preces lielveikalos. Lai gan ik pa laikam esmu
sevi pieķēris, ka iepērkos vairāk –
priekšdienām! Šis uzvedības kods
iekodēts jau no bērnības, jo bieži
nevarēja zināt, kad vietējā veikalā
būs preču pievedums, un noteikti
bija jāsapērkas vairāk. Pēdējās
dienās esmu rīkojies neordināri,
piemēram, nopircis svaigus ziedus mājoklim omas uzlabošanai.
Esmu sastādījis augus uz terases.
Lai būtu skaisti arī nezināmajās
nākotnes stundās… Esmu abonējis vairākus Latvijas preses izdevumus uz Briseli, jo dažkārt
sociālo tīklu ziņu lentes nesniedz
kvalitatīvu informāciju, analīzi
par notiekošo Latvijā.
Šis ir pārbaudījums cilvēcībai,
mums pašiem. Esam lidojumā –
nezināmajā virzienā. Jāpaļaujas
uz augstākiem gaisa un kosmosa
kapteiņiem. Ticu – beigās viss
būs labi – mierīga un veiksmīga
zemskare. Taču, lai tas viss veiksmīgi notiktu – mums pašiem ir
jāievēro visi drošības noteikumi.
Atbildīgi. Vēl pavisam nesenā pa- Briseles ikdiena

gātnē tika daudzināts, ka mūs
aizsargā bagātā Eiropas Savienība un drošā Ziemeļatlantijas
aliance. Lai gan abas starptautiskās organizācijas dara visu iespējamo, ir nepieciešams kas lielāks
un spēcīgāks… Un tas ir mūsu
pašu solidārs spēks, mūsu izturība, nezaudējot savu cilvēcību!
Pēdējā laikā soctīklu slīdrādēs
pamanu dažādas bildes no archīviem. Ir populāri ievietot savas
senāku vai jaunības dienu foto un
priecāties, cik skaisti tomēr bija
pirms daudziem gadiem. Reizēm
uzdodu jautājumu – vai viss
labais jau ir bijis?... Un kas būs
tālāk?... Vai mēs paši kļūsim viedāki?… Vai pēc atlabšanas pie
pirmās izdevības atkal trauksimies un tērēsim pasauli kā zaķīši
no duracell fermas.
Sirdsgudri. Lai laba veselība!
P.S. Piezīmēm pielikts punkts
29.03.2020. Plkst 16, Brisele, Forest.
Lidojums nezināmajā virzienā
turpinās….
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S T Ā S T Ā M PA R L I K T E Ņ D Ā R Z U
Gadu gaitā Likteņdārza radīšanā ar savu darbu vai ziedojumiem iesaistījušies desmitiem
tūkstošu cilvēku un daudz iestādes. Projektu atbalstītāju skaits
pārsniedz 500 tūkstošus, un Likteņdārzu apmeklējuši viesi no
vairāk nekā 50 valstīm. Kā pagajušā gadsimta paaudzes mums
atstāja Brīvības pieminekli, tā
mēs nākamajām paaudzēm atstāsim Likteņdārzu. Ne tikai piemiņai, bet arī iedvesmai un spēkam. Nākotnei!
Kopš aizvadītā gada ziedotāju
pulkam pievienojusies arī ALA,
izvirzot atbalstu Likteņdārzam
par vienu no savām prioritātēm.
Jau otro gadu reklāmas kampaņa risinās arī mūsu laikrakstos,
sadarbojoties ar uzņēmumu “Kokpārstrāde 98”, ko Latvijā vada
Gunārs Dzenis. Pievienojieties arī
jūs!

AMFITEĀTRIS
Amfiteātris ir Likteņdārza sirds,
kas simboliski nodala dārza pagātnes daļu no nākotnes daļas.
Ozolu godasardzes ieskauts, šeit
strāvo Likteņdārza spēka kodols.
Amfiteātris sevī koncentrē ābeļu alejas ziedošo mīlestību, akmeņu krāvumu bezgalīgo mieru
un ziedojuma akmens spēku.
Amfiteātri apvij pelēko akmeņu krāvums “Sirmais saulriets”,
ko veido vairāk nekā 52 tūkstoši laukakmeņu, kuŗus savu tuvinieku un dzimtas piemiņai atveduši Latvijas iedzīvotāji. Katrs
dārza apmeklētājs joprojām ir
aicināts vest uz šejieni savu laukakmeni.
Amfiteātŗa godasardzi – 40 ozolus – stādījušas 72 Latvijas pašvaldības, veltot tos sava novada
polītiski represēto piemiņai.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

2

3

4

5

6
7

8

10
11
13

12

14
17

18

19

23

16

15

20

21
24

25

22
26

27

29

30

31
32
33

Līmeniski. 1. Keramikas pudele. 4. Seno grieķu un romiešu
rēķinu galdiņš. 6. Vācu rakstnieks, mākslas teorētiķis (17291781). 7. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 8. Kaķu dzimtas dzīvnieks.
10. Smaržīgi, biezi sveķi, ko iegūst no ciprešu dzimtas koka
Ziemeļafrikā. 13. Valdemārpils
agrākais nosaukums. 15. Mechanikas nozare. 17. Latviešu dzejnieks (1880-1919). 19. Speciālitāte. 20. Indīgi zirnekļi. 22. Tauta

Ūdens kanāls, kas apvij Amfiteātri, simbolizē cietušo cilvēku
izlietās asaras un ticību, ka pagātnē notikušais vairs nekad neatkārtosies. Lai nokļūtu Likteņdārza sirdī, ir jāļauj upei veldzēt
prātu un sirdi ar bezgalīgo un
mierinošo ūdens plūdumu. Amfiteātrī vērot skaistu izrādi dabā – saulrietu virs Daugavas.
Likteņdārza Amfiteātrī kopš
2009. gada notiek Latvijas Televīzijas ziedojumu akcijas “Top
Latvijas Likteņdārzs!” koncerti
un citi pasākumi.
2017. gada novembrī ar Rīgas
Rotary kluba vadītāja Juŗa Šteinbuka iniciatību un Latvijas Rotary klubu kopīgu financiālu atbalstu tika izbūvēts amfiteātra
labās puses tiltiņš.
2018. gadā amfiteātra kreisajā
pusē pie Daugavas tika izbūvēts
gājēju tilts Ulža Gravas piemiņai.
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Filipīnās. 23. Neaizņemta, brīva
darbavieta. 26. Pilsēta Dānijā,
Jitlandes pussalā. 29. Dona Kihota zirga vārds M. Servantesa romānā. 30. Liels, izturīgs necaurlaidīga materiāla priekšauts.
31. Apdzīvota vieta Amatas novadā. 32. Augstskolu vadītāji. 33.
Saules dievs ēģiptiešu mītoloģijā. 34. I. Kālmāna operete.
Stateniski.1. Ciets, biezs papīrs. 2. ASV pavalsts. 3. Valdnieks, kuŗa rokās ir visa vara
valstī. 4. Viedoklis. 5. Mugur-

kaulnieku ķermeņu kaulu
un skrimšļu kopumi. 7.
Debess dienvidu puslodes
9
zvaigznājs. 9. Tirgus laukums un tautas sapulču
vieta Senās Grieķijas pilsētās. 11. Sena franču tautasdziesma. 12. Sanitāri
pasākumi lipīgu slimību
izplatīšanās novēršanai.
14. Medicīniska iestāde.
16. Vācu astronoms, matemātiķis (1571-1630). 17.
Seno ķeltu dziesminieki.
18. Jūrmalas pilsētas daļa.
21. Galvenā pazīme. 23.
Latviešu rakstnieks (18861919). 24. Pilsēta Polijas
28
dienvidos. 25. Centra aizsargs sporta spēlēs. 26.
Austrumu vējš (poētiski).
27. Rīgas pilsētas daļa. 28.
Amariļļu dzimtas augs ar
biezām, gaļīgām lapām.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 13) atrisinājums
Līmeniski. 3. Baritons.
5. Statisks. 9. Konstanca.
10. Rembate. 11. Salvete.
14. Liesma. 16. Raizes. 17.
“Turandota’’. 18. Balanda. 20.
Sprogas. 24. Sataustīt. 26. Artava.
27. Skices. 28. Statuss. 30. Aknīste. 31. Nikaragva. 32. Austrija.
33. Kritiska.
Stateniski. 1. Boraks. 2. Galete.
3. Bukovina. 4. Ranersa. 6. “Skaidiena’’. 7. “Sieviete’’. 8. Kalvene.
12. Akreditēt. 13. Trompetes. 15.
Atmaksa. 16. Raports. 19. Akvalangs. 21. Karakasa. 22. Sultāns.
23. Piestala. 25. Pirogas. 28. Sūtnis. 29. Skanis.

Atvadoties no viņa, ģimene aicināja nenest ziedus, bet ziedot
Likteņdārzam. Tika saziedoti
vairāk nekā 9000 EUR un nolemts par šiem līdzekļiem izbūvēt gājēju tiltiņu uz amfiteātri,
kas tika atklāts 2019. gada 17. jūlijā kopā ar Ulža Gravas ģimenes
locekļiem.
2018. gadā Austrālijas Daugavas Vanagi Latvijas Simtgadē Likteņdārzam sagādāja īpašu dāvanu –
piecus 12 metrus augstus karogu
mastus ar Latvijas karogiem, kā
arī to uzstādīšanai nepieciešamo
darbu financējumu. Katrs no karogiem ir veltīts savam Latvijas
novadam – Kurzemei, Latgalei,
Vidzemei un Zemgalei. Bet piektais karogs ir īpaši veltīts tiem, kas

cietuši un atdevuši savu dzīvību
par Latviju.
Amfiteātris attēlots Latvijas Bankas 2018. gada izdotajā Likteņdārzam veltītās sudraba kollekcijas monētas aversā. Tās mākslinieces ir Frančeska Kirke (grafiskais dizains) un Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums). Monētas priekšpusē attēlots Daugavas ūdeņu ieskautais Likteņdārza amfiteātris, savukārt monētas
aizmugurē – cilvēku seju atspulgs
sudrabā, kas simbolizē Latvijas
tautu – pagātnē sakņotu un uz nākotni vērstu. Monēta izgatavota
kaltuvē Koninklijke Nederlandse
Munt (Nīderlande). Monētas tirāža 3000 eksemplāru. Tā nopērkama Likteņdārza Informācijas ēkā.

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši
bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu
nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv
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SPORTS
„Pandēmijas
laikā visi
izsalkuši pēc
sporta...”

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS BĒRNU BĒRNI
LATVIJĀ

kurā izteica cerību par drīzu
sezonas atsākšanu, kā arī atgādinājis par distances ievērošanas

MATĪSS KUKAINIS,
Zvērināts advokāts Latvijā
un ASV

Latvijas plūdmales volejbolists
Aleksandrs Samoilovs svinēja
35 gadu jubileju. Mūsu spēlētājs
saka par deviņus gadus vecāko
amerikāni, kuŗš ir teicams
piemērs tam, ka šajā sporta
veidā var spēlēt ilgi.

Rūdolfs Balcers

Ar draudzeni sēžam mājās,
spēlējam video spēles, skatāmies
filmas. NHL līga ir atcelta uz
nezināmu laiku. Mums nav
ļauts ne ar vienu tikties, ne arī
kur iet,” videointervijā RīgaTV
24 stāstīja Nacionālās hokeja
līgas (NHL) kluba Otavas
Senators hokejists Rūdolfs
Balcers.

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs // FOTO: sporta centrs.com

2020. gada olimpiskās spēles
tika pārceltas 2021. gadu. “Koronavīrusa dēļ rīkot šogad būtu
ļoti riskanti. Bet vai nebūtu
lieliski, ja šī pandēmija beigtos
maijā vai jūnijā un pēc tam
Olimpiskās spēles būtu pirmais
lielais sarīkojums? Domāju, ka
visi cilvēki ir izsalkuši pēc sporta,” saka Jūrmalas sporta leģenda. Samoilovs ir viens no
atpazīstamākajiem spēlētājiem
pasaulē, pateicoties viņa “rēcošajai” personībai un zīmīgajam
izskatam ar galvas apsēju un
gaŗajiem matiem. Ceļš uz
Tokijas Olimpiskajām spēlēm
nebūs viņa pēdējais, jo plānā ir
arī 2024. gada Olimpiada
Francijas galvaspilsētā. “Parīze
noteikti ir mērķis,” atklāj Latvijas plūdmales volejbolists.
“Tādi spēlētāji kā Džeiks Gibs
(44) dod pārliecību, ka šajā
sporta veidā tu vari spēlēt ilgi.”
Olimpiskās atlases rangā Džeks
Gibs un Teilors Krabs patlaban
ir astotie, tā ir augstākā pozicija
starp amerikāņiem.

Bertāns: Ceru,
drīz varēsim
spēlēt skatītāju
priekšā
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Vašingtonas Wizards basketbolists
Dāvis Bertāns ierakstījis video,
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nepieciešamību.
“Mums visiem pietrūkst basketbola. Paldies par atbalstu
sezonas laikā. Cerams, drīz mēs
varēsim atgriezties laukumā un
spēlēt skatītāju priekšā. Ceru,
ka jūs esat veseli un atrodaties
drošībā. Ievērojiet distanci un
palieciet mājās,” aicina latviešu
basketbolists. Šosezon Dāvis
laukumā izgājis 54 spēlēs, kuŗās
viņš atzīmējies ar vidēji 15,4
punktiem, 4,5 atlēkušajām bumbām un 1,7 piespēlēm. Bertāns
rālizējis tālmetienus ar 42,4%
precīzitāti, katrā spēlē izdarot
caurmērā 8,7 mēģinājumus.
Februāŗa vidū Bertāns pirmo
reizi karjērā piedalījās zvaigžņu
spēles tālmetienu konkursā.
Viņš iekļuva finālā, kuŗā zaudēja
Devinam Bukeram un Badijam
Hīldam. Kad NBA pieņēma
lēmumu par sezonas pārtraukšanu koronavīrusa izplatības
dēļ, Wizards ieņēma devīto vietu
Austrumu līgā ar 24 uzvarām
64 cīņās.

Pauls Jonass
trenējas piemājas
trasē
Netālu no mājas esošā trase
ierobežojumiem bagātajā laikā
ļauj turpināt treniņus, kā rezultātā nav jānokar galva par apturēto sezonu, sarunā ar portālu
MXLarge teica motokrosa prestižākās klases (MXGP) Rockstar
Energy Husqvarna vienības
braucējs Pauls Jonass. MXGP
rīkotāji nolēma pārcelt Italijas
un Vācijas Grand Prix posmus
dažus mēnešus uz priekšu, kā
rezultātā nākamās sacīkstes
gaidāmas vien pēc diviem mēnešiem Krievijā (7. jūnijs).

“Godīgi sakot, izbaudu šo
laiku. Atlidoju uz Latviju īsi
pirms sākās šis viss “chaoss”,”
sarunā ar portālu teica Jonass.
“Dzimtenē esmu jau aptuveni
divas ar pusi nedēļas. Latvijā
ierados pēc Valkensvārdas posma. Sākotnēji devos uz Spāniju,
jo Nīderlandē un Beļģijā visas
trases bija slapjas. Aizlidojām
„Atrodos Belvilā, tā ir maza uz Spāniju, bet nākamajā dienā
pilsētiņa Kanadā. Esmu bijis jau lidojām uz mājām, jo
pašizolācijā tieši divas nedēļas, drīzumā slēdza robežas.”
jo mums bija izbraukums uz
(Turpināts 20. lpp.)
NHL Kalifornijā.

Balcers pēc
pašizolācijas:
Esiet uzmanīgi,
palieciet mājās

“Priecājos, ka iznākusi
šī lieliskā Astrīdas Jansones grāmata par man
līdzīgajiem trimdas bērnu
bērniem, kas arī tic Latvijas
nākotnei.
Lai tā iedvesmo arī citus!”

Cena: 25,– USD
Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:
** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Ziemciešu cilts –
Latviešu skautisma 100 gadi 1917-2017
Iespiesta SIA-VESTA-LK Rīgā, 580 lapās redzama skautisma
100 gadu vēsture ar pāri par 3000 fotografijām
Grāmatu var iegādāties
Latviešu skautu kustības
apgādes nozarē:
vad. Pēteris Aivars:
69 Lakeshore Drive,
Oakland, NJ 07436;
e-pasts: aivarspn@gmail.com
Cena: par ziedojumu, sākot ar $25.00
plūs $10.00 par pasta izdevumiem.
Čeki rakstāmi uz
Latvian Scouts Association, Inc.
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Atvadu vārdi ziedotājai Leontīnei Anstrats
Kur likt silto maizi,
Ko tev nesu, māt,
Ja tu viena aizbrauc
Skumjā vezumā?
Tālā, tālā ciemā,
Mūsu asarās
Tur, kur nav vairs ziemas
Un nav vasaras.
/Ojārs Vācietis/
Ir tādi cilvēki – īpašie,
izredzētie –, kurus Dievs ļoti
mīl un bagātīgi apdāvina – ne ar
laicīgu mantu un naudu, bet ar
citām, daudz nozīmīgākām vērtībām – ar garu mūžu un iejūtīgu sirdi, kura dzīves laikā
ļauj piepildīt sapņus, īpaši tos,
kas sakņoti mīlestībā. Šāds dzī-

vesstāsts raksturo Vītolu fonda
ziedotāju Leontīni Anstrats
(dzim. Strods), kuŗa 5. februārī
devās tālajā Mūžības ceļā.
Leontīne Strods dzimusi
1927. gada 14. maijā Varakļānu
pagasta Strodos, viņa ir vidējā
no Jāņa un Helēnas Strodu trim
meitām. Bērnība pavadīta skaistajā Latgalē kopā ar māsām
Zinaīdu un Janīnu. Skolas gaitas
Leontīne uzsāka vietējā pamatskolā, kurā māte bija skolotāja.
Diemžēl kaŗš lika ģimenei atstāt mājas un doties bēgļu gaitās. Strodu ģimene nokļuva Vācijā, uzturējās bēgļu nometnē,
bet 1950. gadā Leontīne ar māsu
Zinaīdu devas uz ASV. Tur Leontīne satika savu mūža mīlestību
Dr. Pauli Anstratu, un 1955. gadā
abi apprecējās. Viņu ģimenē piedzima meita Kristīne Anstrats.

Leontīnei Anstrats bija aktīva
sabiedriskā dzīvē – viņa iesaistījās korporācijā Zintas un
Čikāgas latviešu katoļu grupā.
Viņa ar savu humoru un mīlestību iekrāsoja kopīgi svinētos

Tomēr prieks mijies ar
skumjām – Mūžībā aizvadītas
abas māsas Janīna un Zinaīda
un dārgais vīrs Paulis. 2009.
gadā Leontīnes kundze kopā ar
meitu Kristīni Anstrats nodibināja stipendiju vīra un tēva
piemiņai – Paula Jēkaba Anstrata piemiņas stipendiju, atbalstot filoloģiju studējošos.
Vēlāk meita Kristīne kopā ar
draudzeni Janet Geovanis dibināja savu stipendiju, jo abām,
tāpat kā viņu vecākiem, izglītība
bija ļoti svarīga un to ieguva ar
cītīgu darbu un lielu uzņēmību.
Vēstulē fondam Leontīnes
meita Kristīne sirsnīgi rakstīja:
“Mūsu ģimenei sirdij tuvas ir
humanitārās zinātnes – filoloģija, māksla vai mūzika, tādēļ
svētkus trimdas latviešu pulkā vēlamies atbalstīt tajās studējošos jauniešus. Paldies par ieun ikdienu.

spēju sadarboties ar fondu tik
labā un sevišķā pasākumā.”
Savukārt, 2017. gadā tika
nodibināta māsas Zinaīdas
Strods piemiņas stipendija studentiem no dzimtā Varakļānu
novada. Stipendija ir atbalsts
filoloģijas studentam Ivaram
Dominikam Zepam.
Tik gaišas, tik spilgti baltas ir
zvaignes pelēkajās debesīs, un
pa baltu, baltu ceļu devusies tik
ļoti labestīga cilvēka dvēsele, lai
mums no tās nezināmās tālienes
mūžam sūtītu savu svētību un
mīlestību. Tagad Šaisaulē paliek
tuvie cilvēki, tik mīļās un dārgās
atmiņas un nesavtīgais devums
Latvijas jauniešu izglītībā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem!
VĪTOLU FONDS
www.vitolufonds.lv

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazināties ar sarīkojumu un dievkalpojumu rīkotājiem, precīzējot, vai paredzētie sarīkojumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90034).
Visi dievkalpojumiaprīlī ir
atcelti.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
Uzmanību! Mainījusies biedrības Facebook lapa, lūdzam sekot mūsu jaunajai lapai „Latviesu Biedrība St. Petersburg
FL“. Sīkāku infomāciju par
pasākumiem var uzzināt Biedrības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un informāc. daļas vadītāja Una Veilandetālr.: 408-813-5104, e-pasts:
u n a . ve i l an d e @ g m ai l . c om .
Katru otrdienplkst. 20:00 koŗa
mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com, tālr: 617232-5994. Māc. Igors Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.Runas
stundas trešdienās 10:00- 15:00.
Dievk. notiek 11:00. Dievk.,
12:00 Bībeles stunda.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; E-pasts: cianasdrau-

dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notieksvētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr. birojā: 773736-1295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Čikāgaslatv. ev. lut. Sv. Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. Dr. pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc Dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00.E-pasts: reglite@aol.comDievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc Dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
Dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00
Mums visi dievkalpojumi
aprīlī ir atcelti.
3. maijā plkst. 11.00 Ģimenes
dienas dievkalpojums; pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce baznīcas lejas zālē.
17. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu, diakone
Guna Reina
Džamaikpleinas Trīsvienības latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00
Dievk. ar dievg. Kalpomācītājs

Dr. Jānis Keggi, draudzessekretāre Zigrida Kručkova, tālr.:
617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Ieva Dzelzgalvis.
9. maijāUTENIS - draudzes
īpašumā noplkst. 8:00 am līdz
2:00 pm.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church.2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505
Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv.apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996).Māc. A.Graham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
Kalamazū latviešu ev. lut.
apvienotā draudze seko noteikumiemun pašlaik nenotur
dievkalpojumus baznīcā, bet
arī mums nav nolemts datums,
kad dievnamu atkal atvērs.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un Youtube, atrodot kanālu Latviešu
apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lakewood, OH 44107) Draudzes Dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.:Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. Notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr. pr. Kārlis
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā
10:00.Otrajā svētdienā Dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,

tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīsvienības dr.: (1853 N 75th Str,
Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Janis Ginters talr: 260-797-5695 Draudzes priekšnieks: Andrejs Junge
talr: 414-416-6157 Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
Dievk. sadraudzība.
Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700.www.draudze.orgvai
www.tervete.org
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus
un Vik.Zvirgzds. tālr.: 514-4812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 Gates Ave, East Brunswick, NJ 08816).Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com.
Dievk.
notiek 13:30.
21. maijs 11:00 Debesbraukšanas dienas svētbrīdis; Bībeles
stunda.
31. maijs 13:30Dievkalpojums
ar dievgaldu – Vasarsvētki.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville
NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street,
New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
Salas bazn. plkst.10:30dievk.,
māc. Saliņš.
Ņujorkas draudzes valdes
2020. gada 10. marta lēmums:
Ņemot vērā rūpes par draudzes locekļiem, korona vīrusa
dēļ Jonkeru baznīcu slēgs līdz
25. martam. Pēc tam no jauna
novērtēs apstākļus.
Vīruss ir jau izplatījies Vestčesterā, Jonkeru baznīcas tuvumā. Jonkeros parasti pulcējas
ne tikai uz dievkalpojumiem,
bet arī uz skolu un koŗa mēģinājumiem. Tādēļ ir risks, ka tie,

kam navsimptomu, varētu vīrusu nodot vārīgākajai vecākai
paaudzei.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester NY
14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602)
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269)2675330. Kontaktpersona MaryBeth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. Epasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts:
j l e g z d i n s @ s an . r r. c om . Pē c
Dievk. kafijas galds.
6. jūnijs plkst. 12.00 diakone
Guna Reins. Aizvesto Piemiņas
Dievkalpojums; kafijas galds ar
groziņiem.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314
457 1830, kalninsirene@gmail.
com.
Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Dievkalpojumi un sarīkojumi Sietlas latviešu centrā ir
atcelti līdz aprīļa beigām.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308).Diakone Linda SniedzeTaggart.
Nakošais dievkalpojums ir
paredzēts 17. maijā.
St. Pētersburgaslatv. ev. lut.
dr.:Dievk. notiek 14:00 katru
pirmo un trešo svētdienu Faith
Lutheran baznīcā (2601 49th
Str. N, St.Petersburg, FL), Māc.
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-0935
Sv. Pētersburgas latviešu ev.
luterāņu draudzes ziņas:
(Turpināts 19. lpp.)
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Amerikas Latviešu apvienības valde
un biroja darbinieces izsaka visdziļāko
līdzjutību mūsu apvienības
priekšsēdim, kolēģim, draugam
Pēterim Blumbergam
un ģimenei sakarā ar lielo zaudējumu – tēva

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais
vīrs, tēvs, vectēvs

ALFREDS GRAVA

Gunāra Blumberga,

Dzimis 1930. gada 3. augustā Bārtā, Latvijā,
miris 2020. gada 28. janvārī Brecksville, OH

ALA Dzintara Mūža biedra, aiziešanu Mūžībā
Gunārs Blumbergs piedzima Latvijā, bēgot no okupācijas,
tāpat kā tūkstošiem latviešu, nonāca svešumā un tur uzsāka
jaunu dzīvi. Neskatoties uz grūtībām, Gunāram izdevās izveidot veiksmīgu karjeru Amerikā, aktīvi iesaistīties Čikāgas
latviešu sabiedrības dzīvē, kopā ar sievu Ināru izaudzināt
četrus lieliskus dēlus un izbaudīt mūža nogali ar astoņiem
mazbērniem, kas nav aizmirsuši savas latviešu saknes.
Skumju brīdī esam kopā ar Jums!

Mīlestībā piemin
SIEVA SARMĪTE
DĒLS PETERS AR SIEVU TANEEN
MAZMEITA VALERIE

Gan mīlestībā klusi
Par tevi as`ras birst;
Ko sirds ir zaudējusi
To tā vairs neaizmirst.

Pasaules brīvo latviešu apvienība izsaka
visdziļāko līdzjutību mūsu valdes loceklim un
Amerikas latviešu apvienības priekšsēdim

Pēterim Blumbergam,
tēvu Gunāru Blumbergu Mūžībā aizvadot.
Esam domās kopā ar visu Blumbergu ģimeni Čikāgā.
PBLA valde un pārstāvniecība Rīgā
No visas sirds izsaku līdzjutību kuplajai un krietnajai
Blumbergu ģimenei,
tēvu un vectētiņu

GUNĀRU BLUMBERGU
aizvadot Aizsaules ceļos.

Ligita Kovtuna
un Laika ļaudis

Tavi sapņi paliek bērnos,
Tālāk būs jau viņu ceļš.
Dienas ritēs, un caur grīsli pērno
Katru gadu jauni asni zels…

Mūžībā aizgājis pulkvežleitnants,
dienējis ASV Gaisa Spēkos,

ZIGURDS PLADARS
Dzimis 1930. gada 19. oktobrī Rīgā,
miris 2020. gada 7. februārī Fair Oaks, CA.
Apbedīts Arlingtonas Nacionālā kapsētā
blakus sievai Zigrīdai

Sērās un mīļā piemiņā
BRĀLIS VALTS AR DĒLIEM ĒRIKU UN ALFONSU
UN MEITU BRIGITU AR ĢIMENĒM
BRĀĻA ANDŖA MEITA ELIZABETH UN DĒLS ALEXANDER
UN BRĀLĒNA ATRAITNE DAGNIJA AR ELITU

No zemes saitēm atbrīvots, es kāpu augšup,
Augstāk par cīruli, ērgli.
Uz sidraba spārniem caur plašo debess telpu
Līdz mana stieptā roka skāra Dieva vaigu.

Mūžībā aizgājis

VILIS RUDOLFS GULBIS
Dzimis 1942. gada 24. oktobrī Rīgā,
miris 2020. gada 15. martā Wallingford, CT
Sērās piemin
DAINA UN IEVA,
Jel neraudiet – mans sāpju ceļš ir galā, MĀSA AINA AR ĢIMENI, DACE
Es upei melnajai nu pāri jau.
Drīz dusēšu es kalnā, aizmigušo salā,
Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.

RITA AIJA DEL CORVO

(K. Skalbe)

DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 17. lpp.)
Draudzes mācītājs Aivars Pelds,
Draudzes priekšniece Aija Norbergs.
Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties pie mācītāja 727-368-0935.
Draudzes locekļu ziedojumus
pirms katra dievkalpojuma vai
pa pastu pieņems draudzes
kasieris Andris Ritums. Lūdzu,
centieties ziedot!
Pasta adrese: 2862 Weathersfield Ct. Clearwater, FL33761.
Draudzes altāŗa ziedu kārtotāja ir Kitija Treimanis. Lūdzu,
esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas
darbu un piesakieties viņai pa
tālruni:727-540-9078.
Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā. tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288,
e-pasts:zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca.Info: www.stjohns-

Dieva mierā aizgājusi

latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš
(adrese: 40 Hollyberry Trail,
North York ON M2H 2S1), tālr:
647-986-5604, E-pasts: grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis
A.Jansons, tālr.: 905-338-5613,
e-pasts: kjan27@gmail.com.Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416221-4309.
Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr.pr. Dace
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un
epasts-dzalmanis@yahoo.com).
***

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

Dzimusi 1950. gada 17. aprīlī,
mirusi 2020. gada 4. februārī
Viņu mīļā piemiņā paturēs
VĪRS STEVE, MĀSA MAIJA, BRĀĻI JĀNIS UN PĒTERIS
MĀSAS BĒRNI UN MAZBĒRNI UN ĢIMENE UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Mūžībā aizgājusi korp. Staburadze filistre

RITA AIJA DEL CORVO, 9. c!
dzim. RĀVIŅŠ
Dzimusi 1950. gada 17. aprīlī,
mirusi 2020. gada 4. februārī Staten Island, N.Y.
Mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA STABURADZE
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Jonass norādīja, ka līdz šim
nav bijis kontaktā ar kādu,
kuram konstatēta saslimšana ar
vīrusu. MXGP aprindās par
šādiem gadījumiem neesot vēl
dzirdēts.

Vīruss liek
pārcelt Rimi
Rīgas maratonu
16. un 17. maijā plānotais
Rimi Rīgas maratons atlikts uz
laiku, kad Latvija un pasaule
būs tikusi galā ar vīrusa radīto
ārkārtējo situāciju.

juma punktus. iegūstot ceturto
vietu pasaules junioru čempionātā un 27. vietu – pasaules
kausa izcīņā.
Eidukas progresu veicināja
trenēšanās ar Polijas komandu.
Tās sastāvā ir Justīna Kovaļčika,
kas izcīnīja zelta medaļu 10 km
slēpojumā Phjončhanas Olimpiskajās spēles 2018. gadā. Patrīcija saka, ka bijis liels prieks
būt kopā ar poļiem. Treniņu
plāns bijis citāds nekā iepriekš
pie igauņiem. Interesanti, ka,
negatavojoties konkrētai distancei, tāpat tajā bijis progress. Tas
liecinot par treneŗu kvalitāti.

Vīgants vēlas
piedalīties Tour
de Ski slēpojumā

Latvijas distanču slēpotājs
Raimo Vīgants nākamajā sezonā varētu debitēt prestižajā
Tour de Ski seriālā, kuŗā piedalītos pirmajos posmos, saPar iespējamo atliktā Rimi runā ar aģentūru LETA atklāja
Rīgas maratona norises datumu, sportists.
tajā skaitā par reģistrācijas atsākšanu, organizātori ziņos pēc
Latvijā izsludinātās ārkārtējās
situācijas beigām. Visi, kuŗi jau
reģistrējušies Rimi Rīgas maratonam un Bērnu dienai 16. – 17.
maijā, saglabās savu vietu
skrējienā.

Sportistu vietas
Latvijas
Olimpiskās
vienības sastāvā
Sportisti pēc olimpisko spēļu
pārcelšanas varēs saglabāt savas
vietas Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā 2020. gada
vasaras sporta veidu sezonai,
sarunā ar atklāja LOV valdes
priekšsēdis Einars Fogelis. LOV
sastāvā šobrīd ir 67 atlēti 18
vasaras sporta veidos. Sadarbības līgumi ar šī sastāva atlētiem
tika parakstīti uz laiku līdz
olimpiskās kvalifikācijas sacensību beigām atkarībā no sporta
veida un veiksmīgas kvalifikācijas gadījumā tie tiktu automātiski pagarināti līdz Tokijas
Olimpisko spēļu beigām.

Skolā pie Polijas
slēpotājiem

21 gadu vecajam Vīgantam
noslēgusies ziemas sezona un
viņš no Tronheimas atgriezies
Latvijā, attālināti turpinot studijas Norvēģijas Zinātnes un
tehnoloģiju
universitātē
(NTNU). Vīgants ir Latvijas
Universitātes Ģeografijas un
zemes zinātņu fakultātes students, bet šo gadu Erasmus apmaiņas programmas ietvaros
pavada Norvēģijā. “Pirms vairākām nedēļām slēdza skolu un
pāris dienas vēlāk jau lidoju uz
Latviju. Mācības notiek attālināti un tādā pašā veidā būs arī
eksāmeni. Šobrīd Latvijā atrasties ir drošāk un arī financiāli
izdevīgāk,” par savām šī brīža
ikdienas gaitām stāstīja slēpotājs. “Visi eksāmeni būs beigušies līdz jūnija sākumam. Tronheimā studēju ar bioloģiju un
zivjsaimniecību saistītus priekšmetus, kuri pašam ļoti interesē.
Latvijā nav daudz iespēju studēt
tieši šīs nozares.”

Kad viesistaba
pārtop par
sporta zāli

Slēpotāja Patrīcija Eiduka no
Kokneses novada Vecbebriem
šosezon sasniedza vēsturisku
panākumu Latvijas distanču
slēpošanā. Viņa pirmā no Latvijas slēpotājām nopelnīja pasŠobrīd, kad trenažieŗu zāles ir
aules kausa izcīņas kopvērtē- slēgtas un ikvienu aicina savas
dienas gaitas aizvadīt mājās,
trenēties gribētājiem jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem un
fiziskās aktīvitātes jāveic dzīvesvietā. Arī Delfi lasītāja Kristīne atklāj, ka no treniņiem
sporta zālē ir atgriezusies pie
treniņiem mājās un dalās savā
pieredzē par to, kā viņai tas
izdodas. “Ikdienā rēgulāri apmeklēju dažādas nodarbības,
bet tagad, kad sporta klubs, ko
Patrīcija Eiduka

parasti apmeklēju, ir slēgts, noteikti būs iespēja progresēt,” Olimpisko spēļu trasē Pekinā.
esmu atgriezusies pie treniņiem argumentē treneris Andruš- Citu sacīkšu seriju – Eiropas
kausa, Ziemeļamerikas kausa,
mājas apstākļos.
kevičs.
Starpkontinentālā kausa, parasporta Pasaules kausa un sieviešu monoboba – kalendāra
izstrāde 2020./2021. gada sezonai ir gandrīz pabeigta, un tai
vajadzētu būt pieejamai aprīlī,
ziņo IBSF.
Gan mēdzu aizvadīt kādu
treniņu tiešsaistē, gan pati veidoju sev treniņus. Man gan
pašai ir neliela priekšrocība, jo
aktīvi sportoju vairākus gadus
un ikdienā bieži apspriežu ar
treneriem dažādu vingrinājumu izpildes techniku un
efektivitāti. Tāpat manā ģimenē
ir treneris, kas man palīdz izstrādāt savu plānu un izskaidro
vingrinājumu izpildi, ja gribu
savā treniņā iekļaut kaut ko
sarežģītāku. Ja sporta zāli apmeklēju no rīta, mājās labāk
vingroju vakarā vai pēcpusdienā, lai netraucētu kaimiņus.
Ja nu tomēr pievēršos kaut kam
aktīvākam no rīta, to daru
virtuvē, jo, visticamāk, mani
kaimiņi nevēlas mosties pirms
pulksten septiņiem. Līdzīgi ieteiktu arī citiem – ja nedzīvojat
pirmajā stāvā, mēģiniet ieplānot
treniņu tad, kad kaimiņi neguļ.’’

Krizes dotās
iespējas
Latvijas svarcelšanas izlases
galvenais treneris Eduards Andruškevičs atklāj, ka 2016. gada
Eiropas čempionam Artūram
Plēsniekam pēdējā laikā traucējušas problēmas ar veselību.
Tikmēr tiek lēsts, ka olimpisko
spēļu pārcelšana varētu būt
izdevīga vēl dažiem Latvijas
sportistiem. Marta pirmajā
dekādē risinājās Latvijas čempionāts, kur Ritvars Suharevs

Ritvars Šuharevs

Rebeka Koha
summā pacēla 361 kg (par
septiņiem vairāk nekā pērn
Eiropas čempionātā), bet Rebeka Kocha noformēja 228 kg
(par vienu vairāk nekā aizpagājušā gada pasaules čempionātā). Tādējādi mūsu atlēti bija
uzņēmuši labu sportisko formu,
gatavojoties 2020. gada Tokijas
Olimpiskajām spēlēm, un pārdzīvoja četrgades lielākā sporta
notikuma pārcelšanu uz 2021.
gadu. “Rebeka un Ritvars vēl ir
jauni (21), gada laikā viņiem

Tiksimies
novembŗa beigās
Siguldā
2020./2021. gada Pasaules
kausa sezona bobslejā un
skeletonā sāksies ar posmu
novembra beigās Siguldā un
beigsies jaunajā trasē Pekinā,
bet pasaules čempionāts notiks
februāra pirmajā pusē Leikplesidā, paziņojusi Starptautiskā
bobsleja un skeletona federācija
(IBSF). 2020./2021. gada Pasaules kausa sezonas sporta kalendārā ir ietverti astoņi posmi
dažādās trasēs sešās valstīs trīs
kontinentos.
Mūsu labākajam skeletonistam Martinam Dukuram nebija pārsteiguma par to, ka Pasaules kausa nākamās sezonas
pirmais posms notiks Siguldā.
Iepriekš sportistu aprindās runāts, ka startu jaunajai sezonai
dos Soči. Dukurs pieļāva iespēju, ka savu lomu spēlējis
ieilgušais dopinga skandals.
“Labāk būtu, lai posms Siguldā
ir pēdējais... Esmu piefiksējis,
ka pirmajos posmos vēl neesmu
noķēris īsto ritmu, un arī technikas ziņā tobrīd vēl notiek
meklēšana.” Šī gada maijā renes
sporta veidu pārstāvjiem Pekinā bija paredzēta olimpiskās
trases homologācija, tomēr
vīrusa straujās izplatības dēļ,
testa braucieni pārcelti uz rudeni. Starp trases “testētājiem”,
visticamāk, būs arī titulētais
Dukurs. Siguldā, kas 2020. gada
februārī ar līdzjutējiem pilnā
trasē uzņēma aizvadītās sezonas Pasaules kausa izcīņas
pēdējo posmu, nākamsezon no
2020. gada 23. līdz 29. novembrim notiks sacensību atklāšanas pasākums.
Pasaules kausa izcīņas serija
no 7. līdz 13. decembrim turpināsies Īglsas trasē Austrijas
pilsētā Insbrukā un no 14. līdz
20. decembrim Vācijas trasē
Altenbergā. Vācijā pēc jaunā
gada notiks vēl divi posmi. No
4. līdz 10. janvārim sportisti
sacentīsies Vinterbergā, bet no
18. līdz 24.janvārim Kēnigszē,
pa vidam iegriežoties vienīgajā
dabīgajā trasē Pasaules kausa
seriālā Šveices trasē Sanktmoricā, kur sacensības norisināsies
no 11. līdz 17. janvārim. Šoreiz
sezona nebeigsies ar pasaules
čempionātu, jo tas no 1. līdz 14.
februārim tiks aizvadīts Leikplesidas trasē ASV. Pēc tam
sportistus no 15. līdz 20.februārim gaida arī sacensības citā
ASV trasē Pārksitijā, un pēc
treniņbraucieniem no 25. februāŗa līdz 7. martam Pasaules
kausa sezonu no 8. līdz 14. martam noslēgs sacensības 2022. gada

IIHF prezidents
pieļauj
2021. gada
PČ rīkošanu
Rīgā un Minskā
Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) prezidents Renē
Fāzels pieļauj, ka 2021. gada
pasaules čempionāts notiks kā
plānots – Rīgā un Minskā. Koronavīrusa izraisītās slimības
dēļ IIHF atcēla 2020. gada pasaules čempionātu, kam maijā
bija jānotiek Šveicē. Pagaidām
nav ziņots, kā IIHF rīkosies ar
nākamajiem pasaules čempionātiem – vai nu tie tiks automātiski pārcelti par vienu gadu vai
tiks meklēts cits risinājums. Šveice
cer PČ rīkot nākamgad, bet Rīga
un Minska nav gatavas pagaidām piekāpties šajā jautājumā.
“Uzturam kontaktus ar visu
tuvāko piecu čempionātu rīkotājiem un cenšamies noskaidrot, kā viņi saredz esošos situāciju saistībā ar čempionātu pārcelšanu par vienu gadu. Bet
pārcelt čempionātus par vienu
gadu ir sarežģīti – tas saistīts ar
apdrošinātājiem,” saka Fāzels.
“Šobrīd izskatās, ka nākamgad
pasaules čempionāts notiks Baltkrievijā un Latvijā, bet galējais
lēmums būs aprīļa nogalē,” uzskata Fāzels, kuŗam šogad vajadzētu atstāt IIHF prezidenta
amatu.

Pasaules
čempionāts
vieglatlētikā
pārcelts uz 2022.
gadu
Nākamvasar paredzētās planētas meistarsacīkstes vieglatlētikā pārceltas uz 2022. gadu,
lēmusi Pasaules vieglatlētikas
savienība (World Athletics). Tokijas olimpiskās spēles nākamvasar norisināsies no 23. jūlija
līdz 8. augustam jeb tajā pašā
laika periodā, kad bija paredzētas šovasar. “Atbalstam izvēli
jaunajiem olimpisko spēļu datumiem. Tas dod mūsu sportistiem iespēju atsākt treniņus
un atgriezties sacensību apritē.
Visiem jābūt elastīgiem un gataviem iet uz kompromisiem,
tāpēc kopā ar pasaules čempionāta rīkotājiem strādājam pie
datumu izvēles 2022. gadā,”
vēsta World Athletics, kas jau
iepriekš pilnībā pauda atbalstu
olimpisko spēļu pārcelšanai.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

