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Mediji – mūsu
brīvības cena!
2. un 4. lpp.

Iepazīsimies!
Ārste – bērnu
endokrinoloģe
Daina Dreimane
6. – 7. lpp.

Latvija dienu
ritējumā
9. un 10. lpp.

Juŗa Lorenca
un Kārļa Streipa
komentāri
FOTO: Ģirts Eglīte

Turpinām akciju
“Steigsimies palīdzēt!”
Dāsnie ziedotāji! Līdz šim esam savākuši $12,250, kas kopā ar
ALA nozares Sadarbība ar Latviju pielikumu būs $24,500! Tomēr
datori vēl ir vajadzīgi daudzbērnu ģimenēm. Esam nolēmuši
pagaŗināt akciju līdz aprīļa beigām. Ja vēl neesat piedalījušies šajā
akcijā, lūdzu, apsveriet savas iespējas palīdzēt bērniem Latvijas
ģimenēs nodrošināt iespēju mācīties no mājām!
Cieņā – Kaija Petrovska

11. lpp.

FOTO: Ģirts Eglīte

ŅUJORKĀ,
PANDĒMIJAS
CENTRĀ

13. lpp.

Helmara Rudzīša
lasītavai Rīgā jauni
dāvinājumi

Ziedojumus sūtiet uz
Amerikas latviešu apvienības (ALA) biroju,
400 Hurley Ave., Rockville MD 20850.
Memo rindā ierakstiet “Datoru akcija”.
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!

Kā saglabāt
savu psīchisko
veselību?

14. un 15. lpp.

Sporta
aktuālitātes
17. un 20. lpp.
Pieredzējušais anesteziologs Dr. Pauls Grūbe šobrīd strādā pašā
pandēmijas epicentrā Ņujorkā. Vairāk lasiet 3. lpp.
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Mūsu brīvības un
dzīvības cena – mediji

Latvian newspaper

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

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

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
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

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

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.
-------------------------------------------------------------------------

SALLIJA
BENFELDE
“Jautājums ir par to, kas Krievijai (tai skaitā Ķīnai) ir vajadzīgs.
Tās vēlas nostiprināt vai atgūt
savu lielvalsts statusu un jūt, ka
Rietumu demokratijas ir šī statusa apdraudējums. Īpaši tas ir
Krievijas gadījumā, jo Krievija ir
ekonomiski vāja, bet vēlas šo
vājumu kompensēt ar dažādiem
citiem veidiem – tai skaitā militāru varu. Tas nozīmē, ka NATO
aliance un Eiropas Savienība
patiesībā Krievijai neļauj ieņemt
to vietu, kur Kremlis vēlētos sevi
redzēt pasaules polītikā. Tādēļ
viņi darīs, ko var, lai šķeltu NATO
un Eiropas Savienību. Šajos apstākļos, kad mums uzbrūk pandēmija (tāda, kāda nav redzēta
kopš 1918. gada), Krievija var arī
izmantot dažādas informācijas
technikas, lai mēģinātu viest šaubas Rietumu demokratijās par to,
kādā veidā mūsu demokratiskās
valdības ar šo pandēmiju tiek
galā. Tas tad noved pie tā, ko prezidents kādreiz ir saucis par
kognitīvo kaŗu. Nav vairs runa
par informācijas kaŗu, kuŗā piemin faktus vai melus un tad tos
var apstrīdēt vai izskaidrot. Kognitīvajā kaŗā ir runa par attieksmes izmaiņu, un šī attieksme
tiek izmainīta tā, ka Rietumu
demokratijas nekam neder un ir
vajadzīga spēcīga roka (tāda,
kāda ir, piemēram, Kremlī). Ir
vajadzīgs vadonis, kas ar to visu
tiek galā, un faktiem uzticēties
nedrīkst vispār,” nesen intervijā
raidījumā “Pasaule kabatā” sacīja
Valsts prezidenta padomnieks
Nacionālās drošības jautājumos
Jānis Kažociņš.
Mediji, sociālie tīkli un
vārda brīvība
Protams, cilvēki informāciju
iegūst ne tikai no medijiem –
daudz viedokļu, pārpublicējumu
un diskusiju var atrast sociālajos
tīklos. Savu viedokli paust ir
atļauts katram, kuŗš to vēlas,
kamēr vien netiek pārkāpti galvenie Rietumu sabiedrības principi. Izmantojot dažādus sociālos
tīklus, arī Facebook, cilvēki organizē domubiedru grupas, publicē
blogus vai reklāmas. Slavenie
influenceri reklamē savu dzīvesstilu, pelnot ar kāda produkta
reklamēšanu, kas palīdzējis viņiem kļūt jaunākiem, veselīgākiem, skaistākiem vai justies labāk. Jebkuŗā gadījumā nav tik
viegli atšķirt reklāmu no patiesiem faktiem pat ikdienas līmenī.
Vīrusa izraisītās krizes laikā to
izdarīt ir vēl grūtāk, jo pamīšus
ar oficiāli apstiprinātiem uztura

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________

bagātinātājiem un vitamīniem, arī
sportošanu ierobežotos apstākļos, ik pa laikam parādās dažādi
„brīnumlīdzekļi” un it kā ļoti
viedi ieteikumi. Joprojām ik pa
laikam parādās apgalvojumi, ka
šis vīruss tāda gripa vien ir, ka
jāatceļ vai jāmazina ierobežojumi,
jo ekonomikai taču jāattīstās un
tml. Arī Latvijā netrūkst cilvēku,
kuŗi acīmredzot savtīgu iemelsu
dēļ piedalās šajā publiskās telpas
duļķošanā.
Dažbrīd tas ir pavisam pārsteidzoši un grūti saprast, kādi ir
paziņojumu nolūki. Talantīgs, populārs, varētu pat teikt – slavens
ārsts, profesors – piedalās TV
videoklipā, kuŗā kopā ar saviem
kollēgām aicina palikt cilvēkus
mājās, atgādinot, ka vīruss nav
spēle, kuŗu var izslēgt jebkuŗā
brīdī, kad to gribas. Šajā videoklipā profesora kollēga aicina
vecākus atstāt mājās arī bērnus.
Un tas pats ārsts kopā ar citu
bijušo ārstu, kuŗš jau sen neārstē
cilvēkus, bet nodarbojas ar dažādiem (tiesa gan, ar veselību saistītiem) projektiem, aicina valdību
mazināt ierobežojumus, jo tie, lūk,
ietekmē bērnu veselību. Proti,
ārsti Pēteris Apinis un profesors
Andrejs Ērglis vērsušies pie Valsts
prezidenta Egila Levita, Saeimas
priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces,
premjerministra Artūra Krišjāņa
Kariņa un Veselības ministres
Ilzes Viņķeles ar iniciātīvu atvieglot noteiktos Covid-19 ierobežojumus. Ārsti raksta: “Kāpēc
mēs aicinām jūs pieņemt šādu
lēmumu? Trešdaļa bērnu Latvijā
sirgst ar adipozitāti vai arī viņiem
ir liekais svars. Vairāk nekā puse
Latvijas bērnu ikdienā (pirms
Covid-19 pandēmijas) nepietiekami nodarbojas ar sportu un
fiziskām aktīvitātēm. Šobrīd ir
daudz publikāciju par karantīnas
negātīvo ietekmi uz sabiedrības
psichisko veselību. Fiziskas aktīvitātes ir ne tikai bērnu fiziskās
veselības jautājums, bet arī bērnu
kognitīvās attīstības jautājums,
tās novērš iespējamu psichisku
spriedzi, ilgstoši atrodoties vienveidīgā vidē, un iespējamu vardarbību mājās.” Ārstu rakstītajam
varētu piekrist un, starp citu, gan
mediķi, gan valsts vadītāji aicina
cilvēkus doties pastaigās svaigā
gaisā, uzmanoties no kontakta ar
citiem cilvēkiem. Internetā var
atrast dažādu sportisktu un fiziski
aktīvu cilvēku padomus un demonstrējumus, kā vingrot mājās
vai brīvā dabā. Par organizētām
sporta nodarbībām gan jāteic, ka

joprojām nav pavisam droši zināms, cik ilgi vīruss ir aktīvs uz
virsmām un dažādās vidēs. Tādēļ
pagaidām, kamēr saslimušo skaits
Latvijā turpina lēni, bet stabili
kāpt un kamēr nav droši zināms,
kādas ir vīrusa īpašības, saprātīgāk tomēr būtu likteni neizaicināt. Un, jā – dažādu sporta
kompleksu īpašniekiem sporta
atlikšana uz vēlāku laiku nes
milzīgus zaudējumus.
Joprojām tīklos klejo arī kāda,
Latvijā ražota, „brīnumūdens”
reklāma. Tie, kuŗi apgalvo, ka tāda
vīrusa nav, gan ir pamanījušies
nozust, toties parādās sociālo
tīklu ikdienas lietotāji, kuŗi aizvainotā tonī apgalvo, ka netic
nevienam un ka visi melo, jo, lūk,
viņiem (jebkuŗu valdību ieskaitot)
ir savi slepenie plāni. To lasot, gribas sacīt, ka Krievijas kognitīvais
kaŗš diemžēl ir veiksmīgāks nekā
mums to gribētos atzīt.
Jā, arī mediji ir dažādi, tomēr
kopumā tie manuprāt ir uzticamāks ziņu avots, ja neskaita dzelteno presi un tos, kuŗu īpašniekiem ir gluži vienalga, kas
notiek, ja vien viņi var gūt peļņu.
Atbalsts medijiem:
vai atbalstīti tiks arī
diasporas mediji?
Par mediju zaudējumiem un
darbības apdraudējumu mūsu
laikraksti jau ir rakstījuši. 7. aprīlī
Latvijas valdība apstiprināja Kultūras ministrijas (KM), Mediju
polītikas konsultātīvās padomes
un NEPLP izstrādātos mediju
atbalsta pasākumus, to īstenošanai piešķirot 2 040 928 eiro no
valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai plašsaziņas līdzekļi varētu turpināt
operatīvas un kvalitatīvas informācijas nodrošināšanu sabiedrībai Covid-19 radītās ārkārtējās
situācijas laikā. Tātad, lai nodrošinātu kvalitātīva vietējā nacionālās un reģionālās nozīmes satura radīšanu, stiprinot Latvijas
informātīvo telpu, paredzēts atbalsts komerciālo mediju – komerciālajiem elektroniskajiem
plašsaziņas līdzekļiem, drukātajiem medijiem un komerciālajiem
interneta ziņu portāliem – darbības nepārtrauktībai un kapacitātes stiprināšanai 2 040 928 eiro
apmērā:
599 492 eiro atbalstam drukātās
preses un komerciālajiem interneta ziņu portāliem;
223 737 eiro (mēnesī) atbalstam abonētās preses izdevumu
mēneša piegādes izmaksām ārkārtējās situācijas laikā;
(turpināts 4. lpp.)

Nedēļas gudrība
Vismelīgākos spriedumus, ko bieži atkārto diktatoriskā tonī, galu galā sāk uzņemt par patiesību.
Ādams Mickevičs, poļu dzejnieks (1798–1855)

____________________________________________________
____________________________________________________

Nedēļas teikums
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
zip: ________________________________________________

A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com
Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Lieldienu stāstu par ticību
un par brīnumu, lai arī virtuāli,
man Lieldienās uzklausīt baznīcā ir svarīgi.
Žurnālists Kārlis Streips
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LIGITA KOVTUNA
Šobrīd, kad pasaulē notiek
spriega cīņa pret Covid-19 pandēmiju, tajā iesaistās arī latviešu
ārsti – ne tikai Latvijā, bet arī
ārzemēs. Viņu vidū ir arī anesteziologs, Amerikas latviešu ārsts
Pauls Grūbe Ņujorkā, kuŗš
šobrīd atrodas tieši kaŗa zonā.
Viņš ir viens no pieprasītākajiem
ārstiem, kuŗa tiešais uzdevums ir
palīdzēt slimniekiem smagā stāvoklī ar elpošanas grūtībām.
Dr. Pauls Grūbe ir anesteziologs ar ilggadēju pieredzi, docents Ņujorkas Štata Medicīnas
fakultātē Bruklinā, LĀZA (Latviešu ārstu un zobārstu apvienība)

Dr. P. Grūbe dubultā ekipējumā

biedrs. Interesanti, ka Dr. Grūbes
tēvs Pauls Grūbe seniors savulaik
bija arī LĀZA prezidents. Paula
Grūbes darbavieta ir Steintenailendas Universitātes (Stanten Island
University) slimnīcā. (Steintenailenda ir viens no pieciem Ņujorkas rajoniem, kas atrodas uz tāda

ŅUJORKĀ, PANDĒMIJAS CENTRĀ
paša nosaukuma salas. Te dzīvo
apmēram 500 000 iedzīvotāji un
darbojas trīs slimnīcas.) Tieši
anesteziologs ir ārsts, kuŗam ir
vistuvākā un vistiešākā saskarsme
ar slimnieku, nodrošinot viņu ar
skābekļa piegādi. Tādējādi ir ļoti
augsts risks ar šo vīrusu inficēties
pašam. Jāatzīmē, ka ārstiem trūkst
detālizētas informācijas, kā vislabāk izsargāties no saslimšanas.
Ļoti daudz informācijas pieejams
sociālajos tīklos un medicīnas
žurnālos, ko arī ārsti mēģina
apzināt un izmantot praksē.
Dr. Pauls Grūbe: ”Pirms apmeklējam pacientu, mēģinām

daudzās zemēs, arī Amerikā liels
deficīts bija aizsargtērpu trūkums
(personal protection equipment),
it īpaši maskas N95, kas īpaši
aizsargā pret dažādu vīrusu un
baciļu nokļūšanu organismā.
Ārsti savā darbā nereti sastopas
ar neparedzētām situācijām, kuŗās
viņiem jārīkojas radoši. Lai palielinātu savu drošību no inficēšanās, mēs radījām vienkāršu plastmasas kasti, kas pārklāj pacienta
galvu, kalpojot kā aizsargbarjēra
intubācijas veikšanas laikā.
Ņujorka ir ļoti smagi cietusi no
Covid-19 pandēmijas, tieši te ir
konstatēts vairāk saslimšanas

Intensīvās terapijas nodaļā

maksimāli sevi aizsargāt – izmantojam divkāršus drošības
tērpus, kas mūs nosedz pilnībā
no galvas līdz kājām. Pēc intubācijas veikšanas virsējo drošības
tērpu likvidējam. Instrumentus,
ko lietojam, pilnībā sterilizējam
vai arī izmetam. Līdzīgi kā

kajai daļai pacientu nākas lietot
respiratorus neierasti ilgi – no
divām līdz trim nedēļām. Tieši
tas ir iemesls, kādēļ slimnīcās
Amerikā nav pietiekami ventilatoru, lai apmierinātu lielo pieprasījumu. Un diemžēl gandrīz puse
no pacientiem, kuŗiem nepieciešams respirators, neizdzīvo.
Parasti pacienti, kuŗiem ir
uzlikti respiratori, tiek aprūpēti
un uzmanīti intensīvās terapijas
nodaļā. Diemžēl tas vairs nav
iespējams. Dažādas slimnīcas
telpas ir piemērotas slimnieku ar
respiratoriem izvietošanai. Nereti
slimnīcas darbinieki, kas par

katru dienu. Tā ir stratēģija, kuŗai
šobrīd seko gandrīz visas valstis.
Visi slimnīcu darbinieki saņem
augstu novērtējumu un atbalstu.
Mēs jūtam nepārtrauktu apkārtējo cilvēku pateicību par pūlēm,
ko mēs veltījam, glābjot dzīvības.
Daudzi restorāni mums gatavo
un piegādā ēdienu uz slimnīcu;
privātpersonas un uzņēmumi
ziedo maskas un citu aprīkojumu,
lai palīdzētu mums mūsu darbā;
polītiķi un valsts vadītāji izsaka
savu pateicību televīzijā un radio.
Tas mūs tiešām aizkustina ļoti
personīgi! Viena no visjaukākajām pateicības izpausmēm, ko

Kaste drošam intubācijas procesam

gadījumu nekā jebkuŗā citā
valstī. Mūsu slimnīcā ir iespējams izvietot apmēram 700 gultas.
Apmēram pusi no tām aizņem
inficētie pacienti, līdzīgi kā citās
slimnīcās pilsētā. Apmēram 25%
no šiem slimniekiem nepieciešami respiratori. Diemžēl lielā-

viņiem rūpējas, nav tam sagatavoti. Tas viss palielina slimnīcas
personāla stresu un nogurumu.
Šobrīd nelielu cerību stariņu vieš
fakts, ka pasākumi cilvēku savstarpējo kontaktu ierobežošanai
ir samazinājuši to saslimušo
skaitu, kas nonāk pie mums

mēs piedzīvojam katru vakaru, –
plkst. 19 cilvēki atver savu mājokļu logus vai arī apstājas uz
ielas un aplaudē mums. Aplausi
ilgst vairākas minūtes. Šī gaisotne
ir līdzīga tai, ko rada fani, uzmundrinot un atbalstot Latvijas
nacionālo hokeja komandu.”

Veselības krizi nedrīkst
pārvērst par drošības krizi

JURIS ULMANIS,
zemessargs, profesors,
polārpētnieks, grāmatu autors

Koronavīrusa apkarošanas pasākumi lielākā vai mazākā mērā
skāruši katru Latvijas iedzīvotāju,
un, ārkārtas situācijai ieilgstot,
ietekmēs mūsu visu dzīvi aizvien
vairāk. Skaidrs, ka šādos apstākļos sabiedrībai un valsts valdībai
jādara viss iespējamais, lai pēc
iespējas samazinātu slimības izplatību un mīkstinātu triecienu
ekonomikai. Sērga arī izgaismo
veselības aprūpes sistēmas vājās
vietas, un šajā pavasarī gūtās
mācības var palīdzēt mums izveidot spēcīgāku, mūsdienu izaicinājumiem atbilstošāku medicīnas sistēmu.
Nav šaubu, ka daudzus uzlabojumus var veikt jau tagad. Iegādāties modernas medicīnas iekārtas, atjaunot kādas slēgtās slimnīcas darbību, ar augstāku atalgojumu motivējot uz ārzemēm
aizbraukušos ārstus. Tomēr šajā
procesā nedrīkst ļauties panikai
un padoties bīstamiem aicinājumiem uz Covid-19 altāŗa upurēt itin visu. Diemžēl šobrīd šādas
balsis izskan.
Lai arī polītiskajā un mediju
dienaskārtībā koronavīruss neapstrīdami ieņēmis centrālo vietu
un brīžiem šķiet, ka visi spēki
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jāmobilizē tikai tā apkarošanai,
tā tomēr nav. Ja mēs akli metīsimies vienas problēmas risināšanā, tad pēc šīs krizes atskārtīsim, ka esam sevi nostādījuši
neapskaužamā situācijā daudzās
citās jomās.
Viens otrs pārcentīgs polītiķis ir
gatavs cīņā pret Covid-19 «mest»
Latvijas aizsardzības budžetu.
Nevar noliegt, ka citas nozares ar
skaudību skatās uz šiem 2% no
IKP un labprāt «iekostos kārdinošajā pīrāgā». Taču pirms pieņemt pārsteidzīgus lēmumus,
padomāsim par aizsardzības sistēmas lomu vīrusa izraisītajā
krizē un pēc tās.
Profesionāli, labi apmācīta un
ekipēta armija ir sabiedriskās
drošības mugurkauls ne vien militārās, bet arī civilās krizēs. Kaut
pavirši pārlapojot ziņu portālus,
pamanīsim, ka pēc postošām dabas katastrofām civilajiem dienestiem steidz palīgā armija. Cilvēku
evakuāciju ļoti bieži koordinē un
īsteno gaisa spēki. Slimības draudu
mazināšanā un seku novēršanā
armijai ir būtiska loma, ko uzskatāmi illustrē šābrīža notikumi
Italijā. Piemēram, Latvijā jau tagad armija ir devusies uz austrumu

robežu palīdzēt robežsargiem
gādāt, lai valsts territorijā neienāktu inficēti cilvēki, kuŗi potenciāli varētu paplašināt slimības izplatību.
Pasaules vēsture māca, ka tieši
krizes situācijās, kad sabiedrība
ir apjukusi un valsts vara vājinās,
sarosās sistēmas pretinieki. Nemieru kurināšana, centieni pār-

ņemt varu, pat ārvalstu agresoru
intervence – tās visas vēsturiski ir
bijušas krizes situāciju sastāvdaļas. Neaizmirsīsim par neskaitāmiem militāriem konfliktiem,
kas radušies starp valstīm pēc
ilgstošām ekonomiskām krizēm.
Cenšoties iegūt izdzīvošanai nepieciešamos resursus, cilvēki ir
gatavi uz izmisuma soļiem. Šādus

individus nav grūti sakūdīt pat
uz bruņotu iebrukumu citā valstī.
Diemžēl visi šie scenāriji ir
iespējami arī mūsdienās, un tikai
spēcīga armija var atturēt oportūnistus no centieniem destabilizēt situāciju valstī. Esam NATO
dalībvalsts un varam rēķināties
ar aliances atbalstu grūtos brīžos.
To nupat kārtējo reizi apliecināja
NATO, īpaši aicinot «veselības
nozares krizi nepadarīt par drošības krizi». Manuprāt, tas ir
pragmatisks ieteikums, un mums
šajos mulsinošajos laikos vajadzētu sadarboties ar NATO ciešāk kā jebkad. Kā liecina pētījumu dati, uz alianci paļaujas trīs
ceturtdaļas Latvijas iedzīvotāju.
Dalībvalstīs veiktā aptaujā apgalvojumam, ka dalība NATO mazina iespēju, ka kāda agresorvalsts veic militāru uzbrukumu
konkrētai valstij, piekrita 73%
respondentu Latvijā. Tas ir pārliecinošs signāls, ka mums jāturpina ievērot savus solījumus aliancei, arī tos, kas attiecas uz
„Tā vietā, lai vienkārši kaŗavīriem un zemessargiem financējuma apjomu bruņotaparedzēto naudu atdotu ārstiem, vajadzētu domāt, kā liet- jiem spēkiem.
Atgriežoties pie Covid-19 krizes,
derīgi izmantot bruņoto spēku rīcībā esošos resursus un ierosinu
uz potenciālajiem risināinfrastruktūru.“
jumiem raudzīties plašāk.
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Mūsu brīvības un
dzīvības cena – mediji

SALLIJA BENFELDE
(Turpināts no 2. lpp.)
217 699 eiro (mēnesī) atbalstam elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu mēneša apraides izmaksām ārkārtējās situācijas laikā.
Viens miljons eiro piešķirts
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP),
lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus Covid-19
krizes pārvarēšanā un valsts informātīvās telpas drošības nodrošināšanā komerciālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos.
Papildus valdība noteikusi, ka
mēneša laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām KM un NEPLP
būs jāveic aprēķini un jāiesniedz
Ministru kabinetā informatīvais
ziņojums par Covid-19 ārkārtējās
situācijas ietekmi uz sabiedrisko
mediju financiālo spēju nodrošināt sabiedriskā pasūtījuma
izpildi.
Vai no KM Mediju atbalsta
fondam (MAF) paredzētajiem
gandrīz 600 tūkstošiem eiro kāds
eiro tika atvēlēts arī diasporas
medijiem?
Jautājām KM un saņēmām

2020. gada 18. aprīlis – 24. aprīlis

atbildi no ministrijas Mediju polītikas nodaļas vadītāja Kristera
Pļešakova: “Mediju atbalsta fonda
(MAF) konkursus sabiedrībai
nozīmīga satura veidošanā, kā
arī abonētās preses piegādes un
apraides izmaksu atbalstam administrēs Sabiedrības integrācijas
fonds (SIF), konsultējoties ar
Kultūras ministrijas Mediju polītikas konsultatīvo padomi, KM
noteiks atbalsta piešķiršanas kritērijus un sadarbībā ar SIF izstrādās konkursu nolikumus. Savukārt konkursa nolikumus apstiprinās SIF padome.
Tātad skaidrības šobrīd vēl nav,
vai diasporas mediji atbalstu saņems.
Eiropas Latviešu apvienība
(ELA) jau 8. aprīlī visām lemšanā
iesaistītajām pusēm nosūtīja vēstuli “Par diasporas mediju atbalstu saistībā ar Covid-19 krizes
ietekmi”. Vēstulē, ko parakstījusi
ELA Prezidija priekšsēdē Elīna
Pinto, sacīts:
1)ELA atbalsta kultūras ministra un valdības centienus nodrošināt ārkārtas situācijai atbilstošu atbalstu Latvijas mediju
nozarei, izdevumiem un profe-

sionāļiem, tā gādājot par Latvijas
mediju telpas izturētspēju un pienesumu krizes pārvarēšanai visā
Latvijas sabiedrībā, t.sk. ar diasporas informēšanu un iesaisti.
2)ELA ieskatā, lai uzturētu un
stiprinātu Latvijas informātīvo
telpu, ir būtiski arī diasporas
medijiem piemērot krizes risinājumus un atbalsta mechānismus.
Saskaņā ar LU Diasporas un
migrācijas pētījumu centra datiem, diasporas mediji ir viens no
būtiskiem informācijas avotiem
diasporas kopienās, kas turklāt
bauda augstu uzticēšanās pakāpi.
Diasporas mediji ir neatņemama
daļa no Latvijas informācijas telpas pasaulē, krizes apstākļos ar
augošu auditoriju, lomu sabiedrības informēšanā un līdz ar to ar
augošām prasībām par noturīga,
kvalitatīva satura gatavošanu un
izplatīšanu diasporā un Latvijā.
Diasporas mediju izturētspēja un
ilgtspēja ir nozīmīga gan augstāk
minēto motīvu dēļ, gan arī hipotētisku valsts stratēģisko apdraudējumu kontekstā, mobilizējot
diasporas kopienas Latvijas labā
un tās interešu starptautiskai

aizstāvībai.
Atbilstoši Diasporas likuma 2.
pantam atbalsts diasporas medijiem ļaus stiprināt diasporas kā
neatņemamas Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un
piederību Latvijai, gādāt par diasporas un mobilo Latvijas piederīgo informēšanu un iesaisti
saistībā ar krīzi un tās seku mazināšanu, dezinformācijas mazināšanu, kā arī diasporai arī šajos
apstākļos dot situācijai pielāgotu
informāciju par iespējām sniegt
ieguldījumu Latvijas sabiedrības
veselības, saliedētības, informētības, pilsoniskās līdzatbildības,
kultūrtelpas un tautsaimniecības
attīstībā.
Līdz ar to atkārtoti aicinām
diasporas medijus līdztiesīgi
iekļaut vienotā atbalsta un
attīstības ietvarā ar citiem
Latvijas medijiem, kuŗu vidū
diasporas mediji ir radniecīgi
reģionālajiem medijiem (diaspora kā “piektais novads”).
Arī Kristaps Grasis, diasporas
pārstāvis NEPLP padomē, piekrīt
ELA prezidija vēstulē rakstītajam
un ir atbalstījis tās tapšanu:
„Svarīgi nodrošināt, ka nevis

Latvijas mediji atspoguļo diasporu un tiem tiek garantēts
papildu atbalsts ziņot arī diasporai, bet gan, ka tieši diasporas
mediji, kā latviešu mediju pasaules neatņemama sastāvdaļa,
paši tiek stiprināti šajos visiem
grūtajos laikos”.
Atliek vien cerēt, ka visas
jautājuma risināšanā iesaistītās
institūcijas darbos apliecinās, ka
diaspora ir neatņemama Latvijas
tautas daļa.
No redakcijas.
Redakcija no sirds pateicas
PBLA par vienreizējo piešķīrumu
laikrakstu Laiks un Brīvā Latvija
atbalstam 1000,- eiro apmērā!
Līdz ar to tika ietaupīts viena
mēneša honorāru fonds abām
minētajām diasporas avīzēm –
BL digitālajai un Laiks – drukātajai. Ir patīkami turpināt darbu,
šai sarežģītajā laikā, sajūtot atbalstu – kā morālu, tā arī materiālu.
Paldies arī visiem Jums, cienījamie lasītāji, kas ar savām
abonentu maksām nodrošināt
laikrakstu iznākšanu!
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

NO VĒSTURES
MĀRTIŅŠ VESPERIS,
Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītājs

2018. gada 20. novembrī biedrība Latvijas Sarkanais Krusts
(LSK) atzīmēja savu 100. dzimšanas dienu un atskatījās uz savu
darbību gadsimta gaŗumā. Pēc
pirmajiem 20 darbības gadiem
1938. gadā LSK bija bagātākā
organizācija Latvijā, kas nodarbojas ar medicīnisko un sociālo
pakalpojumu sniegšanu. Tolaik
tā uzturēja 10 slimnīcas, 4 tuberkulozes apkaŗošanas sanatorijas,
vairāk nekā 100 bērnu veselības
kopšanas punktus un daudz citu
iestāžu. Pēc 100 gadiem, 2018.
gadā, Latvijas Sarkanais Krusts
tika atzīts par otru bagātāko biedrību Latvijā, bet faktiski uzskatāma par turīgāko organizāciju,
kas nodarbojas ar sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
Tā uztur vairāk nekā 10 sociālās
aprūpes iestādes, veselība kabinetus un citas iestādes.
Tomēr šīs biedrības dzīve sākās
pavisam citos apstākļos un ar citiem darbības uzdevumiem.
1918. gada 11. novembrī oficiāli
beidzās 1. Pasaules kaŗš un līdz
ar to jau novembŗa beigās Latvijā
sāka atgriezties pirmie kaŗagūstekņi no Vācijas un Austrijas, kuŗu
stāvoklis bija gaužām bēdīgs.
Vissmagākais bija tieši pirmais
darbības mēnesis – 1918. gada
novembŗa beigas un decembris,
kad bez jebkādiem līdzekļiem,
telpām un personāla LSK bija
gatavs sniegt palīdzīgu roku atbrīvotajiem kaŗagūstekņiem, invalidiem, bērniem bāreņiem un
bēgļiem, kas jau sāka atgriezties
Latvijā. Par Latvijas Sarkanā

Krusta “tēvu” jeb dibinātāju jāmin
Dr. med. Jānis Jankovskis (18761925), kurš jau 1918. gada vasarā
Cēsīs izveidoja sanatoriju Krievijas armijas kaŗavīriem, kuŗiem
bija veselības problēmas. Jankovskis tika ievēlēts par pirmo
LSK priekšnieku. Jau 26. novembrī Baltijas Vēstnesī bija ielikts

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS:
PIRMAIS DARBĪBAS MĒNESIS
vembŗa beigās Rīgā jau bija
mīnuss 10 gradu un lielas sniega
kupenas. LSK birojs tika ierīkots
Pauluči ielā 13 (tagad Merķeļa
iela) Rīgas Latviešu biedrības
nama telpās. Uz turieni aicināja
ziedotājus sūtīt paciņas ar silto
veļu, apaviem, pārtiku, naudas
līdzekļus, medikamentus un citas

sniegt invalidiem un kaŗa gūstekņiem medicīnisku palīdzību.
Tāpat personas, kuŗas varēja par
velti vai arī par noteiktu simbolisku samaksu kaŗa gūstekņiem
piedāvāt istabas vai gultasvietas,
kā arī tika lūgts ņemt šos bijušos
kaŗavīrus darbā kā strādniekus.
Decembŗa vidū LSK jau bija

Brīvības cīņās ievainotie Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas slimnīcā. Rīga, 1919 // FOTO: no P. Stradiņa
medicīnas vēstures muzeja krājumiem

rīkojums par to, ka Latvijas
Tautas Apsardzības ministrija ir
rīkojusi, lai tiktu dibinātas LSK
biedrības visā valstī. To tuvākais
mērķis bija palīdzības sniegšana
mājās braucošiem kaŗa gūstekņiem un invalidiem, kuŗi atgriežas no gūsta novārguši, izsalkuši,
sabojātu veselību un puskaili, un
pat bez apaviem. Tai laikā no-

nepieciešamības lietas. No gūsta
pārbraukušiem kareivjiem, kuŗiem
nebija savas pajumtes un uztura
līdzekļu, bija ierīkota patversme
Citadelē, bet slimajiem – lazarete
bijušā krievu garīgā semināra
telpās Puškina bulvārī (tagad
Anatomikums, Kronvalda bulvārī). LSK aicināja kā brīvprātīgos pieteikties ārstus, kuŗi varēja

attīstījis rosīgu darbību. Katru
dienu Rīgā ienāca apmēram 200300 kaŗa gūstekņu, bet pa visu
savu darbošanās laiku līdz 15.
decembrim LSK apkalpoja vairāk
nekā 2000 kaŗavīru. LSK darbojās
trīs patversmes Citadelē, Krasta
ielā 3 un Suvorova ielā 98 (tagad
Kr. Barona iela), kur agrāk bija
bēgļu karantīnas telpas. Lielākā

daļa gūstekņu palika patversmē
vienu vai divas naktis un tad
tālāk devās uz savām mājām pa
visu Latviju. Pienākot vilcienam,
kaŗa gūstekņus sagaidīja LSK
brīvprātīgās dāmas, kuŗas sniedza paskaidrojumus un norādījumus. Gūstekņiem rīdziniekiem tika izsniegtas pārtikas
kartītes vienai nedēļai vietējiem
ēdienu namiem Jāņa sētā Nr.3.
Vēl LSK par brīvu sniedza neatliekamo palīdzību Avotu ielā nr.
29, kur atradās LSK ambulance.
Tāpat Bēgļu Apgādāšanas komiteja bēgļu aptiekā Tērbatas ielā
nr. 1/3 izdeva zāles uz LSK rēķina.
Savu aktīvo darbību Rīgā Latvijas Sarkanais Krusts bija spiests
pārtraukt 1919. gada janvārī, kad
Latvijā ienāca lielinieku armija.
Tā kā LSK tika uztverta kā naidīgi
noskaņota organizācija, tad tās
darbība netika atļauta, bet savāktie līdzekļi, materiāli un telpas tika konfiscētas un izmantotas lielinieku armijas vajadzībām.
Tikai ar 1919. gada otro pusi
Latvijas Sarkanajam Krustam
izdevās pilnībā atjaunot un
izvērst savu darbību, sniedzot
palīdzību visiem, kam tā bija
nepieciešama. LSK darbības pirmais mēnesis ir ļoti nozīmīgs šīs
organizācijas izveidē un darbībā,
kad bez jebkādiem līdzekļiem
tikai ar gribu tika panākta visu
iedzīvotāju slāņu iesaiste Latvijas
valsts izveidē un pastāvēšanā.
Latvijas Sarkanais Krusts ir vecākā darbojošās organizācija Latvijā, kas dibināta pirmās Latvijas
Republikas laikā.

2020. gada 18. aprīlis – 24. aprīlis

LAIKS

5

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. 14)
Aiz trapecistiem nāca Arabellas
kaķi. Ko viņi visu gan spēja!
Viens vilka ratiņus, apģērbts par
zirgu, kamēr ratiņos sēdēja divas
kaķenes elegantu dāmu tērpos,
kurām sulainis turēja saulessargu
virs galvām. Cits brauca ar
velosipēdu; visa trupa izdarīja
pārdrošus lēcienus caur visādām
stīpām un beigās, viens aiz otra,
salēca uz Arabellas pleciem un
izstieptām rokām.
Kad kaķu saime aizgāja, bija
reize uzstāties klaunam Koko,
mērkaķim Čiči un brīnumsunim
Makšelim. Koko bija tērpies kā
parasti, bet, kad kāds no cirkus
sulaiņiem mēģināja paostīt sarkano rozi, kas bija piesprausta
pie Koko plato svārku atloka, no
puķes vidus izšļācās ūdens
strūkla, tāpat no klauna uzacīm,
pogcauruma, pat – matu cekula,
apkalpotāju saslapinot kā lietainā
dienā. Pa tam Makšelis ar mērkaķi Čiči ripināja sarkano bumbu.
Klauns mēģināja bumbai uzsēsties, tā pārplīsa ar lielu troksni,
un klauns, pūlim rēcot aiz
smiekliem, ievēlās smiltīs.
Nošalca aplausi. Koko, Makšelis un Čiči gāja ārā, lai dotu
vietu nākamajiem. Kā par postu
Makšelis neskatījās uz augšu, un
nācējs neskatījās tik zemu. Takšelis ieskrēja starp kājām milzīgam augumam, kas nesa vairākas
svaru bumbas. Lielais zaudēja
līdzsvaru un nogāzās tieši pie
pašām durvīm ceļā uz arēnu.
Makšelis muka, taču stiprinieks
Atlass paspēja viņu ieraudzīt.
“Nu pagaidi tikai, kranci, gan
es tev par šito parādīšu,” raušoties
kājās un smiltis no drēbēm purinot, rūca Atlass. “Nedomā, ka tas
tā paliks!”
Makšelis muka, ko kājas nes.
Koko un Čiči viņam bija tālu
priekšā un Atlasa nelaimīgo kritienu neredzēja. Labāk tā, jo – ko
Makšelim varētu līdzēt abu draugu uztraukums. Priekos viņš
vienmēr labprāt dalījās ar citiem,
nepatikšanas – paturēja pie sevis.
Tāda bija takšeļa Makšeļa daba.
***
Pagāja vairākas dienas. Makšelis mierīgs un kluss gulēja
mazajā gultiņā Koko būdas sienmalī, Čiči bija aizgājis pastaigāties, un Koko jāsatiek cirkus
direktors, lai pārrunātu, kādus
jaunus trikus viņš varētu rādīt,
kad cirkus pāries uz nākamo
vietu kaimiņu pagastā.
Pēkšņi takšelis sadzirdēja klusus soļus. Kāds grabinājās gar
durvīm. Makšelis bija suns, kas
bez īstas vajadzības nelabprāt
rēja, rets tikums viņa sugai. Tikai,
kad atvērās durvis, un melna ēna
ieslīdēja telpā, šunelis sāka rūkt.
“Šššššš, taksi, turi muti, nekā
tev nedarīšu,” teica svešais, tuvojoties Makšelim.
“Ņrrrrrr, rrrrr, rrrrr,” zobus
atņirdzis, rūca šunelis. “Kodīšu,
nudien kodīšu...!”
Kamēr Makšelis rūca un
gatavojās kost, smaga sega pārmetās viņam pāri un nosmacēja

rējienu. Mirkli vēlāk Makšelis
bija maisā un juta, ka to kaut kur
nes.
“Kam ņēmi suni, Henrij, būtu
labāk pagaidījis, kamēr vecais to
paņem sev līdzi un tad...” teica
balss, kā likās – stiprinieka
Atlasa. “Kur tagad suni liksim?”
“Man ir labs plāns. Ja atrastu
pie mums, nebūtu labi. Ļaudis
varētu domāt, ka viss – mūsu
darbs. Bet ja suns, kā jaunpienācējs, naktī apkārt staigājot,
teiksim, iekrīt tīģeru krātiņā un
no rīta no tā nekā vairs neatrod,
pavisam cita lieta! Neviens tur
nav vainojams, jo nelaimes gadījumi notiek visur, arī cirkos.”
“Henrij, tavs plāns nav slikts,”
biedru paslavēja Atlass. “Nes
taksi prom uz zvēru būdām, es
tikām vēlreiz pārmeklēšu šai
būcenī vietas, kur nauda varētu
būt noglabāta. Pēc tam tiksimies
manā būdā...”
Makšelim aiz bailēm notirpa
visas četras kājas. Ja bija kaut kas,
no kā šunelis baidījās, tad – tīģeriem! Kā viņš tā varēja iekrist?
Laikam bija snauduļojis, jo katrā
citā gadījumā viņš būtu pretojies,
skrāpējis, kodis un kaucis, bet
šoreiz ļāvās saņemties kā mazs
nevarīgs kucēns. Pie tam viņš itin
labi zināja, ka Atlass kaut ko
plāno. Un tagad – tagad viņam,
kas bija izstaigājis bīstamus ceļus,
draudēja patiesas briesmas.
Šunelis manīja, ka viņu ienes
zvēru teltī. Zaglīgiem soļiem vīrs
nesa viņu līdz tīģeru krātiņam,
klusītiņām atraisīja lūku virs
būra un atlaida maisu vaļā.
Makšelis ievēlās zāģu skaidās.
Viņam vajadzēja tikai dažus
mirkļus, lai attaptos.
Pie pretējās sienas, skaisti nogūlušies grupā, snauduļoja četri
tīģeri. Taksis atspiedās pret restēm, pavērās visapkārt, bet redzēja tikai vienu vienīgu lūku –
krātiņa griestos. Tik augstu viņš
nevarēja uzkāpt. Aiz muguras
otrā būrī kāds smagi elsoja.
Lauva Leo, zvēru ķēniņš! Makšelim ienāca prātā, ka varbūt Leo,
kā visu dzīvnieku kungs un
pavēlnieks, nāktu viņam palīgā,
bet kā viņš to varēja izdarīt! Starp
lauvu un suni bija divkārši
tērauda režģi.
Kad pirmais izbīlis bija pāri,
Makšelis vēlreiz apskatījās visapkārt. Tīģeri par viņu nelikās zinis.
Tie bija paēduši labas vakariņas
un snauda. Dzīvodami ar citiem
zvēriem vienā telpā, viņi arī diezin kā par pārējiem neuztraucās.
Toties Makšeli pamatīgi apskatīja lielais lauva. Lēnām piecēlies, viņš nostaigāja gar būra
malu un pienāca Makšelim
pavisam tuvu.
“Kur tu te tāds gadījies?” lauva
iejautājās.
“Mani iemeta pa lūku būra
jumtā...” žēlojās Makšelis.
“Āāāāā,” norūcās lauva un
pakasīja galvu ar ķetnu.
“Nezinu, kas īsti! Uzmeta
maisu un atnesa uz šejieni...”
Makšelis čukstēja, baidīdamies
pievērst sev tīģeru uzmanību.
“Žonglieris te pirmīt staigāja,”
atcerējās lauva. “Neciešu žong-

lierus, lai gan savā laikā, kad biju
vēl jauns, pratu stāvēt uz lielas
bumbas un to ar kājām virzīt,
pašam nenokrītot. Jā, jā, jaunības
laiki, cik tie bija jauki! Tagad
Alfredo vēl aizvien grib, lai cirkus
apmeklētājiem rādu niknu seju,
baltus zobus un vicinu asti. Kas
jādara – jādara, bet man nemaz
negribas rūkt un zobus rādīt, jo
divi zobi man izkrituši un
nepatīk, ka publika to redz...”
“Jā,” sprieda takšelis. “Arī man
likās, ka vīrs bija žonglieris
Henrijs... Viņš ielīda klauna
Koko būdā...”
“Klauna Koko? Tu strādā pie
klauna Koko?” lauva kļuva vēl
draudzīgāks. “Koko ir mans
draugs, labs cilvēks, kas visus
dzīvniekus mīl. Reiz viņš strādāja
ar mani. Viņam bija jāsatver
mana aste un jāturas pie tās,
kamēr viņu izvilku no arēnas.
Aktu drīz nomainīja pret citu.”
“Kāpēc?”
“Vai tev patiktu, ja tev kāds, kas
turas pie astes, būtu jāizvelk no
cirkus arēnas? Nav patīkami, tas
ir viss, ko varu sacīt...!”
“Nepatiktu vis...”
“Nu redzi! Protams, arī Koko
nebija patīkami visu arēnas garumu nošļūkt uz vēdera, turoties
pie manas astes.”
Kāds no tīģeriem sakustējās.
Makšelis sarāvās briesmīgās
bailēs.
“Leo?”
“Ko gribi, mazais?”
“Vai tīģeri ēd suņus?”
Lauva mirkli padomāja.
“Tikai gluži nelabos bada laikos,” viņš teica. “Pašlaik tādu nav,
jo cirkus zvērus baro labi. Citādi
tie taču nevarētu pienācīgi uzstāties skatītāju priekšā.”
Viens no tīģeriem piecēlās,
nožāvājās un, atgriezies kaktā,
atkal nolikās gulēt.
“Nebaidies nemaz, mazais,”
Makšeli mierināja lauva. “Neviens tevi neaiztiks, bet, ja kāds
mēģinātu – pasauc mani! Es
viņiem pateikšu, ko domāju par
tādiem kaķiem, kas aiztiek mazu,
nobijušos sunīti!” Lauva lēnām
aizstaigāja līdz guļasvietai un
drīz vien iegrima saldā miegā.
Makšelim miegs nenāca. Viņš
domāja par mājiniekiem. Kur
pašlaik bija Čiči, kas noticis ar
Koko un viņa naudu? Šunelis
zināja, ka Koko viņu meklē un
nevar atrast, jo kas varētu iedomāties meklēt taksi tīģeru būrī?
Ja nu vēl nelabie sagūstījuši arī
Čiči un ja ne vienu, ne otru no
viņiem līdz izrādes laikam neatrod, kā lai klauns uzstājas?
Taksis, protams, nezināja, ka
arī mājās risinājušies visādi notikumi. Svešais, kas iemeta Makšeli
tīģeru būrī, pēc tam steigšus jo
steigšus devās atpakaļ uz Atlasa
būdu. Atlass savukārt pārmeklēja
Koko mājokli. Taču viņš bija pārrēķinājies, domādams, ka klaunam ir tikai viens draugs – takšelis Makšelis. Nogrimis nedarbā,
viņš nemanīja, ka pie loga parādījās mērkaķa Čiči galva. Čiči
labi zināja, ka stiprinieks nav
ielūgts ciemos Koko būdā un
tāpēc tur rīkojas bez klauna

ziņas. Mērkaķis redzēja, ka svešinieks izvelk no Koko pagalvja
nelielu sainīti ar naudu, klauna
sakrātu nebaltai dienai.
Ko mazs mērkaķītis varēja
darīt lielam vīram?
Čiči apzinājās, ka vienīgais iespējamais ir – sekot Atlasam un
redzēt, ko tas dara ar sainīti.
Viņam nebija ilgi jāgudro. Svešais
atstāja Koko būdu un devās taisni
pats uz savu apmetni.

“Tīģeru būrī.”
“Makšel?”
“Nu?”
“Kā lai palīdzu? Nevaru tevi
uzvilkt augšā, esmu par vāju...”
Atkal iestājās klusums.
“Čiči, vai lielās būra durvis ir
aizslēgtas vai tikai aizvērtas?”
Veikli mērkaķis Čiči norāpās pa
dzelzs stieņiem līdz lielajām dzelzs
durvīm. Tīģeri pa tām devās arēnā
pirms izrādes un pēc priekšnesu-

Vilis Plūdonis

PŪPOLIŅI
Pūpoliņi, pūpoliņi,
Pavasara paudējiņi,
Birzmalītē,
Piesaulītē,
Viz pa gabalu jau viņi.
Apkārt kaili, rudi ciņi,
Sausu niedru karodziņi;
Bet tiem pāri
Glezni, vāri
Margo viņi – pūpoliņi.
Kas tos daiļi darināja?
Kas tos kokos karināja –
Baltbalotus,
Mīkstmaigotus,
Kad vēl sniegam gravā māja?
Dienvidū, kad lauskis snauda,
Saules meitas vērpa, auda
Klusi viņus,
Pūpoliņus,
Un tos zaru zaros sprauda.
Mērkaķītim bija lielas rūpes
par Makšeļa likteni. Viņš tāpēc,
novērojis, ka Atlass ieiet būdā,
devās meklēt takšeli. Steigā,
tumsu nevērodams, mazais mērkaķītis skrēja no vienas telts uz
otru. Nekā!
Laternas šūpojās vējā, vāji
apgaismodamas cirkus būdas un
šaurās takas starp tām. Laiks bija
vēls, un tikai rets gājējs steigā
pārlaipoja peļķēm.
Kā pēdējo Čiči nolēma pārlūkot lielo dzīvnieku telti un plēsīgo
zvēru būdas, lai gan neticēja, ka
Makšelis būtu tanīs iegājis.
***
Makšelis bija iegrimis vieglā
snaudā, kad to pamodināja klusi
čuksti: “Makšel, takšel Makšel!”
“Čiči, vai tu?”
“Kur esi, Makšel?”
Klusums. Čiči nodrebēja. Tomēr, lai arī draugs būtu visbīstamākajā vietā, palīgā bija jādodas. Drebēdams mērkaķītis uzrāpās uz būra.

miem atkal atgriezās būrī.
“Varētu durvis atvērt, ja tu līdz
tām spētu tikt, tīģerus nepamodinot.”
Durvis bija dažus soļus no
tīģeru guļamās vietas. Makšelim
sirds iedrebējās. Ja viņš mēģinātu
izsprukt, un lielie kaķi pamostos?
Viens tvēriens, un viņš būtu tīģeru ķetnās. Arī Leo tad palīdzēt
nevarētu. Taču, lai kā viņš gudroja, tā likās vienīgā izeja. Kā
rīkoties? Sākumā šunelis domāja,
ka labākais būtu nogaidīt, līdz
Čiči atver durvis, un tad straujā
skrējienā mēģināt aizskriet tīģeriem garām. Taču, jo vairāk viņš
domāja, jo vairāk likās, ka tas ir
pārāk bīstami. Nē, viņam jau
tagad bija klusītiņām jāaizlien
līdz dzelzs durvīm, tur jānoguļas
un, tiklīdz durvis paveras, jāskrien ārā. Taksis lēnām un uzmanīgi, pieplacis zemei, sprīdi pa
sprīdim sāka virzīties uz durvju
pusi.
(Turpinājums sekos)
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DAINA

KAMENA KAIDAKA
Daina Dreimane ir LĀZA valdes locekle, mūsu Facebook grupas administrātore, bērnu endokrinoloģe ASV, saimniece mājā,
kuŗā viesojušies vairāki Latvijas
studenti. Mēs ar Dainu runājam
caur mākoņiem (Skype) – viņa
Amerikā, es – Latvijā. Tagad viņas
balss glabājas manā datorā mazā
dzeltenā kvadrātiņā ar nosaukumu „Daina”. Blakus balsij sametu
arī fotografijas no viņas dzīves
skaistiem brīžiem. Kā balsi un
dzīvi pārcelt uz papīra, kā ļaut
jums sadzirdēt dzidros smieklus
un dziļās domas, ko klausījos
mūsu negarajā sarunā? Šis raksts
vēl nebija tapis, kad Daina jau
rakstīja datorā ziņu – „labāk neraksti, es nemaz negribu lasīt par
sevi.” Apsolīju, ka žurnālu viņai

niem pavisam nebija droši turp
iet. Vēlajos piecdesmitajos dzīvot
Kurzemē bija interesanti un bīstami, jo apkārt vēl bija daudz
liecību no kaŗa laikiem, braukāja
atmīnētāji zaļās armijas mašīnās,
runāja krieviski un dažkārt varēja
dzirdēt vēl kaŗa atstāto lādiņu
sprādzienus. Ziemā gājām mežā
cirst eglīti. Skolā bija arī internāts,
un mēs spēlējāmies arī ar skolas
bērniem. Vēl ilgus gadus, kad es
jau pati lasīju dažādas grāmatas,
es vienmēr iztēlojos savu grāmatu
varoņus Rudbāržu pilī, neatkarīgi
no gadsimta un tautības, tik ļoti
mani bija iespaidojusi šī romantiskā vide.
Kad man bija septiņi gadi, mēs
no šīs paradīzes pārcēlāmies uz
Liepāju, jo mani vecāki vairs

nav bijušas illūzijas par padomju
varu, jo atšķirībā no ģimenēm,
kuŗās ar bērniem par vēsturi nerunāja, gribot pasargāt, mums ar
māsu stāstīja visu, kā bija, tikai
pabrīdināja, ka par to citiem nav
jāstāsta. Varbūt tāpēc man nebija
grūti nepieslieties valdošajai ideoloģijai, jo, ja tu jaunībā jau dzirdi,
cik netaisna ir tavas valsts vara,
tad neviens un nekad tevi nepārliecinās par pretējo. Nekāda disidente gan nebiju, tāpat skolā rakstīju sacerējumus, apdziedot plašo
dzimteni. Esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, ka viņi no mums
neslēpa patiesību, jo zinu, ka bija
cilvēki, kuri, uzzinot patiesību
par savu ideālo padomju valsti,
tiešām pārdzīvoja šoku. Tomēr ir
arī ēnas puse – esmu iemācījusies

Mans tēvs prata darīt absolūti
visu – viņš mums bērnībā taisīja
rotaļlietas, laboja kurpes, pats
garavoja mēbeles, pats varēja
saremontēt automašīnu. Viņi ar
mammu ir izremontējuši kādas
trīs mājas, un savu pēdējo māju
viņi būvēja, kad abiem jau bija
tuvu pie astoņdesmit. Mēs ar
māsu no mammas iemācījāmies
gan šūt un adīt, gan no tēva
tapetes līmēt un grīdu krāsot.
Tēva piemērs manī bija radījis
pārliecību, ka visas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas
vīrieši iegūst kopā ar Y hromosomu, ka tā ir tāda ģenētiska
lieta. Un liela bija mana vilšanās,
ka vienmēr tā nav.
Mani vecāki vienmēr ir daudz
strādājuši, daudz panākuši, viņiem

Kopā ar skolotāju un mentoru Mitchell Geffner, beidzot endo- Ar kollēgām bērnu diabēta nometnē Lubokā, Teksasā
krinoloģijas fellowship UCLA 1999. gadā

nesūtīšu, sūtīšu tikai vīram un
mammai. Un tā jau arī ir, ka šis
raksts būs vairāk veltīts Dainas
mammai un tētim, kuŗi dzīvo
Latvijā un savu meitiņu nemaz
tik bieži nesatiek, un kad satiek –
nez vai pārrunā visu, kas noticis
pēdējos gadu desmitos. Tāpēc šis
raksts. Rakstīt kļuva pavisam
viegli, kad atnāca doma par
virsrakstu – Daina. Un tāda jau
viņa arī ir – īsta latvju daina – tik
vienkārša un reizē dziļa, tik mazrunīga un daudz izsakoša.
„Pastāsti visu par sevi – kur,
kad un kāpēc tu piedzimi,” prasu
Dainai, un viņa, mazliet gan negribīgi, bet stāsta.
„Es piedzimu 1955. gadā ļoti
romantiskā vietā, mani vecāki dzīvoja Raņķos, tagad tas ir Skrundas novads, tur viņi strādāja par
skolotājiem Savenieku septiņgadīgajā skolā, kas bija Ventas malā.
Viņi paši bija jauni, draugi bija
jauni, arī viņiem bija mazi bērni,
un visa dzīve saistījās ar skolu. Ja
tu biji skolotājs, tad visu diennakti. Kad piedzima mana māsa
Dina, mēs jau bijām pārcēlušies
uz Rudbāržiem, un tās ir manas
skaistākās bērnības atmiņas. Rudbāržu vidusskola bija ierīkota
ārkārtīgi skaistā vecā Rudbāržu
pilī, ap pili bija liels parks. Mēs,
tādi 4-6 gadus veci bērneļi, visu
dienu pavadījām laukā, zinājām,
kur aug zilās, kur dzeltenās pavasaŗa puķītes, kur ir putnu ligzdiņas, cik vilinoša ir lielā krauja
ar strautiņu, kur mums bija aizliegts iet. Bet, ja tu tiki tam pāri,
tad otrā pusē bija aizauguši kungu
kapi, kur bija ļoti interesanti, bet
arī bailīgi, un bez lielākiem bēr-

nevarēja strādāt skolā. Padomju
vara uzskatīja, ka mans tēvs, kuŗš
bija bērnībā izsūtīts uz Sibiriju,
nav uzticams pilsonis un nevar
skolot jauno padomju paaudzi.
Liepājā sākās otra jaukākā manas
bērnības daļa.
Liepājas Raiņa 6. vidusskolā
mācījos no pirmās līdz pēdējai
vidusskolas klasei, un man joprojām labākās draudzenes ir
manas klasesbiedrenes.
Mani vecāki ir kurzemnieki,
viņi pazīst viens otru no bērnības.
Mamma ir dzimusi Nīcas pagastā
Kalnišķos, bet tēvs – Brušvitos,
kas ir arī mūsu dzimtas uzvārds.
Manu tēvu, divas viņa māsas
un manu vecotēvu 1941. gada 14.
jūnijā aizveda uz Sibiriju. Vectēvu
jau, protams, Rīgā no bērniem
atšķīra, un viņš mira no bada tā
paša gada ziemā nometnē. Trīs
pusaugu bērni, no kuŗiem mans
tēvs bija jaunākais (viņam toreiz
bija 12 gadi, māsām13 un 15),
tika aizvesti uz vienu no kolchoziem pie Krasnojarskas, un Sibirijā viņi nodzīvoja līdz pat kaŗa
beigām. Tikai viena no māsām
atgriezās Latvijā, otra māsiņa
noslīka Jeņisejā neilgi pirms kaŗa
beigām. 1946. gadā neilgi pirms
atgriešanās abiem bērniem izmaksāja vienīgo algu: govs galvu, ko
brālis ar māsu izvārīja galertā.
Manu vecmammu (tēva mammu)
neizsūtīja tikai tāpēc, ka viņa tajā
mirklī nebija mājās. Visus kaŗa
gadus viņa nodzīvoja, nezinot, kas
ar vīru, kas ar bērniem. Un par
ko tad izsūtīja – tāpēc, ka vectēvs
bija mežsargs, viņam bija pāris
govis un neliela saimniecība –
tātad varai bīstams. Man nekad

nerunāt, labāk paklusēt, pārdomāt, vai ir vērts ko teikt un kāpēc
teikt. Šajā laikmetā to tulko kā
neizlēmību, atturību. Mums, ziemeļniekiem, jau vispār runāšana
ir tikai sudrabs, bet klusēšana –
zelts. Darba vidē ASV to man
nācies ar piepūli lauzt, lai manu
balsi un viedokli sadzirdētu. Kāda
mana ķīniešu izcelsmes amerikāņu studente smējās, ka stipra
cilvēka iespaidu atstāsi, ja runāsi
ātri un pārliecinoši, vai gudri un
pareizi – tas vairs nav svarīgi.
Kad tēvs no Sibirijas pārbrauca
mājās, viņa mamma strādāja par
skolas direktori pie Rucavas, bet
mana mamma (Emīlija) toreiz
bija skolotāja palīdze. Var teikt,
ka mana omamma laikam jau
saveda kopā manus vecākus, jo
viņa mudināja jauno kolēģi Emīliju arī kādu vārdu uzrakstīt viņas
dēlam Imantam uz Kazdangas
technikumu, kur mans tētis tolaik mācījās. Bet Imantu Emīlija
sākusi vairāk interesēt tikai tad,
kad viens no viņa draugiem teicis, ka precēšot Emīliju, jo viņa
māk šūt. Vēlāk abi vecāki jokoja,
ka mammas šuvējas talants arī
esot noteicis viņas likteni – kļūt
par Imanta sievu. Bet tāda nopietnāka abu draudzība sākās
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā.
Pēc aiziešanas no Rudbāržiem
vecāki nekad vairs skolā par pedagogiem neatgriezās. Liepājā tēvs
strādāja Sarkanajā Metalurgā;
sākumā par strādnieku, tad meistaru un tad vēlāk arī arodbiedrībā, bet mammīte bija rēķinvede
celtniecības organizācijā, vēlāk
fabrikā Lauma, ko visi zināja kā
labāko veļas fabriku visā PSRS.

patīk pārmaiņas. Vēl pavisam
nesen mana mammīte lēma mainīt aizkarus, jo vecie ir apnikuši.
Viņa seko jaunumiem internetā,
lieto internetbanku un aktīvi
sarakstās arī caur Facebook. Tēvs
joprojām ar prieku stāda un aprūpē dārzu. Abi ar māsu sacenšas,
kuŗam izaugs labāki tomāti.
Pagājušajā gadā tēvs, nevienam
atbalstu un palīdzību neprasot, ir
savācis archīva materiālus un
atklājis, ka visa dzimta, kas tagad
izkaisīta pa pasauli, nāk no Dunikas pagasta Vecvagaru mājām,
bet Brušvitu zars sakuplojis caur
ieprecēšanos. No Vecvagariem
nākuši ir arī daži attāli mūsu radi
Amerikā, bet lielākā daļa tomēr
Latvijā. Uzvārds ir kopš tiem laikiem, kad muižnieki zemniekiem vispār tos sāka dot. Par
iespēju mācīties ASV es savukārt
esmu parādā savas mammas
brālim, kas mani tik ļoti atbalstīja
un man ticēja.
Mans tuvākais cilvēks ir mana
māsa Dina, ar ko bērnībā dalījām
pasauli. Viņas man arī tagad ļoti
pietrūkst. Sazināmies bieži, kā
jau interneta laikmetā ierasts.
Viņa ir vijolniece, strādāja Latvijas Nacionālajā operā, tagad ir
mūzikas skolotāja. Ar gadiem
arvien mazāk ir lietu, par ko būtu
jāstrīdas, arvien vieglāk ir atrast
kopējo viedokli. Bērnības cīņas
nu liekas tikai jautras atmiņas.
Cilvēks ar gadiem kļūst arvien
vērtīgāks, kā labs vīns.
Mans dzīves veiksmes gads ir
2001. Tikko biju ieradusies strādāt Sanantonio privātslimnīcā
par endokrinologu. Tas nebija
viegls laiks – sveša pilsēta, bez

draugiem, paziņas tikai darbā.
Bet tai vietai biju neparasts putns
– jauna, neprecēta, no Kalifornijas, un vēl austrumeiropiete,
labi izskatās un labi pelna – lieliska partija kolēģu vientuļajiem
brālēniem vai draugiem. Mans
ārpusdarba laiks bija brīvs, un es
pat dažas reizes devos uz ”aklajiem randiņiem”, kas tiešām bija
akli, jo sev tīkamu cilvēku neieraudzīju. Ar Kenetu mēs gan
vispirms divas stundas runājām
pa telefonu – tā viegluma un
atraisītības sajūta, kas ir tad, ja
nejūti atbildības smago nastu,
ļāva mums sarunā satuvināties,
dzima interese tikties un pēc
tikšanās – arī vēlme palikt kopā.
Mans vīrs nav mediķis, viņam ir
maģistra grads matēmatikā un
informātikā. Kenets ir zviedrs,
viņa senči 20. gadsimta sākumā
devušies uz Dienvidteksasu, jo
tur bija daudz neapstrādātas
zemes, ko deva par brīvu. Mēs
savā ziņā esam līdzīgi – mierīgi,
drusku pedantiski, nekad nekur
nekavējam. Audzināšana ģimenē
mums arī bijusi līdzīga. Mums
nav eksotisku vaļasprieku, bet
mums kopā ir daudz interesantu
piedzīvojumu un pārdzīvojumu.
Satraukuma pilns man bija mirklis, kad devos strādāt uz Losandželosu, kur man bija iespēja
darboties akadēmiskā vidē Dienvidkalifornijas Universitātē. Te
man paldies jāsaka manam mentoram, kuŗš man šādu iespēju
piedāvāja, bet nebiju droša, vai
Kenets tam piekritīs. Un bez
lielas domāšanas, ja tas bija labi
manai karjerai, viņš mani atbalstīja un pēc pusgada man tur
pievienojās. Tā tas ir turpinājies:
varu strādāt gaŗas stundas, dežūrēt nedēļas nogalēs, celties naktī,
kad zvana telefons, bet mājās
man vienmēr ir stiprs plecs un
drošs atbalsts, un zinu, ka viss
būs kārtībā.
Viena no kopējām aizrautībām
ir remontēt un pārbūvēt, dekorēt,
kas agrāk bija tikai mana vājība,
bet esmu inficējusi arī Kenetu,
un tagad arī viņam patīk no veca
veidot ko jaunu taisni sev. Kamēr
dzīvojām Teksasā, pārbūvējām
divas gadsimta vidus modernisma stila mājas un izbaudījām
visu to procesu, īpaši dekorēšanu.
Arī mūsu tagadējā māja ir remontējama, tā ir no 60. gadiem,
Kalifornijas rančo stilā. Lai kur
arī mēs dzīvotu, mūsu mājā
vienmēr ir vieta viesiem. Dzīve
Amerikā ir ļoti atšķirīga no Latvijas vides, jo te viss ir ļoti attālināts, draugi dzīvo tālu, un katrs
notikums prasa plānošanu gandrīz kā kaŗagājienam. Tāpēc
mums ļoti patīk, ja mūsu mājā ir
viesi – tā ir jauna pieredze, jaukas
sarunas, un tas arī nemaz nav tik
bieži. Arī ūdens pilieni dušā nav
viesiem jāskaita, jo financiāli
esam nodrošināti. Abi strādājam
pilnu laiku, tāpēc viesiem piedāvājam gultu un brokastis, un
informāciju par tūrisma objektiem, labām iepirkšanās vietām
un restorāniem. Ledusskapis arī
vienmēr pilns. Pie mums pāris
mēnešus ir dzīvojušas medicīnas
studentes no Latvijas – arī tas ir
skaists laiks kopā ar gudriem
jauniem cilvēkiem.
(Turpināts 7. lpp.)
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DAINA

KAMENA KAIDAKA
(Turpināts no 6. lpp.)
Kenets ir sabiedriskāks nekā
es, un viņam ļoti patīk viss latviskais. Šajā pavasarī Brāļu Zariņu
stipendiāte, patoloģijas rezidente
dzīvos pie mums un brauks uz
Losandželosu katru rītu, jo viņas
apmācība notiks pie latviešu
izcelsmes patologa profesora
Harija Vintera.
Uz jautājumu ”Kāpēc kļuvāt
par pediatri?” esmu atbildējusi jau
ļoti sen pati sev un simtiem reižu
saviem studentiem. Bērnībā manas dzīves ideāls bija manas mammas draudzene Liepājas pediatre
Edīte Meldrāja. Jaunībā es gribēju būt tieši kā Edīte – gaŗa,
slaida, blonda. Kad viņa ienāca,
man likās, ka istabā ieplūst gaisma. Viņa bija ne tikai skaista, bet
arī ārkārtīgi gudra bērnu ārste,
strādāja Liepājas slimnīcā. Kad
man bija 14 gadi, viņa mani uzaicināja vasarā strādāt savā nodaļā par sanitāri, lai es redzu, ko
nozīmē slimnīca un ārsta darbs
un lai man nebūtu pārmērīgu
illūziju. Tā es visu vidusskolas
laiku vasarās strādāju, un man
sāka maksāt algu par sanitāres
darbu. Mana pārliecība, ka gribu
būt kā Edīte – tik laba ārste, tikai
nostiprinājās. Viņa bija iedvesmojoša personība un laba psīcholoģe. Atceros, ka Dr. Meldrāja
man skaidroja, ka nav liela
māksla parakstīt medikamentu,
bet daudz svarīgāk ir runāt ar
vecākiem, izskaidrot viņiem sli-

mības procesu un ko zāles dara
un kā tās pareizi lietot. Arī savu
skolas draudzeni es aizvedu uz
Edītes nodaļu, vēlāk kopā studējām, un nu arī viņa jau daudzus gadus ir neonatoloģe daktere Kalna Liepājā.
Kad biju beigusi Rīgas Medicīnas institūtu, strādāju praktisku darbu Ogres poliklīnikā.
Man bija liels entuziasms, bet
zināšanu un pieredzes trūka.
Tāpēc vienmēr gribēju mācīties
tālāk. Kad iestājos rezidentūrā
ASV, man padevās darbs arī intensīvajā terapijā, tomēr valdzināja tas intelektuālais domāšanas
process, kuŗš pavērās deviņdesmitajos gados, kad uzziedēja
ģenētika, molekulārā bioloģija.
Es negribētu uzreiz ne griezt, ne
atdzīvināt, es gribu apdomāt un
tad ieteikt vislabāko risinājumu.
Saprast slimību arvien dziļāk,
izvēlēties pareizu ārstēšanu domājot, analizējot, nevis, nolasot
no grāmatas – tas mani saista
endokrinoloģijā. Arī manam temperamentam ir ļoti labi, ka varu
pasēdēt un padomāt. Un tā arī
pacientiem saku – ļaujiet man
dažas dienas padomāt, pajautāt
kolēģiem, pameklēt literātūrā
jaunāko pieredzi.
Gadu gaitā nekad neesmu šaubījusies par profesijas izvēli: man
ļoti svarīgi, lai es apzinos, ka
katru dienu esmu ko labu vismaz
kādam izdarījusi, tas dod man
gandarījumu. Otra lieta – mums
daudz jāstrādā ar diabēta pacien-

tiem, ar bērniem. Tas nav tik
sarežģīti, cik darbietilpīgi, un
psīchosociālie aspekti šai darbā
prasa vislielāko atdevi. Tāpēc tās
technoloģijas, kas ienākušas pēdējos 15 gados – glikozes monitori, insulīna pumpīši – radīja
sajūtu, ka ir labāki ieroči cīņā ar

piedalīties jauno ārstu apmācībā.
Te ir sakārtota akadēmiskā vide,
stabilas tradicijas un tiek ievēroti
skaidri zināmi secīguma principi
– paskaties pats, apgūsti un tad
iemāci savam jaunākajam kolēģim. Man nav grūti pajautāt
padomu jebkuŗam no maniem

Kopā ar vīru Kenetu Sjokvistu pie mājas Lubokā, 2016

diabētu, tā ir iespēja atvieglot to
nastu, kas ir ģimenei – cukura
slodzes kontrole, asins analīzes,
uztura plānošana pa stundām.
Man ir bijis arī intelektuāli interesanti un stimulējoši, jo jaunākās insulīna ievades sistēmas
pielieto mākslīgo inteliģenci, pielāgojot algoritmus individuāla
pacienta vajadzībām.
Un te ir atbilde, kāpēc es turpināju rezidentūru un apakšspeciālizāciju Amerikā. Man patīk

skolotājiem vai kolēģiem. Es
varu no Teksasas aizsūtīt e-pastā
jautājumu par kādu pacientu uz
Jēla Universitāti kolēģim, kuŗam
ir kartotēka par šādiem klīniskajiem gadījumiem, un viņš man
atbildēs, būs gatavs palīdzēt. Arī
es savu skolotāja darbu tādā
veidā turpinu, lai maniem rezidentiem ir sajūta, ka viņi var
droši jautāt. Jau gadus pēc endokrinoloģijas studiju beigšanas
Kalifornijas Universitātē Losan-

dželosā profesors Mitchell Geffner,
kas ir mans galvenais mentors
endokrinoloģijā, mudināja mani
publicēt interesanta klīniskā gadījuma aprakstu, piesolot savu
atbalstu recenzēšanā. Kopā arī
uzrakstījām pāris grāmatu nodaļu. Viņam tas tikai papildus
darbs, nekāda personīga labuma,
vienīgi vēlme, lai jaunais kolēģis
attīsta savas spējas. Tas iedrošinājums ir tik svarīgs!
Texas Tech universitātē es savus
labākos medicīnas studentus mudināju iesniegt viņu darbus reģionālā endokrinologu konferencē,
lai viņi jau studiju gados “inficētos” ar zinātnes vīrusu. Jāsaka,
ka prieks par viņu darba novērtējumu bija daudz lielāks nekā
par manis pašas sasniegto. Vienu
gadu mani studenti ieguva pirmo
un trešo vietu, pa vidu atstājot
lielas slimnīcas nodaļas vadītāju.
Sajūsma bija milzīga par labi
padarīto darbu. Man pašai ir ļoti
laimējies ar mentoriem, un es
cenšos tās prasmes nodot tālāk.
Šobrīd rediģēju nacionālai endokrinologu konferencei iesniegtos
pētījumus – tas ir tik interesanti
– redzēt, kā un ko dara kolēģi.
Es jau teicu sākumā, ka manā
dzīvē un karjerā nekā ļoti izcila
un ievērojama nav, esmu mieru
un harmoniju mīlošs cilvēks, kas
dara to, kas patīk. Man ir ģimene
un gadu desmitiem ilgas draudzības, kas ir tās lielākās vērtības.
Piederu pie tiem, kas uzskata, ka
miers baro, bet nemiers posta.”

TA L E S O F D I S P L A C E D P E R S O N S / D Ī P Ī Š U S TĀ S T I
GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from no 14)
The 1949 communist regime
deportation of Latvians to Siberia
wasn’t only to remove small
landowners/farmers and open
land for the communal kolhozes.
For the communist regime in
Latvia, the deportations also
addressed the issue of continuing
support to partisans by civilians
in the rural areas of the country.
Thus, the deportation of 10% of
Latvia’s rural population (over
42,000 of some 430,000 folks),
sent a message that support for
partisans had deadly consequences. (Strods and McDowell,
Linda. Hard Labour, 2005).
A PARTISAN TWICE-OVER
As I have written before, my
uncle Oto Akmenkalejs was a
partisan who eventually was
arrested and sent to Siberia. That
was after his second turn as a
partisan. His first time came in
1940 during the first occupation
of Latvia by the Soviet Union.
He, like many other Latvian soldiers, left the Latvian Army in
1940 as it was transitioned by the
Soviet Union from a Latvian
force into a Soviet force. Some of
them, like Akmenkalejs went to
the forests to fight the communists. I cover some of that in my
first book of a trilogy, Children
of a Ravaged Land: The Occu-

TALE ONE
pation Years, 1940 to 1944. 2017.
In their books, Dunsdorfs and
Kalvans mention Major Oto
Akmenkalejs as the leader of a
sixty-men partisan group in the
Dundaga, Northern Kurzeme
region in 1945. That would be a
few miles north west from his
home in the Lauciene (Then
known as Nurme) and Vandzene
area of northern Kurzeme (Kalvans, Alexandrs ed, Uz Ezinas
Galvu Liku: Tragiskas Partizanu
Cinas Latvijas Mezos Peckara
Gados. Tragic Partisan Battles in
Latvian Forests after WW II.
1993).
Starting in September 1945,
the communist regime in Latvia
offered the partisans amnesty. It
was rare that the partisans who
came out of the forests and their
families weren’t eventually arrested and sent to Siberia. That is
what happened to the Akmenkalejs in 1946. Oto Akmenkalejs,
his sister and their father (my
grandfather) were sent to Siberia
(Silins, V. and Vejins, J, Latvijas
Liktena Gaitas 1918-1991. Latvias Destiny Road, 2006).
The greatest partisan activity
in Western Latvia, shown on a
map in Dunsdorfs book, was in
northern Kurzeme, near Kuldiga,
Dundaga and Talsi. Moving
toward Eastern Latvia, there was
partisan activity around Riga,
near Rezekne, Jekabpils, Ma-

dona, Ergli, and Valka (Dunsdorfs and Kalvans).
While partisan activity continued into the 1950s, the small
groups of partisans, were poorly
armed compared to the Red
Army occupation forces. Working primarily in remote areas, the

helped by friends and relatives,
aiding the partisans was dangerous and, if caught, led to arrest,
execution or a sentence to hard
labor in the Siberian Slave Labor
camps.
Deportation to the Siberian
Gulags for political dissent wasn’t

Dzīvokļu māja Liepājā, kur mēs dzīvojām kaŗa laikā. Foto uzņemts
ap 2003. gadu

partisans were disruptors. They
attacked Red Army caravans and
facilities and tore up railroad
tracks.
The partisans lived a hard life
in the forests. Harsh winters
diminished their numbers more
and more. While they were

exactly uncommon in the Soviet
Union and the territories held by
them. So, in case you have “show
and tell” in school and are out of
ideas, and need a “tell,” by 1941
there were two million people in
the Siberian labor camps. Over
half were labeled anti-commu-

nist political dissenters, Latvians,
Estonians, Lithuanians, Ukrainians, Russians and others. They
had been turned into communist
society outcasts, like a Hester
Prynne in the Scarlet Letter.
Rushed through rigged judicial
processes, not due process, the
so-called political dissenters
were sentenced to 10 to 25 years
at hard labor and shipped off to
Siberia.
Living above the Arctic Circle
in Siberia, they were slave labor
and worked in coal mines and
cut timber. Freezing by day, they
slept many to a bed at night to
stay warm. (Gregor, Dallas, 1945:
The War That Never Ended.
2005).
In some cases, families were
kept together. Out of the goodness of the communist heart, the
families were dumped near small
Siberian villages, located more in
the south of Siberia where the
climate was a bit more temperate
than northern Siberia where the
slave labor camps were. With the
clothes on their back and little
else, the families were told to
start a new life from nothing.
That happened to many Latvians
in the 1949 deportation cycle
which included my mother’s
cousin Andreijs Akmenkalejs.
(To be continued)
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ASTRĪDA
JANSONE
Inese Kukaine, pirms laulībām
Inese Krēģere savu stipendiju
saņēma no man ļoti tuvās organizācijas Pasaules brīvo latviešu
apvienības (PBLA). Šī organizācija ir trimdas latviešu organizācija, ko nodibināja 1956. gadā
un kas laika gaitā apvienojusi ap
diviem simtiem latviešu trimdas
organizāciju, drīz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas uzsāka aktīvu darbību Latvijā un arī sāka
piešķirt stipendijas mazturīgiem
jauniešiem, kas vēlas, var, bet
kuŗiem nav iespēju skoloties.
Ineses stāsts:
„Kad saņēmu PBLA stipendiju,
vēl biju Inese Krēģere. Es mācījos
Aizkraukles novada ģimnazijā
un mākslas skolā, piedalījos dažādās olimpiadēs, pasākumos.
Kopā ar savu draudzeni Dainu
Brici un zīda apgleznošanas skolotāju Inesi Dembovsku veidojām arī izstādes zīda apgleznošanā. Es gleznoju ziedus, jo īpaši
rozes. Parallēli mācībām un olimpiadēm esmu beigusi arī floristu
kursus un ieguvusi zeļļa kvalifikāciju šajā jomā. Ieguvu arī 2. vietu
skolēnu atklātajā floristikas
konkursā.
Mani šai PBLA stipendijai pamudināja pieteikties ģeografijas
skolotāja Vija Rudiņa, viņa arī
pārliecināja, ka es to varu. Rakstīju CV un motivācijas vēstuli
un nosūtīju uz Vītolu fondu.
2005. gada pavasaris bija saspringts laiks – gatavojos izstādei,
eksāmeniem un biju piemirsusi
par šo pieteikumu, līdz mani uzrunāja Vita Diķe no Vītolu fonda
un aicināja uz pārrunām. Norunātajā dienā devos uz Rīgu.
Mājīgajā Vītolu fonda birojā
mani sagaidīja Vita un Linda.
Mēs sirsnīgi izrunājāmies, izstās-

Trimdas izskolotie – Inese Kukaine
tīju viņām savu dzīves stāstu un
par to, ar ko nodarbojos, un
devos atpakaļ ierastajos darbos.
Nokārtoju eksāmenus, un 2005.
gada 18. jūnijā pienāca vidusskolas izlaidums. Visai zālei dzirdot, tika paziņots, ka man tiek
piešķirta PBLA stipendija Vītolu
fondā. Tajā mirklī es neapjautu,
kas ar mani notiek, bet pirmo

liecināta, ka kādam citam bērnam tā būs vairāk nepieciešama...
Sākumā gribēju studēt architektūru un vēl joprojām to gribu,
bet tur konkurss tik liels, ka es
šajā fakultātē netiku, tādēļ izvēlējos kļūt par būvinženieri un
veiksmīgi pabeidzu būvniecības
fakultāti. Strādāju galvenokārt
saliekamo koka karkasu māju

Jānis Kukainis un PBLA stipendiāte Inese

reizi dzīvē raudāju prieka asaras.
Šis mirklis spilgti ir palicis manās
atmiņās. Dažas dienas vēlāk
devos uz Rīgu, uz Latviešu biedrības namu, kur svinīgā pasākumā stipendiju man pasniedza
Jānis Kukainis, PBLA valdes
priekšsēdis. Saprotams, ka es biju
bezgala priecīga, jo mani audzināja mamma viena pati, tēti es
biju zaudējusi traģiskā negadījumā, kad man bija 11 gadi. Jau
otrā kursā es sāku strādāt. No stipendijas es atteicos, jo biju pār-

projektēšanā un būvniecībā. Es
strādāju uzņēmumā, kuŗa īpašnieki un investori ir norvēģi. Mēs
ceļam gan privātmājas, gan sabiedriskās būves, kā slimnīcas,
bērnudārzus. Skandinavijā prasības attiecībā uz saliekamām
koka ēkām ir krietni augstākas,
īpaši vides aizsardzības ziņā, līdz
ar to esmu arī daudz ko iemācījusies papildus. Parallēli darbam un mācībām apguvu arī
norvēģu valodu, lai spētu orientēties viņu būvniecības likumos

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING
Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas
par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās.
Katra grāmata par 20,– dolariem! Piegāde – bez maksas.
Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
Agate Nesaule. Zudušie Saulgrieži. – 398 lpp.
Slavenā romāna “Sieviete dzintarā” autores, Amerikas latviešu
izcilās rakstnieces jaunākais romāns – par trimdu un draudzību,
par pirmajiem iespaidiem, atgriežoties Latvijā.
Māra Celle. Mežaparka meitene
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.
Turpinājums grāmatai “Mežaparka meitene” – par valstsvīra
un polītiķa Jūlija Lāča un dzejnieces Rūtas Skujiņas meitas Māras
ceļu no Mežaparka Rīgā uz Ameriku un dzīvi laikmetu griežos.
(Grāmatu skaits ierobežots!)
Alberts Legzdiņš. Čikāgas
Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi. – 192 lpp., ill.
Humora un vēstījuma asprātības ziņā grāmata droši pielīdzināma angļu rakstnieka Džeroma
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K. Džeroma (1859-1927) stāstam
Franks Gordons. Mijkrēslis
“Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš mikrorajonā. – 127 lpp., ill.
to pārspēj “lietderīga izziņas
Laika autors nr.1 savā romānā
materiāla bagātībā”, izcilā angļa atceras un reflektē par Rīgu
vārdiem izsakoties.
padomju okupācijas drūmākajā
laikā – aizvadītā gadsimta 70.Juris Ulmanis. Uz Grenladi tajos gados. (Grāmatu skaits
pēc pērlēm. – 150 lpp., ill.
ierobežots!)
“Bronksas puiša” no Amerikas,
Latvijā pazīstama uzņēmēja, māUldis Zemzaris. Nupat bija
cībspēka un zemessarga piedzī- rīts – 261 lpp., ill.
vojumi, meklējot sevi un dzīves
Dokumentālā proza, kuŗā
vērtības skarbajā Grenlandē.
cienījamais mākslinieks atskatās
uz aizvadīto laikmetu un tajā
Sandra Bondarevska. Pēter- satiktajiem cilvēkiem, kas atstāsoni Īrijā. – 158 lpp., ill.
juši pēdas ne vien viņa dzīvē, bet
Latvieši Īrijā ieradušies jau visas latviešu sabiedrības vēsturē.
1870.-tajos gados, nevis, kā mal- Autors pārliecina, ka gadiem nav
dīgi tiek uzskatīts, pēc Eiropas varas pār garīgo možumu.
Savienības vārtu atvēršanās. 1876.
gadā te ieradās Kārlis Pētersons
Rita Rotkale, Agra Straupeun uztaisīja revolūciju pīpju niece. Eduarda Smiļģa dzīves
ražošanā… Dublinas firmas no- ceļš (1886–1966). 199 lpp. ill.
saukumā joprojām ir viņa, latŠī grāmata jūs aizvedīs aiz. gs.
vieša vārds – Capp &Peterson.
20.–30. gadu Rīgas radošo aprin-

un normatīvos. Tas īsumā par
manu profesionālo pieredzi, ko
ieguvu, pateicoties iespējai studēt.
Tagad es universitāti esmu
pabeigusi un jau labu laiku
strādāju. Man ļoti patīk mans
darbs, jo man patīk strādāt ar
cilvēkiem, man patīk kaut ko
radīt. Tas mani saista visvairāk.
Es strādāju kopā ar architektiem,
ar dizaineriem, un mēs kopā
radām ļoti skaistas lietas. Papildus ikdienas darbam gūstu prieku
un baudu, veidojot vēl kāzu dekorācijas no ziediem, gan līgavas
pušķus, auto dekorus, iekštelpu
iekārtojumu. Tas man ir vaļasprieks un sirdsdarbs – strādāt ar
ziediem, kas sniedz milzu gandarījumu pēc negulētasun saspringtas nakts, jo izstrādājumiem
no ziediem jābūt svaigiem.
Ar savu nākamo vīru iepazinos
universtitātes laikā, bet apprecējāmies pēc sešu gadu kopābūšanas 2012. gadā. Tagad mums ir
jau divi mazi bērniņi – Evai ir
seši gadi un Edvardam trīs. Manu
vīru sauc Toms Kukainis, un viņš
strādā lielā uzņēmumā – UPB,
pie pazīstamā uzņēmēja Ulda
Pīlēna. Vīrs vada projektus stikla
un alumīnija konstrukciju veidošanā Vācijā un Skandināvijā,
kā arī Latvijā. Viņš man ir fantastisks vīrs un fantastisks tēvs
mūsu bērniem. Mums ar vīru
patīk aktīvs dzīvesveids – abi
skrienam, kādreiz abi dejojām
salsu. Šobrīd, kad ir sarežģīta
”ģimenes loģistika”, dodam viens
otram laiku savām fiziskajām
aktīvitātēm, kamēr otrs pieskata
bērnus. Vīrs brīvajos brīžos spēlē
basketbolu, bet es apmeklēju zumbas nodarbības. Sports mums sniedz
papildu enerģiju. Abi esam noskrējuši arī divus pusmaratonus.

Protams, arī mēs mīlam ceļošanu – tā palīdz atslēgties no
ikdienas skrējiena un rūpēm un
iegūt jaunus iespaidus un emocijas. Kopā esam bijuši – Vācijā,
Slovakijā, Italijā, Spānijā, Horvātijā, Melnkalnē, Serbijā. Puika
savos divos gados pēc sava pirmā
ceļojuma sāka runāt. Lūk, ko dod
jauni iespaidi arī maziem
bērniem!
Kopā esam uzcēluši savu māju
Stopiņu novadā, tas prasīja daudz
laika, dadz pūļu un savstarpējo
kompromisu. Šobrīd jau dzīvojam savā mājā vairāk nekā divus
gadus.
Mūsu ikdiena paiet darbos un,
izvadājot bērnus uz nodarbībām,
lai viņu laiks tiktu izmantots
lietderīgi, nevis sēžot viedierīcēs,
kas ir liela problēma mūsdienās.
Mūsu pienākums un uzdevums
ir ievirzīt viņus pareizajās sliedēs.
Meitiņa dejo studijā Dzirnās
un dzied popgrupā Tev un man,
peld, vingro un dejo tautasdejas.
Viņa uz skatuves jau jūtas kā zivs
ūdenī. Savukārt dēls, kā jau
aktīvs puika, iet peldēt, vingrot
un bērnudārzā spēlē futbolu,
dejo tautasdejas. Es novērtēju, ka
bērniem Latvijā jau pirmsskolas
mācību iestādēs māca patriotismu un latviešu folkloru, svinēt
godus un svētkus. Viņi arī zina
nosaukt vārdā svarīgākās valsts
amatpersonas.”
Mūsu sarunai beidzoties,
Inesei pajautāju, ko viņa domā
par Vītolu fondu, un te ir viņas
atbilde:
„Par Vītolu fondu es tiešām
domāju visu to labāko, un es
viņiem novēlu vēl vairāk ziedotāju! Tā ir organizācija, kuŗā
cilvēki strādā ar sirdi un dvēseli.
Tas ir kaut kas fantastisks!”

du pasaulē, kur darbojas latviešu
kultūras zvaigznes – Smiļģis,
Lilija Štengele, Mariss Vētra,
Elīna Zālīte, Edvarts Virza u.c.
Vienlaikus jūs nokļūsiet autoru
„radošajā
laboratorijā“
un
uzzināsiet, kā no mazas,
nenozīmīgas papīra strēmelītes
atrašanas top vēsturiski precīzs
stāsts. Īpaši pievilcīgs ir grāmatas
noformējums ar seniem foto.

gadā. Šī ir grāmata, kas līdzinās
ģimenes albumam.

GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns uz
Freedom. – 216 lpp., ill.
Pazīstamā polītiķe, PBLA valdes priekšsēde par savu dzīvi un
darbošanos Latvijas polītikā.
Vēsturiski precīzs un emocionāls
vēstījums par atjaunotās Latvijas
Sindijs Aivens. Debesis tik pirmajiem gadiem.
tumšas. – 332 lpp. ill.
Šī bija populārākā grāmata
Gunars Janovskis. After
ASV 1991. gadā. Autora atmiņas Doomsday. – 256 lpp.
ir brīnums: ebreju puisis vairākKlasiķa G. Janovska romāna
kārt izdzīvoja Daugavpils geto “Pēc Pastardienas” tulkojums
1941. gadā un ilgi kavējās savu angļu valodā, ko veikusi viņa
grāmatu uzrakstīt. Latviešu valo- dzīvesbiedre Sarmīte Ērenpreissdas variants ir papildināts ar Janovskis. Romāns piedzīvojis
Andrieva Ezergaiļa priekšvārdu divus izdevumus apgādā “Grāun Ulža Rozes sarūpētiem pa- matu Draugs” – 1968. un 1970.
pildu materiāliem no traģiskās gadā.
vēstures notikumu vietas. (Grāmatu skaits ierobežots!)
Mūsu grāmatas ir
Atmiņas par Eslingenu. Sastādījusi Ligita Kovtuna. 150
lpp. ill.
Šī atmiņu stāstu grāmata ir ne
vien „Mazās Latvijas“ – Eslingenas dzīvi piedzīvojušo latviešu
atmiņu apkopojums, bet arī stāsti
par atgriešanos šai dīpīšu vietā
pēc 70 gadiem, kad tur svinējām
Dieva putniņu salidojumu 2017.

„veselas“!
Noskaties filmiņu
par to, kā top
grāmatas Jelgavas
tipografijā
https://youtu.be/
X2RUVJT_3ec

2020. gada 18. aprīlis – 24. aprīlis

LAIKS

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
Ārkārtējo situāciju Latvijā
pagarina līdz 12. maijam

Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā
izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 12. maijam, 7. aprīlī
lēma Ministru kabinets. Ar mērķi
ierobežot vīrusa izplatību Latvijā
valdība iepriekš lēma no 13. marta
līdz 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuŗas laikā noteikta virkne ierobežojumu un
aizliegumu. Lai arī pēdējās dienās
tiek saskatīts zināms progress cīņā
ar slimību, valdība nolēma ārkārtējo situāciju Latvijā pagarināta
par nepilnu mēnesi. Pēc valdības
sēdes Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) žurnālistiem atzina, ka situācija ar vīrusa izplatību
Latvijā ir vērtējama kā kopumā
stabila, turklāt, salīdzinot ar vīrusa
izplatību citās valstīs, Latvija “izskatās labi”. “Taču mēs nevaram
atslābt, jo vīrusa pandēmija joprojām plosās. Pēc konsultācijām ar
epidemiologiem un speciālistiem,
valdība pieņēma lēmumu pagarināt ārkārtējo situāciju valstī līdz
12. maijam. Tas nozīmē, ka mēs
nepastiprinām ierobežojumus, bet
arī tos nemīkstinām,” sacīja Ministru prezidents.
***
Latvijā modelē
vīrusa attīstības scēnārijus
Lai arī Latvija, salīdzinot ar citām valstīm, Covid-19 saslimstības skaitļos izskatās labi, jāgatavojas arī sliktākiem scēnārijiem.
To atzīst arī Veselības ministrijā,
kuŗā sadarbībā ar speciālistiem
un dažādiem dienestiem izstrādāti četri situācijas attīstības scēnāriji. Tik straujš smagi saslimušu
cilvēku skaits, ka slimnīcās nav
vietu, nav mediķu, zāļu, un nav arī
pietiekamas sociālā atbalsta sistēmas. Tas ir galēji sliktākais vīrusa
izplatības scenārijs, ar ko rēķinās
arī Latvijā, taču cer no tā izvairīties. Veselības ministre Ilze Viņķele (A/P) skaidro: “Šeit nav vietas
māņticībai. Kādreiz šķiet, ai, ja es
par to nedomāšu, tas nenotiks.
Mēs nedrīkstam tā darīt! Manos
pienākumos ir padomāt, vai mēs
varam uztaisīt to pagaidu slimnīcu, un tad cerēt, ka mums to
slimnīcu nevajadzēs izmantot.“
Veselības ministrijas paspārnē ir
izstrādāti četri scēnāriji, kā situācija varētu attīstīties un kā rīkoties.
Kuŗā brīdī vairāk iesaistīt, piemēram,
armiju un citus papildspēkus.
***
ASV pētnieki prognozē
par vīrusu Latvijā
Latvijā vīrusa nāves gadījumu
augstākais punkts tiek prognozēts
aprīļa beigās, kad mirstība var sasniegt vairākus desmitus cilvēku
dienā, liecina ASV pētniecības
centra Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME) publicētie
dati. Viņu izstrādātais matēmatiskais modelis paredz, ka gultasvie-”
tu Latvijas slimnīcās nepietrūks
pat tad, kad epidēmija atradīsies
savā zenītā. IHME ir Vašingtonas
pavalsts universitātes pētnieciskā
nodaļa, kas speciālizējas medicīnas statistikas datu apstrādē un to

matēmatisko modeļu veidošanā.
Mājaslapā ir pieejama gan Covid-19
izplatības globālā prognoze, gan
to projekcijas, par pamatu ņemot
atsevišķas valstis, tai skaitā arī Latviju. Matēmatiskais simulācijas
modelis uzskaita trīs iespējamos
scēnārijus – labāko gadījumu, sliktāko gadījumu un visvairāk iespējamo gadījumu ar atrunu, ka modelī tiek ievadīti jaunākie pieejamie dati, ieskaitot valdības veiktos
ierobežošanas pasākumus, kas var
mainīties ik dienas.
***
Hakatonā trešo vietu iegūst
latvietes vadīta komanda
Hakatonā The Global Hack,
kuŗā kopumā piedalījās gandrīz
12 000 cilvēku no 100 pasaules
valstīm, trešo vietu ieguvusi latvietes vadīta komanda, aģentūru
LETA informēja hakatona organizētāji. (Hakatons jeb technoloģiju maratons ir pasākums, kas
ilgst 48 stundas. Tā mērķis ir izveidot jaunas komandas un radīt
jaunus technoloģiskus risinājumus. Sākotnēji katrs, kuram ir biznesa ideja, prezentē tās pārējiem
dalībniekiem. – Red.).

Ieva Sibilla Strupule
Komanda Material Mapper, ko
vadīja Ieva Sibilla Strupule, tika
apbalvota ar 15 000 eiro turpmākajai projekta attīstībai. Komanda
izstrādāja mākslīgā intelekta tirgus izpētes rīku, kas, balstoties uz
aptaujām un padziļinātām klātienes intervijām, palīdz aprēķināt
atkalizmantojamo būvgružu pieejamību, kas rodas Norvēģijas nekustamā īpašuma attīstītāju, pašvaldību, pārstrādes un celtniecības uzņēmumu darbības rezultātā. Hakatona piedalījās kopumā
507 komandas, kas izstrādāja innovatīvas idejas, kuŗas būtu ātri
integrējamas un potenciāli varētu
mazināt koronavīrusa radīto krizes situāciju. Tiešsaistes pasākumu
līdzorganizēja arī Latvijas radošie
spēki, kas ar Swedbank atbalstu
veidoja hakatona ekonomikas un
vides novirzienus. Kopumā 48
stundu ilgajā hakatonā tika piedāvātas 1032 idejas, lai atrisinātu
ekonomikas, veselības aprūpes,
vides un citu nozaru sarežģījumus.
***
Latvija paraksta Mediju brīvības
koalicijas paziņojumu
Latvija parakstījusi Mediju brīvības koalicijas Izpildgrupas paziņojumu Tajā visas valstis ir aicinātas aizsargāt piekļuvi brīviem
plašsaziņas līdzekļiem un atbalstīt
brīvu informācijas apmaiņu vīrusa pandēmijas laikā.
No paziņojuma. “Ņemot vērā
vīrusa pandēmiju, apakšā parakstījušies Mediju brīvības koalicijas
Izpildgrupas dalībnieki aicina vi-

sas valstis turpināt aizsargāt piekļuvi brīviem plašsaziņas līdzekļiem un atbalstīt brīvu informācijas
apmaiņu. Mēs atzīstam, ka pandēmija rada ievērojamus draudus
sabiedrības veselībai visā pasaulē.
Tas ir rosinājis valdības ieviest ārkārtas pasākumus, lai aizsargātu
savu valstu pilsoņu veselību un
drošību. Šajā sakarībā mēs vēlreiz
apliecinām mediju brīvības milzīgo nozīmi. (..) Mēs saglabājam
apņēmību atbalstīt valdības, tām
veicot pasākumus mediju brīvības
aizsardzībai. Mēs mudinām valdības turpināt garantēt mediju brīvību un neatkarību, žurnālistu un
citu mediju darbinieku drošību un
atturēties no pārmērīgu ierobežojumu ieviešanas cīņā pret vīrusa
izplatību.
Parakstītāji: Latvija, Apvienotā
Karaliste, Amerikas Savienotās
Valstis, Kanada, Nīderlande un
Vācija. Mediju brīvības koalicija
dibināta 2019. gada jūlijā Globālās
mediju brīvības konferences laikā
Londonā.
***
Latviešu padomdevēja
misijā Ukrainā
7. aprīlī Ministru kabinets atbalstīja četru civīlo ekspertu – Raimonda Deičmaņa, Evas Ikaunieces, Raimonda Koptenkova un
Oskara Kastēna – dalības laika
pagarināšanu Eiropas Savienības
(ES) Padomdevēja misijā civīlā
drošības sektora reformām Ukrainā (European Union Advisory
Mission (EUAM) Ukraine). R. Deičmaņa un E. Ikaunieces dalības
laiks pagarināts līdz 2021. gada
2. jūnijam, savukārt R. Koptenkovam un O. Kastēnam – līdz
2021. gada 31. jūlijam. Šobrīd no
Latvijas šajā misijā piedalās deviņi civīlie eksperti. ES Padomdevēja misija Ukrainā tika izveidota
2014. gadā, lai sniegtu atbalstu
Ukrainai civīlā drošības sektora
reformu jomā, un misijai ir svarīgi
tās uzdevumus īstenot arī vīrusa
pandēmijas laikā.
***
Diasporas mediķiem
atvieglos prasības darbības
atjaunošanai Latvijā
Cerībā piesaistīt darbam Latvijā
pašreiz ārzemēs strādājošos latviešu mediķus, Veselības ministrija ir
sagatavojusi vairākus grozījumus
normatīvajos aktos, lai šiem profesionāļiem atvieglotu prasības
darbības atjaunošanai Latvijā.
Priekšlikumi jau izskatīti Valsts
sekretāru sanāksmē.

Priekšlikumu vidū ir plāns atvieglot kārtību reģistrācijai Ārstniecības personu un ārstniecības
atbalsta personu reģistrā. Ja ārstniecības persona ar Latvijā iegūtu
diplomu no aizdvadītajiem pieciem gadiem vismaz trīs gadus ir
strādājusi savā profesijā Eiropas
Ekonomikas zonas dalībvalstī vai
Šveicē un vēlēsies turpināt strādāt
Latvijā, mediķim būs jāiesniedz
Veselības inspekcijā noteikti apliecinājumi par savu profesionālo
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“Krizes laikā
uzlabosim savu dzīves
kvalitāti...”
Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga abās prezidentūrās iedvesmoja sabiedrību uz lieliem darbiem nākotnes labā. Viņai nebija jābaidās, ka neatradīs vārdus,
ko teikt tautai. Spilgtu, iedvesmojošu uzrunu klausījāmies
2001. gada 29. jūlijā Dziesmu
svētku noslēgumā. Tagad līdzīga
uzruna jā- saka daudz retinātākai
un attāli-nātākai publikai. Žurnāls
Sestdiena publicējis Vairas VīķesFreibergas pārdomas par vīrusa izraisīto pandēmiju un kur ņemt
spēkus ārkārtas situācijas pārvarēšanai. Mūsu lasītāju ieskatam
daži fragmenti no intervijas.
Ļoti baidos, ka pasaules līmenī vīrusa ietekme uz ekonomiku būs
ārkārtīgi smaga. Mēs vēl nezinām, bet ceram, ka šai pandēmijai,
līdzīgi gripas epidēmijām, būtu jābeidzas. Redzam, ka vairākās
valstīs infekcijas izplatīšanās līkne iet uz leju. Tas vieš cerības.
Tomēr daudzās zemēs līkne vēl tikai iet uz augšu, starptautiskie
ceļojumi nenotiek, lidsabiedrības bankrotē, simtiem tūkstošu cilvēku paliek bez darba. Tas viss atstās smagas sekas katras valsts
ekonomikā, un – kas ir visbiedējošākais, tas varētu atstāt iespaidu
uz spēku samēru pasaulē. (..)
Tagad mums ir piespiedu pašizolācija. Tā jāsaprot tādā nozīmē,
ka jo efektīvāk mēs sekosim norādījumiem, jo drīzāk varam cerēt,
ka infekcijas izplatīšanās aktīvajai fazei pienāks gals. Tad tu no
dienas uz dienu vienkārši dari, kas darāms un pielāgojies apstākļiem. (..) Es ieteiktu katram izstrādāt programmu katrai dienai – ko es šodien paveikšu – un dzīvot no dienas uz dienu. Jo
nākotnē ir daudz nezināmā un ar savu kreņķēšanos mēs tajā neko
neuzlabosim. Uzlabosim savu dzīves kvalitāti. Tiem, kuŗi to spēj
un kuŗus tas interesē, es ieteiktu meditēt, koncentrēties uz kaut ko.
Kad biju bērns, mana māte bija ielikta slimnīcā pēc brālīša piedzimšanas. Es jutos vientuļa, arī fiziski nebiju vesela, ēdiens bija
ļoti slikts... Bija iespēja iet dārzā. Gāju un skatījos, kā plaukst ziedi.
Brīnījos par tulpēm – tās sāk ar zaļiem pumpuriem, bet nākamajā
rītā ir sarkana tulpe. Tā koncentrēšanās uz kaut ko dzīvu un skaistu mani droši vien izglāba no krišanas depresijā, kas manu fizisko
stāvokli būtu tikai pasliktinājusi. Vērot kā pumpuri plaukst, es
ieteiktu ikvienam. (..)
Tagad valstīm jāpieņem visdažādākie mēri, kā cilvēkiem izdzīvot. Tas, kas tagad notiek, būtībā ir bezprecedenta gadījums.
Vairai Vīķei-Freibergai tika jautāts, vai viņa redz kādu izeju?
Mēs nevaram bezgalīgi turpināt pašizolācijas režīmu. Kādam ir
jāturpina strādāt – ārstiem, māsiņām, feldšeriem, bēru namiem,
arī pārtikas veikaliem un tā tālāk. Bet ir jādomā arī par to, kuŗas
citas dzīves sfēras pēc iespējas ātrāk jāatdzīvina, kuŗām ir jāatsāk
darboties, lai arī tām joprojām zināms infekcijas risks varētu pastāvēt, darot visu iespējamo, lai no tās izvairītos. Daudz kas būs
jāpārvērtē, daudz kas būs jāmaina. Būs jādomā par veselības aprūpes sistēmām, par rezervēm krizes situācijās. Mūsdienās pasaules un valstu līmenī mums būs nopietnāk jādomā par rezervju
uzkrāšanu un reakcijas veidu uz dažādām katastrofām, kuŗas mēs
diemžēl nevaram paredzēt. (..)
Tagad mums būtu prātīgi atteikties no rokasspiediena. Var pamāt ar galvu vai paklanīties kā vecos laikos. Var jau sasveicināties
un izrādīt draudzību arī bez fiziska kontakta.
Ja jūs tagad atkal stāvētu Dziesmu svētku estrādē un jums
priekšā stāvētu tauta, visi divu metru attālumā cita no cita, –
ko jūs viņiem teiktu?
Es viņiem atkal teiktu, ka viņi ir stipri, jo tā ir taisnība! Mēs varam pateikties mūsu senčiem par to, ka viņiem bija drosme un izturība visu pārdzīvot – tāpēc, ka viņi bija garīgi stipri un viņiem
bija dzīvotgriba. Mums ir tikai jāseko viņu pēdās un jāatceras, ka
mums katram ir vairāk spēka un stipruma, nekā mēs to parasti
jūtam. Krizes situācijās vairāk nekā gludi noritošajā ikdienā ir
jāsmeļas savā iekšējā spēkā.
darbību ārvalstīs. To varēs darīt arī
attālināti, vēl atrodoties ārpus Latvijas. Ja ar dokumentiem viss būs
kārtībā, sākt strādāt varēs uzreiz
pēc atgriešanās. Iepriekš mediķu
atgriešanos apgrūtināja tā saucamais “reģistra eksāmens”. Veselības ministrijā cer, ka atteikšanās
no tā būs pozitīvs stimuls augsti
kvalificētiem veselības aprūpes
speciālistiem atgriezties Latvijā.

***
Rosina sadalīt Latvijas territoriju
Partiju apvienības Jaunā vienotība līderis Arvils Ašeradens piedāvā Latvijas territoriju Administrātīvi territoriālās reformas
(ATR) rezultātā iedalīt četros administrātīvo territoriju veidos.
(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
(Turpināts no 9. lpp.)

Arvils Ašaradens // Foto: LETA
Deputāts iesniedzis priekšlikumus Administrātīvo territoriju un
apdzīvoto vietu likuma trešajam
lasījumam, rosinot ieviest citādāku
Latvijas territoriju administrātīvo
dalījumu. Saskaņā ar viņa piedāvājumu par lielajām pilsētām būtu
atzīstama Rīga un Jūrmala. Ašeradens rosina noteikt, ka lielās pilsētas ir pilsētas ar attīstītu komercdarbību, transporta un komunālo
saimniecību, sociālo infrastruktūru un nozīmīgu sabiedrisko pakalpojumu iestāžu kompleksu,
kuŗai valsts attīstības plānošanas
dokumentos noteikts nacionālās
nozīmes attīstības centra statuss,
un kuŗā ir vismaz 20 000 pastāvīgo
iedzīvotāju.
***
Krizes laikā uzlabojas
senioru datorprasmes
Pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas lielākā daļa Rīgas aktīvo
senioru aliances (RASA) biedru
veiksmīgi likuši lietā savas varbūt
agrāk arī neizmantotas datora
prasmes, ziņo TV3 raidījums “900
sekundes”.

“Es neesmu sastapusies ar tādu
cilvēku, kas nu absolūti neko nezinātu. Un arī tiem nezinīšiem,
tiem jau atkal ir bērni un tuvi radi,
kas palīdz. Kursi, ko mēs no RASA
apmeklējām, arī daudz ko dod,”
raidījumam stāsta seniore Vija
Lukševica. Aktīvāku tīmeklī pieejamo pakalpojumu izmantošanu
senioru vidū apliecina arī Baltijas
valstīs veikta aptauja.

beigās šo vietu pārņēma Jezuītu
ordenis, kas uzbūvēja dzirnavas
un saimniecības ēkas. Izpētes darbi notika vietā, kura 1695. gada
plānos iezīmēta kā Mazjumpravas
muižas saimniecības ēka, kuŗā
vēlāk bija krogs.
***
Krievijā apgānīts represēto
latviešu piemineklis
Krievijā, Intas pilsētā, apgānīts
Staļina režīma represijās bojā gājušo Latvijas pilsoņu piemineklis,
tā liecina ārlietu ministra Edgara
Rinkēviča paziņojums sociālajā
vietnē Facebook.
Saņemot informāciju par pieminekļa apgānīšanu, Latvijas vēstniecība Maskavā iesniegusi Krievijai notu, pieprasot nodrošināt
pienācīgu cieņu represēto piemineklim, kā to paredz starpvalstu
līgums. Piemineklis “Dzimtenei”
Intas pilsētā Komi Republikā atrodas represēto atdusas vietā, Intas
Austrumu kapsētā. Piemineklis
tika atklāts 1956. gadā, tā autors ir
represētais latviešu tēlnieks Eduards Sidrabs. Piemineklī atveidotais sievietes tēls latviešu tautas
tērpā ilgus gadus bijis pret latviešu tautu vērsto represijas upuŗu
piemiņas simbols. Tas ir pirmais
piemineklis, kas PSRS territorijā ir
uzcelts, lai iemūžinātu komūnistiskā režīma represiju nevainīgo upuru piemiņu. Intas piemineklis ir viens no objektiem, ar
kuŗu tika sāktas Latvijas aktīvitātes
latviešu represēto piemiņas vietu
apzināšanā un saglabāšanā Krievijā saskaņā ar 2008. gadā noslēgto
Latvijas un Krievijas starpvalstu
vienošanos par kapu statusu. Šī
vienošanās paredz abu pušu kaŗa
un represiju upuŗu piemiņas saglabāšanu un piemiņas vietu iekārtošanu abās valstīs. Piemineklis
tika restaurēts 2012. gada augustā.
***
Ušakova atstādināšana
no mēra amata bijusi tiesiska
Administrātīvā rajona tiesa noraidīja bijušā Rīgas mēra Nila
Ušakova (Saskaņa) sūdzību par
viņa atstādināšanu no Rīgas domes priekšsēža amata pienākumu
pildīšanas un atzina viņa atstādināšanu par tiesisku.

Īpaša nozīme bija Mikrofona aptaujas dziesmām latviešu valodā.
Raidījuma šķietamajā izklaides
formātā iekļāvās arī filozofiskas
un sociāli nozīmīgas temas, ar ko
populārā pārraide sasniedza ļoti
plašu klausītāju loku un veidoja
spēcīgu fonu tālākajiem Atmodas
notikumiem. Apzināti veidots kā
izklaidējošs, brīvāka formāta raidījums ar mērķi piesaistīt plašu
auditoriju, Mikrofons prata ietvert
arī sabiedrībā svarīgas temas un,
viņaprāt, tādējādi pielika arī savu
roku Atmodas veicināšanā.
Viens no skandalozākajiem Mikrofona raidījumiem izskanēja
1988. gada 24. martā. Tajā pieminēja deportācijas, skanēja Lidijas
Lasmanes-Doroņinas balss. Radio
fonotēkā par šo ierakstu saglabājušās atmiņas gadu vēlāk, kad
ētera groži jau bija krietni vaļīgāki.
Mikrofona spēks bija tā veidotāju
personībās, saka Gundars Venens,
kuŗš kā raidījuma mūzikas redaktors no 1983. līdz 1988. gadam
dzirdēja visus Mikrofona raidījumus. Viņš uzsver: Mikrofons atļāvās cilāt tematus, kuŗi ļodzīja Padomju Savienības publisko tēlu.
Īpaša loma Mikrofona vēsturē ir
ikgadējai dziesmu aptaujai, kas
kļuva par visa raidījuma zīmolu.
Mikrofona redakcijas vadītājs Kārlis Grīnbergs piebilst – šīs dziesmas latviešu valodā bija liels spēka
avots laikā, kad apkārt valdīja
izteikti pārkrievošanas centieni.
***
Ēterā atgriežas “dzīvie”
studijas koncerti
Atbalstot Latvijas mūziķus un
komponistus, Latvijas Radio 3 –
Klasika atsāk “dzīvo” koncertu ciklu Latvijas Radio 1. studijā. Jau Otrajās Lieldienās, īpašu teātŗa mūzikas koncertu “Viens pats studijā”
sniedza Maestro Raimonds Pauls.

***
Pabeigta archeoloģiskā izpēte
Mazjumpravas muižas territorijā
Rīdzinieki, kuŗi dodas pastaigās
pa Ķengaraga promenādi, būs pamanījuši rosību kādreizējās Mazjumpravas muižas territorijā Rumbulā. Archeologi beiguši izpēti Nils Ušakovs
drupās.
Tiesas ieskatā Ušakova atstādināšana no mēra amata pienākuTāpat šopavasar koncertserijā
mu pildīšanas bija nepieciešama, piedalīsies pianisti Agnese Egliņa,
samērīga un atbilstoša konsta- Edgars Cīrulis, Vestards Šimkus
tētajiem pārkāpumiem.
un citi mākslinieki. 1. studijas koncerti pirmdienas vakaros pulk***
sten 18 būs klausāmi “Latvijas
Mikrofons no Amerikas balss
Radio 3 – Klasika”. Raimonds
slāpētāja kļuva par
Pauls koncertā “Viens pats studijā”
Muižas ēkas iekonservētās drutautas vienotāju
atskaņoja Dailes teātra simtgadei
pas
Lai gan leģendārais Latvijas veltītu programmu. Skanēja meRadio raidījums Mikrofons 1965. lodijas no tādām izcilām teātra
Mazjumpravas muižas territori- gadā tika veidots ar mērķi aizvili- izrādēm kā “Īsa pamācība mīlējas vēsture sākās 13. gadsimtā, kad nāt padomju klausītājus prom no šanā”, “Šerloks Holmss”, “Elizabete.
bīskaps Alberts piešķīra daļu no “kaitnieciskās” raidstacijas Ame- Anglijas karaliene”, “Visi koki dieRīgas apkaimes zemēm un cie- rikas balss, laika gaitā tieši Mikro- va doti”, “Meža gulbji”, “Leģenda
miem cisterciešu klostera māsām. fons izrādījās tas, ap kuŗu tauta par Zaļo jumpravu”, “Grāfs Monte
Pēc Livonijas kaŗa 16. gadsimta saliedējās.
Kristo” un citām.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
IGAUNIJA. Saistībā ar koronavīrusa izplatību Igaunijā,
Latvijas vēstniecības Igaunijā Konsulārā nodaļa no 2020. gada 13.
marta līdz turpmākam paziņojumam sniedz tikai tos konsulāros
pakalpojumus, kas nodrošināmi attālināti. Turpmākai saziņai ar
vēstniecību izmantojiet mūsu kontaktinformāciju: Embassy.Estonia@
mfa.gov.lv un (+372) 627 78 50. Dažādu pakalpojumu nodrošināšanai
lūdzam izmantot www.latvija.lv iespējas.
LIETUVA. Lietuvas valdība lēmusi, ka tiek pagarināts
karantīnas režīms līdz 27. aprīļa plkst.23.59.Paliek spēkā jau iepriekš
noteiktie ierobežojumi, ar kuŗiem lūdzam Latvijas valstspiederīgos
rēķināties. Jau no 1.aprīļa Latvijas un Lietuvas robežas šķērsošana
privātajam autotransportam un fiziskām personām atļauta tikai
robežpunktā Soločiai-Grenctāle. Paliek spēkā aizliegums veikt
pasažieŗu pārvadājumus uz Lietuvu ar kuģiem un prāmjiem, izņemot
prāmju maršrutu Ķīle-Klaipēda-Ķīle vai ar Iekšlietu ministrijas
atļauju. Tiek aizliegti arī pasažieŗu avioreisi uz Lietuvas lidostām un
no tām, izņemot reisus ar īpašām Satiksmes un Ārlietu ministrijas
atļaujām.
UZBEKISTĀNA. Uzbekistānas Televīzijas producentu
grupa Twins Media Productions sadarbībā ar Latvijas vēstniecību
Uzbekistānā un Latvijas Institūtu ir sagatavojusi raidījumu ciklu
Travel Food - Latvia, kas veltīts mūsu zemes kulinārijas tradicijām un
izcilajiem pavāriem. Projekta mērķis – populārizēt Latviju
Uzbekistānā tūrisma paplašināšanas nolūkos un aktīvizēt Latvijas un
Uzbekistānas tūrisma industrijas uzņēmēju sadarbību. Radošā
Uzbekistānas televīzijas grupa ceļojumā pa Latviju veica filmēšanu
atpazīstamākajos un populārākajos gastronomiskajos objektos,
intervējot labākos Latvijas pavārus un konditorus, kā arī iepazīstinot
skatītājus ar Latvijas sadzīves tradicijām, kultūrvēsturisko mantojumu, architektūras un dabas pieminekļiem.
***
Dace un Enriko Pecolli
Rīgā plāno atvērt
Iluzionisma teātri un mūzeju
Bijušā kinoteātra Liesma telpās
iluzionisti Dace un Enriko Pecolli
plāno atvērt Brīnumu mūzeju un
Burvju triku teātri, kurā uzstāsies
ar savām izrādēm, kā arī nākotnē
viesosies citi pasaulē atzīti iluzionisti, informē mākslinieki.

Dace un Enriko Pecolli
Lai īstenotu ieceri, mākslinieki
ir sākuši financējuma kampaņu,
aicinot ikvienu, kam tuva ir šī iecere, sniegt savu atbalstu. Vienlaikus mākslinieki uzsver, ka interesenti tiks gaidīti arī uz palīgdarbiem un teātŗa atjaunošanu.
“Mērķis ir radīt teātri, kuŗā ne
tikai atdzīvotos labākās iluzionisma tradicijas, bet vienlaikus radīt
kultūras un mākslas telpu, kuŗu
katrs Latvijas iedzīvotājs uztvertu
kā “savu”,” preses paziņojumā raksta Dace un Enriko Pecolli. Šobrīd
pasaulē darbojas vairāki burvju
mākslai veltīti mūzeji, no kuŗiem
nemainīgi par prestižāko un
slavenāko tiek uzskatīts Holivudā
esošais Magic Castle. Lai arī Latvijā
ir spēcīgas iluzionisma tradīcijas,
šāda tipa teātŗa un mūzeja nav ne
tikai Baltijā, bet visā Austrumeiropā. Plānots, ka 530 kvadrātmetrus plašajās telpās divos stāvos
atradīsies iluzionisma teātris ar
300 sēdvietām, kā arī burvju triku
veikals, burvju triku klubs, kuŗā
notiks triku un teātra apmācības –
semināri, lekcijas, darbnīcas, kā
arī brīnumu mūzejs. Iluzionisti
Dace un Enriko Pecolli stāsta, ka
šī iecere ir viņu divdesmit gadus
lolots sapnis, kuŗš šobrīd ir
apstājies.

***
Arī pandēmijas laikā
mākslas dzīve turpinās
Izstāžu un mākslas dzīve nav
pārcēlusies tikai uz virtuālo pasauli. Rīgas centrā – grāmatu
namā “Valters un Rapa” – atklāta
jauna izstāde, ko var apmeklēt
jebkuŗš interesents. Tiesa gan –
mākslinieka Andreja Bovtoviča
“Torņakalna stāsti” aplūkojami
tikai ievērojot distanci, skatītājiem
citam no cita pa grāmatu namu
pārvietojoties divu metru attālumā un tikai darba dienās – no
pulksten 10 līdz 18.
Mākslinieks teic, ka šo izstādi
velta dzimtajai Pārdaugavai: “Šie
iedvesmas pilnie stāsti joprojām ir
atrodami dabā un pilsētā, tie ne
tikai aizved atpakaļ notikumos,
kas reiz bijuši, tie stāsta arī šodienas stāstus”. Mākslinieks jaunajos
izstādes darbos rotaļājas ar laiku,
ar pieredzi, ar savu īpašo redzējumu.
***
Rolands Tjarve Mūžībā
11. aprīlī Mūžībā devies ilggadējais Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) Komūnikācijas studiju nodaļas lektors,
žurnālists, bijušais Latvijas Televīzijas (LTV) ģenerāldirektors un
mediju eksperts Rolands Tjarve.
Tjarve dzimis 1966. gada 20. martā Bauskā.
1991. gadā beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes
žurnālistikas nodaļu. Laikā no
1997. gada līdz 1998. gadam LU
SZF ieguvis maģistra gradu komūnikācijas zinātnēs, bet no 2000.
gada līdz 2011. gadam studējis LU
SZF komūnikācijas zinātnes doktora studiju programmā un bijis
komūnikācijas zinātnes doktora
zinātniskā grada pretendents.
Darba gaitas LU SZF kā lektors
sācis 2003. gadā un turpinājis līdz
pat šim laikam.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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L AIKU UN VIETU MIJĀS
JURIS
LORENCS
Tā nu ir iznācis, ka latvieši joprojām izmētāti pa visu pasauli –
no Kalifornijas Amerikas rietumos līdz pat Sibirijas plašumiem
Krievijas austrumos. Pa vidu –
Latvija, Rīga, mūsu latviskās pasaules centrs. Tā ir mūsu bagātība – prast svešvalodas, pazīt pasauli labāk nekā lielās tautas. Mēs
zinām, kā runāt ar darba devēju
angli un kā strīdēties par polītiku
ar vācieti vai krievu. Manā dzimtajā Lubānā, kapu svētkos, kas
tiek atzīmēti jūlija nogalē, es satieku radus un draugus, kuŗi patlaban dzīvo un strādā Anglijā,
Īrijā, Beļģijā, Vācijā, Zviedrijā un
Norvēģijā. Viņi ir jaunā aizbraucēju paaudze, cilvēki “līdz sešdesmit”. Neviens nav pametis Latviju
pavisam, vienkārši bagātā “vecā
Eiropa” devusi iespēju strādāt
un nopelnīt. Un mēs pļāpājam
par visu un neko – kāpēc zviedriem tā garšo gaļas bumbiņas jeb
“meatballs”, vai tiešām ziemeļbrieži ir tik maziņi, cik maksā
cigaretes Anglijā un cik Norvēģijā šņabis. Bet es jau zinu, par ko
runās cilvēki šajos kapu svētkos –
par koronavīrusa epidēmiju. Un
stāstīs, salīdzinās dažādas zemes, minēs piemērus no dzīves.
Ja šī saruna notiktu šodien, Lieldienu svētdienā, tad visi būtu
vienisprātis – Latvija pārbaudījumu ar Covid 19 vīrusu vismaz
pagaidām ir izturējusi godam.
Latvijā ir salīdzinoši maz inficēto un tikai daži nāves gadījumi.

Latvija turas un krāso olas
Turklāt valstī nav ieviesta absolūtā karantīna. Ir atvērti veikali,
cilvēki ietur maltīti kafejnīcās
(protams, ievērojot distancēšanās nosacījumus), parkos redz
skrējējus un vingrotājus. Saslimušo skaita pieaugums Latvijā
patlaban ir lineārs jeb vienmērīgs – ap 30 jaunu pacientu dienā. Bet ko nozīmē lineāra līkne?
Paredzamību un prognozējamību, kas epidēmijas apstākļos
ir ļoti svarīgi. Pieņemsim, ka
Latvijā reālizējas “vidējais scenārijs” un dienā inficējas, piemēram, 30 cilvēku. Tā kā vidējais
atveseļošanās ilgums no Covid-19
ir aptuveni mēnesis, tad viegli
aprēķināt, ka vienā brīdī valstī
iestājas piesātinājums, respektīvi – no jauna saslimušo skaits
līdzinās atlabušo skaitam. Bet
tas gadījumā, ja viss notiek kā
līdz šim, ja vīrusa izplatību izdodas kontrolēt.
Bet kā pasaules valstis izskatās
salīdzinājumos? Kopš karantīnas
pasākumu ieviešanas Eiropā pagājis mēnesis, tāpēc pirmos secinājumus jau iespējams izteikt.
Taču skaitļiem par slimības izplatību jāpieiet uzmanīgi. Es pats
vairāk uzticos statistiskiem datiem, rēķinātiem uz iedzīvotāju
skaitu. Lūk, dažas valstis, kas varētu interesēt latviešus – pārbaudīto skaits, atklātās inficēšanās un
nāves gadījumi uz vienu miljonu cilvēku . Veiktas pārbaudes:
ASV – 8500, Kanada – 12 000,

Vācija – 16 000, Apvienotā Karalistē – 5200, Zviedrija – 5500, Latvija – 15 000. Inficētie: ASV – 1700,
Kanada – 650, Vācija – 1500, Apvienotā Karaliste – 1250, Zviedrija – 1000, Latvija – 350. Mirušie:
ASV – 70, Kanada – 20, Vācija –
36, Apvienotā Karaliste – 160,
Zviedrija – 90, Latvija – 3. Tie ir
12. aprīļa dati. Kā redzam, Latvijā
ir mazāk inficēto un nāves gadījumu nekā citur pasaulē, bet
testu ziņā atpaliekam tikai no
Vācijas. Kā skaidrot šo Latvijas
veiksmes stāstu? Vispirms jau
jāpateicas gudriem un tālredzīgiem mediķiem. Valdībai, kas ieklausījās ekspertu padomos un
spēja savlaicīgi pieņemt vajadzīgos lēmumus. Organizētiem, disciplinētiem cilvēkiem, kuŗi seko
ārstu un varas iestāžu norādījumiem. Neapšaubāmi sava loma
ir arī Latvijas retajai apdzīvotībai. Daudzi šajā epidēmijas laikā
pametuši Rīgu, pārcēlušies uz
laukiem un mazpilsētām. Ātrs
mobilais internets, kas dod iespēju strādāt attālināti, pieejams
katrā Latvijas nostūrī. Lietuvā
testēšanas, saslimstības un mirstības rādītāji ir līdzīgi Latvijai, savukārt Igaunijā inficēto ir krietni vairāk. Nelaimīgas sagadīšanās
dēļ mūsu ziemeļu kaimiņvalstī
vīrusu ievazāja italiešu volejbola
komanda no Milānas, kas marta
sākumā viesojās Igaunijas lielākajā salā Sāremā. Izolētā sala, kas
epidēmijas laikā būtu varējusi

archibīskapu, nesēž dievnamā,
bet pie televizoru ekrāniem.
Sprediķa tēma – pēc Lielās piektdienas nāk Lieldienu svētdiena
ar Kristus augšāmcelšanos. Dzīvība uzvar, un arī šis pārbaudījums reiz beigsies. Lieldienu rītā
tautu uzrunāja prezidents Egils
Levits. Cita starpā viņš teica, ka
“šis laiks savu dziļāko ietekmi
atstās tieši uz mūsu vērtībām, uz
mūsu pasaules uztveri. Un es domāju, ka šī ietekme būs pozitīva.
Mēs labāk apzināsimies, cik dzīve un dzīvība, un viss ierastais
un pierastais ir trausls. Tas ļaus
mums vairāk apzināties dzīves
vienreizējību un vērtību.” Cik
precīzi vārdi! Savukārt par humoru parūpējās premjers Krišjānis Kariņš, televīzijā aicinot:
“Krāsojam olas, rādam viens otram
savas olas. Izdomājam kreatīvi
un radoši, kā mēs varam sasisties
arī attālināti. Novēlu visiem priecīgas un veselīgas Lieldienas!”
Rietumos uzaugušais polītiķis ģimenē un svētdienas skolā ir apguvis izcili labu latviešu valodu.
Tomēr izrādās, ka viņam pietrūkst “pagalma valodas”, žargona, kādā zināmā vecumā runā
sētas puikas. Lai nu kā, bet teiciens “rādam viens otram savas
olas” izraisīja lielu jautrību un
jau kļuvis par folkloru. Un labi,
ka tā! Ne velti dakteri saka, ka
humors un smiekli stiprinot imunitāti.

Nebeidzamā saruna

KĀRLIS
STREIPS
2020. gada Lieldienas nu ir pagājušas. Man galvenais notikums
šajā Lieldienās bija piedalīšanās
Svētā Glābēja anglikāņu draudzes dievkalpojumā. Protams,
draudze pulcējās virtuāli. Lielajā
Piektdienā kopīgi lasījām pasiju
no Jāņa evaņģelija, man bija
teicēja loma. Svētdien lasījums
bija no Mateja evaņģelija. Mūsu
baznīcā salīdzinoši nesen sāka
strādāt jauna mācītāja Elīza Zikmane. Dzimusi Jelgavā. Viņa ir
viena no tām sievietēm, kuŗas
savulaik sevī ir sajutušas aicinājumu kalpot baznīcā un ieguvušas teoloģisko izglītību, bet
Latvijas Evaņģeliski luteriskajā
baznīcā sievietes kalpot nedrīkst.
Tāpēc mācītāja Zikmane kalpošanu sāka Lielbritanijā, draudzē,
kuŗu savulaik vadīja mūsu baznīcas iepriekšējā mācītāja Jāna
Jēruma-Grīnberga.
Lieldienu stāstu par ticību un
par brīnumu, lai arī virtuāli, man
Lieldienās uzklausīt baznīcā ir
svarīgi.
Taču – dzīve rit tālāk. Saeimai pēdējā pilnā plenārsēde bija 12. martā, pēc tam deputāti ir tikušies
atsevišķās telpās ar video savienojumu starp tām. Balsojumi ir
individuāli, katram deputātam paziņojot mutiski, ka ir par, pret vai
atturas. Pēdējā ārkārtas sēdē, kuŗu

kļūt par drošu patvērumu, kļuva
par īstu slimības perēkli.
Jāatzīst gan, ka statistika ne
vienmēr pilnībā raksturo reālo
situāciju. Testēšanas kritēriji katrā
valstī ir atšķirīgi. Dažviet pārbauda ikvienu, kuŗš to vēlas, citur – tikai cilvēkus ar izteiktiem
slimības simptomiem. Cik plašai
un cik biežai jābūt testēšanai –
uz to vēl neviens nav spējis atbildēt. Jo analīzes maksā naudu.
Turklāt cilvēks, kuŗam šodien
tests ir negatīvs, rīt jau var izrādīties inficēts. Latvijā bez maksas
pārbauda vien riska grupas – ceļotājus ar saslimšanas simptomiem, slimnieku kontaktpersonas un medicīnas darbiniekus.
Pārējiem, kuŗi vēlas pārliecināties par savu veselības stāvokli
vienkārši “drošības pēc”, jāšķiras
no 80 eiro jeb 90 ASV dolariem.
Ievērojama summa situācijā, kad
daudzi jau zaudējuši darbu. Kā
liecina bankas “Luminor” pētījums, tad 26% Latvijas iedzīvotāju
pietiek naudas uzkrājumu tikai
vienam mēnesim, 32% – diviem
mēnešiem, bet 22% – no trīs līdz
sešiem mēnešiem. Vairāk nekā
pusgadu ar saviem iekrājumiem
varētu izdzīvot 20% iedzīvotāju.
No šīm 2020. gada Lieldienām
man atmiņā paliks trīs cilvēki.
Vispirms jau archibīskaps Jānis
Vanags. Viņa sprediķis tukšajā
Rīgas Domā, teikts nevis no kanceles, bet gan no pults altāra
priekšā. Jo draudze, kas klausās

skatījos, pirmais balsojums līdz
ar to prasīja gandrīz pusstundu.
16. aprīlī savukārt Saeimai bija
kārtējā plenārsēde, un tajā deputāti
apsprieda dažādus kārtējus jautājumus, tajā skaitā, piemēram, grozījumus kredītiestāžu likumā, grozījumus likumā par aviāciju, kā
arī konkrēta nekustāmā īpašuma
atsavināšanu Ogrē sabiedrības vajadzībām. Bija paredzēts kārtējais
ikgada ziņojums no Latvijas tiesībsarga Juŗa Jansona par 2019. gadā
viņa vadītā biroja paveikto.
Taču fonā tam visam turpina
burbuļot jautājums, par kuŗu šķēpi mūsu valstī lauzti jau ļoti sen.
12. marta plenārsēde bija sestā
diena, kuŗā deputāti apsprieda administrātīvi territoriālo likumu
otrajā lasījumā. Kopumā deputāti
tam bija iesnieguši 316 priekšlikumus, kuŗus Saeima izskatīja vienu pēc otra, par katru bija gaŗākas vai īsākas debates, tad balsojums. 12. martā opozīcija tomēr
nolēma no tālākiem priekšlikumiem atteikties, un galu galā likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts ar 52 balsīm par un 12 pret.
Saskaņas deputāti un vairāki neatkarīgie deputāti balsojumu boikotēja, tāpēc piedalījās tikai 64 no
100 deputātiem. Darbs pie trešā
lasījuma jau ir sācies. 8. aprīlī tikās
Saeimas Administrātīvi territoriā-

lās reformas komisija. Žurnālistiem, Latvijas pašvaldību savienībai un citu organizāciju pārstāvjiem bija iespēja piedalīties sarunā ar videokonferences palīdzību. Komisija noraidīja vairākus
priekšlikumus par deputātu skaitu
dažādās pašvaldībās un nolēma
turpmāk sēdes tādā pašā virtuālā
variantā rīkot divreiz nedēļā. Opozīcijas deputāti iebilda, ka tas nozīmētu diskusijas kvalitātes samazināšanos, bet valdošā koalīcija ir
apņēmības pilna likumu pieņemt
jūnijā, tātad – gadu pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām. Te,
starp citu, varu pieminēt, ka Rīgas
domes ārkārtas vēlēšanas, kuŗas
bija paredzētas 6. jūnijā, gandrīz
noteikti tiks pārceltas uz vēlāku
datumu. Laikā kopš Rīgas domes
atlaišanas 25. februārī, pilsētu ir
vadījuši trīs iecelti administratori
no valdības ministrijām, kuŗi, cita
starpā, pagājušajā nedēļā beidzot
apstiprināja galvaspilsētas 2020.
gada budžetu.
Savukārt attiecībā uz administrātīvi territoriālo reformu, diskusijas vēl ir pusceļā. Aizgājušajās
brīvdienās Saeimas deputāts Arvils Ašeradens no partijas Jaunā
Vienotība nāca ar pavisam jaunu
priekšlikumu, kuŗā Latvijas territorija tiktu sadalīta četros administrātīvo territoriju veidos – lielas

pilsētas, lielas pilsētas ar novadu
territoriju, lielas pilsētas ar funkcionālu territoriju, kā arī novadi.
Tas būtu pavisam cits variants.
Otrajā lasījumā Saeima pieņēma
struktūru ar 40 novadiem un piecām lielām pilsētām – Rīgu, Daugavpili, Jūrmalu, Liepāju un Rēzekni. Pašreizējā struktūrā Latvijā
ir 110 novadi un deviņas lielās
(kādreiz republikas, bet tagad lielās) pilsētas. Opozīcija dikti centās
saglabāt statusu visām deviņām
pilsētām, tajā skaitā konstatējot,
ka pēc iedzīvotāju skaita ceturtā
lielākā pilsēta Latvijā ir Jelgava un
jautājot, vai Jelgava no saraksta
svītrota tāpēc, ka tur pie varas ir
Zaļo un Zemnieku savienība, kuŗa
Saeimā ir opozīcijā. Tāds pats
jautājums par Ventspili, kur saimnieko partija Latvijai un Ventspilij.
Taču koalīcija palika pie sava.
Nepārprotamas te ir divas lietas.
Pirmkārt, neatkarīgi no tā, cik
Latvijā ir novadu, Rīga ir viens
īsts nīlzirgs. Galvaspilsētā un ap to
ir koncentrēta ievērojama daļa
Latvijas tautsaimniecības un bagātības, un reformas to nemainīs
ne pa sprīdi.
Taču otra lieta ir tāda, ka 2009.
gadā izveidotā sistēma ar 110 novadiem izrādās esam brāķis. Likumā ir noteikts, ka novadā ir jābūt
vismaz 2000 iedzīvotājiem, un

patlaban ir četri novadi, kuŗi šo
prasību neapmierina. Mazākais ir
Baltinavas novads pie Krievijas
robežas Latgalē, tur dzīvo tikai ap
1300 cilvēku. Ir skaidrs, ka tik
mazs novads nevar pildīt visas
novadiem paredzētās funkcijas.
Vides Aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija veica plašas
konsultācijas pirms nonākt pie
40 novadiem. Daudzviet laukos ir
bažas, ka novada centrālā pilsēta
attīstīsies un perifērijas territorijas
nīks. Cilvēkiem būs grūti tikt uz
novada centru kārtot dažādas
darīšanas, jo sabiedriskā transporta sistēma un ceļu stāvoklis laukos
ir zem katras kritikas. Savulaik
Latvijā bija 26 rajoni ar vēlētām
rajona pašvaldībām un 522 vietējās pašvaldības. Iemesls novadu
veidošanai bija konkrētā cerība šīs
pašvaldības apvienot, lai tās būtu
stiprākas un spējīgākas. Izrādījās,
ne visas uz to bija spējīgas.
Kaut kad paredzamajā nākotnē
Saeima pieņems jaunu likumu, un
ar laiku visi pie tā pieradīs. Galvenais pēc tam būs intensīvi aprūpēt
periferiālās lauku territorijas, lai
arī tur cilvēki varētu baudīt cilvēcīgus dzīves apstākļus. Viegli nebūs, bet ir skaidrs, ka atstāt pašreizējo sistēmu vairs nevar.
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2020. gada 18. aprīlis – 24. aprīlis

Šlāgeŗozola atvases viņpus okeānam
Čikāgas Piecīši. Ilmārs Dzenis. Trīs no Pārdaugavas. Runči

DAIGA MAZVĒRSĪTE
Mūsu iecienītā autore Daiga atradās nebūt ne visos dzīvokļos
Mazvērsīte par latviešu populāro un saviem īpašniekiem dāvāja
mūziku raksta presē jau kopš iespēju pašrocīgi iemūžināt tīka1986. gada. Viņa ir diplomēta mū- mu repertuāru. Pašmāju radio
zikoloģe un minētajā jomā pati Piecīšus, protams, neraidīja. Pie
lielākā autoritāte. Daigas balss trimdinieku platēm varēja tikt,
bieži dzirdama Latvijas Radio, pateicoties tautiešu gādībai – ar
kur viņa veido raidījumus par radu sūtītu paciņu un laipnu romūzikas vēsturi, pats populārā- ku starpniecību. Pirmā kopija,
kais ir Daigas izlolotais cikls protams, izklausījās vislabāk,
“Zelta graudi”, kur viņa stāsta par taču arī sestajai nebija nekādas
tiem mūziķiem, kas gadu gaitā vainas.
ir kļuvuši leģendāri. Daiga ir arī
Tas, ko dzirdējām, pavēra mums
pētījusi un aprakstījusi trimdas nepazīstamu, brīnumainu pasaumūzikālo ansambļu un solistu li, kuŗā ļaudis priecājās, dziedāja
devumu mūsu tautas kopīgajā un koncertos pat smējās, kas
mūzikas ainā. Viņa ir vairāku Latvijā, padomju estrādes zelta
grāmatu autore. Nule apgādā laikmetā, nebija iedomājams.
“Zvaigzne” nācis klajā Daigas Maz- Piecīšu izpildīto dziesmu autori
vērsītes iecerētās triloģijas “Meln- nebija zināmi un tas arī īpaši
baltās dziesmas” pirmais sējums, neinteresēja. Ārzemnieciskajam
kuŗā ar autores un apgāda laip- piemita īpaša garša un aura,
nu atļauju varam ieskatīties arī tomēr pirmās, klausoties agrīnos
mēs. Kāpēc “Melnbaltās dzies- Piecīšus, “pielipa” tieši Latvijas
mas”? Daiga saka: “Tikpat meln- pirmās brīvvalsts laika dziesmibaltas kā vecās fotografijas, taču ņas – sauksim to par gaumi vai
tas nenozīmē, ka tajās atainoto intonātīvo izjūtu, kuŗu esam
personu dzīve nebūtu krāsaina! mantojuši no senčiem. Viņu mūMan gribējās atgādināt, ka dzies- zikālā izglītība balstījās uz vācu
mas skanēja toreiz, kad zāle bija korāļiem, galda dziesmām jeb
zaļāka, debesis zilākas, sirdis sil- tāfelmūzikas, kam pievienojās
tākas un notis melnākas...” Un vēl: teātŗa izrāžu dziesmas. Sekoja no
“Man šķiet, ka vecās latviešu Rietumeiropas plūstošie fokstrodziesmas ir kā no pagātnes rak- ti, tango, valši, operešu un drīz
stītas vēstules. Sirsnīgas un senti- vien arī kinofilmu melodijas. Pamentālas. Saistītas ar skumjiem teicoties Helmara Rudzīša skaun priecīgiem brīžiem.” Vienvārd- ņuplašu fabrikai Bellacord Ellecsakot – ar mūsu vēsturi, kuŗā tro, katrā mājā, kur vien darbojās
kopā pakavēsimies.
patafons, varēja baudīt pat AmeRedakcija rikas svaigāko šlāgeri par veco
ratiņu brīnišķīgā tenora Paula
Saksa ieskaņojumā un citas moKad Otrā pasaules kaŗa izska- des dziesmiņas dzimtajā mēlē.
Čikāgas Piecīši 1960. gados – Alberts Legzdiņš (no kreisās), Uldis
ņā daudzi latvieši kravāja kofeArī Čikāgas Piecīšu dibinātāja Ievāns, Uldis Streips un Ilmārs Dzenis, sēž janīna Ankipāne
ŗus, lai brauktu uz ārzemēm, vai Alberta Legzdiņa (1933-2016)
muka no padomju armijas tikai bērnības atmiņas bija saistītas ar Alberta vecāki šķīrās, kad dēlē- iespēja dabūt brīvbiļetes. Alberts
ar to, kas mugurā, viņiem līdzi mūziku: pie krustmātes Pārdau- nam bija tikai četri gadi. Viņam noskatījās visas vecās, skaistās
aizceļoja arī tā gadsimta 20. un gavā šad tad notika smalkas tika dots tāds pats vārds kā tē- amerikāņu filmas, pat tās, kuŗas
30. gadu skanīgās latviešu dzies- viesības, un Alberta uzdevums vam – Alberts Legzdiņš, seniors bērniem nebija atļauts redzēt, jo
mas. Dažs pat aizgādāja kādu tad bija uzgriezt patafonu, lai de- bija daiļkrāsotājs, brauca apkārt tēvs kontrolierēm ieskaidroja, ka
pārīti skaņuplašu līdz savai nā- jas neapstātos. Tur skanēja Al- pa Latviju krāsodams, darīja mazo nav pie kā atstāt. Tēva iekamajai mītnes zemei, kas gan frēda Vintera dziesmas, vācu ope- smalkus, filigrānus darbus. Bija tekmē vēlākais Piecīšu dibinātājs
Čikāgas Piecīšu dibinātājam Al- rešu mūzika, kuŗu vieglie motīvi liels kino fans – ņēma puiku pie agri iemācījās lasīt, mājās bija
bertam Legzdiņam, gan dziesmi- ātri vien sagūla puišeļa atmiņā.
rokas un divas, trīs reizes nedēļā milzīga bibliotēka, bet, kad kaŗa
niekam Ilmāram Dzenim bija
Rīgā dzimušo zēnu uzaudzi- gāja uz Splendid Palace vai laikā aptrūkās malkas, krāsnī
Vācija. Un tā kā puišu atmiņā nāja vecāmāte un viņas māte, jo Palladium, kur bija paziņas un sāka lidot grāmatas.
glabājās tās melodijas, kas Latvijā
bija noklausītas no platēm un
radiopārraidēm, tieši tās viņi
spēlēja un dziedāja vispirms jau
bēgļu nometnē, tad arī savos
turpmākajos mūzikālajos priekšnesumos, un mūžzaļie šlāgeri
turpināja zelt arī ansambļu Trīs
no Pārdaugavas un Runči repertuārā.
Kad 1961. gada 11. martā Kalamazū uz savu pirmo koncertu
sapulcējās Modris Avotiņš, Uldis
Ievāns, Jānis Rinkušs un Alberts
Legzdiņš, viņiem nebija ne jausmas, ka tobrīd dzimst īsta leģenda. Ne toreiz, ne arī vēlāk
Čikāgas Piecīši nekad nav bijuši
pieci, ansambļa sastāvā darbojušies vairāk nekā 30 mūziķu un
dziedātāju, un, ja kopā savienotu
visas tās ierakstu lentes, kuŗās
savulaik Latvijā tika pārskaņotas
Piecīšu dziesmas, ar tām droši
vien varētu apjozt visu zemeslodi.
Es, tāpat kā visi pārējie Padomju Latvijas iedzīvotāji, Piecīšu dziesmas klausījos no magnētiskajām lentēm, kas tika atskaņotas uz tagad jau vēsturē no- Mežaparka koncertā (1989) Piecīši uzstādīja rekordu – estrādē un mežiņā klausītāju kopskaits sarakstītajiem lenšu magnetofo- sniedza 70 000 (pēc citiem datiem pat 100 000)! Uldis Ievāns (no kreisās), Janīna Ankipāne,
niem. Pat 60. gadu vidū tādi Armands Birkens, Lorija Vuda, Uldis Streips, Alberts Legzdiņš, priekšā Alnis Cers

Daiļkrāsotājs Alberts devās
kaŗot reizē ar pirmo brīvprātīgo
bataljonu un krita vien 32 gadu
vecumā. Pēc tēva nāves Alberts
pārcēlās pie vecāsmammas. Viņa
māte Helēna bija izgājusi par sievu pie baltvācieša Nikolaja Franka, firmas Zeiss pārstāvja Latvijā. Polijā viņam piederēja liela
tekstilfirma, un turp arī zēns ar
mammu devās 1944. gada rudenī. No turienes viņi, tuvojoties
padomju armijai, bēga uz Vāciju – nonāca Berlīnē, drīz vien
Eslingenā. Šeit Alberts aizvadīja
sešus gadus – nometnē uz dzīvi
bija apmetušies seši tūkstoši latviešu, te radās savas skolas, teātŗi,
krodziņi, sporta laukumi. Bija
vajadzīga arī mūzika dejām un
svinīgiem koncertiem.
Desmit gadu vecumā Albertam uzdāvināja vijoli, un mamma apmaksāja vijoļspēles stundas, ko vadīja jauka mūzikas studente. Kādu laiku zēns cītīgi
čīgāja, tad sāka pats maksāt skolotājai, lai stunda nenotiek. Klavieres viņam neviens nepirka,
Alberta vecāki nebija saistīti ar
mūziku, vien vecāmamma jaunībā spēlējusi mandolīnu.
Klavieŗskolotāja beidzot atradās Eslingenā – Alberts par stundām norēķinājās ar cigaretēm.
Puisis bija iepazinies ar pāris
gadus vecāko Ilmāru Dzeni, kas
jau bija izveidojis savu ballīšu
bendu. Legzdiņš tikām sāka vingrināties arī akordeona spēlē –
šo instrumentu viegli varēja vadāt līdzi – atšķirībā no klavierēm.
Taču tolaik jaunekli vairāk par
mūziku interesēja sports. Alberts
spēlēja futbolu vācu klubos, turklāt labi runāja vāciski. Pa vasarām strādāja par sporta treneri, tad atrada darbu amerikāņu
bēgļu organizācijā, kur iemācījās
angļu valodu. Kad mamma ar
patēvu 1951. gadā nosprauda
kursu uz Ameriku, puisis devās
līdzi – vecāmāte uzdāvināja sešdesmitbasīgu baltu Hohner firmas akordeonu, piekodinādama,
ka to, nonākot trūkumā, drīkst
pārdot amerikāņiem tikai par
lielu naudu! Divus gadus vēlāk,
jau būdams Čikāgā, Alberts bija
palicis viens pats, bez draugiem
un bez naudas. Kādā lombardā
cēla uz letes savu akordeonu, un
drīz vien noskaidrojās, ka veikala
īpašniekiem, ebrējiem, bijuši radi
Rīgā. Alberts ņēma instrumentu
rokā un sāka spēlēt sērīgu vācu
šlāgeri, ko izdzirdot, īpašnieku
sievas, sasitot plaukstas, metās
griezties dejā. Tā bija Legzdiņa
pirmā publiskā uzstāšanās Štatos.
Būdams ne tikai mūzikāls, bet
arī sabiedrisks pēc dabas, Alberts
Legzdiņš ātri atrada draugus un
domubiedrus latviešu jauniešu
vidū. Ne tikai viņam gribējās
kādu saturīgu, sirdij tīkamu izklaidi, kas gādātu par labu garastāvokli pašam un apkārtējiem. Samērā rosīgi darbojās
Čikāgas latviešu jaunatnes pulciņš, un kādā no jauno talantu
vakariem, saskatījies populārāko
amerikāņu komiķu uzstāšanos,
Alberts sadūšojās uzstāties, tiesa,
kā joku stāstītājs.
(Turpinājums sekos)
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Kā saglabāt savu garīgo veselību?
Psichiatrs Elmārs Tērauds intervijā Mārai Libekai
Vai pesimistiski noskaņotus
cilvēkus šajā krizes laikā ir iespējams “izraut” no drūmajām
domām un pārorientēt optimistiskākā virzienā? Daži psichiatri
un neirologi ir izpētījuši, ka cilvēkam ar labās pieres daivas
augstāku aktīvitātes līmeni esot
grūtāk atbrīvoties no iegūtajām
bailēm, jebšu pesimisma iemesls
ir gluzi fizioloģisks.
Reakcija uz šo situāciju nav atkarīga tikai no smadzeņu uzbūves variācijām – daudz svarīgākas
par to ir katra cilvēka personības
īpatnības, pieredze, veselības stāvoklis, kā arī ekonomiskie un
sociālie apstākļi. Visu šo komponentu kopums noteic, kā mēs
reaģējam uz neierastām situācijām. Ir cilvēki, kas spēj ātri adaptēties jaunās situācijās, bet ir arī
tādi, kas nespēj vai tas sagādā lielas grūtības. Sākumā ir šoks, pēc
tam seko dusmas un aizvainojums, vēlāk parādās risinājumu
meklējumi un visbeidzot – pielāgošanās jaunajai situācijai. Patlaban šis šoka periods tuvojas izskaņai, un mēs ieejam krizes otrajā
fāzē, kad sāk parādīties emocionālas reakcijas. Viens to pārdzīvo
kā trauksmi, savukārt cits lūkojas uz jauno situāciju ar dusmām
un nevarību, bet vēl kāds pret šo
problēmu attiecas vieglprātīgi, to
noliedzot un apmānot sevi, ka viss
ir kārtībā.
Ar ko tas varētu būt saistīts, ka
veselai cilvēku grupai ir pilnīga
ignorance pret valstī noteikto
ārkārtējo situāciju?
Tas ir saistīts ar cilvēka personību un, protams, arī ar to, kādā
informatīvajā telpā šie cilvēki atrodas. Šoreiz gribu paslavēt medijus, jo uzskatu, ka notiek diezgan
konsekventa sabiedrības informēšana, tā ir iespējami atturīga un
uz faktiem balstīta. Tas ir ļoti būtiski, iepretim visādām sazvērestības teorijām, ir iespēja saņemt
uz faktiem balstītu informāciju.
Plašsaziņas līdzekļi necenšas pastiprināt baumas un minētās sazvērestības teorijas, kas var novērst sabiedrības uzmanību no uzticamiem informācijas avotiem,
samazināt līdzdalību veselību veicinošā uzvedībā un pastiprināt sabiedrības šķelšanos. Tomēr ir ne
mazums cilvēku, kuŗiem satraukumu par infekcijas slimības uzliesmojumu palielina paļaušanās
uz sociālo tīklu saturu, kam bieži
ir sensacionāls raksturs un kuŗos
var būt dezinformācija.
Agrāk, pirms koronavīrusa uzbrukuma, jūs sacījāt, ka cilvēki ir
kļuvuši vientuļāki nekā pirms
divdesmit gadiem. Vai tagad nekļūs vēl vientuļāki?
Pēdējās dienās man bija pārdomas par to, ka sabiedrība kaut
kādā ziņā tagad var izjust to, ko
jūt psichiski slims cilvēks. Daudzi
no viņiem neiziet no mājas, dzīvo
karantīnas režīmā gadiem. Viņi
sazinās tikai ar saviem tuvākajiem
ģimenes locekļiem un ārstiem.
Piemēram, šizofrēnijas pacienti,
tādi, kuŗiem ir smaga depresija,
vecie cilvēki, kuŗiem ir demence…
Tagad sabiedrība kaut nedaudz
spēj saprast šos cilvēkus, kas līdz
šim palika neievēroti.
Vai nebūtu pareizāk sacīt “fiziskā izolēšanās” nevis sociālā,

Foto: Valdis Semjonovs

jo tagad mēs taču nepārtraukti
komunicējam attālināti.
Es piekrītu, jo vairāk tā tiešām ir
fiziskā izolēšanās. Bet arī sociālā
un psicholoģiskā nozīmē cilvēki
kaut kādā ziņā grib pasargāt sevi,
jo baidās saņemt negātīvu informāciju un tāpēc mazāk sazinās ar
saviem draugiem un paziņām.
Jāņem vērā, kas tas ir atšķirīgi
dažādās vecuma grupās.
Kāpēc cilvēki, kuŗiem parādās
Covid-19 simptomi, tomēr cenšas tos slēpt?
Līdzīga ažiotāža bija pirms
daudziem gadiem, kad sākās
HIV/AIDS epidēmija. Tad notika
vēl lielāka sabiedrības stigmatizācija. Daļa cilvēku uzskata, ka
viņiem ir ātri jāpārslimo Covid-19,
tāpēc noliedzoši izturas pret valdības izsludinātajiem ārkārtas ierobežojumiem. Savukārt citi uzskata, ka pasliktināsies viņu financiālā situācija, ja viņi neies darbā.
Motivācijas var būt ļoti atšķirīgas.
Vai šajā laikā palielinās to
pacientu skaists, kuŗiem saasinās
psichiskās saslimšanas?
Psichiatriskie dienesti šobrīd
strādā piesardzīgā režīmā, jo mēs
cenšamies ierobežot tiešos kontaktus ar pacientiem. Kollēgas informē, ka pacientu vidū vairāk
parādās tādu cilvēku, kuŗus nomoka trauksme, miega traucējumi, depresija, psichozes saasinājumi... Bet es uzskatu, ka šo saasinājumu lielais vilnis mums vēl ir
priekšā. Šobrīd daudzi dzīvo cerībā, ka ekonomiskā situācija pēc
kāda laika atkal ieies vecajās sliedēs, ka atkal būs iespējama iepriekšējā komunikācija un uzlabosies sociālā situācija. Tomēr, ja
šis optimistiskais variants nepiepildīsies, psichiskie traucējumi
medicīniskajā izpratnē varētu saasināties tuvāko divu vai četru
nedēļu laikā.
Lai kā mūsu atbildīgie dienesti
cenšas modelēt koronavīrusa infekcijas izplatību, šis process tomēr ir ļoti neprognozējams. Latvijā infekcijas izplatības ierobežošana ir devusi labu rezultātu.
Tiesa, mēs maz zinām par cilvēkiem, kuŗi inficējušies ar koronavīrusu, bet viņiem nav slimības
pazīmju, taču viņi aplipina citus.
Nopietns drauds ir tas, ka šādi

infekcijas perēkļi var veidoties
atkal un atkal.
Ko iesaka starptautiskās veselības organizācijas, kā cilvēkus
uzturēt pie veselīgas apziņas,
neļaujot grimt nomāktībā?
Svarīgākais ir būt informētam,
iegūstot aktuālo informāciju par
uzliesmojumu no uzticamiem
avotiem. Vispirms no Slimību profilakses un kontroles centra Latvijā www.spkc.gov.lv un Pasaules
Veselības organizācijas vietnes

kontrolēt. Meklējiet draugu un
ģimenes atbalstu un iesaistieties
stresa mazināšanas metodēs un
fiziskās aktīvitātēs! Rēgulāri ēdiet,
uzņemiet šķidrumu un guliet,
lai optimizētu jūsu spēju rūpēties
par sevi un citiem! Svarīgi ir saglabāt psichisko formu, piemēram,
ejot pastaigāties pa parku, kad
tur ir mazāk cilvēku, vai arī mājās
vingrojot. Šie ieteikumi ir vispārīgi, nav vienas konkrētas receptes
katram. Tāpat kā nav ļoti spe-

Elmārs Tērauds: “Meklējiet draugu un ģimenes atbalstu un iesaistieties stresa mazināšanas metodēs un fiziskās aktivitātēs!
Rēgulāri ēdiet, uzņemiet šķidrumu un guliet, lai optimizētu jūsu spēju rūpēties par
sevi un citiem! Svarīgi ir saglabāt psichisko
formu, piemēram, ejot pastaigāties pa parku, kad tur ir mazāk cilvēku, vai arī mājās
vingrojot. Šie ieteikumi ir vispārīgi, nav
vienas konkrētas receptes katram. Tāpat kā
nav ļoti specifisku, innovatīvu metožu, kas
būtu jādara šajā koronavīrusa izplatības
laikā. Cilvēki bija pārlieku pieraduši nedomāt, nelasīt un arī kopā ar ģimeni laiku
nepavadīt. Tagad pārslēgšanās ir grūta,
īpaši tiem, kas nav mājās sēdētāji.”
www.who.int. Cilvēkiem vajadzētu
sekot un dalīties ar pamatinformāciju par higiēnu, lai samazinātu
slimību izplatību, piemēram, roku
mazgāšanu un rīcību klepojot.
Atcerieties, ka ir normāli izjust
stresu, reaģējot uz infekcijas slimības uzliesmojumu, un apzināties stresa pazīmes sevī vai ģimenes locekļos. Tāpēc ieteicams veikt
pasākumus stresa mazināšanai un
novēršanai, piemēram, koncentrējoties uz pozitīviem dzīves aspektiem un lietām, kuŗas varat

cifisku, innovatīvu metožu, kas
būtu jādara šajā koronavīrusa izplatības laikā. Cilvēki bija pārlieku
pieraduši nedomāt, nelasīt un arī
kopā ar ģimeni laiku nepavadīt.
Tagad pārslēgšanās ir grūta, īpaši
tiem, kas nav mājās sēdētāji.
Tas, ka ģimenēs palielinās varmācība, liecina vien par to, ka
cilvēki bija atraduši savstarpēji
komunicēt. Ja tagad tas jādara piespiedu kārtā, tad visādi var gadīties, jo ne jau visās ģimenēs ir
laba emocionālā gaisotne.

Cik ilgi ir iespējams izturēt
krizes apstākļus? Kuŗā brīdī tas
vadzis var lūzt?
Droši vien arī tas ir atkarīgs no
cilvēka personības un no to mēru
stingrības, kādi tiek pieņemti no
valsts puses. Ir ļoti svarīgi, lai mediji raidītu sabiedrībai informāciju, kādi ieguvumi ir no tā, ka
mēs ievērojam šo fizisko izolāciju,
un, protams, būtu jauki, ja sāktu
parādīties piemēri par tiem, kas
pārslimojuši Covid-19 un tagad
jūtas labi.
Nenoliedzami, ir cilvēku grupas, kas nespēj ilgi atrasties šādā
slēgtā režīmā un tie drošības riski
tuvāko nedēļu laikā visticamāk
pieaugs.
Daudzi cieš no modernās kaites veģetatīvās distonijas. Vai tā
pieņemas spēkā?
Šoka un dusmu periodā cilvēku adaptācijas spējas mobilizējas.
Kad sāksies reālitātes pieņemšana,
tad gan cilvēkiem varētu parādīties vairāk trauksmes, saasināties
veģetatīvā distonija, miega traucējumi. Negribētu drāmatizēt, bet
jebkuŗā gadījumā ekonomiskā krize “pavilks” līdzi psichiskos traucējumus, iejauksies cilvēku psichiskajā komfortā. Tāpēc šādā situācijā ir ļoti svarīgi saņemt atbalstu no
ģimenes. Arī krizes tālruņi turpina strādāt. Strādā arī psichiatrijas
dienesti, un varam būt mierīgi –
cilvēki saņems palīdzību.
Vai mediķi arī var saņemt šāda
veida bezmaksas palīdzību?
Psichoterapeiti un psichiatri ir
izplatījuši kopēju vēstuli ar tālruņu numuriem, kur iespējams saņemt palīdzību. Šī iespēja pēdējo
dienu laikā ir sākusi darboties.
Vai jūs personīgi arī esat iesaistīts palīdzības sniegšanā?
Vadu ambulatoro centru “Pārdaugava” un kopā ar kollēgām gatavojamies brīdim, ja būs pieplūdums ar cilvēkiem, kuŗus skāris
izdegšanas sindroms.
Mūsu pacientu grupa pieskaitāma pie riska pacientiem, kuŗi
var pārnest koronavīrusa infekciju. Šizofrēnijas pacienti slimības
paasinājuma gadījumā nespēj izvērtēt reālo situāciju un rīkojas
savu murgaino pārdzīvojumu iespaidā. Depresīvie pacienti nereti
saskata, ka vispār nav jēga vairs
dzīvot. Tādā veidā viņi sevi pakļauj
riskam un kļūst nevērīgi pret higiēnas pasākumiem. Savukārt vecie cilvēki, kuŗus skārusi demence,
kļūst aizmāršīgi un arī neizvērtē
situāciju. Šīs visas ir riska grupas
vīrusa izplatības laikā, tāpēc psichiatriskie dienesti nav apturējuši
savu darbību. Vienīgi tad, ja tas ir
iespējams, mēs tomēr ierobežojam
kontaktu, ārsti sazinās telefoniski
ar pacientiem, ja situācija nav neatliekama. Bet kāda trešdaļa pacientu ierodas ambulatorajā centrā pie ārstiem, lai viņus varētu
ārstēt klātienē.
Kas jums pašam palīdz saglabāt psicholoģisko līdzsvaru
šajā visai drūmajā laikā?
Man palīdz tas, ka šobrīd ģimenē visi ir veseli, ka brīvdienās
varu izbraukt ārpus Rīgas, lai
izolētos un padarbotos dārzā.
Palīdz arī tas, ka esmu sācis vairāk sportot – rēgulāri abi ar sievu
skrienam. Īsāk sakot, to stresu
pārstrādājam ar fizisko slodzi.
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T R I M DA S A RC H Ī V U M ĀJ U P C E Ļ Š
DZIDRA ŠMITA, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore
ZINTA GERŠMANE, galvenā speciāliste
2014. gada 11. decembrī Rīgas
Centrālās bibliotēkas (RCB) filiālbibliotēkā “Avots” tika atklāta Helmara Rudzīša lasītava un
prezentēts RCB darbinieku sagatavotais bibliografiskais rādītājs
“Helmars Rudzītis un izdevniecības Grāmatu Draugs darbība
trimdā”. Lasītavas atklāšanā un
izdevuma prezentācijā piedalījās
Amerikas latviešu laikraksta
Laiks un Eiropa avīzes Brīvā Latvija redaktore Ligita Kovtuna,
RCB darbinieki un lasītāji.
Kā radās ideja par lasītavas izveidi? Iesākumā bija dāvinājums.
2014. gada pavasarī RCB ieguva
jauku velti – bagātīgu H. Rudzīša
apgāda Grāmatu Draugs izdevumu krājumu, ko bibliotēkai
glabāšanā nodeva Dace Rudzīte.
Tā bija H. Rudzīša pēcteču rūpīgi glabāta ap 400 grāmatu kopa
no izdevniecības darbības laika
Amerikā. Pateicoties šim izdevēja pēcteču dāvinājumam, kas
ar Amerikas latviešu laikraksta
Laiks atbalstu tika nodots RCB,
radās iespēja atjaunotajā filiālbibliotēkā “Avots”, Rīgā, Stabu
ielā 64 iekārtot Helmara Rudzīša
lasītavu. Dāvinājums
j
arī

Vijas Zuntakas-Bērziņas dāvinājums

rosinā-ja RCB speciālistus sīkāk
izpētīt un iepazīt H. Rudzīša
nozīmīgo devumu latviešu
kultūrai.
Ligita Kovtuna, nododot šo
grāmatu kollekciju, to nosauca
par “Lotāra setu”, jebšu grāmatu
krājums īstenībā bija Lotāra
Rudzīša ģimenes bibliotēkā esošās Grāmatu Drauga grāmatas.
Kārtojot un kataloģizējot dāvinātās grāmatas, salīdzinājām tās
ar Benjamiņa Jēgera “Latviešu
trimdas izdevumu bibliografiju”
un nācās secināt, ka pilns šis
“Lotāra sets” tomēr nav. Taču bija
ļoti liela vēlēšanās izveidot pēc
iespējas pilnīgu H. Rudzīša Grāmatu Drauga trimdā izdoto grāmatu krājumu.
Protams, pirmais solis bija savu
un arī citu latviešu bibliotēku
pārskatīšana (paldies Ilzei Jurkānei!), tomēr līdz visiem izdevumiem tomēr nenonācām.
Tad 2016. gada 23. janvārī un
2016. gada 13. februārī publicējām Laikā rakstu ar pievienotu
trūkstošo grāmatu sarakstu un
aicinājumu šīs grāmatas sūtīt uz
Rīgas Centrālo bibliotēku, lai kopīgiem spēkiem izveidotu H. Rudzīša lasītavu. Tā sākās sirsnīga
un ieinteresēta sarakste ar daudziem tautiešiem, tad sekoja arī
grāmatu sūtījumi. Centāmies
katru saņemto grāmatu nofotografēt un foto nosūtīt grāmatas
dāvinātājam.
Sirsnīgs paldies arī Latvian
A
American Shipping Lines un personīgi Anitai Bataragai un Jurim
Bļodniekam par palīdzību daudzu grāmatu atgādāšanā!
2018. gada novembrī Dzidrai
Šmitai bija iespēja kopā ar Laika
redaktori Ligitu Kovtunu piedalīties Latvijas Valsts svētku pasākumos Mineapolē (MN) un izteikt arī priekšlikumu par H. Rudzīša izdoto grāmatu pilnas
kollekcijas veidošanu.

Helmara Rudzīša kollekcija
Rīgas Centrālajā bibliotēkā

Helmara Rudzīša lasītava Rīgā, Stabu ielā 64

Helmars Rudzītis Latvijas vēsturē ierakstīts kā apgāda Grāmatu Draugs īpašnieks un vadītājs, laikraksta Laiks dibinātājs
un izdevējs, Latvijā pirmās skaņuplašu fabrikas Bellacord-Electro izveidotājs un vairāku žurnālu izdevējs. Viņam piemita drosme, uzņēmība un milzīgas darba spējas, kas ļāva īstenot neskaitāmas idejas, tostarp izdevniecības Grāmatu Draugs izveide. Šis apgāds var lepoties ar visilgāko vēsturi Latvijas grāmatniecībā. H. Rudzītis ir Latvijas
Zinātņu Akadēmijas Goda doktors un V pakāpes Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieris.
Apgādu Grāmatu Draugs
H. Rudzītis nodibināja 1926. gadā, un tas strauji izmainīja grāmatu tirgu pirmās Latvijas brīv- RCB direktore Dzidra Šmita un Ligita Kovtuna prezentē Helmara
Rudzīša apgādā Grāmatu Draugs izdoto grāmatu katalogu
valsts gados. H. Rudzītim dodoties trimdā – uz Vāciju un vēlāk
Ameriku –, izdevniecības darbs
turpinājās, pateicoties apgāda vadītāja pārliecībai, ka latviešiem
arī svešumā nepieciešams laikraksts un grāmatas dzimtajā valodā. Grāmatniecības vēsturnieks Konstantīns Karulis H. Rudzīša izdevējdarbību trimdā
raksturojis šādi: “Lielākā kultūras misija Helmaram Rudzītim
un viņa apgādam bijusi emigrācijā. Jau Vācijas nometņu laikā
Grāmatu Drauga izdevumi (to
vidū jo sevišķi Laika Mēnešraksts)
deva izkliedētajiem latviešiem
garīgo veldzi, tie pulcināja autorus un stiprināja lasītājus latvietībā. Savienotajās Valstīs H. Rudzīša apgāds un tā izdotais laikraksts Laiks izveidojās par vienu
no lielākajiem kultūras un informācijas centriem ārpus Latvijas
dzīvojošiem latviešiem.”
Izdevniecības pilnvērtīga darbība trimdā tika atjaunota 1950.
gadā, un Grāmatu Draugs ir

izdevis vairāk nekā 700 darbu.
Daudzi no tiem piedzīvoja atkārtotus izdevumus. Izdevējdarbība turpinājās līdz 1992. gadam.
Iepazīstot H. Rudzīša ļoti aktīvo un ražīgo izdevējdarbību,
RCB radās ideja apzināt visus
Grāmatu Drauga izdevumus
trimdā. Darbi no dāvinājuma
krājuma tika aprakstīti, salīdzināti un papildināti ar Benjamiņa Jēgera darba “Latviešu trimdas izdevumu bibliografija” ierakstiem un veidots apkopojums, kā rezultātā tapa bibliografiskais rādītājs “Helmars Rudzītis un izdevniecības Grāmatu
Draugs darbība trimdā”. Rādītāja izdošanu atbalstīja Amerikas
latviešu laikraksts Laiks un tā
redaktore Latvijā Ligita Kovtuna,
kā arī H. Rudzīša ģimenes pārstāvji Jalna un Andris Salnīši un
Dace Rudzīte. Izdevums iznāca apgādā Laika grāmata (SIA
VESTA-LK).
(Turpinājums 15. lpp.)
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Helmara Rudzīša kollekcija
Rīgas Centrālajā bibliotēkā
(Turpināts no 14. lpp.)

Rādītājā apkopota literātūra,
kas izdota apgādā Grāmatu
Draugs laikā no 1946. līdz 1992.
gadam, galvenokārt Amerikā
(Bruklinā), nedaudz arī Vācijā
(Štutgartē un Eslingenā). Tie ir
678 izdevumu apraksti, kas kārtoti pa žanriem: latviešu daiļliterātūra, tulkotā daiļliterātūra,
literātūra bērniem, vēsture, atmiņas, monografijas u. c. darbi. Uzrādīti visi atkārtotie izdevumi, jo

tas rāda trimdā nokļuvušo latviešu lielo pieprasījumu pēc grāmatām. Bieži vien darbi īsā laika
posmā atkārtoti izdoti trīs vai
četras reizes. Divas grāmatas piedzīvojušas deviņus izdevumus:
dziesmu krājums “Lai atskan
dziesmas” un Dzidras Zeberiņas
“Ģimenes pavards: moderna
pavāru grāmata”. Bibliografisko
rādītāju noslēdz “Literātūra par
H. Rudzīti un viņa izdevējdarbību”, kuŗā ietverti raksti no grāmatām, laikrakstiem, žurnāliem,

GRĀMATA CEĻĀ PIE JUMS!
Helmara Rudzīša grāmatas
“Manas dzīves dēkas” oriģināls, izdots 1984. gadā Grāmatu
Drauga apgādā, atrodams vai
ikviena tautieša grāmatplauktā
un kļuvis par bibliografisku retumu Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds
Laika grāmata laiž klajā tās atjaunoto izdevumu angļu valodā –
ar mērķi, lai šis krāšņais vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām paaudzēm, kam lasīšana latviešu
valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptver nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus latviešu vēsturē saistībā ar
lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs objektīva un interesanta
lasāmviela arī cittautu interesentiem un pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt mūsu tautu,
mūsu talantus un spēku.

Grāmatu varat iegādāties Latvijas grāmatu veikalos vai,
sazinoties ar redakciju. Amerikā – nosūtot čeku
par 35 ASV dolariem Inesei Zaķis
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Mārītes un Māŗa Prāvs dāvinājums

kā arī elektroniskās tiešsaistes
publikācijas. Par erudīto un milzīgām darbaspējām apveltīto izdevēju neizdevās atrast daudz
informācijas, visvairāk par viņu
liecina padarītais latviešu kultūras laukā. Bieži vien stāsts par to
sākas ar vārdiem “pirmais…” un
“pirmoreiz…”.
Helmara Rudzīša lasītava atrodas RCB filiālbibliotēkā “Avots”,
kas 2014. gada 15. februārī vēra
durvis pēc atjaunošanas. Vēsturiskajā ēkā izvietotajā bibliotēkā
gaišā un mājīgā lasītavā ikviens
var nodoties literātūras studijām.
Bagātīgo izdevējdarbību atspoguļo bibliografiskais rādītājs, bet
ar H. Rudzīša erudīto personību
iepazīstina viņa biografisko atmiņu grāmata “Manas dzīves dēkas”, kas izdota vairākos izdevumos – gan trimdā, gan Latvijā.
Šeit glabājas arī visa sarakste
ar trūkstošo grāmatu dāvinātājiem, pie sienas – Eleonoras Šturmas dāvātais Helmara Rudzīša
portrets, ko zīmējis kāds amerikāņu mākslinieks un kas daudzus gadus glabājies dzejnieces
Elzas Ķezberes dzīvoklī Ņujorkā.

Dzidras Šmitas piezīmes par tautiešu dāvātajām grāmatām

Te jāpiebilst, ka Helmars Rudzītis nozīmīgi atbalstīja dzejnieci
kā garīgi, tā arī gluži praktiski.
Helmara Rudzīša lasītava nule
papildināta ar vēl trim grāmatām – “Manas dzīves dēkas” izdevumu angliski (tulkojis Kārlis
Streips, Ligitas Kovtunas priekšvārds un atjaunota fotokollek-

cija); 1947. gadā izdotā “Latvijas
vēsture”, ko sastādījis Fricis Zālītis, pārstrādājis un papildinājis
Ernests Nagobads. Šo grāmatu
dāvina Vija Zuntaka-Bērziņa; Amerikas tautiešu Mārītes un Māŗa
Prāvs dāvinājums – 1946. gadā izdotā Kārļa Kaufmaņa “Matēmatikas teorija. Tautskolas kurss.”

Lasītājs jautā – Māris atbild
Ivars Švānfelds (bij. čikāgietis,
tagad dzīvo Latvijā, Salaspilī) jautā –
kā labāk sakārtot archīva materiālus un kur tos sūtīt.
“Man līdzi uz Latviju ir paņemtas kastes ar vēsturiskiem fotoattēliem, video ierakstiem, sarīkojumu
un koncertu programmiņām u.c.
no tiem laikiem aizvadītā gadsimta 50., 60., 70. gados, kad Čikāgā
rosīgi darbojos latviešu sabiedrībā,
īpaši atminos mūsu Kabarē… Tagad daudz laika atcerēties, kārtot.
Un gribas atstāt vēsturei. Kā man
rīkoties?”
Māris Brancis. Vispirms vēlos
pateikties, ka Jūs, pārceļoties uz
Latviju, savu archīvu neesat izmetis, bet atvedis sev līdzi. Tam
jābūt ļoti vērtīgam, jo Jūs jau visu
laiku esat bijis aktīvs Čikāgas
latviešu sabiedrības biedrs, darbojoties Daugavas Vanagos, Amerikas latviešu palīdzības fondā,

Okupācijas mūzeja fondā, bijis
arī čakls Čikāgas Ziņu autors
(droši vien par daudz ko citu man
nav ziņu), tas viss vairojis Jūsu
archīvu. Jums esot liela koncertu
un citu izrīkojumu programmu
kollekcija. Atkal man jāizsaka
Jums liela atzinība! Parasti cilvēki
pret koncertprogrammām un
ielūgumiem izturas pavirši, uzskatīdami tos par nevajadzīgu
makulatūru. Ak, kā cilvēki maldās! Savā pētnieka praksē esmu
piedzīvojis to, ka sākotnēji kāds
aprakstīts papīra gabaliņš man
licies lieks, taču vēlāk, kad biju
izurbies cauri mākslinieka biografijai un sāku visu likt kopā,
atklāju, ka šis necilais papīriņš
man palīdzējis atrisināt kādu
visai svarīgu jautājumu.
Pirms pandēmijas sākšanās biju
archīvā un skatījos 20. gadsimta
otrās puses Latviešu Centrālā komitejas archīvu. Starp protokoliem

un citiem dokumentiem atradu
vairākas ar rakstāmmašīnu rakstītas koncertprogrammas ar koŗa un
solistu piedalīšanos. Ja nebūtu šīs
noskrandušās lapiņas saglabātas,
tās paietu gaŗām mūzikologa Arnolda Klotiņa uzmanībai, gatavojot
pētījumu par trimdas mūzikas dzīvi, līdzīgu kā apjomīgās grāmatas
par staļinisma laika un abu okupāciju laika mūzikas dzīvi Latvijā, un
no mūzikas dzīves vēstures pazustu nozīmīgi fakti.
Droši vien Jūsu dokumentu
kollekcijā ir daudz fotografiju.
Mēs gan labprāt fotografējam, izdrukājam attēlus uz papīra, taču
reti kad uzrakstām, kas tas ir, cerēdami, ka gan jau atcerēsimies
visu ļoti labi, skaidri un precīzi.
Taču atmiņai ir savas rūpes, šo to
atceramies, bet lielāko tiesu pametam sētmalē. Un kad nu fotografijas īpašnieks pēc daudziem
gadiem atkal atveŗ albumu (ja tāds

ir, bet visbiežāk ir kaste vai kuvēre
ar fotografijām) un skatās, pūlas
atvērt atmiņas failus, bet tie ir
ieklemmējušies, un viss paliek kā
bijis – otrā puse joprojām ir balta.
Tāpēc tagad gan jāmēģina sasprindzināt smadzenes un ienest
kādu skaidrību par fotografiju.
Būtu jāuzraksta, kad tas noticis, kur
noticis, kas uzņēmumā redzams,
nosaucot uzvārdus un vārdus. Un,
ja vēl būtu minēts fotografiju autors, tad tas būtu pavisam izcili!
Ja nu gribas palīdzēt archīva
saņēmējam, ieskenējot fotografijas, tad būtu jāieskenē vismaz ar
300, bet vēl labāk ar 600 punktiem – zemāka izšķirtspēja neļauj
iegūt labu bildi, to publicējot.
Dokumentu šķirošanu un kārtošanu vispareizākais būtu atstāt
archivāra ziņā – viņš zinās, kas
vajadzīgs, kas lieks. Uzticieties!
Tagad tikai jāizlemj, kam archīvu nodot. Ir divas iespējas.

Pirmā: Latvijas Nacionālā archīva Latvijas Valsts archīvam, kur ir
vislielākā trimdas jeb diasporas
archīvu kollekcija, sevišķi biedrību
un organizāciju dokumentu krājumi. Jāzvana Inesei Kalniņai, Latvijas Valsts archīva personu fondu
un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītājai, telefons 27008741,
e-pasts: inese. kalnina@arhivi.gov.lv,
adrese: Bezdelīgu ielā 1 A, Rīga,
LV-1048.
Otrā: Ļoti pamatīga kollekcija
ir arī Latvijas Nacinālajai bibliotēkai. Tad jāsaistās ar Letonikas
un Baltijas centra vadītāja vietnieku krājuma attīstības jomā,
vadošo pētnieku Mārtiņu Mintauru, e-pasts: martins.mintaurs@
lnb.lv, telefons 67716025.
Ceru, ka esmu palīdzējis.
Lai veicas!
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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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!

OZOLU
GODASARDZE
Likteņdārza amfiteātrī Latvijas
pašvaldības kopā ar Latvijas Polītiski represēto apvienību ir izveidojušas Ozolu godasardzi.
72 Latvijas pašvaldības – Aizkraukles, Aizputes, Aknīstes,
Alūksnes, Amatas, Apes, Auces,
Ādažu, Babītes, Baldones, Balvu,

Bauskas, Beverīnas, Brocēnu, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Daugavpils, Dobeles, Gulbenes, Iecavas, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils,
Jaunpiebalgas, Jelgavas novada,
Jelgavas pilsētas, Jēkabpils, Jūrmalas pilsētas, Kokneses, Krāslavas, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma,
Ķekavas, Liepājas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Madonas, Mālpils, Mārupes, Neretas, Ogres,
Olaines, Ozolnieku, Pāvilostas,
Pārgaujas, Pļaviņu, Preiļu, Priekuļu, Rēzeknes, Raunas, Rīgas,
Rojas, Ropažu, Rucavas, Rugāju,
Rūjienas, Salas, Salaspils, Saldus,
Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas,
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Līmeniski. 7. Nepaklausīga
meitene. 8. Auglības un Mēness
dieviete sengrieķu mītoloģijā.
10. Organiski savienojumi,
skābju atvasinājumi. 11. Gaujas
pieteka. 13. Bažas. 14. Asināt. 15.
Pilsēta Zemgalē. 16. Vekselis uz
uzrādītāju. 18. Sengrieķu pilsētvalsts. 20. Darba rīks zvejas tīklu
labošanai. 23. Zema sieviešu vai
bērnu balss. 25. Latviešu rakstnieks (1938). 27. Spēļu kārts. 28.
Tipisku iezīmju trūkums, novirze
no normas. 29. Latviešu dziedātājs (1878-1966). 30. Ar dūmiem
un kvēpiem sajaukta bieza migla.
33. Pilsēta Kurzemē. 34. Saules
dievs seno ēģiptiešu mītoloģijā.
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LIKTEŅDĀRZA
DRAUGU ALEJA
Draugu aleju veidos 113 000
bruģakmeņu ar ziedotāju, viņu
tuvinieku un draugu vārdiem
un uzvārdiem. Bruģakmens ceļš

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
1

Valmieras, Vecumnieku un Vecpiebalgas – un biedrība “Ventspils novada polītiski represēto
apvienība” un Polītiski represēto
apvienības Jūrmalas nodaļa – no
2013. līdz 2017. gadam kopā ir
iestādījušas 40 īpašus ozolus, veltot tos savu pilsētu un novadu
polītiski represēto piemiņai.

50

52

36. Donavas pieteka. 37. Latviešu
gleznotājs (1896-1944). 38. Aitu
tēviņš. 40. Angļu fiziķis, matēmatiķis (1819-1903). 43. Apceres. 45. Dabisks kausveidīgs padziļinājums netālu no kalna
virsotnes. 47. Svinīgs pasākums
mācību iestādēs. 48. Saistība,
kopība. 49. Mēŗaparāta sastāvdaļa. 50. Šķidri vai pusšķidri
ēdieni. 51. Atklāt, klaji parādīt
kaut ko slēptu. 52. Augstskolu
audzēkņi.
Stateniski 1. Sablīvējies māls.
2. Ūdenssporta centrs netālu
no Tallinas. 3. Šeit. 4. Somu pirts.
5. Nelīdzenumi uz ceļa. 6. Valsts
Rietumāzijā. 7. Apmelojošs sace-

rējums. 9. Uzbrukums ar
nolūku nogalināt polītisku nolūku dēļ. 11. Īru izcelsmes angļu rakstnieks
(1818-1883). 12. Aktu zāle
augstskolā. 17. Skulptūra,
statuja. 19. Grezna celtne.
21. Valstu apvienība. 22.
Jūrmalas pilsētas daļa. 23.
Pūču dzimtas putns. 24.
Apdzīvota vieta Viesītes
novadā. 25. Akūta infekcijas slimība. 26. Žurnāls
Latvijā. 31. Augu slimība.
32. Karpveidīgo kārtas zivs.
34. Vīrieša vārds (novembrī). 35. Pilsēta Japānā,
Kjusju salā. 38. Pērkona
dievs seno skandinavu mītoloģijā. 39. Italiešu režisors, aktieris (1901-1974).
41. Kupris. 42. Neticēšana,
šaubīšanās. 43. Vēršu cīņas
dalībnieks. 44. Beznoteku
sāls nogulu ezers Piekaspijas zemienē. 46. Angļu
polārpētnieks (1868-1912).
47. Neliels krustziežu dzimtas augs.
Krustvārdu mīklas (Nr.14)
atrisinājums
Līmeniski.1. Krūka. 4. Abaks.
6. Lesings. 7. Varšava. 8. Pantera.
10. Sandaraks. 13. Sasmaka. 15.
Statika. 17. Bārda. 19. Dizainers.
20. Tarantuli. 22. Iloki. 23. Vakance. 26. Ranersa. 29. Rosinante.
30. Skotele. 31. Nītaure. 32. Rektori. 33. Atons. 34. “Silva’’.
Stateniski.1. Kartons. 2. Alabama. 3. Diktators. 4. Aspekts.
5. Skeleti. 7. Vilks. 9. Agora. 11.
Kantilēna. 12. Karantīna. 14. Aptieka. 16. Keplers. 17. Bardi. 18.
Asari. 21. Dominante. 23. Vulfs.
24. Krakova. 25. Stopers. 26. Rītenis. 27. Rumbula. 28. Agave.

simbolizē tautas kopību pagātnē,
tagadnē un nākotnē. Šī ir Likteņdārza dzīvības artērija, ko ieskauj
romantiskā ābeļu aleja un kas ved
līdz Likteņdārza sirdij – Amfiteātrim pie Daugavas.
Ābeles, kas savus zarus pleš gar
bruģakmens ceļu, ir veltījums
kādam cilvēkam, un tām ir savs
īpašs stāsts. Alejas izveide iezīmē
svarīgu posmu dārza vēsturē –
ar ābelīšu stādīšanu 2008. gadā
tika atklāts Likteņdārzs. Ābeļu audzi pārrauga agronomijas doktore Māra Skrīvele, un pirmie
augļi tajā ienācās 2011. gada rudenī.
Līdz Likteņdārza Draugu alejai
ved vēsturiskās Rīgas–Maskavas
šosejas fragments.

Alejas sākumā 2020. gadā plānots atklāt piemiņas vietu Latvijas valsts dibinātājiem un neatkarības atjaunotājiem. Tās iniciatore un arī financētāja ir biedrība “4. maija Deklarācijas klubs.”
Piemiņas vieta top saskaņā ar
projekta autora Masuno plānu,
un tai pievienoti Daigas Zigmundes un Natālijas Ņitavskas no
Latvijas Lauksaimniecības universitātes dizainētie informatīvie
un funkcionālie elementi – soliņi
ar Latvijas valsts dibinātāju vārdiem 1918. gada 18. novembrī
un 1990. gada 4.maija neatkarības atjaunotājiem.
(Turpinājums sekos)

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
Bachs neatzīst
SOK pasivitāti
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) prezidents Tomass Bachs noraidījis runas, ka
viņa vadītā organizācija bijusi
pasīva, pieņemot lēmumu par
Olimpiadas pārcelšanu uz
nākamo gadu.

Bachs sarunā ar Vācijas laikrakstu Welt am Sonntag pauda
sapratni par to, kāpēc cilvēki
varētu tā runāt. “Cilvēki, kuŗi
pieņem šāda līmeņa lēmumus,
nevar balstīties uz iekšējo sajūtu. Tobrīd izšķīrās visas olimpiskās kustības liktenis,” sacīja
Bachs. Viņš piebilda, ka īstermiņā derētu ideja par spēļu
atcelšanu, taču kopējā telefonkonferences zvanā, šo ideju
noraidījuši sportistu pārstāvji.
“Lai kliedētu visas konspirāciju
teoriju runas... SOK nevienā
brīdī nevēlējās atcelt Olimpiadu. Vienmēr uzstājām par to
pārcelšanu,” skaidroja Bahs.
“Tomēr, lai pārceltu olimpiskās
spēles, mums bija nepieciešama
piekrišana no organizātoru komitejas, kas tādējādi strādās vēl
gadu ilgāk. Tāpat bija jāpārliecinās, ka Japānas valdība ir
gatava sniegt savu atbalstu.”

NBA spēlētāji
aprīlī vēl saņems
pilnu algu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji 15. aprīlī vēl saņems pilnu algu, taču,
turpinoties dīkstāvei koronavīrusa pandēmijas laikā, algas
lielums nākotnē varētu samazināties, paziņojuši ASV plašsaziņas līdzekļi. ESPN un

Kristaps Porziņģis
// FOTO: AP/Scanpix/LETA

Philadelphia Inquirer bija vieni
no tiem, kas atsaucās uz līgas
avotiem, ziņojot, ka spēlētājiem
15.aprīlī tiks maksāts kā parasti.
NBA un NBA spēlētāju asociācija (NBAPA) ir veikušas
pārrunas par algas samazināšanu par noteiktu procentu
skaitu nākamajos atalgojuma
periodos, un NBAPA atkārtoja
aģentiem, ka īpašnieki varētu
ieturēt 25 procentus no spēlētāju
atlikušajām algām gadījumā, ja
sezona tiek atcelta.

Austrāliete ar
latviešu saknēm
paraksta līgumu

Sendijai Brondello. Pēc dalības
Austrālijas U-17 un U-19 komandās latviešu izcelsmes basketboliste debitēja valsts pieaugušo izlasē 2015. gada Okeanijas
čempionātā, izcīnot zelta medaļu. Kopš tā laika Blicavs ir
bijusi Austrālijas valstsvienības
daļa, Brondello vadībā 2017.
gada Āzijas kausa izcīņā iegūstot sudrabu un divus gadus
vēlāk – bronzu. Sportistes tēvs
ir bijušais latviešu izcelsmes
Austrālijas izlases basketbolists
Andris Blicavs.
Mercury rindās no Latvijas
basketbolistēm spēlējusi arī
Zane Teilāne un Anete Jēkabsone-Žogota. Viņa Fīniksas vienības rindās 2014. gadā kļuva
par WNBA čempioni.

Austrālijas izlases spēlētāja
Sāra Blicavs, kuŗai ir arī Latvijas pase, parakstījusi treniņnometnes līgumu ar Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas
(WNBA)
klubu
Fīniksas
Mercury, ziņo WNBA.

Jasa uzaicināta
uz basketbola
nometni ASV
Latvijas čempionvienības TTT
Rīga saspēles vadītāja Vanesa
Jasa (16) bija saņēmusi ielūgumu uz NBA Women’s Academy Next Generation Showcase” nometni, kas norisinājās
ASV pilsētā Ņūorleānā, ziņo
klubs.

pametis, vēsta portāls champio- sniegumu un kļuva par uzvanat.com.
rām bagātāko vārtsargu KHL.
Viņš atvairīja 92 % pretinieku
metienu un vidēji spēlē ielaida
2,14 vārtus.

Jānis Kalniņš

Niemi aizvadītā sezona Jokerit
vārtos izvērtās ļoti neveiksmīga,
un lielāko daļu viņš pavadīja kā
Kalniņa rezervists. Soms nospēlēja 19 spēles, kuŗās caurmērā ielaida 3,21 vārtus un
atvairīja 88,3 % metienu. Savukārt Lindbeks aizvadītajā sezonā debitēja KHL, un Ņižņijnovgorodas Torpedo sastāvā 36
spēlēs vidēji ielaida 2,39 vārtus
un atvairīja 92,3 % metienu.
Pāris gadus iepriekš Lindbeks
spēlēja Ziemeļamerikā, kur
spēlēja Nacionālajā hokeja līgā
(NHL) un Amerikas hokeja līgā
(AHL). Pasaules spēcīgākajā
līgā zviedrs laukumā tika 130
spēlēs, kurās vidēji ielaida 2,87
vārtus un atvairīja 90,4 % metienu.
Kalniņam līgums ar Jokerit ir
uz nākamo sezonu. Šajā sezonā
latvietis demonstrēja lielisku

Merzļikins
iekļauts starp
Kaldera trofejas
finālistiem
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
Kolumbusas Blue Jackets vārtsargs Elvis Merzļikins iekļauts
starp Kaldera balvas jeb līgas
labākā debitanta trofejas finālistiem medija ESPN vērtējumā.

Elvis Merzļikins
// FOTO: AP/Scanpix

Merzļikins aptuveni mēnesi
līdz sezonas noslēgumam
ieņem ceturto vietu labākā līgas
debitanta balvas balsojumā,
vēsta NHL.
(Turpināts 20. lpp.)

Sāra Blicavs
// FOTO: AFP/Scanpix/LETA

16. aprīlī Fīniksas klubs pievienoja treniņnometnes dalībnieču sarakstam Austrālijas
izlases uzbrucēju Sāru Blicavs
un franču aizsardzības spēlētāju
Olīviju Epupā. Spēlētājas pievienosies komandai treniņnometnē, kad to būs atļauts uzsākt.
188 centimetrus gaŗā Blicavs
Sieviešu nacionālajā basketbola
līgā (WNBL) 2019./2020. gada
sezonā Dendenonas Southside
Flyers rindās 25 spēlēs caurmērā
guva 13,4 punktus un izcīnīja
7,0 atlēkušās bumbas. Uzbrucēja
meta ar 37,1 procenta (33/81)
precīzitāti no trīspunktu līnijas
un palīdzēja Flyers sasniegt
uzvaru čempionāta pamatturnīrā.
Blicavs dzimusi Austrālijā un
visu savu profesionālo karjēru
ir pavadījusi, spēlējot WNBL,
pārstāvot arī Austrālijas Sporta
institūtu, Dendenonas Rangers
un Bendigo Spirit. Bendigo
vienības rindās viņa izcīnīja
savu pirmo WNBL čempiones
titulu 2013./2014.gada sezonā,
26 spēlēs vidēji gūstot 9,0 punktus un izcīnot 3,7 atlēkušās
bumbas. Blicavs nebūs sveša
Mercury galvenajai trenerei

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:
Vanesa Jasa
// FOTO: TTT Rīga

Jauno spēlētāju nometne
notika Amerikas Nacionālās
kolledžu sporta asociācijas
(NCAA) sieviešu basketbola
čempionāta “Četru fināla” laikā,
tādējādi ļaujot dalībniecēm
visas nedēļas gaŗumā piedalīties
dažādās aktīvitātēs.

Kalniņam būs
jauns konkurents
uz vietu Jokerit
vārtos
Kontinentālās hokeja līgas
(KHL) klubs Helsinku Jokerit,
ko pārstāv vārtsargs no Latvijas
Jānis Kalniņš, panācis vienošanos ar zviedru Andersu Lindbeku, bet cits vārtsargs Anti
Niemi no Somijas komandu

** 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

Meklējam PARTNERI RUPJMAIZES TIRGOŠANĀ,
lai atvieglotu patreizējo darba slodzi, kā arī,
lai sagādātu iespēju tirgu paplašināt.
Kandidātam (vai kandidātei) varētu būt iespēja
nākotnē ieņemt vadošo lomu uzņēmumā.
Tuvāku informāciju lūdzu zvaniet:
Jānim 1-301-512-3813.
Varat arī apskatīt rakstiņu „Why am I marketing rye
bread“ link: https://bit.ly/3ebqp9p
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Vēl viens Rubenis tālēs
Aktieris, režisors, lugu rakstnieks Arturs Rubenis (1927 – 2020)

VIKTORS HAUSMANIS
Nesen uzrakstīju piemiņas
rindas Skaidrītei Rubenei, nu jau
tās publicētas, tagad saņemu
ziņu, ka no dzīves aizgājis vēl
viens Rubenis, vārdā Arturs, dzimis tajā pašā gadā, kad Skaidrīte,
un abi vienā no dzīves šķīrušies.
Vai viņi abi Amerikā bija
pazīstami, to gan nezinu.
Arturs Rubenis nācis no Latgales, no Bērzgales pagasta, mācījies Varakļānu ģimnazijā, tad
devies bēgļu gaitās uz Vāciju,
turpinājis mācīties Ichno bēgļu
nometnes ģimnazijā un, puika
būdams, turpinājis jau Latgalē
sāktās teātŗa spēlēšanas gaitas.
Nu ko gan Vācijā skolas laikā lai
dara, kad sāk mākt gaŗlaicība?
Skautu vadītājs Kalniņš rod atbildi
un uzaicina zēnu Ichno drāmatiskajā pulciņa spēlēt teātri. Drīz
pēc tam Arturu aicina turpat
pievienoties tā dēvētajā Ausekļa
teātrī. Tā bija studentu kopa, un
tur tiek iestudēta arī kāda nozīmīga luga, piemēram, Oskara
Vailda ”Salome”. Rubenim tiek
iedalīta Heroda loma, bet viņa
meita Salome uz skatuves bijusi
vēlāk Stokholmas Latviešu teātrī
labi pazīstamā aktrise, Mārtiņa
Zīverta dzīvesbiedre Ilze Dziļleja.
No visa teiktā var nojaust, ka
Arturs Rubenis jau kopš agras
jaunības bija labā nozīmē saindēts ar teātri. Nonācis Amerikā,
viņš pabeidzis Emersona kolledžu, mācījies Bostonas universitātē, ieguvis maģistra gradu. Taču
no teātŗa Rubenis nebija šķirams.
Kad 1951. gadā darbību sāka
Bostonas Jaunā teātŗa studija

Kārļa Veica vadībā, jau pirmajā
šīs studijas iestudējumā – R. Blaumaņa viencēlienā „Pēc pirmā
mītiņa” – Taukšķa lomu tēloja
Arturs Rubenis. Viņam laimējās
arī piedalīties arī Bostonas teātŗa

ansambļa izrādē – A. Eglīša
”Galma glaeznotājs”, lomiņa gan
bija neliela – Vitaudo, taču līdzās
bija cienījamā Rasma Birzgale kā
Laureta.
1958. gadā Arturs Rubenis

Arturs Rubenis

pārcēlās uz citu krastu – uz
Klīvlandi, tur Daugavas Vanagu
teātŗa kopa iestudē Eduarda
Vildes lugu ”Laimes pūķis”, un
Rubenis kļūst par šī teātŗa vadītāju uz ilgiem, ilgiem gadiem.
Klīvlandes teātrim bija vajadzīgas
jaunas lugas, ko iestudēt. Pie rakstīšanas ķeŗas pats vadītājs, sarakstīdams milzīgu skaitu lugu – to
ir pāri par septiņdesmit! Viņš
pats lugas rakstīja, pats iestudēja,
pats tēloja galvenās lomas! Visas
viņa lugas pārskaitīt un analizēt
nav iespējams, diemžēl, Latvijas
profesionālajos teātŗos tās nav
iestudētas. Lugu problemātika ir
dažāda, tās galvenokārt ir komēdijas, autors centies rūpēties
par to, lai skatītājiem ir jautri un
var pasmieties.
Dažas reizes ar savu lugu iestudējumiem Rubenis viesojies
Latvijā – Baltinavā, Lauberē, Bērzgalē, arī Jelgavā, bet deviņdesmitajos gados dažas savas lugas ar
vietējiem amatieŗiem iestudējis
savā dzimtajā Bērzgalē. Uz jautājumu, kāpēc pievērsies tik daudzu
lugu rakstīšanai, Rubenis atbildējis gaŗi un plaši, bet iesākumā
teicis: ”Tā ir savāda iedoma pavadīt mūžu ar šādu nodarbošanos.”
Lugu rakstīšana un to iestudēšana bija viņa dzīves pamatprincips. Rubeni interesēja latviešu
amatieŗu darbība visā plašajā ASV,
ne velti viņš kopā 1965. gada bija
Čikāgā nodibinātās Latviešu
Teātŗa apvienības Ziemeļamerikā
vadītājs. Šī apvienība daudz darīja, lai veicinātu amatieŗu teātŗu

darbību un rosību Amerikā, tai
bija vairāki pamatvirzieni, viens
no tiem – Teātŗa dienas rīkošana,
katru gadu izvēloties citu no
lielajām pilsētām. Par vienu tādu
Teātŗa dienu, kas notika Sanfrancisko, atzinīgus vārdus Rubenim
veltījis Laimonis Siliņš, vēstulē
rakstot: ”Teātŗa dienas tiešām
izdevās labi. Man vislabāk patika
Sietlas ansamblis. Jauki, skaisti
cilvēki, saprātīgs režisors. Ar
vārdu sakot – teātris ar nākotni!”
Otrais darbības virziens bija
teātŗa kursu rīkošana skatuviskās
izglītības veicināšanai. Apvienība
izdeva arī Rakstu krājumu Skatuve, kā arī žurnālu Apkārtraksts.
Arturs Rubenis bija šo izdevumu
vadītājs un līdzveidotājs. Tolaik,
kad darbojās vēl daudzi amatieŗu
teātŗi, Latviešu Teātŗa apvienībai
bija patiesa nozīme skatuves
mākslas kustības rosināšanā.
Arturs Rubenis rakstījis ne
tikai lugas, bet arī ar teātŗa darbību saistītas grāmatas, var minēt
viņa „Piezīmes aktieŗa gramatikai”, ”Rakstīsim skatuvisku lugu”,
”Režijas pamati skolotājiem un
pašdarbniekiem”. Īpaši atzīmējams viņa biografiska rakstura
izdevums ”Skatuviskas spēlītes.
Trimdas teātrinieka piezīmes”,
tas iznāca 2005. gadā kā krājumu
Skatuve izdevums, tā iesākumā
autors raksta: ”Šis nebūs stāsts
tikai par Klīvlandes DV teātŗa
kopu. Šis būs stāsts par manu
skatuves pieredzi vairāk nekā
piecdesmit gadu gaŗumā. Te būs
runa par amatieŗu teātri svešumā.”

Road, Newtown Square, PA 19073),
tālr.: 6103532227. Māc. Ieva Dzelzgalvis
9. maijā UTENIS - draudzes
īpašumā no plkst. 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 noteikumiem un 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 AndrewsAve, 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.: 402-4758106. Dr.pr. Kārlis Indriksons,
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1.un 4.svētdienā 10:00.
Otrajā svētdienāDievk. 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
tālr: 2607975695 Draudzes priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 4144166157 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.: 514-9929700.www.draudze.orgvai www.
tervete.org Dievk. vada dr. pr.
Jānis Mateus un Vik. Zvirgzds.
tālr.: 5144812530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Dievkalpojumi
Centrā.
(Turpināts 19. lpp.)

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 dievkalpojumi
aprīlī 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
Biedriba St. Petersburg FL“. Sīkāku infomāciju par pasākumiem
var uzzināt Biedrības Facebook
lapā vai zvanot Dacei Nebarei
Tel: 917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien
19:30 Centrā. Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info:
514-992-9700.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: una.vei-

lande@gmail.com. Katru otrdienplkst. 20:00 koŗa mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trimdas dr:(58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts:bostonastrimdas draudze@gmail.com, tālr: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. 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.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-draudze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza, tālr.birojā: 773-7361295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood
Dale IL 60191). Tālr.: 630-5950143. 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.: 708383-5285.
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.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00.Pēc Dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). 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.
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi,
draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 GatesAve, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk. notiek 13:30.
21. maijs 11:00 Debesbraukšanas dienas svētbrīdis; Bībeles
stunda.
31. maijs 13:30 Dievkalpojums
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.
Ročesterasev. 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. E pasts: 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.: 858-5985451, e-pasts: jlegzdins@san.

KĀ MĒS UZ BĒRĒM
BRAUCĀM
Patiess un nesens notikums
Laikrakstā parādījās ziņa, ka mirusi kāda populāra uzvārda
cilvēka dzīvesbiedre – sieva. Kundze bijusi čakla sabiedriskā darbiniece, un bija sagaidāmas lielas bēres. Aizgājējas ģimene bija
mums labi draugi, un taisījāmies braukt uz bērēm, lai atvadītos no
aizgājējas. Paņemām mutautiņus, gadījumā, ja būtu jāslauka
deguns vai asaras. Noskadrojās, ka mirusi bija citas ģimenes
locekle, mūsu draugiem nepazīstamas ģimenes sieviete.
Mūsu brauciens uz šīm bērēm, protams, izpalika.
Katrai lietai ir savs sākums un savas beigas.Ja mūžs ir bijis ilgs,
tad daudz ir ticis sasniegts, bet mēs arī zinām, ka dzīve skrien kā
vējš, uzbrūk slimības – un ir jāatvadās no dzīves. Ar uzvārdiem arī
tā ir, kā ir. Personīgi esmu priecīgs, ka mans uzvārds nav tik
populārs.
VILIS MILEIKO

Galā ir maiņa,
Galā ir darbi…
Noslēdzas gadi,
Skaisti un skarbi.

rr.com. Pēc 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 Sniedze-Taggart.
Nākamais 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 latviešuev.
luterāņu draudzes ziņas:
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: 613-4003288, e-pasts:zvirgzds@me.com.
Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.

dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts:baznica@bellnet.ca.
Info: www.stjohnslatvian.ca Māc.
Ģirts Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry Trail, North York ON M2H
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts:
grietins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis
A.Jansons, tālr.: 9053385613,
e-pasts: kjan27@gmail.com.Pr.
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 4162214309.
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.

DZĪVIE PIE MIRUŠAJIEM
KAPU SVĒTKI TORONTO
Kapu svētkus svinam, lai neaizmirstu un kopīgi pieminētu
mūžībā aizgājušos tuviniekus,
draugus un labdaŗus. Šo svētku
rīkošana archīvos ir minēta jau
18. gadsimta beigu posmā un 19.
gadsimta sākumā. Kapsētas latviešu tautai ir svētvietas. Kapu
svētki ir sena latviešu tradicija un
svarīga mūsu kultūras sastāvdaļa.
Toronto pilsētā kapsētu ir daudz,
bet latvieši izmanto galvenokārt
divas kapsētas: Jorkas (York) kapsētu, kur ir latviešu nodalījumi,
un Holy Cross katoļu kapsētu.
Abas ir lielas un skaistas.

Sākuma gados Toronto pilsētā
un tās tuvākajā apkaimē dzīvoja
aptuveni 12 000 latviešu. Tagad
šie skaitļi ir sarukuši, tomēr dievkalpojumi turpinās un ir labi
apmeklēti.
Jorkas kapsētā Kapu svētkos ir
Toronto latviešu kristīgo draudžu
kopīgs dievkalpojums, tie notiek
pirmajā vai otrajā septembŗa
svētdienā. Dievkalpojumu vadīšanā piedalās luterāņu, katoļu un
baptistu pārstāvji. Tos rīko luterāņu draudzes. Ieceļošanas sākuma gados Kanadā bija septiņi
latviešu katoļu garīdznieki. Tagad

visi septiņi ir jau mūžības mājokļos. Katoļticīgos šajos dievkalpojumos tagad pārstāv Dr. Vilis
Mileiko, Toronto baptistu draudzi reprezentē Vaira Gertnere.
Laipna un pretimnākoša ir
Jorkas kapsētas pārvalde. Administrācijas ēkā ir sarīkojumu telpas. Svētku noslēgumā visi svētku
dalībnieki tiek aicināti uz sarīkojumu zāli, kur ir sagatavots bagātīgs kafijas galds ar gardām
uzkodām un atspirdzinošiem
dzērieniem.
Jaukā tradicija turpinās.
VILIS MILEIKO

(J. Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ALA valdes priekšsēdētājam
Pēterim Blumbergam un bijušajam Latvijas Goda konsulam
Čikāgā Robertam Blumbergam un viņu ģimenēm, tēvu
Gunāru Blumbergu aizsaulē pavadot.
Patiesā cieņā, Latvijas vēstnieki ASV:
ANDREJS PILDEGOVIČS, ANDRIS RAZĀNS,
ANDRIS TEIKMANIS, MĀRIS SELGA

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais draugs

KAZIMIRS LAURS
Dzimis 1923. gada 7. novembrī Šķērbiniekos, Makašānu pagastā,
miris 2020. gada 12. martā Santa Monica, Kalifornijā

Mūžīgo mieru dod Kungs viņam…

Mīļā atmiņā paturēs
AIVARS UN BRIGITA JERUMAŅI

Mūžībā aizgājusi

SKAIDRĪTE RUBENE
Dzimusi 1927. gada12. janvārī Jelgavā,
mira 2020. gada 1. februārī Oaklandē, Kalifornijā

Mīlestībā viņu piemin un atmiņā paturēs
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais tēvs, vectēvs, svainis, un onkulis

ANDREJS OLTE, PHD.
Dzimis 1927. gada 17. novembrī Cēsu apriņķa Skujenes pagastā Daktās,
miris 2020. gada 7. martā Ann Arbor MI, ASV
Vai, dieniņa, man dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.
T.dz.

Sēro
DĒLS IVARS
DĒLS ANDRIS AR ĢIMENI
RADI BOSTONĀ, KLĪVLANDĒ, SARASOTĀ, BUFFALO

LAIKS
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2020. gada 18. aprīlis – 24. aprīlis

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)

savu meistarību, ņemot vērā, ka
pašlaik nav iespējas spēlēt
ESPN starp finālistiem iz- klātienes turnīros.
raudzījās sešus debitantus, bet
Merzļikins ir viens no diviem
vārtsargiem. Šajā sarakstā
iekļuvuši vēl arī seši vārtsargi.
Ziemeļamerikas medijs raksat,
ka Merzļikins pagājušā gada
nogalē demonstrējis sniegumu,
kādu nerādīja par līgas pieredzējušākie vārtsargi. Latvietis
laika posmā no 14. decembŗa
No šā gada 14. aprīļa LDF
līdz pat sezonas pārtraukumam
23 spēlēs vismaz vienu punktu organizētajos tiešsaistes turnīsavai komandai nopelnīja 18 ros iespējams piedalīties ikviereizes. Šajā laika sprīdī viņš nam interesentam, izvēloties
svinēja 13 panākumus. Latvijas gan dambretes veidu – 64 vai
izlases vārtu vīrs caurmērā spēlē 100 lauciņu –, gan vecuma gruatvairīja 92,3% metienu, ielaižot pas. Atsevišķi norisināsies sa2,35 ripas. Merzļikina atvairīto censības bērniem līdz 13 gadu
metienu procents ir pārliecinoši vecumam, kā arī jauniešiem
labākais starp vārtsargiem, kuŗi virs 13 gadu vecuma un pielīgā aizvada debijas sezonu. augušajiem.
Savukārt viņa konkurents par
balvu Blekvuds 47 spēlēs vidēji
atvairījis 91,5% metienu, taču
Devils komanda šosezon ir
viena no vājākajām komandām
līgā.
Pārtraukums NHL sezonā
Ņemot vērā koronavīrusa
pašlaik noteikts līdz 15. aprīlim,
tomēr sagaidāms, ka šis termiņš straujo izplatību pasaulē, kā
tiks pārcelts uz priekšu jau trešo rezultātā lielākā daļa valstu ir
reizi. Spēlētājiem lūgts līdz 15. noteikušas dažnedažādus ieroaprīlim ievērot paškarantīnu. bežojumus, grūti saskatīt veiPēdējās prognozes liecina, ka dus, kas ļautu pabeigt sezonu
NHL spēles neatsāksies ātrāk pēc iepriekšējā plāna, sarunā ar
par jūniju, bet izslēgšanas spēles raidījumu “Basketstudija 2+1”
vēl varētu būt redzami augustā teica Latvijas izlases un Maskavas CSKA basketbolists Jānis
vai pat septembrī.
Strēlnieks.

Strēlnieks pauž
pesimismu par
sezonu

Latvijas izlases
hokejisti nogādā
dāvanas
veterāniem
Pirms Lieldienām Latvijas
Hokeja federācija sarūpēja dāvanas svētku galdam hokeja
veterāniem.

Jānis Strēlnieks

Frenks Razgals pirms Lieldienām nogādā dāvanas Latvijas
hokeja veterāniem

Ievērojot
visas
drošības
prasības, bijušajiem spēlētājiem
dāvanas, kuŗas nodrošināja veikalu tīkls Maxima, nogādāja
Latvijas izlases spēlētāji – Ralfs
Freibergs, Artūrs Kulda, Frenks
Razgals, Richards Marenis.

Dambretes
federācija
piedāvā turnīrus
Latvijas Dambretes federācija
(LDF) ir uzsākusi tiešsaistes
dambretes turnīru – LDF Kauss.
Tiešsaistes sacensības būs lieliska iespēja visiem pārbaudīt

“Jau divas nedēļas esmu
atpakaļ Latvijā, bet šo laiku
pavadīju pašizolācijā, tāpēc
neko daudz neesmu pasācis,”
raidījumam, kas ierakstīts Lielajā piektdienā, skaidroja Strēlnieks. “Sezonas laikā ir daudz
izbraucienu, tāpēc cenšos šo
laiku veltīt ģimenei.”” Ārā
drīkstu iziet, tāpēc cenšos
paskriet. Mājās ir arī daži svaru
stieņi un hanteles, tāpēc pilnīgā
bezdarbībā neesmu. Cik vien
tas iespējams mājas apstākļos,
tik arī trenējos.” Strēlnieks arī
ieskicēja situācijas gaitu, kad
vīruss pieņēmās spēkā ar katru
nākamo dienu. “Būtībā trenējāmies līdz pat pēdējam brīdim.
Vēlāk citviet sāka slēgt robežas
un pieņēma stingrākus mērus,
tāpēc arī leģionāri sāka sarosīties un prasīt, kā rīkoties,”
sacīja Strēlnieks. “Kamēr ir šis
gaidīšanas laiks, klubs nāca pretim, ļaujot ar pēdējiem reisiem
visiem doties mājup.”

LFF apstiprina
Ļašenko
kandidātūru
prezidenta
vēlēšanā
Latvijas Futbola federācijas
(LFF) Vēlēšanu komiteja apstiprinājusi telpu futbola aktīvista kandidatūru LFF prezidenta vēlēšanām.

Vadims Ļašenko

Šobrīd vēlēšanām ir pielaists
tikai viens prezidenta amata
tīkotājs (Ļašenko), uz divām
viceprezidenta vietām kandidē
Pulks un Kovaļovs, bet uz sešām
valdes locekļa vietām ir tikai
četri kandidāti – Nauris Mackevičs, Emīls Latkovskis, Viktorija Mihaļčuka un Andis
Rozītis. Pēdējos trīs Vēlēšanu
komiteja kā kandidātus apstiprināja 7. aprīlī. LFF Vēlēšanu
komiteja apstiprinājusi tikai trīs
kandidātu pieteikumus gaidāmajām LFF vēlēšanām, neapstiprinot nevienu prezidenta un
viceprezidenta amatu tīkotāju.
Četriem kandidātiem uz amatiem LFF valdē piešķīra papildu
termiņu pieteikumu trūkumu
novēršanai. Kopā ar Ļašenko
vēlēšanām apstiprināti viceprezidenta amata kandidāti Olafs
Pulks un Sergejs Kovaļovs, bet
uz vietu valdē kā kandidāts
apstiprināts Nauris Mackevičs.

Mērķi par
olimpisko
normatīvu
jāatliek līdz
decembrim
Pasaules vieglatlētikas savienība (World Athletics) paziņojusi, ka sportisti varēs atsākt
pildīt kvalifikācijas normatīvus
un krāt kvalifikācijas punktus

Latvijas vieglatlēti // FOTO: LVS

Tokijas Olimpiskajām spēlēm
pēc 1. decembra. Tādējādi tiek
prognozēts, ka koronavīrusa
pandēmija tuvākajā nebeigsies
– līdz ar to olimpisko normatīvu
kārtotāji šobrīd var neiespringt
ar trenēšanos, atliek lēnām gatavoties decembrim un nākamajam gadam.
Sakarā ar koronavīrusa izraisītās slimības straujo attīstību
pasaulē vieglatlētikas vadība
paziņojusi, ka līdz decembŗa
sākumam sportistiem nebūs
iespēja krāt kvalifikācijas punktus un izpildīt normatīvus.
Olimpiskās kvalifikācijas periods ir apturēts no 6. aprīļa līdz
30. novembrim, tāpat šajā laikā
nenotiks izmaiņas pasaules
rangā. “Uzskatām, ka šāda rīcība dos sportistiem lielāku
skaidrību par saviem sezonas
turpmākajiem plāniem. Tāpat
šādi mēs spēsim nodrošināt
lielāku vienlīdzību un vienādas
iespējas visiem pasaules vieglatlētiem,” teica Pasaules vieglatlētikas savienība prezidents Sebastians Ko. Iespējams, ka līdz
1. decembrim daudzu valstu
noteiktie ierobežojumi jau būs
krietni vien mīkstināti vai atcelti, taču olimpiskajā atlasē ir
svarīgs vienādu iespēju princips. Rezultātus, kas tiks sasniegti laika posmā no 2020. gada
6. aprīļa līdz 30. novembrim,
fiksēs statistikā. Taču šie rezultāti netiks ņemti vērā pasaules
rangā un olimpiskajā kvalifikācijā.
Apkopotā informācija liecina,
ka olimpisko spēļu “zonā” patlaban ir 10 mūsējie – normatīvu
izpildījušas Laura Ikauniece
(septiņcīņa), Līna Mūze (šķēpmešana) un Laura Igaune (vesera mešana), savukārt pēc
ranga tiek Gunta Vaičule (200m
un 400m), Sindija Bukša (200 m),
Līga Velvere (800 m), Madara
Palameika (šķēpmešana), Rolands Štrobinders (šķēpmešana),
Gatis Čakšs (šķēpmešana), un
Ruslans Smolonskis (50km soļošana). Vieglatlēti, kuŗi šobrīd
jau ir izpildījuši Tokijas olimpisko spēļu normatīvu, to saglabās arī pēc kvalifikācijas
perioda beigām – Latvijas gadījumā Ikauniece, Mūze un
Igaune. Tiek lēsts, ka olimpisko
spēļu pārcelšana varētu būt personiski izdevīga vairākiem Latvijas vieglatlētiem, – septiņcīņniece Laura Ikauniece un
kārtslēcējs Mareks Ārents atgūsies pēc savainojuma, sprintere
Gunta Vaičule atgriezīsies pēc

ģimenes pieauguma, savukārt
šķēpmetēja Anete Kociņa šo
gadu izmantos, lai kļūtu vecāka,
veselāka un spēcīgāka. Droši
vien var nosaukt vēl kādu.

Pārceltajam PČ
vieglatlētikā
noteikti norises
datumi
Pasaules čempionāts vieglatlētikā, kuŗa norise bija paredzēta
2021. gada augustā, pārcelts uz
2022. gadu, vēsta Pasaules
vieglatlētikas savienība (WA).
Kā zināms, 2020. gada Tokijas
Olimpiskās spēles norisināsies
no nākamā gada 23. jūlija līdz 8.
augustam jeb tajā pašā laika
periodā, kad bija paredzētas
šovasar. Nākamgad pasaules
čempionāts vieglatlētikā bija
plānots no 6. līdz 15. augustam.
Ņemot vērā, ka olimpiskās
spēles noris teju vai šajos pašos
datumos, WA lēma pasaules
meistarsacīkstes pārcelt uz
2022. gadu – no 15. līdz 24. jūlijam. Sākotnējā pasaules čempionāta norises vieta – Oregona,
ASV – paliks nemainīga. “WA
padome pēc sarunām ar vairākām citām sporta organizācijām, kuŗas šajā laikā arī plāno
aizvadīt čempionātus, vienojās
par 2022. gada jūliju,” teikts
vieglatlētikas jumta organizācijas paziņojumā. 2022. gadā
laika posmā no jūlija līdz augustam Birmingemā plānotas Nāciju sadraudzības spēles (27. jūlijs – 7. augusts), bet Minchenē
gaidāms triatlona un citu izturības sporta veidu Eiropas čempionāts (11. – 21. augusts). Ja
sacensību kalendāros netiks
veiktas izmaiņas, sportistiem
teorētiski būs iespēja piedalīties
visās trijās sacensībās. World
Athletics 2022. gada vasaru jau
nosaukusi par “sacensībām piesātinātu posmu”. “Tas būs
prieka periods gan atlētiem, gan
līdzjutējiem visā pasaulē,” teica
organizācijas prezidents Sebastians Ko. “Protams, vēlējāmies,
lai visi šie čempionāti nenotiktu
viens aiz otra, taču tā mums arī
ir lieliska iespēja populārizēt
savu sporta veidu.”

FIBA klubu
turnīrus pārceļ
uz septembri un
oktobri
Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) pieņēmusi lēmumu visus rīkotos klubu turnīrus pārcelt uz septembri un
oktobri. FIBA Eiropas zonas
(FIBA Europe) valde neklātienes
sēdē lēma atcelt vasarā paredzētos Eiropas jaunatnes čempionātus vīrusa straujās izplatības dēļ. FIBA jau marta beigās
pieņēma lēmumu Čempionu
līgas turnīru pārcelt uz septembri, to atsākot ar ceturtdaļfināliem.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

