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AMERIKAS LATVIEŠI IESAISTĀS 
PALĪDZĪBAS AKCIJĀ LATVIJAS SKOLĒNIEM

Lai bērniem Latvijā ārkārtas 
situācijas laikā nodrošinātu 
piln vērtīgas iespējas piedalīties 
attālinātajā mācību procesā, 
Amerikas latviešu apvienība 
sarīkoja ziedojumu vākšanas 
akciju, kuŗas rezultātā 40 ģi -
menes Latvijā saņēmušas por-
tatīvos datorus 24 500 ASV do -
laru vērtībā. 

Līdz ar ārkārtas situācijas iz -
sludināšanu un Latvijas valdības 
pieņemto lēmumu mācību pro-
cesu skolās nodrošināt attāli-
nāti, daudzām ģimenēm Latvijā 
šis attālinātais mācību process 

sadarbības partneri Latvijas Bēr -
nu fondu un laikraksta Laiks 
redakciju noorganizēja līdzekļu 
vākšanas akciju datoru iegādei. 
Akcijas organizētāji pateicas 
SIA Cadence par palīdzību da -
toru aprīkošanā ar nepiecieša-
mo programmatūru!

“Datorus saņems tās daudz-
bērnu un audžuģimenes, kas 
šobrīd jau saņem vai iepriekš ir 
saņēmušas ALA stipendijas. Šīs 
ģimenes savulaik apzinātas sa -
darbībā ar pašvaldību sociāla-
jiem dienestiem. Iegādātie 40 
datori jau nodoti ģimenēm. 

iedomājas par bērniem Latvijā 
un palīdz, lai viņi nejustos 
aizmirsti un varētu turpināt 
savu izglītību.”

Saeimas deputāts, Izglītības 
un zinātnes ministrijas par la-
mentārais sekretārs Reinis Zno-
tiņš: “Aptaujājot skolu direk-
torus, izrādījās, ka skolēniem 
samērā ātri izdodas pielāgoties 
mācībām mājās, taču atklājās 
arī tas, ka ir daudz ģimeņu, 
kuŗās bērniem nevar nodrošināt 
klēpjdatorus, viedtālruņus vai 
kādas citas ierīces ar interneta 
pieslēgumu skolas uzdevumu 

ar diasporas skolām.
Izglītības un zinātnes minis-

trijas aicinājumam atsaucās divi 
lielākie mobilo sakaru tīklu 
operatori Latvijā. “Bite Latvija” 
un “Latvijas Mobilais Telefons” 
bija gatavi gan ziedot, gan par 
vairumtirdzniecības cenām pār-
dot 5200 viedtālruņu un plan-
šetdatoru. Šie divi mobilo sakaru 
tīklu operatori nodrošina arī 
interneta pieslēgumu ierīcēm 
trīs mēnešus par brīvu. 
Turpmāk šīs viedierīces būs tās 
paš val dī bas īpašums, kuŗā skola 
atrodas.

kļuva par lielu izaicinājumu 
kaut vai tāpēc vien, ka daudziem 
bērniem trūkst viedierīču, lai 
varētu iesaistīties šādās mā -
cībās. Vissmagāk šī situācija 
skar bērnus, kas jau ilgus gadus 
ir Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) nozares Sadarbība ar 
Latviju rūpju lokā – trūcīgas un 
daudzbērnu ģimenes. Inicia tī-
vai ar plašu reklāmas kampaņu 
atsaucās laikraksts Laiks. Re  zul-
tātā Amerikas latviešu apvie-
nība kopā ar savu ilggadējo 

Latvijas Bērnu fonds un, pro-
tams, pirmkārt, jau pašas ģi -
menes, ir ļoti pateicīgas ziedo-
tājiem un Amerikas latviešu 
apvienībai par šo vērtīgo dā  vi-
nājumu! Piebildīšu, ka datori 
paliek ģimeņu īpašumā,” saka 
Latvijas Bērnu fonda vadītājs 
Andris Bērziņš. 

Amerikas latviešu apvienības 
nozares Sadarbība ar Latviju 
vadītāja Kaija Petrovska: “Mēs 
esam pateicīgi visiem ziedo tā-
jiem, kas šajā grūtajā laikā 

pildīšanai. Ministrijas veiktā 
aptauja parādīja, ka 3% Latvijas 
skolēnu mājās nav viedierīču ar 
interneta pieslēgumu. Samērā 
īsā laikā valstī tika uzsākti divi 
projekti. Pirmais – skolēnu no -
drošinājums ar viedierīcēm un 
interneta pieslēgumu. Otrais – 
projekts Tava klase jeb mācību 
stundu pārraides divos Latvijas 
televīzijas kanalos. Tavaklase.lv 
jau skatīts 70 pasaules valstīs, 
tas dod iespēju piekļūt digi tā-
lajai izglītības sistēmai Latvijā 

Esmu pārliecināts, ka šis vēs-
turē ieies kā veiksmes stāsts, kas 
pierādīs Latvijas izglītības sis tē-
mas spēju pielāgoties ārkār tējai 
situācijai un īsā laikā nodrošinot 
kvalitatīva mācību satura pie -
eja mību attālināti ik  vienam sko -
lēnam. Tas arī kār tējo reizi pie  rā-
 dījis, ka tautieši ārzemēs ir ga -
tavi steigties pa   līgā, ja Latvijā ir 
vajadzīgs atbalsts, īpaši attiecībā 
uz jauno paaudzi un viņu iz -
glītību. Par to liels paldies!”

Red.
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Jaunumi no Čikāgas

Atvainojamies!
Mūsu laikraksta nr.16 14.lpp. raksta „Gleznotājs Alfrēds Lapukins” autore ir 

archīvu speciāliste Agnija Lesničenoka.
Atvainojamies Agnijai un lasītājiem!

Red.

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.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

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

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

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com

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

«Ceļošanai pagaidīsim labākus laikus!»
Jūsu Inese

Nedēļas gudrība
„Operai ir tās īpašā vieta – tikai augstās mūzikas namā ar nevainojamu akustiku. Digitālās pa -

rodijas tikai un vienīgi var nogalināt īstās klasiskās vērtības, patieso mākslu.”

Ģirts Salmgriezis

Nedēļas teikums
„Padomājiet, kādēļ daži cil-

vēki tik aizrautīgi cenšas ci -
tiem „iepotēt“ savu skatījumu? 
Jūs paši un jums zināmie 
cilvēki taču tā nedara!”

Profesors Juris Ulmanis

Čikāgieši un draugi visā 
pasaulē! Ir beidzies ļoti vēs-
turisks posms Čikāgas latviešu 
dzīvē. Mūsu biedrības nams, 
kuŗā mājojām kopš 1959. gada, 
ir pārdots. Esam mēģinājuši 
namu pārdot vairākus gadus, 
bet nebija izdevies. To pat rei-
zēm nenožēlojām, jo pa  spē jām 
vēl rīkot tur dažus sarīkojumus. 
Ar katru gadu gan kļuva arvien 
skaidrāks, ka 100 gadu vecais 
nams vairs neatbilst sabiedrības 
prasībām un ka ir tomēr jāškiŗas 
no šīs ēkas. Laiki mainās, viss 
mainās. Namam bija vairākas 
nopietnas problēmas, kuŗas bez 
milzu ieguldījuma vai vispār, 
nevarēja atrisināt. Ļoti kaitēja 
tas, ka namam nebija savas auto 
stāvvietas. Mašīnas bija jāno-
vieto uz ielām, un daudziem tas 
nepatika. Liels šķērslis bija arī 
tas, ka namā nebija lifta. Uz otro 
un trešo stāvu bija jākāpj par 
stāvām trepēm. Toties bijām 
vienīgā latviešu ēka Čikāgā, 
kuŗa pilnībā bija dzesināta.

Šis nams uzticīgi kalpoja lat-
viešiem daudzus gadus. Tas reiz 
bija de facto latviešu centrs 
Čikāgā. Tajā mājoja skauti, gai-
das, Daugavas Vanagi, korpo-
rācijas, Čikāgas Ziņu redakcija, 
Pensionāru biedrība, un vēl 
citas grupas un organizācijas. 
Daudzi Latviešu skolas sarī-
kojumi tur notika, ieskaitot 
Ziemsvētku eglītes, izlaidumus 
un Draudzīgos aicinājumus. 
Beigās namā vairs nemājoja 
neviena pati organizācija. Vie-
nīgi korporācijas lietoja Kluba 
telpu savām sanāksmēm. 

Nav iespējams saskaitīt, cik 
sarīkojumi namā bijuši. Māk-
slinieki no visas pasaules tur 
uzstājušies, ieskaitot Raimondu 
Paulu, Uldi Stabulnieku, Ar -
mandu Ābolu, Rasmu Lielmani, 
Latvijas Trīs tenorus, Pērkonu, 
Edgaru Liepiņu, Andri Da  ņi-
ļenko, Normundu Rutuli, ope-
ras solistus un aktieŗus no 
vairākiem Latvijas vadošiem 
teātŗiem. Tur uzstājušies daudzi 
ASV ansambļi un mūziķi. Visus 
nevaru uzskaitīt, bet pieminēšu 
ansambļus Dzintars, Staburadze 
un Losandželosas vīru kori. 
Pirmā Čikāgas Piecīšu izrāde 
1961. gadā bija šajā namā. Es 
biju publikā. Neskaitāmas vie-
sības tur bijušas – kāzas, balles, 
kongresi, piemiņas brīži, dzim-

šanas dienas, iesvētības, utt. 
Mana māsa un es tur svinējām 
savas iesvētības. Neskaitāmas 
mākslas izstādes, novusa tur-
nīri. Mūzejs otrā stāvā un Kārļa 
Ķezbera bibliotēka ar 6000 grā-
matām. Lielā, burvīgā Annusa 
glezna pie otrā stāva zāles 
sienas! Tā tagad noņemta un 
gaida savu nākamo mājas vietu. 

Katrā zālē atmiņas. Atce ra-
mies tos daudzos mūsu senčus, 

nenozīmē, ka tie tautieši, kuŗi ir 
tagad, nav aktīvi, spējīgi vai 
dedzīgi. Skaitļi tomēr diktē, ko 
var uzņemties, atļauties. Čikā-
gas latviešu biedrība šogad svin 
savu 85. jubileju. To svinēsim 
rudenī, tik vēl nav zināms, kur. 
Biedrība jau kādus gadus rīko 
daudzus savus sarīkojumus 
citās ēkās, ieskaitot Igauņu 
namā. Sarīkojumu vispār tagad 
ir daudz mazāk nekā agrāk. 
Peļņa no latviešu sarīkojumiem 
kļuva par minimālu ienākuma 
avotu. Pelnījām naudu, izīrējot 
mūsu telpas cittautiešiem, pār-
svarā ballēm. 

Ir tie, kuŗi saka – pārdodot 
namu, mēs izputēsim. Reāli ir 
tieši otrādi! Mēģinot uzturēt 
vecu, trīsstāvīgu ēku, uz kuŗu 
retais grib nākt, ir recepte nāvei. 
Biedrība apsvērs uzmanīgi nā -
kamos soļus. Vai meklēt ma -
zāku, jaunāku vienstāvu ēku ar 
auto stāvvietu vai saiet kopā ar 
kādu citu organizāciju? Esmu 
drošs, ka būs labs atrisinājums. 
Biedrība turpinās rīkot kultūras 
un izklaides sarīkojumus Čikā-
gas tautiešiem, kā līdz šim. 
Biedrība grib turpināt savu 
darbu un turpināt lielā mērā 
piedalīties latvietības uzturē-
šanā ārpus Latvijas. 

Tiem, kuŗi grib zināt, varu 
pateikt, ka latviskais inventārs 
un mūzeja eksponāti glabājas 
noliktavā ar kontrolētu tem-
perātūru, kopā ar biedrības 
6000 grāmatām un periodiku. 

Namu nopirka jauni ameri-
kāņu mākslinieki, kuŗi grib tajā 
iekārtot mākslas un kultūras 
centru.

Biedrības priekšsēde Dace 
Ķezbere aicina čikāgiešiem iz -
teikties par biedrības nākotni. 
Lūgums ir sazināties ar viņu un 
valdi, rakstot uz Chicago Lat-
vian Association, PO Box 41, 
Skokie, IL 60076-0041, vai uz 
e-pasta adresi: Chicago Latvian-
Association@gmail.com

Biedrību var sasniegt arī, ie -
ejot Facebook internetā. 

Tā saka, ka vienām durvīm 
aizveroties, citas atveras. Mums 
tagad vajag jaunu ēku, kuŗā 
atrodas šīs durvis, kuŗas vērsim.

Kas attiecas uz veco namu, 
paldies Tev, namiņ, paldies! 

ARMANDS BIRKENS,
bijušais ČLB priekšsēdis

FOTO: AIGA BĒRZIŅA

kuŗi tur ieguldīja savu darbu, 
sirdi un dvēseli! Dedzīgie 
tautieši tur uzticīgi pašaiz lie-
dzīgi kalpoja no pirmās līdz 
pēdējai dienai. Visa cieņa un 
pateicība viņiem. Paldies vi -
siem, kuŗi Čikāgas latviešu 
biedrību atbalstījuši un kuŗi 
apmeklējuši mūsu mājas le  ģen-
dārajā Elston un Hamlin ielas 
stūrī! Nenoliedzami man 
skumji. Es šajā namā “uzaugu”, 
to apmeklējot. Saprotu, ka nams 
vairs nav mūsu, bet grūti to ap -
tvert. Biedrība pati vēl ir, un 
biedrība vēl būs! Lai visi labie 
gari turpina stāvēt mums klāt, 
skatoties nākotnē! 

Mēs neesam pirmā pilsēta, 
kas pārdevusi savu namu un, 
iespējams, nebūsim pēdējā. 
Agrāk sabiedrība bija daudz 
lielāka un aktīvāka, skaitliski 
esam ļoti sarukuši. Tas gan 
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Kāpēc pērkam svaigas dilles? 
Mūzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē (LaPa) jaunās valdes 

priekšsēdes personīgās pārdomas SARMA
MUIŽNIECE

LIEPIŅA

Zaļkalnu bē rni, 1945. Margaritas Kovaļevskas zīmējums

ALTS un DV 1967. gada Jāņu rēķini

Manus, ārpus Latvijas dzi-
mušās, augušās un joprojām 
dzīvojošās archīvus, fotografijas 
un vēstules nemeklē un ne  gla-
bātu neviens no Latvijas bur vī-
gajiem novadpētniecības mūze-
jiem. Manas un nākamās pa -
audzes un jauniebraucēju bērnu 
“dzimtie pagasti” ir ar latviešu 
valodā neierastām patskaņu un 
līdzskaņu kombinācijām: Kala-
mazoo, Gerringong, Mississauga, 
BuenosAires, Worcester. Mūs 
parasti netraucē latviešu perio-
dikā vai dokumentos redzēt 
mūsu dzimtās vietas nosauku-
mus oriģinālrakstībā, jo tā iz  ska-
tās to rakstība uz ceļa kartēm, ar 
kuŗām ikdienā pārvietojamies, 
tā šī vieta dokumentēta mūsu 
dzimšanas apliecībās, iedrukāta 
braukšanas atļaujās. Smagi ne -
pārdzīvojam to, ka, pat ja esam 
sieviešu dzimtes radības, esam 
uzaugušas, mītņu zemju skolās 
atsaucoties uz mūsu latviskiem 
uzvārdiem vīriešu dzimtē. Jo 
saprotam, ka valodnieku norā-
dījumi nebūt neliedz ārpus 
Latvijas dzimušajiem un augu-
šajiem izjust piederību, lepnumu 
un patiesu prieku par latviešiem, 
latviešu kultūru un latviešu va -
lodu arī daždažādos “akcenti-
ņos” visā plašajā pasaulē. 

Latvieši pasaulē – mūzejs un 
pētniecības centrs – man licies 
vajadzīgs kopš tā tapšanas. Vis-
pirms mani uzrunāja LaPas 
pamata ideja, ko mūzeja idejas 
kopautore Maija (Veinbergs) 
Hinkle skaidri apraksta LaPas 
mājas lapas ierakstā par mūzeja 
sākumu. Ideja, kas ar mērķtiecīgu 
darbu, diplomātiju un līdzekļu 
vākšanu ir ļāvusi LaPai izveido-
ties par spēcīgu vizuālu fonu 
latviešu tautas dzīvesstāstiem ar 
savdabīgu, pieejamu, arvien au -
gošu kollekciju Latvijas un tī -
mekļa platformā pasaules mū -
zeju kopienā. LaPas mērķis ir 
pozitīvā, sarunu un pārdomu 
rosinošā veidā izcelt latviešu 
kopienu un individu piedzī vo-
jumus, izvēles un katra personi-
sko latviskas pieskaņas skatu uz 
dzīvi un sadzīvi, vienalga, kur 
katrs to ieguvām un kādā veidā 
vai valodā to parādām sev un 
citiem, neizslēdzot nevienu.

Dažreiz iedomājos LaPu lī -
dzīgu rakstnieku cēlieniem 21. 
gadsimta ārpus Latvijas Dziesmu 
svētkos. Ziemeļamerikā jau kā -
dus 20 gadus arvien biežāk dzird, 
ka rakstnieku cēlieni dziesmu 
svētkos esot “nišas produkts”. 
“Financiāli neienesīgs”. “Latviešu 
dzeju tak visi var dzirdēt koŗu 
koncertos.” “Lai grāmatas lasa 
un pārrunā vietējos literāros 
pulciņos.” Bet vienalga kādās 
sānu telpās rakstnieku cēlieni 
Dziesmu svētkos tiek ielikti, 
blakus burzmas pilnajam daiļ-
amatniecības tirdziņam vai vies-
nīcas stāvos, kas nav sasniedzami 
ar liftu, tajos arvien sanāk autori, 
ieplūst ņipri, zinīgi un atsaucīgi 
klausītāji un, cēlienam sākoties, 
nepaiet ilgi, līdz no zāles skan 
vietā un nevietā gan patiesas 
nopūtas, gan skaļi smiekli. Rak st-
nieku cēlienos notiek ne tikai 
vārdu, domu un uzburtu ainu 

apmaiņa, bet galvenais notiek 
IZDOMAS apmaiņa. LaPu sare-
dzu līdzīgu. Nebūsim nekad 
lielākais, spožākais vai ienesī-
gākais spēlmanis svētkos, bet, 
apdomāti, profesionāli, patiesi, 
ar dzīvesprieku un izdomu 
dodot tālāk savu devumu, iein-
teresēsim ne vien citus latviešus, 
bet arī cittautiešu draugus, kol-
lēgas un ģimenes locekļus, kas 
laika un likteņa gaitā ir kļuvuši 
par nozīmīgu daļu no mūsu 
plašās un krāšņās “Latvieši 
pasaulē” ikdienas. Iesaistīsim 
sarunā tos, kam gribas zināt, 
kāpēc tikšķam tā, kā tikšķam, 
kāpēc nevaram izdzīvot ilgi bez 
kaut kā zemē iedēstīšanas, kāpēc 
pārtikas veikalā Ņujorkas pilsētā 
Covid-19 pandēmijas laikā ar 
masku pār muti un degunu un 
gumijas cimdiem rokās latvie-
tim uznāk dziļa vēlme pirkt un 
vest mājās svaigas dilles. Tieši 
tāpat kā latvietim Talsos. 

Kaut oficiāli sāku strādāt 
LaPas valdē tikai ar 2019.  gada 
rudeni, esmu LaPas biedre, at -
balstītāja un “entuziaste” jau 
kopš biedrības sākuma. Pa ga -
diem bijusi iespēja vākt, aprak-
stīt, saiņot dažādu latviešu stāstu 
stāstošus priekšmetus un tos no -
gādāt LaPas kollekcijai Lat vijā. 
Koordinēju LaPas kurātores Ma -
riannas Auliciemas un Ievas 
Vītolas ASV Austrumkrasta eks-
pedīcijas Bostonas rajona pos-
mu. 3x3 nometnē Katskiļos kopā 
ar citiem dažāda vecuma un 
atšķirīgas dzīvesgaitas šuvējiem 
izšuvu savas dzimtas “Stāstu 
segas” kvadrātiņu. Piedalījos ar 
savas jaunības polītiskās piere-
dzes stāstījumu “Nyet, Nyet, Soviet” 
grāmatā. Latvijas Navcionālās 
bibliotēkas telpās man ir bijusi 
iespēja iepazīt LaPas materāliem 
bagāto krātuvi un LaPas bib-
liotēku, apbrīnot dažus LaPas 
“Mēneša priekšmetus” un pie da-
līties LaPas kurātores lekcijā 
LNB gaišajā Draugu telpā. 

Dzīves pieejā vissvarīgākais 
man parasti ir aktuālais un prak-
tiskais. Tāpēc, gaidot nākamo  
LASL  jūras kravas sūtījumu vai 
savu Latvijas braucienu, man uz 
rakstāmgalda Masačūsetā allaž 
krājas kaudzīte ar, manupāt, in -
teresantiem priekšmetiem, kam 
pielipinātas dzeltenas post-it zī -
mītes ar uzrakstu “LaPa?”Tie ir 
priekšmeti, kuŗu pieņemšanu 
LaPas krājuma komiteja vēl nav 
apstiprinājusi, bet mani tie jau ir 
uzrunājuši.

Pašreiz tur ir piesliets mazs, 
drusku pabalējis, izteiksmīgo 
ganiņu, lauku dzīvnieku un 
princešu radītājas Margaritas 
Kovaļevskas akvarelis koka rā -
mītī, kuŗā redzami četri dažāda 
auguma bērniņi rakstītos cim-
dos un tautastērpos. Zem figū-
rām knapi salasāmiem burtiem 
ar zīmuli rakstīts: “Zaļkalni” un 
“1945”. Mazākā meitene aukliņā 
velk sīkos ratiņos ietupinātu 
zaķīti. Šo izteiksmīgo, vēsturisko 
mākslas darbu ieguvu no ne -
laiķes mākslinieces Valdas Zaļ-
kalnas; bērni ir pie Miegupītes 
Valmieras rajona Kauguru pa -
gasta mežos un laukos augušie 

Valda (jaunākā), māsa Māra, 
brāļi Antis un Gundars. Kaŗa 
un bēgļu gaitas vienā DP no -
metnē Vācijā viņus uz laiku sa -
veda kopā ar Rīgas mākslinieci 

slejās ir uzdrukāti vārdi un 
skaitļi, lapas augšpusē ar sar-
kanu tinti rokrakstā liels nr. 16. 
Tā ir organizāciju revīzijas ko -
mitejas atskaite par 1967. gada 

Katrs šis priekšmets ir vēs-
turiski saistīts ar specifisku 
dienu, specifisku notikumu, bet 
to aplūkotājam krāšņais 70 
gadu vecais zīmējums un necilā 
aprakstītā papīra loksne var likt 
aizdomāties par kaut ko līdzīgu, 
ļaut atmiņai un izdomai joņot. 
Varbūt izdoma aizved paka-
vēties pie citas Kovaļevskas 
glez nas ģimenes īpašumā vai 
kādas bērnībā lasītas Kova ļev-
skas illustrētas grāmatas. Varbūt 
izdoma ved atcerēties, kā iz -
skatījās vecmāmiņas biezās 
brilles, kad viņa atvēra vārtus uz 
Jāņa Širmaņa Krikša un Mir-
dzas Timmas Pienenītes pasaku 
pasaulēm. Izdoma ļauj pado māt 
par svinētiem un vēl svinamiem 
Jāņiem. Ko tajos ēdīsim, ko 
dzersim, kāpēc pēdējos gados 
vairs gandrīz neiespējams dabūt 
sulīgus kūpinātus zušus? Kur 
sanācām, kur sanāksim, kuŗš 
saimniekos? Vai šogad jebkur 
pasaulē Jāņus vispār varēsim 
svinēt kopā ar citiem ārpus 
šaura ģimenes loka?

2020. gadā Covid-19 izplatība 
pa visu zemeslodi, līdz ar visām 
citām kultūras iestādēm, skaŗ 
un turpinās ietekmēt LaPas 
darbību. Ir jau bijis jāpārliek uz 
vēlāku datumu ilgi plānotā 
plašā, interaktīvā “Nyet, nyetSo-
viet” izstāde Latvijas Dzelzceļa 
mūzejā. Uz tās atklāšanu maijā 
posās daudzi arī no ārzemēm, 
gatavi iesēsties Juŗa Bļodnieka 
LaPas restaurētajā, demon strā-
cijās pret Latvijas okupāciju 
līdzi darbīgajā  Valiant  auto ma-
šīnā. Cerīgi gaidījām, vai bau-
mas būs patiesas, ka izstādes 
atklāšanas vakarā būs iespēja 
dziedāt līdzi grupai “Akacis – 
LIVE!”? Jauniešiem, ģimenēm 
un skolniekiem ļoti populārā 
LaPas izlaušanās spēle “Bēgļu 
gaitas” Vecrīgā bija jāslēdz pus-
otru mēnesi pirms plānots. 
Sēdēs LaPas darbiniekiem un 
valdei ir bijis jāpielāgojas sazi-
ņai ar Skype un ZOOM vairāk 
nekā ierasts. Jāievēro arī ob -
ligātā sociālā attālināšanās, vei-
cot nepieciešamos darbus ar 
krājumu, gatavojoties LaPas 
mūzeja valsts akreditācijai. 
Covid-19 dēļ LaPas krājums 
LNB telpās pētniekiem, žur nā-
listiem pašreiz nav klātienē 
pieejams. No otras puses –  
piespiedu kārtā mainītais darba 
ritms palīdz LaPas saimei at -
rast laiku piestrādāt pie jaunās 
LaPas mājaslapas izveides, rak-
stiem presē, ekspedīciju pie-
zīmju sakopošanas, dziļākām 
pārdomām un pārrunām par 
nākotnes projektiem, izstādēm, 
pētniecības darbiem, ekspe dī-
cijām un spēlēm. Marianna 
Auliciema aprīlī rakstā creative-
museum.lv  par LaPas rīcību 
ikdienā un ārkārtējā situācijā 
mudina latviešus pasaulē dā -
vināt mūzejam savus ar Covid-
19 saistītos priekšmetus. 

Priecājos par uzticēto iespēju 
kopā ar krietni zinīgākajiem 
kollēgām un LaPas sadarbības 
partneriem un labvēļiem pielikt 
arī savu roku pašreizējiem LaPa 
darbiem un nākotnes iecerēm.

un bērnu grāmatu illustrātori 
Margaritu Kovaļavsku jeb 
Čiepu. Kustīgie, smaidīgie Zaļ-
kalnu bērni uzrunāja Čiepu un 
Čiepa viņus. Tapa šis tālāk uz 
ASV Zaļkalnu ģimenes vestais 
un iemīļotais darbiņš. 

Otrs pašreiz šai “LaPa?” kau-
dzītē ir vienkārša papīra lapa. 
Uz tās rūpīgi ar rakstāmma šīnu 

24. jūnija rīkoto Daugavas 
Vanagu un Amerikas latviešu 
tautiskās savienības (ALTS) 
Jāņu vakaru Bostonas apkārtnē. 
No teksta uzzinām, cik rīkotāji 
izdeva un ieņēma par zušiem, 
cik izmaksāja piena transports 
un elektriskās spuldzes, kā tika 
sadalīts atlikums (10% latviešu 
skolas stipendiju fondam). 



LAIKS 2020. gada 16. maijs  – 22. maijs4

Māte, dēls un vedekla
Lija Brīdaka, Atbalss bez balss, „Vakara romāns”,

apgādā „Latvijas Mediji”, 2020. g., 224 lpp.

Tieši šī divstumbru bērza dēļ rakstniece izvēlējās iegādāties savu māju...

EDUARDS
SILKALNS

Elīnai, sievietei mūžs otrā 
pusē, depresija. Viņa jūt, ka 
vajadzīga psīchologa palīdzība. 
Elīna atveŗ datorā tīmekli, un 
viņas skats apstājas pie kādas 
Anitas Kalmes vārda un pri   -
vātprakses adreses. Kad Anita 
uzmeklēta, sievietes atklāj, ka 
reiz bijušas kursa biedrenes 
Filoloģijas fakultātē. Izrādās, ka 
Kalme ir Elīnas sendienu pa  zi ņas 
precētais un tālab neatpazītais 
uzvārds. Abu attiecības sarunu 
„seansos” nu var būt privātākas 
un vaļsirdīgākas nekā tās būtu 
pacientei ar svešu dakteri. Taču 
izrādās, ka arī psīcholoģei Ani-
tai ir savas ar laulāto dzīvi 
saistītas problēmas. Vienubrīd 
izskatās. ka stāstījums uzņems 
savā ziņā komisku ievirzi, kur, 
kā saka, dakteris izrādīsies sli-
māks par pacientu. 

Tomēr romāna gaitā psī cho-
loģe ar sev tuvajiem pamazām 
izslīd no lasītāja redzesloka, un 
viņa uzmanības centrā nonāk  
Elīna, viņas pieaugušais dēls 
Armands un Armanda sieva 
Aisma, kas Elīnai liekas baisma, 
jo tā viņai atņēmusi viņas dēlu. 
Armands aizrāvies ar moderno 
mākslu, ko Elīna nesaprot: „Ta -
gad tāda mode – visās jomās 
meklēt kaut ko nebijušu.” (35. lpp.) 
Aisma strādā modes žurnālā un 
nostājā pret dažādām mākslas 
nozarēm nav mazāk moderna 
par savu vīru: „Kam tagad rak-

sturi vajadzīgi! Galvenais, lai 
aktierī pietiekami pliki staigā pa 
skatuvi!” (47.) Elīnai kremt, ka 
dēlam ar vedeklu, kā izskatās, 
vairāk patīk ceļot uz siltajām 
zemēm nekā gādāt par ģimenes 
pieaugumu. Bērna vietā Ar  man-
dam ar Aismu ir kaķis Grāfs, 
kuŗu viņi lūdz Elīnai sava ceļo-
juma laikā pieskatīt...

Atbalss bez balss  ir grāmata, 

bet Lija Brīdaka it izņēmums: 
pirmā grāmata viņai iznākusi 
tālajā 1962. gadā, bet šī ir jau 
septiņpadsmitā. Tā ir ar ruti nē-
tas rakstnieces vingru roku 
darināts, cienījams un solīds 
veikums, cilvēku raksturojumu 
un cilvēcisku attiecību priekš-
plānā likts sacerējums, kas šķitīs 
nepietiekami avangardisks īstās 
pasaules Armandiem un Ais-
mām, bet ko pratīs novērtēt 
Elīnas.  

Varētu mulsināt romāna no -
saukums Atbalss bez balss. Šķiet, 
tas nav bijis līdz galam izpro-
tams pat grāmatas techniska-
jiem veidotājiem, kas ieteikuma 
vārdos uz grāmatas aizmugurējā 
vāka skaidro, ka balss nevarot 
palikt bez atbalss. Tas jau nu, 
pro  tams, saskan ar fizikālās pa -
saules likumību, bet rakstniece 
piedāvā gluži pretējo, atbalsi 
bez balss, kas ar likumiem ne -
saskan. Atslēga virsrakstam mek-
lējama Elīnas attieksmē pret 
dēla mākslu vai nemākslu kādas 
izstādes atklāšanā: „Pie dažām 
Armanda dīvainajiem, abstrak-
tajiem krāsu pludinājumiem 
Viņa pastāvēja ilgāk, it kā vēlē-
damās iedziļināties, it kā, acis 
pavērusi, pūlētos atrast sevī at -
balsis no redzētā, lai vienotos 
kādā atklājumā.” (53.) Citiem 
vārdiem, ja mākslas darbā nav 
nekā tāda, uz ko reaģēt būtu 
vērts, tad uz to attiekties, uz to 

reaģēt jeb to atbalsot nākas stip ri 
grūti. Bet uz aizmugurējā vāka 
liktā balss Elīnai pavēstī, ka 
Armanda un Aismas ģimenē 
kaķa Grāfa vietā nāks cita, 
daudz vērtīgāka dzīvībiņa.

Tā kā Laika lasītāju kodolu, 
jādomā, vēl arvien veido t. s. 
vecā trimda, gribas paprātot, kā 
pret dažām vietām Lijas Brī  da-
kas romānā varētu attiekties 
mani laika un likteņbiedri, kas 
trimdas rakstniecības ziedu lai-
kos (1950 – 1980) sekoja  Grā-
matu Drauga  dāsnajai romānu 
plūsmai.

Viņi noteikti priecāsies, ierau-
got dažu Rūtas Skujiņas dzejoļu 
citātus, Skujiņas prominento 
meitu Lalitas (Muižnieces) un 
Māras (Celles) vārdus, tāpat 
Latvijā palikušā Eduarda Rozen  -
štraucha vārdu, jo saviesīgi sa -
ieti trimdas agrīnajos gados bez 
Zilā lakatiņa dziedāšanas vēlās 
vakara stundās bija reti (166. – 
168.).   

Viņi saausīsies, iepazīstot 
Elīnas un dotajā brīdī vēl bērna 
kārtā esošā Armanda attieksmi 
pret krieviem. (35. – 41.). Viņi 
nopriecāsies par kādu krieviem 
nelabvēlīgu anekdotu:

Neviļus Elīna atcerējās pirms 
gadiem pārstāstītu gadījumu, 
kā padomju laikos krievu tūristi 
ārzemēs iemaldījušies kaķiem 
un suņiem ar viņu pavadoņiem 
paredzētā kafejnīcā. Tur tobrīd 

tukšajā telpā, pasūtījuši un mie-
 lojušies ar ēdienu, kas viņus, 
svešzemniekus, apmierinājis ar 
savu lētumu. (189.) 

Viens no Grāmatu Drauga 
populārākajiem autoriem bija 
Arturs Voitkus, pēc aicinājuma 
un izglītības luterāņu mācītājs. 
Šaubos gan, vai jebkuŗā Voitkus 
romānā Dieva vārds būs no -
saukts tik bieži, cik tas ir Atbalsī 
bez balss. Tiesa, ar vienu iz  ņē-
mumu („atstāju Dieva ziņā”, 169.). 
Dieva vārds visur rakstīts ar 
mazo burtu, kā tas Latvijā tiek 
darīts, ja par Dievu netiek 
domāts nopietni, bet ja tas ir 
„tikai tāds izteiciens”, ko lieto 
ieraduma pēc, Dieva vārds tiek 
lietots šādos izteicienos: dievs 
nedod, dod dievs, lai dievs pa -
sargā, lai dievs dod, ak dievs 
(četrreiz). Teicienu „paldies die -
vam” izdevās uziet vienpadsmit 
vietās, bet saturiski stipri līdzīgo 
priecāšanos par kaut kā izdo ša-
nos ar vārdiem „par laimi” tikai 
vienā vietā. Liekas,  ka Dieva – 
nu labi, kaut vai dieva – vārdam, 
padomju laikos aizturētam, ta -
gad lemts līt ārā kā dzērienam iz 
mucas, kam nule atvērta tapa. 
Tikai jautājums: vai daudzie dievi 
atspoguļo mūsdienu Latvijas ru -
nas valodas īstenību? Vai visādā 
citādā ziņā pozitīvi vērtējamā 
rakstniece nepārkāpj otro bausli, 
nododamās Dieva vārda nelie-
tīgai veltai valkāšanai?

kas iznākusi agrāko Lata ro -
mānu, tagad par vakara romā-
niem pārdēvētajā serijā. Šai grā-
matu virtenē visbiežāk, liekas, 
vārds tiek dots jauniem, bieži 
vien pirmo romānu autoriem, 

“Because I have you in my 
heart, I do not need you in my 
pocket,” wrote the great 18th 
Century feminist philosopher 
Mary Wollstonecraft to William 
Godwin, philosopher and fore-
runner of the anarchist move-
ment.

The two were married, yet 
they lived separately, in resi-
dences a short distance apart. 
They corresponded regularly 
and met less frequently.

I too have been happiest when 
not living with the men I have 
loved. Now that the corona 
virus is forcing separation be -
tween many husbands, wives, 
lovers, and friends, I hope that 
they too experience distance as 
deliciously pleasurable.

My beloved friend and former 
colleague and I celebrated 
Easter this year eight feet apart, 
on my screened-in front porch, 
eating strawberries and drink-
ing prosecco. It was a cold and 
cloudy day, but we felt the joy-
ous abundance of spring as we 
looked out on my yard, a mass 
of blue and white: scillas, star of 
Bethlehem, white crocuses, blood-
root, Dutchman’s britches, and 
white hyacinths with buds ready 
to open. Only flowers, rather 
than grass, surround my house.

“Love and Friendship During the Pandemic” 
by Agate Nesaule

A friend who maintains my 
large flower garden, a commit-
ted Buddhist and a man very 
much alone walked by, and we 
invited him to join us. More 

strawberries and more prosec-
co, and a fascinating conversa-
tion about intentional commu-
nities, Thoreau, creativity, and 
religion versus spirituality fol-

lowed. Both men knew that I 
was missing my son, both men 
are sensitive and witty, so we 
laughed a lot. And because 
there were only three of us, we 

learned about each other much 
that we had not known before. 
“This was my most memorable 
Easter,” my beloved said.

Did I wish I was at a crowded 
table, in the midst of a large 
family, eating 

Easter ham and mashed pota-
toes and listening to familiar 
stories, where no one knew 
what I was feeling or asked what 
I was writing? Very little.

Since then I have also had 
several gatherings of friends in 
my back yard, surrounded by 
flowers. My small round table 
can only accommodate four at 
the proper distance, so once 
again we have had prolonged 
meaningful conversations. We 
have been really present to each 
other, in a way that would not 
be possible at a large party.

One sunny afternoon when I 
was outside alone, a neighbor 
leaned over the fence and 
informed me, “Being in this iso-
lation is like living during a 
war.” Only someone who has 
not experienced war, either as a 
soldier or a civilian, could say 
that.

For me this is a time of minor 
inconveniences and a deeper 
awareness of friendship and 
love.
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“LATVIJAS GRĀMATA” 

Rakstiet, zvaniet, un grāmatas 
Jums piesūtīs pa pastu

KĀRLIS ĶEZBERS

V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

Takšelis Makšelis

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 17)

No lapu kaudzes izšāvās sud-
rabota galva, šķeltu mēlīti šau-
dīdama. “Esmu čūska Nanija,” 
radījums teica. “Nu tev ir bei-
gas!”

Čiči bailēs sastinga.
“Beigas? Kāpēc? Es tev nekā 

neesmu darījis!”
Čūska izlīda no lapām un 

saritinājās netālu no mērkaķa, 
galvu joprojām pacēlusi un mēlīti 
šaudīdama.

nekur neiešu. Te ir bīstami. Labi, 
ka uzkūlās Viljams un Toms, 
citādi...”

Nebija vaļas izdomāt briesmīgo 
domu līdz galam, jo puikas bija 
jau tālu, un Čiči bija jātiek līdz 
cirkus apmetnei, lai visu paspētu 
izstāstīt Makšelim, pirms sākas 
vakara izrāde.

Septembra pirmajās dienās 
tanī pusē allaž notiek gada tirgi. 
Cirkus centās novietoties tirgu 
tuvumā, jo lauku ļaudis, kas 
apmeklēja tirgus, līgstot strād-
nie kus, pērkot un pārdodot, bija 
labi izrāžu apmeklētāji.

“Čiči un Makšel, vai nāksit 
man līdzi uz gada tirgu?” jau agri 
no rīta iejautājās Koko. Makšelis 
vienā lēcienā bija ārā no migas, 
un arī Čiči, lieki nekavējies, uz -
lēca klaunam uz pleca. Pastai gā-
ties ar Koko viņiem iznāca reti, 
kur nu vēl gada tirgū!

“Nenoklīstiet un neaizmirstiet, 
ka mums vakarā jābūt atpakaļ uz 
izrādi!” vecais brīdināja.

Makšelis paraudzījās uz Čiči. 
Jā, Koko taču nezināja, kādās 
briesmās mērkaķītis vēl aizvakar 
paša pārgalvības dēļ bija iekļuvis. 
Ko dzīvnieki darīja brīvajā laikā, 
klaunam nebija svarīgi. Tikai 
izrādes laikā viņiem bija laikus 
jātiek atpakaļ. Izrādi nedrīkstēja 
nokavēt. Ai, ja Koko kaut ko 
uzzinātu par čigānēniem, alu, 
čūsku un Viljamu ar Tomu! Ne -
kad viņš viņus nelaistu skaistajā 
pļavā vienus! Makšelis bija no -
lēmis Koko neuztraukt ar tādiem 
niekiem, Čiči tika atpakaļ laikus, 
nospēlēja lomu vakara izrādē 
labāk nekā jebkad. Kāda daļa cit-
iem, kur Čiči dauzījies dienā? 
Makšelis vainoja arī pats sevi 
mērkaķīša likstās – nevajadzēja 
mazo atstāt vienu, lai saka, ko 
grib! Bet – izlietu ūdeni nesa-
smelsi, kā ļaudis saka.

Pļavas otrā malā sākās gadatir-
gus rajons. Laukumā bija vairāk 
būdu nekā cirkus rajonā. De  si-
nieki, kas pārdeva karstas desiņas 
un apalīšus izsalkušajiem apmek-
lētājiem; kliņģeru un piparkūku 
bodītes; visādu sīkumu, spožu 
grabuļu pārdevēji; būdas, kur 
varēja mērķī mest un šaut, ie  gūs-
tot godalgas; netrūka ugunsrijēju, 
spēkavīru, žonglieru. Ēdienu un 
dzērienu pārdevēji sacentās, ai -
cinot garāmgājējus būdās.

Tirgus laukuma dzīvākajā vietā 
bija novietota velna sitēja ierīce. 
Augsts stabs, sadalīts pa pēdām, 
ar mazu velniņu galotnē. Sitējs, 
sitot pa plāksni staba apakšā, 
varēja uzdzīt atsvaru līdz augšai. 
Nozvanīja zvans, velniņš palēcās. 
Sitējs ieguva balvu.

“Leo varētu visus spēka vīrus 
pārspēt,” domāja mērkaķis. “Pa -
matīgs sitiens ar ķepu, un velniņš 
nolēktu no staba!”

“Arī ziloņiem tas būtu tīrais 
nieks!” sprieda Makšelis, kas 
ziloņus allaž cienīja.

Tirgus malā bija sabraukti pa -
jūgi un automobiļi. Tālāk, pie 
upītes, bija čigānu apmetne. 
Skraidelēja un zviedza zirgi, rēja 
suņi, kliedza bērni. Vīri un sievas 
klaiņoja tirgū, kur mēģināja pie -
pelnīties, liekot kārtis, zīlējot 

nākotni un izskaidrojot sapņus.
“Vai varam paskraidīt?” lūdzās 

Makšelis, kad Koko atsēdās pie 
kafijas būdas, lai parunātos ar 
cirkus vēderrunātāju Aleksan-
dru, kas arī bija atnācis uz tirgu.

“Tikai nenoklīstiet!” noteica 
Koko, un viņi aizskrēja.

Dažus mirkļus vēlāk Makšelim 
likās, ka nebija labi atstāt veco 
vīru vienu pašu un iet dauzīties 
apkārt tirdzinieku raibajā bur-
zmā.

“Iesim atpakaļ!” viņš aicināja 
Čiči.

Mērkaķis sameta kūkumu.
“Atpakaļ? Tagad? Kāpēc?”
“Vai esi aizmirsis, kas notika 

aizvakar?”
“Aizmirsis? Protams ne. Ko 

čigānēni var darīt mums šeit, 
burzmā, kur tik daudz ļaužu?”

Viņi pastaigājās ilgāku laiku. 
Ļaudis ievēroja mērkaķi. Dažs 
mēģināja viņu paglaudīt, cits – 
pasniegt riekstu vai piparkūku. 
Čiči nelikās gar viņiem ne zinis. 
Viņš apzinājās, ka ir liels cirkus 
mākslinieks, kam ar parastajiem 
cilvēkiem nav nekā kopēja, bez 
tam viņam līdzi bija draugs, ar ko 
bija jāsarunājas.

Aiz tirgus būdām parādījās 
dažas ēnas, bet Makšelis ar Čiči 
tās nemanīja. Čigānu puikas bija 
ieradušies tirgū un, iedami uz 
velna sitēja pusi, ieraudzīja taksi 
un mērkaķi.

“Redzi, kur viņi ir!” priecīgs 
nočukstēja Andžs. “Vieni paši!”

“Šoreiz viņi mums neizspruks!” 
Pričelis pievienojās.

“Tikai šoreiz negudrosim vairs, 
ko darīsim tālāk! Aizmirsīsim 
ubagošanu ar mērkaķi! No  tver-
sim abus divus un tūliņ tirgū 
kādam pārdosim, kaut vai mūsu 
pašu čigāniem. Būs nauda, va  rē-
sim pamatīgi tirgū uzdzīvot!” 
Pieliekušies aiz būdu ēnām, pui-
kas sekoja sunim un mērkaķim.

Makšelis un Čiči bija aizgājuši 
līdz lielajam laukumam, kur ļau-
dis novietoja braucamos rīkus, 
kad pēkšņi takšelim likās: kāds 
viņiem seko. Suņiem ir izjūta, 
kas tiem liek manīt citu soļus aiz 
muguras, kaut arī tie nekā ne -
dzirdētu. Neuzkrītoši pāri ple-
cam viņš atskatījās.

“Čiči, vai tie nav tie paši puikas, 
kas tevi mēģināja nozagt? Viņi 
mums seko!”

Čiči sarāvās. “Kā tad, Makšel! 
Labāk skriesim atpakaļ pie Koko, 
tur ir drošāk...”

Par vēlu! Čigānēni bija starp 
viņiem un tirgu. Vienīgā vieta, 
kur bēgt, bija auto laukums.

“Iemuksim kādā mašīnā un 
paslēpsimies,” nosprieda Mak-
šelis. “Tad pagaidīsim, līdz pui-
kas aiziet. Līdz izrādei vēl laika 
gana.”

Viņi ieslīdēja automobiļu 
virknē.

Puikas pirmajā mirklī apjuka.
“Kur viņi palika? Tikpat kā bija 

rokā! Mūs, liekas, nemanīja!”
“Būs manījuši, Pričel! Taksis ir 

acīgs.”
“Meklēsim rokā, šoreiz viņi 

mums neizspruks!” Puikas sāka 
pārmeklēt auto ailes.

Čiči pārņēma šausmīgas bailes. 
Sen atpakaļ, agrā bērnībā, māte 
viņam bija reiz stāstījusi par 
čūskām. Viņš atcerējās stāstu par 
žņaudzējčūsku, un kā pēc tam 
viņš nevarēja gulēt. Jā, un tad 
māte bija viņu brīdinājusi no 
indīgām čūskām, kas gan esot 
nelielas, taču pietiekot tikai ar 
vienu vienīgu kodienu, lai no -
galinātu dzīvnieku vai cilvēku.

“Žēlo mani, Nanij, tikai šo 
reizīti,” mērkaķis lūdzās. “Nekad 
tevi vairs netraucēšu!”

turēja jēra cisku, kas vēl drusku 
kūpēja, kā nupat no katla izrauta.

“Dod šur’! izsaucās pirmais 
suns. “Beidzot tu kaut ko esi 
iemācījies, Tom! Kā es tevi esmu 
mācījis jau kopš ilgāka laika – 
ātrums, mīļais, ātrumiņš šādās 
reizēs ir galvenais! Šoreiz mums 
iznāca labi – es lēkāju un rēju, 
mēģināju pat uz pakaļkājām stai-
gāt, lai pievērstu ļaužu uz  manību, 
kamēr tu pagrābi jēra cisku...”

Viņš iekoda laupījumā. “Gar-
šīga, itin ēdama.”

Pēkšņi, gandrīz vienā reizē, 
abu suņu skats pievērsās mēr ka-
ķītim, kas, izbaiļu pārņemts, 
joprojām tupēja aiz kluča.

“Re, Viljam, kas te par ērmu!” 
brīnījās Toms, dūšīgi plēšot gaļas 
kumosu. “Kur tu tāds gadījies? 
Kas tevi te piesēja?”

“Čigānpuikas!” nopūtās mēr-
ka ķītis. “Viņi mani sagūstīja 
pļavā aiz cirkus būdām un piesēja 
ar važiņu pie kluča. Viņi būs drīz 
atpakaļ!”

Viljams gremodams pacēla 
galvu. “Būs atpakaļ? Tad jau 
labāk, Tom, dosimies ceļā.”

“Pareizi gan, Viljam. Piesitīsim 
pēdu!”

“Bet mani,” ievaimanājās Čiči. 
“Vai esat domājuši mani te atstāt? 
Cirkū gaida klauns Koko un 
takšelis Makšelis...”

“Makšelis?” pie alas izejas 
Viljams atgriezās.

“Takšelis Makšelis?” izsaucās 
arī Toms.

“Kā tad,” aizelsies stāstīja arī 
mērkaķis. “Makšelis tagad strādā 
cirkū kopā ar mani un klaunu 
Koko...”

“Āāāā, tā ir pavisam cita lieta!” 
norūca Viljams. “Nāc, Tom, pie-
liec arī tu savus zobus šai važai. 
Takšeļa Makšeļa draugu te ne -
varam atstāt, būtu neglīti!”

“Kā tad, Viljam, pavisam ne -
glīti!” kā allaž piebalsoja Toms.

Abu suņu zobiem važiņa ilgi 
nespēja pretoties. Pēc pāris mir-
kļiem mērkaķis Čiči bija brīvs.

“Tā, nu gan mums jāpazūd!” 
aizelsies norūca Viljams.

“Steigā, lielā steigā!” skubināja 
Toms. Abi suņi, jēra kaulu at -
stājuši alā, metās mukt. Tuvumā 
dzirdēja čalas, čigānu puikas 
atgriezās.

Čiči izmetās no alas ar lielu 
skubu un tūliņ uzrāpās augstā 
kokā, paslēpjoties aiz platā stum-
bra. Jā, tie tiešām bija čigānēni, 
bet šoreiz viņi velti meklēja 
mērkaķēnu. Kluss un nobijies 
mazais tupēja augstajā kokā, 
kamēr puikas aizgāja.

“Vai neteicu, ka važiņa par 
tievu? dusmojās Pričelis.

“Neteici vis!” pretojās Andžs. 
“Tu neteici itin nekā! Taisni tu 
biji tas, kas ieteica mērkaķi atstāt 
alā bez apsardzības! Nu viss 
mūsu skaistais plāns vējā!”

“Jā, būtu bijusi smalka uba go-
šana!” nosūkstījās Pričelis. “Bet 
nekas – pastaigāsim vien gar 
cirku, gan kādreiz zelli atradīsim, 
un tad... maisā iekšā un prom uz 
drošu vietu, kamēr cirkus aizbr-
auc...”

“Velti gudrojat,” sevī sprieda 
Čiči. “Bez Makšeļa vairs viens 

Aspazija

MĒNESS DZIESMAS
Kā nemazgājies
Mēnesis –
Kā savēlies
Ir iznācis!

Viss vaigs tik pelēks,
Grumbās rauts,
Kā rūpestu
Un bēdu skauts.

Vai nelaikā
Iz miega celts?
Kā negribot
Spīd bālais zelts.

Vai saulīte
Jau izdzina,
Lai nāk no gara
Vakara?

Uz dusu pati,
Lūk, jau riet,
Lai mēness nakti
Sargāt iet!

Ak, tevi, mīļo,
Miedziņš māc,
Es zinu gan,
Nāc gulēt, nāc!

Kurš nakti tevi
Raudzīt ies,
Vai tu pie debess
Kavējies?

Tik drusku ašāk
Celies rīt
Un saulei pretī
Agri spīd!

“Darījis? Neesi man nekā da -
rījis? Kas par muļķīgām valo-
dām? Tu esi iztraucējis manu 
mieru, lūk, ko tu esi darījis! Te ir 
mana māja...”

“Bet tie taču bija puikas...” Čiči 
mēģināja taisnoties.

“Puikas, puikas,” šņāca čūska. 
“Arī tiem klāsies slikti...”

“Puikām neviens nekā nevar 
padarīt. Viņi ir lieli un spēcīgi.”

“Nevar padarīt, ak tā?” čūska 
pievirzījās tuvāk. “Varu gan 
padarīt, ja vien gribu! Esmu 
indīga!”

Čūska ļauni nosmīnēja. “Žēlot? 
Nu redzu, ka tu nemaz nepazīsti 
čūskas! Čūska nevienu nežēlo!”

Ārā izcēlās kņada. Skanēja 
at tāli ļaužu kliedzieni, cilvēki 
skrēja, kaut ko ķēra, dzirdēja 
suņu rējienus un kaucienus.

Mirkli vēlāk pašķīrās lapotne 
un alā iedrāzās divi suņi. Pirmais 
– paliels, ar vienu brūnu, otru – 
melnu ausi, pats balts, bet astes 
galiņš melns, ar veiklu ķepas 
triecienu aizsvieda čūsku atpakaļ 
sausajās lapās tālu prom. Otrs – 
mazāks, brūns plušķis, zobos 
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Skumjā ziņa par Jāņa Lūša aiz-
iešanu Mūžībā un Latvijas neat-
karības atgūšanas 30. gadadiena 
modināja ļoti tālas, dziļi prāta 
krātuvēs noglabātas bēr nī bas at -
miņas un rosināja pārdo mas     
par sportu, sportistiem un viņu 
pārstāvētajām valstīm. Vēl jo ne -
parastāk par to visu ir domāt ta - 
gad, kad sports faktiski ir pa  zu-
dis no arēnām un televizora 
ekrāniem. 

Par Jāni Lūsi man ir īpašs, ļoti 
personīgs stāsts. Ja masu mediju 
rakstos un Vikipēdijā par viņu 
runā kā par vieglatlētu, olimpi s-
ko čempionu un visu laiku 
izcilāko šķēpmetēju pasaulē, 
man Jānis Lūsis nozīmēja… Lat-
viju. Jā, ne vairāk un ne mazāk! 
Šo asociāciju saknes sniedzas tā -
lajā 1964. gadā. Būdams piec ga-
dīgs puika, es vēl īsti nespēju vi -
zuālizēt Latviju. Biju par to daudz 
dzirdējis no vecākiem un latvie-
šu kopienas ASV, kur biju pie-
dzimis un augu. Ģimenē sarunā-
jāmies latviešu valodā, redzēju 
un sapratu, ka atšķiramies no 
amerikāņiem, īsti neiederamies 
viņu vidū. Taču vēl nevarēju ap -
tvert, ka kaut kur tālu pasaulē ir 
zeme, kuŗā visi vai vismaz vairā-
kums cilvēku sarunājas latviski 
un izskatās tāpat kā mēs.

Tajā vasarā Tokijā norisinājās 
olimpiskās spēles, un mēs ģime-
nē tām cītīgi sekojām līdzi TV 

Jānis Lūsis – mana pirmā sastapšanās ar LatvijuJURIS ULMANIS

ekrānā. Latvija, protams, nepie-
dalījās, bet, kad šķēpa mešanas 
sektorā ieradās toreizējais Eiro-
pas čempions Jānis Lūsis, sporta 
komentētājs pieteica PSRS ko -
mandas pārstāvi no Latvijas.

Tajā mirklī manā bērna pasau-
lē daudzas lietas nostājās “īstajos 
plauktiņos”. Es ieraudzīju īstu lat-
vieti no “mītiskās”, tālās zemes, 
un viņš izskatījās gluži kā mēs. 
Zilām acīm, cirtainiem matiem, 
mūsu tautai raksturīgiem sejas 
pantiem un, iespējams, vislat vi s-
kāko vārdu. Beidzot noticēju, ka 
tāda zeme patiešām pastāv un 
nav vecāku izdomāta.

Lieki piebilst, ka no tās dienas, 
izdzirdot vārdu Latvija, manā 
acu priekšā momentā bija Jānis 
Lūsis ar šķēpu rokā Tokijas sta-
dionā. Pat nebija svarīgi, ka to -
dien viņš neuzvarēja un ieguva 
“vien” bronzas medaļu. Manā 
dzī vē viņa ieraudzīšana TV ekrā-
nā bija daudz svarīgāka un lielā 
mērā veicināja atgriešanos senču 
dzimtenē pēc Latvijas neatkarī-
bas atgūšanas. Man tas nebija 
stāsts tikai par sportu un sportis-
kajiem sasniegumiem. Tas bija 
stāsts par tautas vienotību, pa -
trio tismu, nacionālo lepnumu. 
Stāsts par savējiem, lai kur pa -
saulē tie atrastos. Tas bija svarīgi 
toreiz un ir svarīgi tagad, kad 
simtiem tūkstošu latviešu ir iz -
kaisīti pasaulē un daudzus vieno 

vien iespēja sekot līdzi mūsu 
sporta varoņiem. 

Jau dzīvojot Latvijā, man bija 
tas gods klātienē satikties ar le -
ģendāro šķēpraidi, un toreiz at  - 
ļā vos Jānim Lūsim izstāstīt par 
bērnības pārdzīvojumu. Viņš 
ma nī noklausījās un kautri no -
teica: “Paldies.” Tāds pieticīgs un 
vienkāršs cilvēks viņš bija. Tomēr 
ceru, ka mans stāsts viņam no -
zīmēja kaut nedaudz no tā, ko tas 
nozīmēja man, un vismaz sasil-
dīja sirdi.

Tagad, kad sporta pasākumi 
nenotiek un pat ir izskanējušas 
balsis, ka bez profesionālā sporta 
sabiedrība varētu mierīgi iztikt, 
es iedomājos par šodienas bēr-
niem. Un par savu bērnību. Pa 
kādu ceļu būtu vedusi mana dzī-
ve, ja es 1964. gada vasarā nebūtu 
televizorā ieraudzījis Jāni Lūsi  
un izdzirdējis vārdu Latvija? Cik 
daudziem bērniem šodien seko-
šana ievērojamu sportistu gai -
tām palīdz kļūt mērķtiecīgā -
kiem, disciplinētākiem un mu -
dina kaut vai apgūt pasaules 
ģeografiju, mācīties svešvalodas 
un nodarboties ar kādu sporta 
veidu? Un cik patriotiska būs 
jau nā paaudze, ja bērni kopā ar 
vecākiem nekad neuzdziedās 
Latvijas himnu pēc valstsvienības 
uzvaras aizraujošā hokeja, bas-
ketbola vai citā mūsu iecienītā 
sporta spēlē?

“Tēvs, celies augšā!
Ilgi nav asinis nolaistas,
Pietiekoši ir muļķību sastrā-
dāts,
Un ziema
Ir tāda, kad plūmes un ābeles 
izsalst.
Tāda pati kā četrdesmitajā.”

Tā iesākas Ojāra Vācieša poē-
ma “Vadoņa augšāmcelšanās”. 
Sa  rakstīta 1967. gada janvārī, tā 
pirmo reizi publicēta divdesmit 
gadus vēlāk, žurnāla “Avots” 
1987. gada septembŗa numurā. 
Es iedomājos – ir 1967. gads. Es 
sāku mācīties pirmajā klasē. 
Kopš “tautu tēva” un “vadoņa” 
Josifa Staļina nāves apritējuši 
četrpadsmit gadi, pilni notiku-
mu. Staļina iekšlietu ministrs, 
viens no “Lielā terrora” organi zē-
tājiem Lavrentijs Berija notie sāts 
un sodīts ar nāvi. Pēc Ņikitas 
Hruščova slepenās runas kom-
partijas 20. kongresā 1956. gada 
25. februāri padomju valstī sā -
kusies destaļinizācija, kas vēsturē 
iegāja ar nosaukumu “atkusnis”. 
Mani radi atgriezušies no Sibi-
rijas, gaisā aizlidojis “Sputņiks” 
un pirmais kosmonauts Jurijs 
Gagarins. Sarkofāgs ar iebalza-
mēto Staļina mūmiju iznests no 
mauzoleja un aprakts pie Kremļa 
sienas. Ukrainas pilsēta Staļino 
pārdēvēta par Doņecku. Tas bija 
milzīga garīga pacēluma un 
cerību laiks. Diemžēl bieži arī 
nepiepildītu cerību laiks. Lat vie-
šu “nacionālkomūnisti” jau bija 
atbrīvoti no vadošiem amatiem, 
Vācijas galvaspilsētu Berlīni sa -
dalījis mūris, Padomju Savienībā 

Piezīmes uz kādas poēmas malām
pie varas bija nācis Leonīds Brež-
ņevs. Līdz 1968. gada augustam 
un padomju tankiem Čehoslo-
vakijas pilsētu ielās bija atlicis 
viens gads. Tieši ar Prāgas pa -
vasaŗa sagrāvi daudziem zuda 
illūzijas, ka komūnistisko sistē-
mu iespējams reformēt. Iespē-
jams, Ojārs Vācietis ar dzejnie-
kiem piemītošo intuīciju nojauta 
gaisā virmojošās drēgnās, drau-
dīgas vēsmas. Lai arī rakstīta, kā 
toreiz mēdza teikt, galda atvilk-
tnei, poēma “Vadoņa augšām-
celšanās” tapa kā brīdinājums, ka 
pagātne var atkārtoties. Un to -
mēr ne Staļins, ne staļinisms 
vairs neatgriezās. Bija cenzūra, 
cirkus balagāna cienīgas “vēlē-
šanu” izrādes, tukšie veikali, dis-
identu vajāšanas un pārkrie vo-
šana, bet nebija terrora. Tāpat no 
vienpadsmit skolas gadiem es 
neatceros nevienu reizi reizi,    
kad skolotāji jebkad būtu piemi-
nējuši Staļinu. Viņa vārds nebija 
atrodams mācību grāmatās, un 
tikai chronikās par Lielo Tēvijas 
kaŗu, kā Padomju Savienībā dē -
vēja Otro pasaules kaŗu, televi-
zora ekrānā dažkārt pavīdēja 
kaŗavīra frencī tērpies ūsains 
vīrelis, kuŗš stāvēja Ļeņina mau-
zoleja tribīnē un māja ar roku. 
Kāpēc Staļinu nepieminēja sko-
lā? Tagad es saprotu, ka šai pa -
rādībai bija divi iemesli. Lie lākā 
daļa skolotāju Staļinu vienkārši 
ienīda. Bet bija arī tādi, kuŗi, 
sekojot partijas “ģenerālajai līni-
jai”, turēja degunu “pa vējam” un 
bez norādes “no augšas” paši bai-
dījās uzņemties iniciatīvu, pub-
liski atcerēties “vadoni”. Varbūt 

gaidīja, bet – nesagaidīja. Šodien 
izrādās – viņiem vienkārši pie-
trūka laika. Un te vēl viens pravi-
etisks fragments no Vācieša 
teksta:

“Vadoni,
Tavs vārds jau sāk zibēt slejās,
Pie kapa
Vienai no tavām sievām
Liek puķes,
Un tava gvarde sāk vingrināt
Čīkstošos kaulus.
Skrūvītes tīra nost rūsu-
Laiks ir likt mašīnu kopā.”

Kopš Padomju Savienības sa -
brukuma pagājuši gandrīz trīs-
desmit gadi. Paaudze, ka atceras 
Staļinu, pamazām aiziet Mūžī - 
bā – nemaz nerunājot par Vācie-
ša pieminēto “veco gvardi”. Vai 
kāds vēl liek puķes uz viņa sie -   
vu kapiem? Kas to lai zin. Bet       
5. mar tā, Staļina nāves dienā, 
sarkano neļķu kalns uz viņa kapa 
blakus Kremļa sienai šogad esot 
bijis pat lielāks nekā citus gadus. 
Atsaucoties aicinājumam pulcē-
ties akcijā “Divas neļķes vado-
nim”, pie Staļina krūšutēla ie - 
ra dās tūkstošiem maskaviešu. 
Ka  r stākie šī pasākuma iedves-
mo tāji – galējie polītiskie spārni, 
kreisie un labējie, komūnisti un 
melnsimtnieki. Tomēr viņi nav 
vienīgie, kuŗiem “tautu tēvs” aso-
ciējas ja ne ar individuālo brīvī -
bu un labklājību, tad vismaz ar 
valsts panākumiem. Kā liecina 
socioloģiskās aptaujas, patlaban 
ap 70% Krievijas iedzīvotāju uz -
skata, ka Staļina loma valsts 
vēsturē ir “pozitīva” vai “drīzāk 
pozitīva”. Staļina reitings šodien 

ir pat augstāks nekā preziden -
tam Putinam, kuŗu šī gada apr ī - 
lī kopumā pozitīvi vērtēja 59 % 
ap  taujāto. Krievijā organizējas 
ietek mīgi cilvēki, kuŗi cenšas 
apvienot šķietami nesavienoja-
mas lietas – 19. gadsimta lozun-
gu “Pareizticība, Cars, Tautis-
kums” ar Staļinu, 9. maiju un 
prezidentu Putinu. Rodas ideo-
logi, kuri par savu mērķi dekla-
rējuši jaunas – “9. maija” jeb “Uz -
varas” reliģijas izveidi. Un nav 
nekāds brīnums, ka viens no gal-
venajiem svētajiem šajā kultā ir 
tieši Staļins. Bet vai tikai jauna -
jā? Netālu no Maskavas, parkā 
“Patriots” patlaban būvē grandio-
zu Krievu pareizticīgās baznīcas 
dievnamu, Krievijas bruņoto 
spēku galveno katedrāli. Vienā 
no tās mozaīkām attēlots arī Sta-
ļins. Vēl ne kā baznīcas atzīts 
svētais, vienkārši kā viens no 
Krievijas simboliem. Dievnams, 
kam dots Kristus Augšāmcelša-
nās vārds, ir pilns pagāniskas 
mis tiskas. Tā galvenās ieejas pa -
kāpieni izgatavoti no tērauda, 
kas iegūts, pārkausējot trofejās 
iegūtos Hitlera armijas tankus. 
Katrs, kas spers soli šajā baznīcā, 
mīdīs ar kājām gabaliņu no uz -
varētās Vācijas. Mākslinieki pat 
bija iesākuši darbu pie mozaīkas 
ar Putina portretu, kas pēc paša 
prezidenta personīga lūguma 
(“par agru vērtēt manus nopel-
nus”) gan esot demontēta.

Kā lai skaidro šo Staļina garīgo 
augšāmcelšanos? Staļins ir vaja-
dzīgs patreizējās Krievijas ideo-
logiem. Tiem, kuŗi vairs nekau-
trējas atgādināt – “mēs varam 

atkārtot”. Mājiens, ka tanki atkal 
var aiziet ja ne līdz Berlīnei, tad 
vismaz līdz Rīgai vai Tallinai. 
Viņš ir vajadzīgs tiem, kuri cen-
šas pārrakstīt vēsturi un attais -
not Hitlera – Staļina paktu. Proti, 
ka šis līgums esot mēģinājums 
aizkavēt kaŗu, un ka patiesā Otrā 
pasaules kaŗa izraisītāja esot Po -
lija. Un, visbeidzot, Staļins ir va -
jadzīgs vienkāršajai tautai, vis-
maz daļai no tās. Kā gan citādi  
lai skaidro milzīgo, 70 % lielo 
atbalstu diktatoram? Tautas vēs-
tu riskajā atmiņā joprojām gla-
bājas instinktīvas ilgas pēc vald-
nieka, kuŗš pasaka, kas labs un 
kas slikts, kā domāt un kā dzīvot. 
Arī to spēja pamanīt dzejnieks:

“Celies, vadoni,
Es esmu dzimis vergs,
Un nekā man nav briesmīgāka
Kā dzīvot bez tevis.”

Diemžēl Krievijas sabiedrībā 
patlaban veidojas draudīgs un 
biedējošs garīgais substrāts, kurā 
viegli var izaugt destruktīvas, iz -
nīcību nesošas idejas. Bīstamas 
pašai Krievijai, bīstamas pasau-
lei, bet visvairāk – tās tuvākajiem 
kaimiņiem, Latviju ieskaitot. Po -
ēmas izskaņā Ojārs Vācietis iro-
nizē:

“Vadoni, tautu tēv, ģēnij, ģene-
rālisimus, skolotāj, cilvēces ceļa 
zvaigzne, korifej, karog, bāka, or -
ganizētāj, iedvesmotāj – Celies!”

Un viņš patiešām ceļas! Nu -
pat, 2020. gada 9. maijā Donbasa 
separātistu okupētā Ukrainas 
pilsēta Doņecka oficiāli tika pār-
dēvēta vecajā vārdā – par Staļino.
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Vera un Voldis Mežvidos vadīja Grandrapidu bērnu nometnes no 
1954. līdz 1990. gadam

(Continued from no 17)

Or, would someone open the 
stage curtain and the Wizard of 
the East, not exactly a kind, old 
man, would yell, “surprise!” 
Although, the communists did 
try to sell Stalin as a kind old 
“Uncle Joe” to children. While 
they were watching the Uncle Joe 
propaganda, this kindly, love-
able, friendly, cuddly big bear 
was arresting and sending their 
parents to Siberia.

Rumors and the camp Internet 
got a competitor when the Greven 
camp newspaper, the Greven 
Vestis (News) made its weekly 
appearance. With so many ru -
mors floating around the DP 
community and eating up the air 
space, there was something 
calming about seeing news in 
black and white on a newspaper 
page. Sitting down and slowly 
digesting the latest news, was 
popular with DPs like my par-
ents. A newspaper was some-
thing a DP could touch and hold 
and something that still read the 
same way an hour later. Even if it 
was old news.

THE REFUGEE SITUATION 
IN GERMANY POST WW II: 
HIDING OUT ON THE FARM

Beside the DP camps and com-
munities, an estimated 500,000 
DPs lived in the German coun-
tryside, villages, towns and farms. 
Yes, some five million Eastern 
Europeans had been shipped to 
their homeland but another mil-

Living off the land, fields, for-
ests, villages and even bombed 
out cities of Germany was a 
much harsher life than living in 
the DP camps and communities. 
The DP camp and community 
DPs were housed and fed by the 

lion were still in West Germany. 
About half of those were in the 
DP camps. The rest were living 
in the German countryside.

The latter had chosen not to 
enter a camp and reveal them-
selves. Every refugee who entered 

UNRRA/ IRO, but in the coun-
tryside a DP was on his own. Yet, 
one could survive. With so many 
German husbands and sons lost 
in the war, farm wives and moth-
ers needed the help.

Living on that German farm 
miles from the nearest town 
made it harder to be found, 
rounded up and placed on a train 
to Eastern Europe (Mark 
Wyman, DPs: Europe’s Displaced 
Persons, 1945-1951. 1989).

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienā muti nomazgāju. 

Mūsdienās gan viens no ie  cie-
nītākajiem dzērieniem ir nevis 
piens, bet kafija. To dzeŗ no rīta 
līdz vakaram, un to pazīst visā 
pasaulē. Un kafija pasaules tirgū 
šodien ir otrā svarīgākā prece 
pēc naftas.

 Kafija darbojas kā stimulātors 
miesai un garam. Rīta kafijas 
aromāts rada īpašu labsajūtu. 
Pirmā kafijas tase no rīta ir tā 
labākā. Gan darba vietās, gan 
dažādos pasākumos populāras ir 
tā sauktās kafijas pauzes. Kafijai 
ir sena vēsture, bet tās lietošana 
ikdienā tik sena nemaz nav. Tādu 
kafiju, kādu pazīstam tagad, sāka 
grauzdēt un gatavot tikai 15. 
gadsimta beigās. Sākotnēji kafijas 
dzeršana bija tikai dižciltīgu 
cilvēku privilēģija.

 Kafijai ir netikai sena, bet arī 
ļoti interesanta vēsture. Tāpat kā 
daudzas citas lietas pasaulē arī 
kafija tika atklāta nejauši. Viena 
no vecākajām leģendām par kafi-
jas izcelsmi stāsta, ka kafijas 
krūmu uzgājusi kāda kaza. Tas 
bijis tā: kāds nabadzīgs gans reiz 
ievērojis, ka viņa kaza, apēdusi 
kafijas krūma augļus un lapas, 
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sākusi ērmoties. Lai uzzinātu, kas 
noticis, gans pats ēdis dažas šī 
auga lapas un pēc tā izjutis pat  ī-
kamu uzbudinājumu. Viņš par to 
pastāstījis saviem kai mi ņiem.

 Drīz vien par to uzzinājuši 
mūki, kas dzīvoja Arābijas pus-
salā un pelnīja iztiku ar kazu 
audzēšanu. Arī viņi bija ievērojuši 
interesantu parādību: kazas, kas 
bija košļājušas kafijas krūma la -
pas, vakaros nav varējušas aiz-
migt. Mūki mēģinājuši noskaid-
rot šo parādību un nogaršojuši 
kafijas auga ogas. Ogas bijušas 
rūgtas, viņi jutušies vīlušies un 
ogas iemetuši ugunī. Pēc neilga 
brīža negaidīti izplatījies jauks 
aromāts. Ziņkārības dēļ, mūki 
sasmalcinājuši grauzdētās ogas 
un tās samaisījuši ar karstu 
ūdeni. Dzēriens atraidījis miegu, 
palīdzējis viņiem ilgu laiku būt 
možiem, un šo padzērienu viņi 
uzskatījuši par Dieva dāvanu. Tā 
radās kafija.

Kafijas koks ir ne visai glīts 
mūžīgi zalš augs ar spīdīgām 
lapām, kas var izaugt līdz 5 – 6 
metru augstumam. Kafijkokam 
ir balti ziedi ar jasmīniem līdzīgu 
smaržu. Gatavie augļi ir sarkani, 
vīnogu lielumā, tajos ir divas 
sēkļiņas. Šajās sēkliņās ir kofeīns. 

Mūsdienās kafijas koks tiek 
kultivēts, un vairums kafijas nāk 

no četrām valstīm: Kolumbijas, 
Brazīlijas Indonēzijas un Vjet na-
mas. Galvenie kritēriji, kas nosaka 
kafijas vērtību, ir aromāts, garša 
un skābums. Skābums kafijai 
dod spirgtumu un možumu. Ļoti 
svarīga ir grauzdēšana. Tā no -
saka kafijas raksturu. 

Lai pagatavotu labu kafiju, 
vajadzīgi tīri trauki un svaigs, 
auksts ūdens. Bez ūdens nebūtu 
kafijas. 

“Kafijai jābūt melnai kā velns, 
karstai kā elle un saldai kā mīla” 
– tā par kafiju teicis 18. gadsimta 
franču diplomāts Taleirāns.

Daudzi bieži domā, ka espresso 
kafija, kas ir rūgta un tumša, ir 
arī stipra. Īstenībā espresso nav 
tā stiprākā kafija. Viena no 
stiprākajām kafijām ir slavenā 
Indijas kafija, kas ir gaiša, bet 
kofeīna tanī ir daudz vairāk nekā 
tumšajā kafijā. 

Parastajā kafijas tasītē ir ap 115 
mg kofeīna. Kafija organismā 
nonāk aptuveni 30 – 60 minūšu 
laikā, un organismam ir vaja-
dzīgas vairākas stundas, ne ma -
zāk kā 4 – 5, lai atbrīvotos no 
dzertā kofeīna. 

Nav īsti zināms, kad kafijas 
dzeršana sākusies Latvijas ap  kai-
mē, bet domājams, ka tradicija 
nākusi no tuvākajām Eiropas 
valstīm.

Amerikas Savienotajās Valstīs 
ir veikti aptuveni divdesmit tūk-
stoši zinātnisku pētījumu par 
kafijas iedarbību uz cilvēka or  ga-
nismu. Atzinums ir, ka mērena 
kafijas lietošana nekaitē, tā pat 
nāk veselībai par labu. Par mē -
renu kafijas lietošanu tiek uz  ska-

kafija, ir tikpat veselīga kā parastā 
kafija. 

Runā, ka izcilais franču do -
mātājs Voltērs dzēris piecdesmit 
( ! ) kafijas tases dienā. Onorē de 
Balzaks stipru kafiju lietojis mil -
zīgā daudzumā un jebkurā dien-
nakts laikā. Esot aprēķināts, ka 
Balzaks, kamēr uzrakstījis savu 
“Cilvēcisko komēdiju”, esot iz -
dzēris vismaz 1500 (!) tasīšu stip-
ras kafijas. Francijas karalis Luijs 
XV kafiju sev vārījis pats.

Kafija ir apdziedāta arī dzies-
mās. Johans Sebastiāns Bahs uz -
rakstīja pat “Kafijas kantāti”.

Ja uztrauc kafija, tad jādzer 
tēja, īpaši zaļā tēja. Arī tējas 
vēsture sniedzas senā pagātnē. 
Par tējas dzimteni tiek uzskatīta 
Ķīna. Pirmo reizi tējas lietošana 
pieminēta Ķīnā 4. gadsimtā. Ie -
sākumā tēju Ķīnā lietoja tikai 
reliģisku ceremoniju laikā.

Arī Latvijā tējas dzeršana ir 
iecienīta. Karsta tēja silda auk -
stumā, un auksta tēja dod vē -
suma sajūtu karstā dienā. Izvēles 
netrūkst: mūsdienās ir pieejamas 
dažādas tējas. Zaļā tēja ir ve  se-
līgāka par melno tēju, bet abām 
ir medicīniskas īpašības. Tēju ie -
teicams dzert bez piena. Vie nīgā 
negatīvā tējas īpašība varētu būt bez-
 miegs, jo arī tēja satur ko  feīnu, 
gan daudz mazāk nekā kafija. 

tītas 2 – 3 vidēja lieluma maltas 
kafijas tases dienā.

Arī vispasaules zinātnieki dmā, 
ka vairumam cilvēku kafijas 
dzeršana nodara maz ļaunuma, 
bet gan dod daudz labuma. Lai 
nenokrāsotos zobi, kafiju ietei-
cams dzert ar pienu.

Kafijas labās īpašības skaidro 
ar to, ka tajā atrodas vairāki simti 
sastāvdaļu. 

Kafijai, protams, ir arī savas 
negatīvās īpašības. Kafija var ra -
dīt miega traucējumus, pastip-
rināt nervozitāti un uz 1 – 3 stun-
dām nedaudz paaugstināt asins-
spiedienu. Vairāki pētījumi lie -
cina, ka tā sauktā “dekafinetā” 

TALE TWO Kļūdas labojums
Vēlos labot kādu samērā nozīmīgu kļūdu Gunāra Fricsona rakstā 

Tales of displaced persons (šī gada 21. marta – 27. marta numurā, 8. lpp.).
Labojums attiecas uz Gunāra fotografijas izskaidrojumu, proti, 

zem fotografijas (kur priekšplānā redzam galdu ar pudelēm un ci -
tiem objektiem, aiz kuŗa pirmā rindā stāv trīs bērni un aiz tiem 
tumšmatains vīrietis, tam blakus pajauna meitene) Gunārs raksta:

“Grandrapidos 1950/1960 ar bērnības draugu Valdi Puriņu no 
Vācijas laikiem.” 

Diemžēl viņš galīgi vīlies! 
Šis foto ņemts dīpīšu nometnē Valkā laika posmā starp 1946. un 

1948 gadu. Pirmajā rindā no kreisās: Valdis Puriņš, Uģis Grinbergs, 
mana toreizējā draudzene kuŗas vārdu vairs neatceros (iespējams 
Ingrida Steinberga). Aiz viņiem kreisajā pusē mācītājs Treimanis un 
labajā Juta Grinberga. Es esmu šī meitene - Juta Grinberga. 

Mūsu ģimene mēs bijām četri bērni un dzīvojām barakā nr 2. Tai 
pašā barakā mums tieši blakus dzīvoja Puriņu ģimene. Vēlāk Amerikā 
atkal bijām kaimiņi, dzīvojot blakus pilsētās Kalamazū un Gran d -
rapidos Mičiganā un vismaz pirmajos gados uzturējām sakarus.

Ja ieskatās fotorafijā uzmanīgi, var redzēt, ka bērniem kaut kas ir 
paceltajās rokās. Mums toreiz lika iztēloties, it kā mēs ar gandarījumu 
tūlīt kaut ko bāzīsim mutēs. Proti, kaut ko no ziedotiem “labumiem” 
uz piekrautā galda mums priekšā. Šī bija publicitātes fotogrāfija, jo tie 
“labumi” uz galda ir bērnu veselībai jeb gandarījumam domāti 
produkti, kurus nometņu bērniem sagādāja varbūt UNRA, varbūt 
UNICEC, varbūt Sarkanais krusts vai kāda cita labvēlības organizācija. 

(Skaidri atceros, ka mūsu vecāki bērnu veselības labad spieda 
mums dzert riebīgu zivju eļļu, ko droši vien saziedoja šīs pašas 
organizācijas. Nevaru apstiprināt, ka pudeles fotografijā ir pildītas ar 
zivju eļļu, bet katrā ziņā bērnu sejās neredz prieku.) 

Tumšmatainais vīrietis ir mācītājs Treimanis. Nezinu ne šodien un 
droši vien nezināju arī toreiz viņa tiešo lomu, bet viņš bija iesaistīts 
kaut kādā veidā ēdienu apgādē vai izdalē Valkas nometnē. Mani 
vecāki uzturēja sakarus ar viņu pēc nometņu laika. 

Šis pats foto bija iespiests kādā zviedru valodas žurnāla aprakstā 
par Valku vai varbūt vispār par dīpīšu pēckaŗa nometnēm. Man ir 
gan šis žurnāls, gan mūsu ģimenes kopija no šī foto. Pirmo vēl līdz 
šim neesmu varējusi atrast manā plašajā bet nekārtīgā grāmatu 
krājumā. Gan jau kaut kad uzpeldēs. Tas iznāca vairākus gadus pēc 
dīpīšu laikiem, ja atceros pareizi. Iespējams, ka Treimanis pats to 
atsūtīja maniem vecākiem.

JUTA SAVAGE

a camp was registered. The 
knowledge of who they were and 
were they were was out in the 
open for everyone to see (Marvin 
Klemme, the Inside story of 
UNRRA. 1948).

As Nesaule (Woman in Amber) 
says:

“(DPs)…were scared to go to 
an official DP camp…be admit-
ted to camp and then be sent 
back to Soviet occupied Latvia, 
executed for having tried to 
escape in the first place.” 
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Elmārs Zemovičs. Kon cert dzī  -
ve Jelgavā 1920–1940. 80 lpp., ill.

Izlasot šo grāmatu, liekas, ka tā 
runā par kādu citu pilsētu, bet ne 
par Jelgavu, kuŗā tik maz sa  gla-
bājies no vecās Mītavas. Laika 
ritums līdz nepazīšanai ir iz  mai-
nījis tās seju. Kaŗi to ir nīdējuši, 
dzenājuši ļaudis no vienas vietas 
uz citu. Kaŗa pēdējā gadā sa  bom-
bardētā un dedzinātā Jelgava ar 
padomju okupācijas gadu bez-
personisko, bezdvēselisko, trulo 
plānojumu neraisa asociācijas ar 
seno Mītavu (izņemot pili), kas 
senlaikus bija Zemgales un Kur-
zemes hercogistes galvaspilsēta, 
kuŗa jau 17.gadsimtā pie galma 
pastāvēja galma orķestris un 
galma taurētāji. Hercoga Frīdriha 
Kazimira galmā bijusi pat virtuo-
za franču kapella un itāļu opera, 
bet hercoga Pētera Bīrona laikā 
18.gs. otrajā pusē izrādīti operu 
un drāmatiskie uzvedumi Jel ga-
vas Komiskajā operas teātrī. Tas 
viss liecina, ka pirmie nopietnās 
mūzikas koncerti un operu 
izrādes Latvijas territorijā notika 
tieši senajā Mītavā, ko rīdzinieki 
negrib atcerēties.

Rita Rotkale. Agra Strau pe-
niece. Eduarda Smiļģa dzīves 
ceļš (1886–1966). – 199 lpp., ill.

Šī grāmata jūs aizvedīs aiz. gs. 

Rīgas radošo aprindu pasaulē, 
kur darbojas latviešu kultūras 
zvaigznes – Smiļģis, Lilija Šten-
gele, Mariss Vētra, Elīna Zālīte, 
Edvarts Virza u.c. Vienlaikus jūs 
nokļūsiet autoru „radošajā labo-
ratorijā“ un uzzināsiet, kā no 
mazas, nenozīmīgas papīra strē-
melītes atrašanas top vēsturiski 
precīzs stāsts. Īpaši pievilcīgs ir 
grāmatas noformējums ar se -
niem foto.

Agate Nesaule. Zudušie Saul-
grieži. – 398 lpp.

Slavenā romāna “Sieviete dzin-
tarā” autores, Amerikas latviešu 
izcilās rakstnieces jaunākais ro -
māns – par trimdu un draudzību, 
par pirmajiem iespaidiem, at -
griežoties Latvijā.

Māra Celle. Mežaparka meitene 
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.

Turpinājums grāmatai “Meža-
parka meitene” – par valstsvīra 
un polītiķa Jūlija Lāča un dzej-
nieces Rūtas Skujiņas meitas Māras 
ceļu no Mežaparka Rīgā uz Ame-
riku un dzīvi laikmetu griežos. 
(Grā matu skaits ierobežots!)

Juris Ulmanis. Uz Grenladi 
pēc pērlēm. – 150 lpp., ill.

“Bronksas puiša” no Amerikas, 
Latvijā pazīstama uzņēmēja, mā -

cībspēka un zemessarga piedzī-
vojumi, meklējot sevi un dzīves 
vērtības skarbajā Grenlandē.

Uldis Zemzaris. Nupat bija 
rīts – 261 lpp., ill.

Dokumentālā proza, kuŗā 
cienījamais mākslinieks atskatās 
uz aizvadīto laikmetu un tajā 
satiktajiem cilvēkiem, kas atstā-
juši pēdas ne vien viņa dzīvē, bet 
visas latviešu sabiedrības vēsturē. 
Autors pārliecina, ka gadiem nav 
varas pār garīgo možumu.

Alberts Legzdiņš. Čikāgas 
Piecīšu brīnišķīgie piedzīvo-
jumi. – 192 lpp., ill.

Humora un vēstījuma asprā-
tības ziņā grāmata droši pielī dzi-
nāma angļu rakstnieka Džeroma 
K. Džeroma (1859-1927) stāstam 
“Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš 
to pārspēj “lietderīga izziņas 
materiāla bagātībā”, izcilā angļa 
vārdiem izsakoties.

Sandra Bondarevska. Pēter-
soni Īrijā. – 158 lpp., ill.

Latvieši Īrijā ieradušies jau 
1870. gados, nevis, kā mal  dīgi 
tiek uzskatīts, pēc Ei  ropas Sa -
vienības vārtu atvēršanās. 1876. 
gadā te ieradās Kārlis Pē  tersons 
un uztaisīja revolūciju pīpju 
ražošanā… Dublinas firmas no -

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

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING

Mūsu grāmatas ir 
„veselas“!

Noskaties filmiņu 
par to, kā top 

grāmatas Jelgavas 
tipografijā

https://youtu.be/
X2RUVJT_3ec

saukumā joprojām ir viņa, lat-
vieša vārds – Capp &Peterson.

Sindijs Aivens. Debesis tik 
tumšas. – 332 lpp., ill.

Šī bija populārākā grāmata 
ASV 1991. gadā. Autora atmiņas 
ir brīnums: ebrēju puisis vairāk-
kārt izdzīvoja Daugavpils geto 
1941. gadā un ilgi kavējās savu 
grāmatu uzrakstīt. Latviešu valo-
das variants ir papildināts ar  
Andrieva Ezergaiļa priekšvārdu 
un Ulža Rozes sarūpētiem pa -
pildu materiāliem no traģiskās 
vēstures notikumu vietas. (Grā-
matu skaits ierobežots!)

Franks Gordons. Mijkrēslis 
mikrorajonā. – 127 lpp., ill. 

Laika autors nr.1 savā romānā 
atceras un reflektē par Rīgu 
padomju okupācijas drūmākajā 
laikā – aizvadītā gadsimta 70.-
tajos gados. (Grā matu skaits 
ierobežots!)

Astrīda Jansone. Trimdas bēr-
  nubērni Latvijā. – 198 lpp., ill.

Šai grāmatā jūs noteikti satik-
siet pazīstamu cilvēku atvases, 
kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar 
Latviju, te dzīvojot un strādājot. 
Iedvesmojoši stāsti, kas pārliecina 
braukt mājās.

Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse, 
Anna Žīgure, Elīna Kalniņa. 
Latvijas klusie varoņi un sirds-
apziņas ugunskurs. – 240 lpp., ill.

Stāsti par to, kā latvieši par spīti 
svešām varām, glābuši savus 
līdzcilvēkus, riskējot ar savu 
dzīvību. Šie stāsti grauj mītu par 
latviešiem – „žīdu šāvējiem“ un, 
pamatojoties uz izglābto cilvēku 
stāstiem, rāda patieso ainu.

Atmiņas par Eslingenu. Sa -
stādījusi Ligita Kovtuna. – 150 
lpp., ill.

Šī atmiņu stāstu grāmata ir ne 
vien „Mazās Latvijas“ – Eslin-
genas dzīvi piedzīvojušo latviešu 
atmiņu apkopojums, bet arī stāsti 
par atgriešanos šai dīpīšu vietā 
pēc 70 gadiem, kad tur svinējām 
Dieva putniņu salidojumu 2017. 
gadā. Šī ir grāmata, kas līdzinās 
ģimenes albumam.

GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns of 

Freedom. – 216 lpp., ill.
Pazīstamā polītiķe, PBLA val-

des priekšsēde par savu dzīvi un 
darbošanos Latvijas polītikā. 
Vēsturiski precīzs un emocionāls 
vēstījums par atjaunotās Latvijas 
pirmajiem gadiem.

Gunars Janovskis. After 
Dooms day. – 256 lpp.

Klasiķa G. Janovska romāna 
“Pēc Pastardienas” tulkojums 
angļu valodā, ko veikusi viņa 
dzīvesbiedre Sarmīte Ērenpreiss-
Janovskis. Romāns piedzīvojis 
divus izdevumus apgādā “Grā-
matu Draugs” – 1968. un 1970. 
gadā.

Šā gada sākumā... Laika 3. numurā bija 
publicēts raksts par kādu ļoti intere santu, 
illustrācijām un vēsturiskiem faktiem 
bagātu un greznu grāmatu „Dubultu 
vēsture”. Par šo izdevumu pozitīvas 

atsauksmes izteikuši kultūras un vēstures speciālisti. Profesors Ojārs Spārītis rak-
sta: ”Zvejnieku un vasarnieku paradīze Dubulti, turīgu rīdzinieku un jelgavnieku 
iecienīta vasaras atpūtas vieta kļuvusi par Rīgas Jūrmalas epicentru ar bagātu 
sociālo, konfesionālo, arodniecisko, dabas un kultūras vēsturi. Vēsturnieka 
Aināra Radoviča grāmata saistoši vēsta tieši par to.”

Grāmata vēstures draugiem un bibliofiliem

Grāmatu jums nosūtīsim pa pastu,
tās cena 85,– dolari 

Čeku sūtiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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L A T V I J A  D I E N U  R I T Ē J U M Ā
     
S P I L G T S  C I TĀT S

(Turpinājums 10. lpp.)

Pelnrušķītes dalība 
Eiropas nāciju ballē

 Pirms 30 gadiem (1990. gadā no 10. līdz 14. aprīlim), īsi pirms          
4. maija  Neatkarības deklarācijas pieņemšanas, Šveicē, Lugāno 
Kon gresa pilī, par godu Aspazijas un Raiņa 125. dzimšanas dienai 
notika starptautisks forums “Latvija Eiropā”.

 Forumā piedalījās ievērojami po -
lītiskie un kultūras darbinieki, zināt-

nieki, rakstnieki un mākslinieki   
no Latvijas un vairākām latviešu 
mītnes zemēm, kā arī vietējās 
šveiciešu sabiedrības pārstāvji. 
Viena no foruma organizātorēm 
bija Latvijas Rakstnieku savie  - 

nī ba, ko toreiz vadīja dzejnieks 
Jānis Peters. Bet visu Lugano foru-

ma īste nošanas gaitu – no ieceres līdz 
veiksmīgajam rezultātam iznesa pro-

fesore, polītoloģe Vita Matīsa. Daži frag -
menti no Jāņa Petera raksta Latvijas Avīzē.

“Oficiāli Lugāno forums tika protokolēts kā Lugāno pilsētas sa -
darbība ar Tičīno kantonu un Šveices federālo valdību, kuŗa snie-
dza latviešiem arī financiālu atbalstu, lai te varētu noritēt abu lielo 
trimdinieku 125. gadskārtu godības. Īstenībā tas bija sabiedriski 
polītisks saiets bez jebkāda padomju režīma iestāžu atavisma 
akcepta, jo tajā laikā PSRS strauju tuvojās savam norietam. (..) 

Principiāli jaunu kvalitāti notikumiem Lugāno un Kastaņolā 
iezīmēja sašķelto latviešu tautas pārstāvju tikšanās un uzstāšanās 
no kopējas tribīnes. Līdztekus Latvijas plašajai grupai Šveicē iera-
dās Rietumos dzīvojošie latviešu trimdinieki un viņu pēcteči. 
Nozīmīgākā no trimdas bija  Montrealas universitātes profesores 
Vairas Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra profesora Imanta 
Freiberga klātbūtne. Vairas Vīķes-Freibergas referāts „Pelnrušķīte 
nāciju ballē jeb latviešu kultūra Eiropas kontekstā”, kas tika nola-
sīts 1990. gada 9. aprīlī, atstāja īpašu iespaidu uz foruma dalībnie-
kiem. Polītologs Egils Levits no Vācijas vairākos juridiskos jautā-
jumos sniedza ļoti spēcīgus argumentus, kas atspēkoja Šveices 
Valsts padomes (parlamenta) locekļa un Ārlietu komisijas priekš-
sēža Franko Masoni iebildumus pret Latvijas neatkarību. (..) Foru-
mā izkristalizējās, no vienas puses, Šveices principiālās simpātijas 
pret Latvijas brīvības centieniem, bet, no otras puses, – ļoti atturīga 
un nogaidoša pieeja tās atjaunotās valdības atzīšanai. 

Lugāno Kultūras centrā tika spēlēts arī teātris – Pēteŗa Pētersona 
“Akmens  maskas, moku krusts”, kur lomās bija Ausma Kantāne, 
Marina Janaus un Juris Strenga. Uzstājās arī mūziķi. Tika cildināta 
Juŗa Dimitera  plakātu un citu Latvijas mākslinieku, arī Juŗa Krie-
viņa fotoizstāde. (..) 

Tās bija sajūsmas pilnas un lietišķas dienas skaistajā Lugāno un 
latviešiem garīgi tuvajā Kastaņolā, kad Lieldienu nedēļā, kā vēlāk  
teica Vaira Vīķe-Freiberga, “tika pieteikta ticība Pelnrušķītes da -
lībai Eiropas nāciju ballē. Toreiz skanēja uzmundrinoši vārdi, ka 
Latvija – pamesta zeme, asins, moku un ciešanu zeme – varētu 
kļūt par kultūras un cerību zemi.” 

Lugano forumu plaši atspoguļoja arī avīzē Laiks, publicējot 
Vairas Vīķes-Freibergas rakstu (1990. gada aprīlī), kur, cita starpā, 
viņa atzīst: “Mums jāzina, ka pirmajā Lugano foruma program-
mas metā bija paredzēts arī PBLA priekšsēža Gunāra Meierovica 
re  ferāts par trimdas latviešiem kā tiltu starp Latviju un rītdienas 
Eiropu. Viņš PBLA vārdā no piedalīšanās forumā tomēr pēdējā 
brīdī bija atsacījies. Tā trimdas latviešu viedoklis arī palika oficiāli 
nepārstāvēts šai starptaustiski nozīmīgajā notikumā.”        

***
4. maija svētkus svinējām citādi 

nekā iepriekš
Šogad Latvijas Neatkarības at -

jaunošanas svētkus 4. maijā svi nē-
jām neparasti. Ārkārtas situācijas 
laikā noteikto ierobežojumu dēļ  
nenotika publiski sarīkojumi. Svēt-
kus atzīmējām ar attālinātiem un 
individuāliem pasākumiem. Digi-
tālajā vidē varējām aplūkot vēstu-
riskus materiālus. Tiešraidē svētku 
uzrunu teica Saeimas priekšsēde 
Ināra Mūrniece, deputāti bija pul-
cējušies dažādās zālēs.

Ināra Mūrniece noliek ziedus 
pie Brīvības pie minekļa

Pie Brīvības pieminekļa amat-
personas un iedzīvotāji ziedus no -
lika, turoties viens no otra vis maz 
divu metru attālumā. Tra di cionālā 
tautastērpu gājiena vietā tautas  -
tēr pu īpašnieki un kopas ti  ka ai -
cināti piedalīties gājienā vir tuāli, 
publicējot attēlus Face book.       

***
“Latvieši tikai savā valstī 

spēj nodrošināt savas tautas, 
valodas, kultūras, pastāvēšanu...” 

Tā sacīja Valsts prezidents Egils 
Levits savā uzrunā sabiedrībai Lat -
vijas Republikas neatkarības atjau-
nošanas dienā pie Brīvības piemi-
nekļa. “Tas, ko mēs paveicam, tas, 
ko mēs izdarām, uz ilgu laiku 
nosaka, kā nācijai būt, kā tautai 
būt, kā valoda un kā mūsu kultūra 
spēj pastāvēt un attīstīties. Šāds 
brīdis bija pirms 102 gadiem, kad 
kaŗa izpostītajā Latvijā un vācu 
okupētajā Rīgā 38 Tautas pado-
mes locekļi proklamēja Latvijas 
valsti,” Latvijas neatkarības atjau-
nošanas 30. gadadienas uzrunā 
pēc ziedu nolikšanas pie Brīvības 
pieminekļa sacīja Valsts prezi-
dents Egils Levits, uzsverot, ka 50 
okupācijas gadi nebija iznīdējuši 
mūsu valstsgribu. 

“Izšķirīgajā 4. maija balsojumā 
mūsu deputāti apstiprināja skaidri 
paustu tautas gribu. līdzīgi kā citos 
izšķirošajos brīžos, arī šoreiz mēs 
atradīsim pareizo ceļu izejai no šīs 
krizes.” Prezidents atzina, ka tau-
tas likteņgaitās ir vēsturiski brīži, 
kad summējas pats būtiskākais, 
kad cilvēks ir eksistenciālas izvē -
les priekšā. Viņš atgādināja, ka vi -
ņiem toreiz nebija laika rīkot refe-
rendumu un tautas aptaujas, un 
Tautas padomes locekļi vadījās no 
pārliecības par to, ka latviešiem ir 
neatņemamas tiesības uz savu val-
sti un pašiem sava likteņa lemšanu.

Egils Levits pateicās Latvijas Tau-
tas frontes dalībniekiem, vadībai 
un vietējām nodaļām, Latvijas 

nacionālajai kustībai un visām  
na  cionālajām organizācijām un 
ku  s tī bām, kā arī visiem cilvēkiem, 
kuŗi padarīja 4. maiju un Latvi -   
jas neatkarības atjaunošanu par    
ie   spē jamu. “Paldies jums visiem! 
Pal dies Latvijas Tautas frontes 
250 000 dalībnieku, tās vadītā -
jiem un vie tējām nodaļām! Paldies 
Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustībai un visām nacionālajām 
organizācijām! Paldies visiem, 
kuŗi piedalījās lielajās demon-
strācijās un Baltijas ceļā! Paldies 
visiem, kuŗi padarīja 4. maiju ie -
spējamu! Pirms 30 gadiem mēs, 
latvieši, Latvijas tauta, mainījām 
Eiropas vēsturi un mainījām arī 
pasaules karti. Baltiešu izlaušanās 
no padomju imperijas satricināja 
tās pamatus, un beigās tas noveda 
pie imperijas sabrukuma. Baltijas 
ceļš bija priekšvēstnesis vēlākai 
Berlīnes mūŗa krišanai un vēlākai 
apvienotajai Eiropai. Mēs varam 
būt lepni par to. Saules mūžu Lat-
vijai!” novēlēja Valsts prezidents.

***
Par godu Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanas 
30. gadadienai 

pie Saeimas nama uzstādīta pie-
miņas plāksne, kas veltīta 4. maija 
deklarācijas pieņemšanai.

Plāksni rotā uzraksts: “Šajā na mā 
1990. gada 4. maijā Augstākās pa -
domes deputāti pieņēma deklarā-
ciju par Latvijas Republikas ne -
atkarības atjaunošanu”

***
Piemin Otrā pasaules kaŗa 

beigu 75. gadadienu
Latvija 8. maijā kopā ar pārējo 

Eiropu piemin Otrā pasaules kaŗa 
beigu 75. gadadienu. Valsts prezi-
dents Egils Levits, Saeimas priekš-
sēde Ināra Mūrniece un Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš indi-
viduāli nolika ziedus Rīgas Brāļu 
kapos.

Valsts prezidents Egils Levits 
piedalās svinīgajā ziedu nolik ša-
nas ceremonijā Rīgas Brāļu ka -
pos, godinot Otrā pasaules kaŗa 
upuŗu piemiņu // Foto: LETA

Savukārt aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks un Nacionālo bru-
ņoto spēku komandieris ģenerāl-
leitnants Leonīds Kalniņš apmek-
lēja Tukuma novada Džūkstes pa -
gastu, lai noliktu vainagu Otrā 
pasaules kaŗa Vācijas un Padomju 
armijas kaŗavīru kapos. Kā no -
rādīja ministra padomnieks sa -
bied risko attiecību jautājumos 
Emīls Dobrājs, Otrā pasaules kaŗa 
Vācijas un Padomju armijas ka -

ŗavīru kapos guldīti abās pusēs 
kritušie kaŗavīri, tostarp arī Lat-
vijas pilsoņi.

***
Godina ģenerāļa 

Pēteŗa Radziņa piemiņu
2. maijā Rīgas Brāļu kapos noti-

ka Latvijas armijas ģenerāļa, Lāč-
plēša kaŗa ordeņa kavalieŗa Pēteŗa 
Voldemāra Radziņa 140. dzim ša-
nas dienas atcerei veltītā svinīgā 
ziedu nolikšana. 

Svinīgajā ziedu nolikšanas ce -
re monijā piedalījās Nacionālo 
bru ņoto spēku Apvienotā stāba 
priekš nieks brigādes ģenerālis 
Imants Ziediņš. Godinot ģenerāļa 
Pētera Radziņa piemiņu, notika 
svinīgā grāmatas “Ģenerālis Pēte-
ris Radziņš. Pirmais Lāčplēsis un 
pirmais armijas komandieris” at -
vēršana. Grāmatas autors Agris 
Purviņš.

Pēteris Voldemārs Radziņš dzi-
mis 1880. gada 2. maijā Valkas 
apriņķa Lugažu pagastā. Savu pir-
mo izglītību ieguvis vietējā drau-
dzes skolā, tad sekoja mācības 
Valkas pilsētas reālskolā un Nel-
sona privātskolā. Apsverot turp-
mā kās profesijas izvēli, P. Radziņš 
izšķīrās par militāro dienestu, 
kļūstot par neatkarīgās Latvijas 
armijas stāba priekšnieku, bet pēc 
tam arī par armijas komandieri. 
1920. gada 3. janvārī Pēteŗa Ra -
dziņa vadībā tiek uzsākts latviešu 
un poļu izšķirošais uzbrukums 
Padomju Krievijas kaŗaspēkam. 
Februāŗa sākumā Latgale tiek 
atbrīvota. Par šo laiku Pēteris 
Radziņš rakstījis – “Tikai ar šo uz -
varu mēs ieguvām Latvijas austru-
mu robežu. Ja mēs nebūtu kaŗo-
juši un uzvarējuši Padomju Krie-
vijas kaŗaspēku, tad mēs ne tikai 
nekad nepievienotu Latgali pie 
Latvijas, bet nekad mēs nebūtu 
ieguvuši arī mieru un drošību no 
Krievijas puses.”

***
Izdots eseju krājums “Latvijas 

diplomātijas gadsimts”
Īsi pirms 4. maija izdota grā -

ma ta “Latvijas diplomātijas gad-
simts: Latvijas diplomātijas un ār -
lietu dienesta pirmais gadsimts 
(1919 – 2019) diplomātu esejās”. 
Šis eseju krājums tapis, godinot 
Latvijas ārlietu dienesta simtgadi 
un diplomātiskā un konsulārā 
die nesta darbinieku ieguldījumu 

Latvijas valsts izveidē un darbībā, 
kā arī gatavojoties Latvijas Repub-
likas starptautiskās atzīšanas de 
iure 100. gadadienai.

Grāmatā pirmo reizi ir apkopo-
tas esošo un bijušo Latvijas ārlietu 
dienesta diplomātu un darbinie -
ku esejas, kas aptver Latvijas diplo-
mātijas norises simt gadu gaŗumā.

***
9. maijs Rīgā

Lai gan Otrā pasaules kaŗa bei-
gas Latvijā un citviet Eiropā pie-
min 8. maijā, tomēr tie, kuŗi vēlas 
svinēt pēc padomju vai tagadējās 
Krievijas tradicijām, allaž Rīgā pie 
Uzvaras parka pieminekļa ir pul-
cējušies 9. maijā. Tā kā spēkā ir ār -
kārtējā situācija vīrusa izraisītās 
pandēmijas dēļ, 9. maijā, Rīgā, kā 
arī Liepājā un Daugavpilī ziedus 

un vainagus nolikt katrs devās 
individuāli. Valsts policija sākusi 
44 administrātīvās lietvedības pret 
vairākiem 9. maija svinētājiem 
Uz  varas parkā, Rīgā. Ministru 
pre zidents Krišjānis Kariņš  pie-
pra sījis iekšlietu ministra Sanda 
Ģirģena skaidrojumu par 9. mai -
jā notikušo pulcēšanos pasāku -
mā Pār daugavā un Valsts policijas 
veikto spēkā esošā vīrusa izplatības 
ierobežojumu uzraudzību. 

***
Ārkārtējo situāciju Latvijā 

pagarina līdz 9. jūnijam
Vīrusa pandēmijas dēļ Latvijā 

izsludinātā ārkārtējā situācija pa -
garināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus 
būtiski atvieglojot dažādus ierobe-
žojumus, 7. maijā lēma valdība. 
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

dāja dziesmu “Mīla ir kā uguns”, 
informēja Rīgas pašvaldības kul-
tūras iestāžu apvienībā.

Kamerkoris Ave Sol

***
Latvijas Literātūras gada balvas

Par pagājušā gada labāko pro -
zas darbu atzīts apgāda “Dienas 
grāmata” paspārnē tapušais rakst-
nieces Ingas Gailes romāns “Skai-
stās”. LTV raidījumā “Literatūre” 
tika noskaidroti “Latvijas Literā tū-
ras gada balvas 2020” (LALI GA-
BA) laureāti piecās katēgorijās, kā 
arī sveikti speciālbalvas ieguvēji – 
dzejniecei Montai Kromai veltītā 
Punctum literātūras festivāla “Mon-
ta. Tu. Monta. Es.” veidotāji –, kā 
arī godināts Latvijas Literātūras 
gada balvas – mūža balvas – ie -
guvējs, rakstnieks Juris Zvirgzdiņš. 
Ekspertu komisijas gala balsoju -
mā par LALIGABA balvas laure ā-
tu katēgorijā “Labākais dzejas 
darbs” atzina Jāņa Vādona dzejoļu 
krājumu “Klusuma forma”, kas 
nācis klajā apgādā “Pētergailis”. 
Par 2019. gada labāko ārvalstu 
literātūras tulkojumu atzīts dzej-
nieka un tulkotāja Ulda Bērziņa 
no seņspāņu valodas latviskotais 
varoņepus “Dziesma par manu 
Sidu”, ko izdevis apgāds “Neputns”.

Katēgorijā “Labākais oriģinālli-
teratūras darbs bērniem” par žū -
rijas balsojuma līderi kļuva Vies-
tura Ķerus grāmata “Meža mei -
tene Maija”, ko izdevis apgāds 
“Liels un mazs”. Savukārt katē go-
rijā “Spilgtākā debija” par daudz-
sološāko pieteikumu Latvijas rakst-
niecībā šogad tika atzīts Edvīna 
Vardes prozas krājums “Kas te 
notiek”, kas nācis klajā “Jāņa Rozes 
apgādā”.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

Apgāda “Liels un mazs” izdotā 
Meleces grāmata “Kiosks” ir vie-
nīgais Latvijā radītais darbs, kas 
iekļuvis šajā dPICTUS veidotajā 
sarakstā.

***
Divpadsmit valstīs izdejots 

“Es atnācu uguntiņu”
Sakūros(i) uguntiņu no deviņi 

žagariņi,
Sildās Dievs, mīļā Laima, mana 

mūža licējiņi.
Un tāpēc TDK “Karbunkulis” 

(Īrija) vadītājai Solveigai Slaidiņai 
radās ideja par kopīgu deju kopu 
vadītājām, apzvanot vadītājas ne 
tikai Eiropā, bet arī Austrālijā un 
Kanadā. Tā izveidojās kupls, piec-
padsmit dāmu sastāvs, kuŗas ar 
lielu degsmi un aizrautību iesais-
tījās šajā dejas projektā. Darbo-
joties šajā idejā, dzirkstele uz -
dzirkstīja katrai dejotājai, un tā 
pārleca cita pie citas, caur bildēm, 
stāstiem un pašu deju – “Es atnācu 
uguntiņu”.

Dejotāja Aiga Turuka no So -
mijas

 
Šādi ir tapis mūsu kopīgās dejas 

stāsts, kuŗš tika izdejots divpad-
smit valstīs (Vācija, Beļģija, So -
mija, Zviedrija, Indonēzija, Ka -
nada, Norvēģija, Spānija, Austrā-
lija, Apvienotā Karaliste, Īrija un 
Latvija). Deja – “Es atnācu ugun-
tiņu”; choreografs – Jānis Purviņš; 
mūzika – Ilga Reizniece. Dejotā-
jas: Solveiga Slaidiņa (Īrija), Ginta 
Mašale (Īrija), Ilze Baranovska 
(Indonēzija), Aiga Turuka (Somi-
ja), Dagnija Martinsone (Beļģija), 
Iveta Lāce (Zviedrija), Gunta Liel-
mane (Apvienotā Karaliste), Ilze 
Iesalniece (Apvienotā Karaliste), 
Laura Putāne (Vācija), Lauma 
Lei šovnika (Vācija), Selga Apse 
(Ka  nada), Alise Hjelmtvedt (Nor-
vēģija), Ilze Bērziņa (Spānija), Lija 
Andersone (Austrālija), Evita Slai-
diņa (Latvija).

***
Ave Sol 4. maija svētkiem 

iedzied “Mīla ir kā uguns”
Godinot Latvijas Republikas ne  -

atkarības atjaunošanas dienu, Rī -
g as kamerkoris Ave Sol diriģentu 
Andŗa Veismaņa un Jurģa Cābuļa 
vadībā, pie klavierēm esot pašam 
dziesmas autoram – komponis-
tam Mārtiņam Braunam –, iedzie-

kurātūras Personu un valsts tie-
sību aizsardzības departamenta 
prokurors Uvis Kozlovskis. Paš - 
r eizējā ģenerālprokurora Ērika 
Kalnmeiera pilnvaru termiņš bei-
dzas 11. jūlijā.

***
Latviešu lugu lasījumi

Losandželosā, ASV, radās ideja, 
ko atbalstīja Birminghamas Mazā 
teātŗa režisors Ingmārs Čaklais 
Lielbritanijā, viņš ir arī šīs idejas 
līdzautors un projekta iesācējs, un 
tā tapa cikls “Latviešu lugu lasī-
jumi 2020”. Tas ir jauns pasākumu 
cikls teātri un drāmaturģiju mī  lo-
šiem cilvēkiem un radošām gru-
pām. Lai piedalītos ciklā, jāievēro 
tikai divi noteikumi – pirmkārt, 
jālasa dzīva latviešu autora luga; 
otrkārt, lasījumā jāpiedalās vismaz 
trīs dažādu teātŗa mīļotāju apvie-
nību (vēlams no dažādām valstīm) 
aktieŗiem vai neaktieŗiem. Visi lugu 
lasījumi tiks publicēti Youtube 
kanalā: Latviesu lugu lasijumi 2020.

***
PLMC aicina virtuāli iepazīties 

ar diasporas mākslu
Kad tika izziņota pašreizējā 

karantīna, “Pasaules latviešu māk-
slas centrs” (PLMC) Cēsīs gata-
vojās uzsākt savu septīto izstāžu 
sezonu. Ņemot vērā, ka nav zi -
nāms, kad centra galerijas varēs 
pulcēt uz izstādēm mākslas cie-
nītājus, PLMC piedāvā virtuālās 
pastaigas, tuvāk iepazīstinot ar 
diasporas latviešu mākslinieku 
daiļradi. Pirmā virtuālā pastaiga 
atspoguļo Jānim Mintikam veltīto 
izstādi. Tuvāka informācija: Kār -
lis Kanderovskis, +371 22458536, 
plmc@inbox.lv

***
Filma “Katra diena Simtgadē. 

Gadalaiki”
Sagaidot Latvijas Neatkarības 

at  jaunošanas 30. gadadienu, Eiro-
pas Parlamenta deputātes Dace 
Melbārde (ECR grupa) un Sandra 
Kalniete (ETP grupa) dāvina ie -
spēju noskatīties režisores Dzin-
tras Gekas emocionālo un sirsnī-
go četru filmu ciklu “Katra diena 
Simtgadē. Gadalaiki”, kas tapis 
filmējot katru dienu 2018. gadā, 
kopā veidojot Latvijas ainavu 
noteiktā laika nogrieznī.

Dzintra Geka
***

Latviešu māksliniece veido 
izcilu bilžu grāmatu

Starptautiskā bilžu grāmatu 
iz devēju un aģentu platforma 
dPICTUS starp 100 pasaulē izci-
lākajām pērn izdotajām bilžu grā-
matām ierindojusi arī Latvijā iz -
doto mākslinieces Anetes Mele -
ces grāmatu “Kiosks”.

Anete Melece
 

tūlītējo seku risināšanu, kā arī 
ilgtermiņa atveseļošanos. Latvijas 
vadībā pirmo reizi ANO Ekono-
misko un sociālo lietu padomes 
vēsturē sarunas notika tiešsaistē, 
tā kā ANO tikšanās klātienē šo -
brīd nav iespējamas.

***
Zinātnei piešķirts financējums 

vīrusa seku mazināšanai
Lai maksimāli izmantotu un 

mobilizētu Latvijas zinātnisko po -
tenciālu cīņai ar Covid-19 izraisī-
tajām sekām, Izglītības un zinātnes 
ministrija mērķtiecīgi strādā pie 
vairākām iniciātīvām, kas ļaus 
jaunākajos atklājumos un pierā dī-
jumos rastiem risinājumiem ma -
zināt vīrusa ietekmi Latvijas sa -
biedrībā un tautsaimniecībā. Val-
dība 2020. gada 30. aprīlī ir apstip-
rinājusi Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas ierosinājumu no valsts 
budžeta programmas “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” pie-
šķirt financējumu piecu miljonu 
eiro apmērā valsts pētījumu pro-
grammas vīrusa slimības ierobe-
žošanai un seku mazināšanai Lat-
vijā

***
Latvijas PEN balva – 

žurnālistikas centram Re:Baltica
Par nozīmīgu veikumu vārda 

brīvības veicināšanā, cenzūras ie -
robežošanā un diskriminēto gru-
pu atbalstīšanā šogad Latvijas PEN 
balvu saņēmis Baltijas pētniecis-
kās žurnālistikas centrs Re:Baltica.

Biedrība Latvijas PEN uzsver, ka 
Re:Baltica nerimtīgi ir atbalstījis 
vārda brīvību, neatkarīgu žurnā-
listiku, veicinājis sabiedrības me -
dij pratību, atmaskojis varas ļaun-
prātīgu izmantošanu un korup-
ciju, apkaŗojis nepatiesas infor mā-
cijas vai viltus ziņu izplatību Lat-
vijā, projektā Re:chek piedāvājot 
rīku, kas ļauj pārbaudīt faktus un 
apgalvojumus, kas saistīti ar ko -
ronavīrusa pandēmiju pasaulē.

***
Ģenerālprokurora 
amata kandidāti

Tieslietu padomes izsludi nā ta-
jam ģenerālprokurora amata kan-
didātu konkursam noteiktajā ter-
miņā pieteikušies astoņi kandi-
dāti, aģentūrai LETA pavēstīja pa -
domes pārstāve Rasma Zvejniece. 
Viņa atzīmēja, ka Tieslietu pado-
mes sekretariāts pārbaudīs, vai 
iesniegtie dokumenti apliecina 
katra pretendenta atbilstību Pro-
ku rātūras likumā izvirzītajām pra-
sībām, proti, vecuma, pilsonības, 
izglītības, darba stāža un citām 
pra sībām. Sākumā uz  konkursā 
uz ģenerālprokurora amatu plā-
noja kandidēt četri prokurori – 
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras 
virsprokurors Armīns Meisters, 
Ģenerālprokurātūras Sevišķi sva-
rī gu lietu izmeklēšanas nodaļas 
prokurors Juris Juriss, Ģenerāl-
prokurātūras Prokuroru personāla 
un profesionālās izaugsmes no -
daļas prokurors Jānis Ilsteris un 
Ģenerālprokurātūras Tiesās izska-
tāmo krimināllietu nodaļas vir-
sprokurors Alēns Mickevičs. Vē -
lāk starp kandidātiem parādījās 
arī Rīgas apgabaltiesas Krimi nāl-
lietu tiesas kollēģijas priekšsēdis 
Juris Stukāns un Ģenerāl pro-

Vienlaikus ar ārkārtējās 
situācijas pagarināšanu līdz 9. 
jūnijam val dība lēma arī pārskatīt 
vairākus ierobežojumus, 
piemēram, ar da  žādiem 
nosacījumiem atļaut pul cēties līdz 
25 cilvēkiem, ļaut tirdz niecības 
centriem strādāt arī brīv dienās un 
svētku dienās u. c. No  lemts, ka pēc 
12. maija tiks atļauta pulcēšanās 
gan iekštelpās, gan ārtelpās, bet 
pasākumā vienlai -kus varēs 
atrasties ne vairāk kā 25 cilvēki. 
Pasākuma laiks iekštelpās 
nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas, 
bet ārtelpās  laiks netiek ierobe-
žots. Ierobežojumu mīkstināšanas 
rezultātā tiek atļauta sapulču, 
gājienu, piketu un privātu, kā arī 
organizētu reliģisku pasākumu 
rīkošana. Vienlaikus pasākuma 
or  ganizātoram noteikts pienā-
kums nodrošināt ierobežojumu 
ievērošanu, tostarp fiziskas dis-
tances nodrošināšanu tā apmek -
lē tājiem, un dezinfekcijas līdzekļu 
pieejamību pasākuma dalībnie-
kiem. No 12. maija būs atļauta arī 
kultūras pasākumu organizēšanu 
gan iekštelpās, gan ārtelpās. Val-
dība lēmusi uzdot Satiksmes mi -
nistrijai sagatavot pasākumus, lai 
nodrošinātu epidemioloģiski dro-
šu sabiedriskā transporta izman-
tošanu, tai skaitā paredzot pienā-
kumu sabiedriskajā transportā 
val kāt mutes un deguna aizsegu. 
Tāpat lemts, ka kultūras, izklaides, 
sporta un citas atpūtas vietas kā arī 
restorāni darbu varēs uzsākt ne 
agrāk kā plkst.7 un beigt ne vēlāk 
kā plkst. 24. Tāpat valdība pieņēma 
lēmumu turpināt attālināto mā -
cību procesu visās izglītības iestā-
dēs un visu veidu izglītības pro-
cesu ārpus izglītības iestādēm arī 
nodrošināt attālināti. Ievērojot 
virkni nosacījumu, tiks atļauti arī 
organizēti sporta treniņi. Tāpat 
valdība lēma atļaut organizēt tū  r-
isma pakalpojumus ceļošanai 
Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā 
un Igaunijā.

***
Par robežu atvēršanu 

videokonferencē vienojušies
 Latvijas Ministru prezidents 

Krišjānis Kariņš (JV), Lietuvas 
val dības vadītājs Sauļus Skvernelis 
un Igaunijas premjērministrs Jiri 
Ratass. Pēc Baltijas valstu lēmuma 
no 15. maija atvērt savas iekšējās 
robežas iedzīvotāju brīvai kustībai 
nākotnē šai pārvietošanās telpai 
varētu pievienoties arī Polija un 
Somija, telefonintervijā Lietuvas 
ziņu aģentūrai BNS atzinis Latvi-
jas Valsts prezidents Egils Levits. 
Levits norādījis, ka šo priekšli ku-
mu atbalsta, bet uzsvēris, ka lē -
mumu pieņemšanā ir svarīgi iz -
vērtēt epidemioloģisko situāciju. 

***
ANO spriež par 

financēšanu vīrusa krizē
27. aprīlī Ņujorkā vienprātīgi 

tika pieņemti ANO starpvaldību 
secinājumi un rekomendācijas 
par financēšanu virusa krīzes lai-
kā. Sarunas vadīja Latvijas pastā-
vīgais pārstāvis ANO Ņujorkā 
Andrejs Pildegovičs un Barba do-
sas pastāvīgā pārstāve Elizabete 
Tompsone (Elizabeth Thompson). 

Secinājumi ir pirmā universālā 
ANO dalībvalstu vienošanās ko -
pīgai rīcībai, lai financētu Covid-19 

BALTKRIEVIJA. Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einars Sema-
nis apmeklēja piemiņas vietas Minskā un Minskas rajonā, lai atzīmētu 
Otrā pasaules kaŗa beigu 75. gadadienu un pieminētu kaŗa upurus.         
6. maijā vēstnieks godināja ebrēju, kas gāja bojā Holokaustā Baltkrievijā, 
piemiņu, apmeklējot memoriālo atceres vietu “Jama” Minskā. Me  mo-
riāls atrodas vietā, kur 1942. gada 2. martā tik nošauti ap 5000 Minskas 
geto ieslodzīto. E. Semanis atceres vietā nolika ziedus un teica video 
uzrunu.

AZERBAIDŽĀNA. 8. maijā Baku Latvijas vēstnieks Dainis 
Garančs Azerbaidžānas Valsts Muitas akadēmijas organizētā starptau-
tiskā tiešsaistes forumā uzstājās ar lekciju “Muita un robežu pārvaldība 
pašreizējā pandēmijas situācijā: izaicinājumi un iespējas”. • 9. maijā, 
solidārizējoties ar Azerbaidžānas tautu vīrusa pandēmijas laikā, Latvijas 
vēstniecība Baku un čellu trio ”Melo-M” piedalījās kopīgā projektā ar 
Azerbaidžānas CBC TV, Ungārijas, Moldovas, Uzbekistānas un citu 
valstu vēstniecībām. Solidāritātes projektā dažādās valstīs tika sagata-
vots populārās Azerbaidžānas tautas dziesmas “Sari Gelin” aranžējums 
un mūzikālais priekšnesums draugiem Azerbaidžānā.
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GORDONS

KĀRLIS 
STREIPS

Gads sākās ar to, ka viņš ņēmās 
pamācīt visu pasauli, kas esot 
bijis un kas ne, ka Rietumi sa -
kropļojuši vēsturi, ka Polija allaž 
bijusi rijīga hiēna...

Janvāŗa nogalē – Uhaņā vīruss 
jau bija sācis nāves pļauju – viņš 
ieradās Jeruzalemē kā imperators, 
lai pasaulei pavēstītu, ka Krievijai 
kā PSRS mantiniecei pienākas 
mūžīgs gods par abso lūtā ļaunu -
ma pieveikšanu 1945. gadā un ka 
latvieši, lietuvieši un, protams, uk -
raiņi šim ļaunumam kalpojuši.

Tad viņš lielā steigā izdarīja pa -
matīgu “tīrīšanu”, nobīdot Dmi t ri-
ju Medvedevu no premjera amata, 
atlaižot uzticamo līdz gaitnieku 

Vīruss viņam sašķaidīja lielmanības triumfu
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

Surkovu, un ar sirmās kosmo-
nautes Valentīnas Tereš ko vas pa -
līdzību panāca, ka kon stitūcijas 
jau nais variants garan tēja viņa 
valdīšanu līdz 2036. gadam.

Un tad sasodītais koronavīruss 
aprāva viņa godkārīgās ieceres 
un lika viņam apjukt. Tikai ar 
apjukumu izskaidrojams viņa 
lēmums – piedāvāt maskavie-
šiem apmaksātas brīvdienas vie-
nas nedēļas gaŗumā.

Saslimušo skaits auga, un viņš 
noņēma no sevis jebkādu atbil-
dību par stāvokli valstī sērgas 
apstākļos, uzveļot visu atbildības 
nastu pilsētu mēriem, apgabalu 
gubernatoriem, federācijas re -

ģio nu pilnvarniekiem. Lai viņi 
ķepurojas, viņš mazgā rokas. Ne -
kad šī metafora nebija tik daudz-
nozīmīga kā šoreiz.

Un tad nāca brīdis, kad viņš 
sadrūmis uzrunāja tautu kā “dār-
gos draugus”, kas stipri atgādinā-
ja Staļina “brāļus un māsas” – 
vārdus, kas teikti 1941. gada      
3.jūlijā, kad turpat miljons sar-
kan armiešu devās gūstā, negri bē-
 dami mirt tā otrā ļaunuma vār -
dā. Federācijas galva, “nācijas 
līderis” mēģināja mierināt sa -
traukto tautu, atgādinot, ka Krie-
vijai jau nācies izturēt smagus 
pārbaudījumus, uzveicot, piemē-
ram, polovcus un pečenegus. 

Viņš nepieminēja tatāru-mon-
goļu jūgu, pat ne Napoleonu un 
Hitleru. Polovci un pečenegi – 
stepju ciltis – pirmās 1000 gadiem 
sirojot brūk virsū pareizticīgās 
Ruses lielķazistei. Šis dīvainais 
piemērs rāda, cik runātājs bija 
izmisīgi apjucis.

Un tad nāca brīdis, kad viņam 
bija jāatzīst, ka sašķīst gabalos 
viņa mūža sapnis – tas, ko viņš 
uzskatīja par savas karjeras kroni, 
par viņa ilgu un cerību piepil-
dījumu: nācās ar dziļu nopūtu 
atzīt, ka koronavīrusa dēļ Ma  ska-
vas Sarkanajā laukumā 9. mai jā 
nenotiks Uzvaras parāde, atzī-
mē jot Berlīnes krišanas 75. gads-

kārtu. Tam bija jābūt grandio-
zam, globāla mēroga pasā ku-
mam. Un pēc vēl nebijušu raķešu 
tanku rēkoņas, pēc vesela lidma-
šīnu mākoņa laukumā vajadzē -  
ja iznākt – ar viņu priekšgalā – 
“Nemirstīgajam pulkam”, miljo-
nam cilvēku ar vācu-padomju 
kaŗā kritušo dalībnieku ģīmet-
nēm. Un vismaz Francijas prezi-
dents Emanuels Makrons jau 
bija pieteicies būt klāt.

Nevis saslimošo skaita pieau-
gums, nevis naftas cenu kritums, 
nevis apokaliptiskās noskaņas 
tautā – nē, viņu līdz sirds dziļu-
miem sāpina sabrukušais lielma-
nības triumfs.

Pagājušajā nedēļā Laiks un Brī-
vā Latvija neiznāca, jo bija svēt -
ku nedēļa – valsts svinēja 4. maija 
dienu, kad pirms 30 gadiem oku-
pētās Latvijas Augstākā pa  dome 
apstiprināja Deklarāciju par val  s-
tiskās neatkarības atjaunošanu. 
Tieši par to šonedēļ vēlos rakstīt, 
jo pats šajā procesā biju cieši 
iesaistīts. Ritēja pirmais gads, 
kopš dzīvoju Latvijā. Ierados, lai 
ar Darba Sarkanā Karoga ordeni 
apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas 
Valsts universitātē, kā to tolaik 
dēvēja, strādātu par angļu valo-
das pasniedzēju. Angļu valodu 
mācīju ne tikai augstskolā, bet 
arī, piemēram, elektropreču uz -
ņē muma VEF vadībai, kuŗa pa -
teicībā par to man bez maksas 
deva divas istabas uzņēmuma 
profilaktorijā (iestāde, kur uzņē-
muma darbinieki varēja atpū-
sties, saņemot ārstniecības un 
profilaktiskas procedūras), kuŗās 
es visa tā gada gaŗumā dzīvoju.

Taču nākamajā rītā pēc iera-
šanās Rīgā mēs ar mammu, kuŗa 
bija atbraukusi kopā ar mani, 
ieradāmies Latvijas Tautas fron-
tes namā Vecrīgā un pajautājām, 
vai varam kaut kā palīdzēt. 
Frontes informācijas daļas vadī-
tāja Sarmīte Ēlerte mūs tūlīt pie-
lika pie preses relīžu un citu 
materiālu tulkošanas. Pēc mē  ne-
ša mamma atgriezās Amerikā, 
bet Tautas frontes nams man 
būtībā kļuva par otrajām mājām. 
Cita starpā, nama pagrabā bija 
kopēšanas aparāts, kas noslēpu-
mainajā Padomju savienībā bija 
liels retums, bet ar kuŗu es varēju 
kopēt materiālus saviem studen-
tiem. Frontē arī bija citi darbi 
darāmi. Palīdzēju ar frontes ap -
kārtraksta Atmoda un it īpaši ar 
tā angļu valodas varianta Awa-
kening izdošanu. Piedalījos fron-
tes valdes sēdēs, reizēm rakstīju 
protokolu. Darīju visu, ko no 
manis prasīja. Reizi mēnesī fron-
te man par to maksāja algu. Pir-
majā reizē spirinājos – nē, nē, 

Tautas atmodas kulminācija
jums nauda vajadzīga vairāk 
nekā man, bet fronte uzstāja. 
Kārtībai ir jābūt, un tā nu reizi 
mēnesī trešajā stāvā saņēmu algu 
un pa tiešo devos uz pirmo stāvu, 
kur naudu noziedoju atpakaļ 
frontei.

Liels uzdevums tajā pirmajā 
gadā bija gatavoties 1990. gada 
marta Augstākās padomes vēlē-
šanām. Tautas frontei ar vēlēša-
nām jau bija pieredze. 1989. gada 
martā bija PSRS Tautas deputā -
tu padomes vēlēšanas. Tautas 
deputātu padomi PSRS līderis 
Michails Gorbačovs izveidoja 
ap  mēram tā paša iemesla dēļ, kā -
pēc pagājušā gadsimta pirmajā 
dekādē parlamentu izveidoja cars 
Nikolajs Otrais – sava veida tvai-
ka nolaišanai. Tautas frontes 
atbalstītie kandidāti vēlēšanās 
ieguva 80 procentus mandātu. 
1989. gada decembrī Latvijā bija 
pašvaldību vēlēšanas, kur rezul-
tāti bija aptuveni tikpat veiksmīgi. 

Augstākās padomes vēlēšanās 
galvenais mērķis – ievēlēt divas 
trešdaļas deputātu, kas bija ne  pie  -
ciešams skaits, lai grozītu pa -
domju Latvijas konstitūciju. 
Fron te ķērās pie darba. Viens no 
maniem uzdevumiem bija kan-
didātu CV un programmu ierak-
stīt datorā. Tās parasti bija ar 
roku rakstītas, un nevarētu teikt, 
ka visiem kandidātiem rokraksts 
bija glīts vai īpaši salasāms, bet 
kaut kā tiku galā. Pirmajā vēlē-
šanu kārtā tika ievēlēti 127 de -
putāti, kuŗi bija gatavi parakstīt 
Tautas frontes manifestu. Augs-
tā kajā padomē bija 201 deputāts, 
divas trešdaļas, tātad – 134. Ot ra-
jā kārtā tajos apgabalos, kuros 
neviens kandidāts nebija ieguvis 
vairākumu, fronte izvirzīja savus 
„smagsvarus”, tostarp – Tautas 
frontes priekšsēdētāju Daini Īvā-
nu. Vēl četri neatkarību atbalsto-
ši deputāti klāt, bet joprojām ne 
divas trešdaļas. Atsevišķi savu 
kopsarakstu piedāvāja Latvijas 
Zaļā partija un Latvijas Nacio nā-

lās neatkarības kustība, arī no tā 
saraksta pāris kandidātu saņēma 
mandātus.

Taču 1990. gada 3. maijā, kad 
bija Augstākās padomes pirmā 
darba diena, vismaz man nebija 
pilnas pārliecības par tām divām 
trešdaļām. 30 gadus atpakaļ rau-
goties, gribas domāt, ka Tautas 
fronte nebūtu piedāvājusi dekla-
rāciju, ja tā nebūtu bijusi pārlie-
cināta, ka vairākums atradīsies, 
bet tās divas dienas bija sasprin-
guma pārpilnas. Mans uzde-
vums bija tulkot notiekošo prā-
vajam ārvalstu žurnālistu pul-
kam, kāds tur bija sapulcējies. 
Pāris dienas pirms tam saslimu 
ar laringītu, bet 3. maija rītā – 
paldies visiem dieviem! – balss 
bija atgriezusies. Pirmo dienu 
deputāti pavadīja, organizatoris-
kus jautājumus risinot. Tā, pie-
mēram, Latvijas PSR Centrālās 
vēlēšanu komisijas vadītājs, kuŗš 
bija plenārsēdes vadītājs, iekams 
nebija ievēlēts AP priekšsēdē -
tājs, konstatēja, ka ievēlēti trīs 
deputāti ar uzvārdu Bērziņš, un 
tāpēc būtu jauki, ja citi deputāti 
viņus uzrunātu vārdā, nevis par 
biedru Bērziņu, ka bija ierasts. 
AP priekšsēdētāja amatā atgrie-
zās Anatolijs Gorbunovs, kuŗš 
savu karjeru veidoja kā pārlieci-
nāts komūnists, bet izrādījās 
esam tīģeris, kuŗš pareizajā brīdī 
prata nomainīt savas spalvas. Jau 
1988. gadā Augstākā padome 
sāka spert pirmos piesardzīgos 
soļus tautas tiesību atjaunošanā, 
un sāka ar sarkanbaltsarkanā ka -
roga un valsts himnas reabi li-
tāciju.

Savukārt 4. maijs bija veltīts 
neatkarības deklarācijai. Opozī-
cijas deputāti, kuri savu frakciju 
nosauca par “Līdztiesību,” dikti 
centās apgalvot, ka pozīcijas 
deputāti deklarāciju bija redzē-
juši, bet opozīcijas deputāti – ne, 
un tāpēc vispirms jautājums 
būtu jāizdiskutē Augstākās pa -
domes komisijās, un tikai pēc 

tam varēs spriest tālāk. Bēdīgi 
slavenais Alfrēds Rubiks, vienī-
gais cilvēks Latvijas vēsturē, kuŗš 
notiesāts par valsts nodevību, 
apgalvoja, ka par jautājumu va -
jadzīgs referendums. Opozī cijas 
deputāti paziņoja, ka viņi bal -
sojumu boikotēs, un tāpēc vie-
nīgais jautājums bija, vai izdosies 
atrast nepieciešamos 134 depu-
tātus. Katrs deputāts savu balso-
jumu paziņoja atsevišķi un skaļā 
balsī. Atceros – jo tuvāk tikām 
tām divām trešdaļām, jo ciešāk 
blenzu grīdsegā, jo zināju, ja ar 
kādu saskatīšos, sākšu raudāt. 
Galu galā sanāca 138 balsis, un 
pēc balsojuma visi sapulcējāmies 
plenārsēžu zālē dziedāt valsts him-
nu. Tad gan asaras plūda strau-
mēm vien, un padziedāt nevarē-
ju nemaz!

4. maija deklarācija neko diži 
nemainīja. Visu nākamo pusotru 
gadu Latvijā bija divas parallēlas 
valdības – tā, kuŗa bija centrēta 
Maskavā, un tā, kuŗu vadīja Ivars 
Godmanis un Ministru padome. 
Neiztika arī bez konfliktiem. Bija 
barikādes, bija apšaude pie Iekš-
lietu ministrijas. Tikai 1991. gada 
augustā, kad izgāzās pučs Maska-

vā, Latvija atguva pilnīgu un 
starptautiski atzītu neatkarību.

Pēc 4. maija balsojuma dodo-
ties mājās, sajutos kā balons, no 
kuŗa izspiests viss gaiss. Visu 
gadu biju skrējis kā vāvere ritenī, 
un nu mans gads Latvijā tuvojās 
beigām. Pēc pāris nedēļām at -
grie zīšos Amerikā, uzsākšu ma -
ģistra grada studijas Merilendas 
universitātē, un kļūšu par žur-
nālistikas profesoru. Tā nesanā-
ca, un kā tas notika, ir stāsts citai 
reizei. Taču nobeigšu šo komen-
tāru ar faktu, ka pirms pāris 
nedēļām uzzināju, ka par darbu 
Tautas frontē man piešķirts Triju 
Zvaigžņu ordenis. Tas man bija 
tāds pārsteigums, ka minūtes 
desmit sēdēju savā krēslā pie da -
tora viss trīsēdams – man tas ir 
prātam neaptverams gods, un 
esmu ļoti lepns, ka izrādās - esmu 
izdarījis kaut ko lielu un nozī-
mīgu savai Latvijai.

No sirds sveicam savu kollēgu 
Kārli Streipu sakarā ar Latvijas 
Valsts augstākā apbalvojuma – 
Triju Zvaigžņu ordeņa saņem-
šanu. Lai nepagurst prāts un 
rokas, strādājot Latvijai!
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Tad, kad skolas zvans nozva-
nīja priekšpēdējā skolas dienā 
pirms skolēnu pavasaŗa brīvdie-
nām, mēs Latvijā saņēmām ziņu 
no Latvijas valdības un no Izglī-
tības un zinātnes ministrijas, ka 
Latvijas skolas tiks slēgtas uz kā  du 
laiku. Toreiz publiski prognozē -
ja, ka skolas varētu būt slēgtas... 
veselu mēnesi! Visi paredzētie 
kursi un skolas sēdes skolēnu 
brīvdienās tika atceltas, lai sko-
lotāji varētu gatavoties jaunam 
izaicinājumam – tālmācībām – 
un lai skolu vadības varētu sa -
prast un saplānot, tieši kā mācī-
bas tiktu pasniegtas skolēniem. 
Tas bija marta otrā nedēļā, kad 
mēs visi tikai sākām apjēgt, cik 
strauji šis jaunais vīruss spēj iz -
platīties,  un tās nopietnās sekas, 
kuŗas tas rada sabiedrībai. 

Izglītības darbiniekiem ar iz -
glī tības un zinātnes ministri Ilgu 
Šuplinsku priekšgalā sākās ļoti 
saspringts laiks – kopā ar domu-
biedriem un kollēgām  zinātnie-
kiem nācās prātot, ko darīt ar 
Latvijas jaunatni, ar skolām Lat-
vijā vispār un ar nepieciešamām 
mācībām šajā mainīgajā un pa -
visam neskaidrajā laikā. Radās 
domas par vairākiem iespēja-
miem risinājumiem, un viens no 
tiem bija izveidot mācības divos 
televīzijas kanalos no pirmdie-
nas līdz piektdienai visas dienas 
ga  ŗu mā līdz maija beigām, kad 
sko las gads oficiāli noslēgsies. 

DAIRA MORUSE

Izglītības innovācijas karantīnas laikā
Jaunajos apstākļos strādā arī trīs Amerikas latvietes

Steidzīgi tika meklēti speciālisti 
savā nozarē. 

Bez latviešu valodas skolēni 
Latvijā mācās arī divas svešvalo-
das. Tātad arī angļu valodas mā -
cības tika veidotas tālmācībām 
televīzijā. No pirmās līdz sestajai 
klasei angļu valodas skolotāju  
ko  mandas sastāvā ir Iespējamās 
misijas 10. iesaukuma absolven -
te Irīna Matvejeva, Laurenču 
sākum skolas direktora vietniece 
izglītības jomā,  Elīna Ozoliņa, 
2019. – 2020. gada ASV Fulbraita 
stipendiāte, un angļu valodas spe-
ciāliste Lauren Anderson un trīs 
Amerikā dzimušas un Ame rikas 
latviešu sabiedrībā augušas angļu 
valodas speciālistes – Ingrīda 

Birzniece, Monika Hanley un es, 
Daira Ruta Morusa. Angļu valo-
das mācības notiek tikai angļu 
valodā, un sabiedrība par to at -
saucas dažādi. Skolēnu  angļu 
valodas zināšanas arī ir ļoti da  žā-
das: daži jau angļu valodu pār-
valda gandrīz kā otro dzimto 
valodu, citiem tā vēl ir pavisam 
sveša. Mācību virstēmas angļu 
valodas skolotāju komanda sa -
skaņo tā, lai viena virstēma pār-
klātos vienas nedēļas raidīju-
miem visām klasēm,  bet apakš-
tēmas tiek atsevišķi izvirzītas, 
sekojot Latvijas valsts standar-
tiem attiecībā uz svešvalodu   
mā  cībām un Skola2030 prog-
rammām. 

Visi mācību priekšmeti tiek 
mācīti, tostarp robotika, dziedā-
šana, sports, latviešu valoda un 
arī latgaliešu valoda. Ikkatrs lat-
vietis plašajā pasaulē var pieslēg-
ties un noskatīties šos raidījumus. 
Ja skolēns pa dienu nav varējis 
noskatīties raidījumu, tad šīs 
mācības kopā ar īsu aprakstu par 
tēmu un sasniedzamo rezultātu 
katrai mācībai ir arī pieejamas 
tīmeklī. Mācības televīzijā dod 
iespēju skolēniem, kuŗiem mājās 
nav  mūsdienu technoloģiju, tur-
pināt sekot līdzi mācībām un/   
vai saņemt papildu mācības, lai 
papildinātu to, kas notiek attā-
lināti savās skolās. Izrādās, ka šie 
raidījumi ir populāri diasporas 

No kreisās: Monika Hanley un Irīna Matvejeva

skolās arī ārpus Latvijas, jo mā -
cības notiek galvenokārt latvie -
šu valodā. Ceram, ka arī latviešu 
skoliņās un nometnēs Ziemeļ-
ame rikā šie raidījumi noder!

Cilvēki bieži piemin Latviju un 
latviešu ieguldījumu pasaules 
mākslā, zinātnē un pat polītikā. 
Taču Latvijā iegūtā izglītība  ir 
augsti vērtēta,  un valsts izglītības 
iestādes un vispārējā izglītības 
sistēma nerimtīgi virzās uz priek-
šu, piedāvājot skolēniem inno -
vā cijas gan mācīšanās metodēs, 
gan mācību programmās un pat 
skolu aprīkojumos. Vienotais mēr-
ķis ir nodrošināt visiem sko lē-
niem Latvijā kvalitātīvu izglī tību. 

Ingrīda Birzniece

JURIS ULMANIS, 
zemessargs, profesors

Mēdz teikt, ka krizes situāci - 
jās cilvēki parāda savu “īsto se -
ju”. Tikai grūtībās uzzinām, uz 
ku ŗiem varam paļauties, kuŗi 
aizbēgs pie pirmās iespējas un 
kuŗi izmantos situāciju, lai pā  r ē-
jiem vēl vairāk sarežģītu dzīvi. 
Pieņemu, ka pēdējo mēnešu lai-
kā daudz par saviem nu jau bi -
jušajiem kollēgām uzzinājuši at -
laišanu no darba piedzīvojušie 
uz ņēmumi. Līdzcilvēkus var tu -
vāk iepazīt, palasot komentārus 
zem ziņu portālu rakstiem un 
sociālajos tīklos par koronavīru-
sa ietekmēto laiku.

Komentāros nolasāms plašs sa -
biedrības noskaņojuma spektrs – 
sākot no varas iestāžu rīkojumu 
apzinīgiem pildītājiem, kuŗi pie-
prasa visiem citiem rīkoties tā -
pat, un beidzot ar absolūtiem 
brīvdomātājiem, kuŗi ne vien no -
liedz izolēšanās nepieciešamību, 
bet pat piedāvā alternātīvus visas 
šīs mulsinošās situācijas skaid-
rojumus, aiz katra valdības lēmu-
ma saskatot vēlmi pakļaut cilvēci 
un padarīt mūs par nenodefinē-
tas elites vergiem.

Laikā, kad no mūsu visu lē -
mumiem un rīcības atkarīgs, cik 
ātri izdosies iegrožot slimību un 
atgriezties normālā dzīvē, svarīgi 
paļauties uz pamatotu informā-
ciju. Tādu, kas palīdzēs ātrāk iz -
kļūt no krizes situācijas, nevis to 
padziļinās. 

Diemžēl tīmekļa komentāros 
ir labi redzams, ka pastāv ir sa -

Nekļūsim par troļļu 
dezinformācijas upuri!

biedrības grupas, kas tikai tām 
vien zināmu apsvērumu dēļ vēlas 
padziļināt krizi ar dezinformā-
ciju. Nav pat svarīgi viņu motīvi – 
brieduma trūkums, uzjautrinā-
šanās, vēlme pārbaudīt savu spē-
ju ietekmēt citu cilvēku viedokli, 
izmisīgi centieni piesaistīt uz -
ma nību vai apzināta, izrēķināta 
ļaunprātība pašlabuma gūšanai. 
Tie ir tā dēvētie troļļi, no kuŗiem 
liela daļa stundām ilgi laiku pavada 
tīmeklī, izplatot savu pasaules re -
dzējumu. Viņu argumenti brī-
žiem izklausās ticami, loģiski    
un šķietami izskaidro situāciju, 
tādēļ cilvēki bieži vien tos pie -
ņem par patiesību un neapzino-
ties nostājas pret pārējo sabied-
rību. Tas tikai apgrūtina cīņu ar 
vīrusu. Tādēļ ir svarīgi laikus pa -
manīt nepatiesības izplatītājus un 
noro bežoties no viņu ietekmes.

Komūnikācijas pētniekiem 
troļ  ļu archetipi un rīcības takti-
kas ir labi zināmas, tādēļ viņus 
nav grūti atšifrēt. Portālos klimst 
visdažādākie troļļi, bet gribu 
vērst uzmanību uz izplatītāka-
jiem un kaitīgākajiem dezinfor-
mācijas izplatītājiem. 

Debatētāji. Šī troļļu grupa 
ārkārtas situācijās ir ļoti aktīva. 
Labi sagatavojušies indivīdi, ap -
bruņojušies ar faktiem, atsaucēm 
uz viņu viedokli apstiprinošiem 
pētījumiem un vienmēr gatavi 
iesaistīties diskusijās. Uzskata, ka 
tikai viņiem ir taisnība un visi 
pārējie kļūdās, tāpēc īstenībā nav 

pārliecināmi mainīt viedokli. 
Tieši šie troļļi visbiežāk izplata 
konspirācijas teorijas, jo tās at -
balstošu “faktu” tīmeklī ir pār-
pārēm. Viņu ierakstus var viegli 
atpazīt pēc to pārmērīgā gaŗuma 
un strīdēšanās intensitātes. Tie 
nerimsies, kamēr oponenti ne pa-
dosies. Redzot tik aizrautīgu ide-
jas aizstāvēšanu, varat būt dro ši, 
ka darīšana ir ar trolli. 

Viszinīši. Šādus troļļus noteik-
ti pamanījis ikviens. Viņi rēgu -
lāri iesaistās diskusijās, ar pārā-
ku ma izjūtu izklāstot viedokli  
un cenšoties izlikties, ka visos 
jautājumos orientējas vislabāk. 
Medicīnas jautājumos tie mēdz 
sevi pozicionēt kā pieredzēju - 
šus vai pensionētus ārstus un tā -

dē jādi “pacelties pāri” citiem ko -
men tētājiem ar nepārspējamu zi -
nāšanu bagāžu. Oponentus vi  ņi 
parasti noniecina un izsmej, un 
savus spriedumus klāsta gaŗos 
ierakstos. Viņiem īpaši nerūp, 
vai kāds tos vispār izlasa.

Profāni. Šajā grupā ietilpst ze -
māko slāņu troļļi, ko mēdz dēvēt 
par zombiju armiju. Paķēruši 
vie nu ideju, viņi to centīgi “dzen 
cauri”, pielietojot dažādas takti-
kas. To vidū ir iebildušo disku-
tētāju nolamāšana, mētāšanās ar 
rupjībām, “piesiešanās” pie gra-
ma tikas kļūdām vai iebildumu 
pārvēršana personīgā aizvaino-
jumā, lai to izmantotu kā attais-
nojumu paša uzbrukumiem. 

Nereti troļļi mēdz radīt iespai-

du, ka viņu viedoklim ir daudz 
piekritēju,  paši rakstot atbalsto-
šus komentārus ar dažādiem 
seg vārdiem. Tādējādi viņi stip-
rina iespaidu, ka attiecīgajā teo-
rijā “kaut kas ir” un “tā domā 
daudzi”. Stratēģiski svarīgos jau-
tā jumos patiešām sastopama arī 
organizēta darbība, bet aiz tās 
parasti stāv tā dēvētās “troļļu fer-
mas”, kas saņem naudu par kon-
krēta pasūtījuma izpildīšanu. 

Ar visu šo vēlos mudināt la  sī-
tājus portālu komentāru sada ļās, 
sociālajos tīklos un citās vie dokļu 
apmaiņas vietās ļoti rūpīgi filtrēt 
un analizēt uztverto infor māciju. 
Pat ja jums šķiet vilinoši ticams 
kāds daudz tiražēts un dedzīgi 
aizstāvēts alternatīvs viedoklis, pa -
domājiet, kādu labu mu gan jums, 
gan visai sabied rībai dos pieslie-
šanās tam? Pie mēram, aicināju-
miem neievērot izolēšanos, jo 
“vīrusa nemaz nav” un “tas viss 
tiek darīts, lai kon trolētu cilvēci”. 
Vai paklausot troļļu aicinājumam 
ignorēt pie sardzības pasākumus, 
veicināsiet to, ka mēs visi ātrāk 
varēsim at  sākt normālu dzīvi? 

Padomājiet, kādēļ daži cilvēki 
tik aizrautīgi cenšas citiem “iepo-
tēt” savu skatījumu? Jūs paši un 
jums zināmie cilvēki taču tā ne -
dara! Vismaz ne tik bieži un uz -
stājīgi. Varbūt šiem cilvēkiem pa -
šiem ir kāds rūpīgi izkalts plāns, 
un jūs  kļūstat par ieroci tā īste-
no šanā, to pat neapjaušot. Pado-
mājiet!
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Visapkārt vieni vienīgi ziedi, 
košumkrūmi, tomātu stādi, un 
pārdevējas aktīvi rosās aiz caur-
spīdīgām plastikāta sienām tā -
dās pašās maskās kā slavenās 
latviešu mākslinieces Samantas 
Tīnas klusās, bet efektīvās ie  -
spie dzējas – līdzidziedātājas fo -
nā uz nenotikušās lielās Eirovī-
zijas dzies mu skatuves Roter da-
mā, Nīderlandē. Kā ik gadu mai-
ja vidū, labprāt gribētu būt at -  
kal tuvumā lielajai Eirovīzijas 
skatuvei, sevišķi jau šogad, kai-
miņos – Nīderlandes modernajā 
rūpniecības pilsētiņā Roterda-
mā. Lai kā es vēlētos pasapņot 
par saplānotiem nenotikušiem 
notikumiem, tomēr neesmu pa -
modies spirgtā maija sestdienas 
novakarē Eiropas dziedošo zvaig-
žņu ēnā, bet gan atrodos vienā 
no slavenākajām, iecienītāka jām 
Briseles dārzniecībām (Pépiniè -
res de Boitsfort), kur dziedošās 
Samantas Tīnas bataljona skatu-
ves luksuskostīmi nu savā ziņā   
ir kļuvuši par dārzniecības dar -
bi nieku ikdienas tērpiem. Cen tī-
gā, uz savu mērķi vienmēr skrie-
nošā Tīna kārtējo reizi ne  pie-
dzīvoja Eirovīzijas lielo skatuvi, 
bet, solidarizējoties ar dziedātā-
jas nenogurdināmo vēlmi pēc 
Eiropas skatuves, nopērku dārz-
niecībā plastmasas pudeli, kas 
veiksmīgi man kalpo ziedu ap -
smidzināšanai uz terases. Ikreizes, 
kad stādījumi iegūst vēsu at -
svaidzinājumu saules pielietajā 
dārzā, nostaļģiski iedomājos par 
Samantu Tīnu, kuŗa noteikti šīs 
sestdienas vakarā būtu dziedā-
jusi lielajā Eirovīzijas finālā un 
viņas cīņu biedrenes, no skatu -
ves, pūšot šķidrumu no, sauksim 
tās par plastmasas rokas lejkan-
nām, būtu nošarmējušas Eiropas 
publiku. Esmu pārliecināts – ļau-
žu pūļi būtu patīkami noreibuši 
gluži kā no franču Hermes smar-
žu aromāta, un Latvija pēc neliela 
pārtraukuma būtu atkal teicami 
uzmirdzējusi Eiropas dziesmu 
virsotnē. Pētot vairāk nekā 60 ga -
dus ilgo konkursa vēsturi, at -
klāju, ka ne reizi nav nācies atcelt 
to, lai gan ir bijušas da  žādas ris-
kantas un polītiskas si  tuācijas, 
tomēr dziesmu vara vien mēr bi -
jusi stiprāka par lie lākām un 
mazākam starptau tis kām ķibe-
lēm. Dziesmotā sacen sība pēc 
Otrā pasaules kaŗa sāka saliedēt 
Eiropas kontinentu, un jau no 
pa    šiem konkursa pirmsā ku miem 
pamazām vienoja ar  vien vairāk 
valstu, līdz konkurss pie dzīvoja 
pašas Eiropas apvie no šanos pēc 
daudziem vēstu riski netaisnī-
giem nošķirtības ga diem. Šovs, 
(par kuŗu visiem ir viedoklis un 
kuŗu it kā neviens neskatās, jo tas 
neatbilst ierindas snoba aug sta-
jām kultūras matē rijām, taču 
beigu beigās sarunā pie vīna glā-
zes tas pats snobs atzīstas, ka zina 
vai visu labāk par pašiem kon-
kursa ekspertiem), ik gadu maijā 
pulcē aptuveni 200 miljonu lielu 
auditoriju pie tele vīzijas ekrā-
niem un ir trešais lie lākais pa -
saules televīzijas šovs pasaulē, 
paliekot aiz Pasaules Fut bola 
čempionāta un Olimpis ko spēļu 
atklāšanas ceremonijas... Dārz-
niecībā manas domas virpuļo 

Aizslēgtās pasaules piezīmes: 
izejā no bezizejasĢIRTS SALMGRIEZIS, īpaši no Briseles

gan par nenotikušo pa  sākumu 
Roterdamā, gan jāspēj operatīvi 
izvēlēties stādus savam mājok-
lim. Lai gan kāda latviešu dārz-
kope Briselē sociālajos tīklos 
atļaujas norādīt, ka “manā” dārz-
niecībā esot nokaltuši stādi un 
neprofesionāls serviss, tomēr ir 
ļoti grūti piekrist šādai atsauk-
smei. No stādu lielās daudz vei-
dības patiešām patīkami apjūku, 
un kur nu vēl runāt par izcili 
profesionālo apkalpošanu, dārz-
nieku precīzajiem padomiem. 
Pie ņemsim, kādai Briseles lat vie-

šu puķkopei ir gadījusies slikta 
oma un ne tā labākā diena viņas 
dzīvē. Taču atvērtā dārzniecība 
Beļģijā ir vēstnesis, ka pamazām 
dzīvi mēģina ievirzīt ierastajā 
gultnē. Stādu tirgotavā nav at -
ļauts staigāt baros, ik pa laikam 
policisti kontrolē, vai tiek ievēroti 
noteikumi. Esmu devies uz dārz-
niecību darba dienas pašā ag -
rumā. Brīvdienās, lai iegādātos 
ziedošos pavasaŗa stādījumus, 
nā  kas vien stāvēt gaŗā automa-
šīnu rindā. Ir patiess prieks iz -
rauties no ierastās mājas rutī -   
nas – uz dārzniecību, pretim ne -
lielai, jaunai dzīves iespējai aiz-
slēgtajā pasaulē, ko oficiāli mums 
atļāvusi 

Beļģijas Nacionālā drošības pa -
dome!

Patlaban valstī par ikdienas 
tradiciju ir klausīties un sekot 
līdzi tieši Nacionālās drošības 
padomes lēmumiem. Šī valstiski 
nozīmīgā institūcija ir kā bāka 
vētras laikā, kas dod gaismu ceļā 
klaiņojošiem kuģiem. Tā sniedz 
mums, pilsoņiem, ceļa karti ik -
die nas dzīvei. Pirms 4. maija, iz -
ziņojot jaunos noteikumus, Flan-
drijas Ministru prezidents Žans 
Žambons (Jan Jambon) uzrunāja 
beļģu tautu Latvijas prezidentū -
ras Eiropas Savienībā kaklasaitē. 
Nopriecājos, ka tā ir laba zīme. 
Latviskie kaklasaites raksti palī-
dzējuši ne vienam vien pasaules 
līderim. Savulaik bijušajam Eiro-
pas Komisijas prezidentam, a t -
rak tī vajam, ar spēcīgu harizmu 
apvel tītajam Žanam Klodam 
Jun ke ram bija veiksmīgas saru-
nas ar ASV prezidentu Donaldu 

Tram pu. Jā, ar tiem pašiem latvju 
rakstiem uz krūtežas, risinot dia-
logu Baltajā namā. Tāpēc ceru, 
ka Lat vijas modes suvenīrs atkal 
nesīs veiksmi. 

Domāju, mūsu kaklasaites iz -
vēle nav bijusi pēdējā brīža vā -
jums, bet gan rūpīga izvēle – latvju 
rakstu zīmēs skaņotais tūkstoš-
gadu kosmiskais spēks ir neat -
sve rama palīdzība, novēršot mo -
der nās pasaules satricinājumus 
21.gadsimtā.

Beļģija lēni un gausi aizvērās, 

un tā pamazām tikpat lēnīgi un 
prātīgi, soli pa solim tiek atvēr-
ta... Viss sākās ar dārzniecībām, 
būv materiālu veikaliem, audu-
mu tir gotavām, slaveno cepto 
kar tupeļu bodītēm. Krizes laikā 
esot samazinājies saldēto tupeņu 
apgrozījums, un kartupeļu au -
dzētāji jau sūkstas par smagu 
iekritienu biznesā. Tiek solīts, ka 
pamazām atvērsies skolas, bet 
frizētavas un sporta klubi vēl 
būšot slēgti. Tātad – ārējais un 
fiziskais skaistums vēl tiek turēts 
izolācijā, bet nevienam jau nav 
liegts uzspodrināt savu garīgo un 
intelektuālo pasauli arī maskā. 

Briseles centrālajā dzelzceļa 
sta cijā ir pazuduši dažādu kā -
rumu, našķu, saldināto gāzēto 
dzē rienu tirgotavas, bet to vietā 
nākušas masku, dezinfekcijas 
līdzekļu automātpārdotavas. Ja 
agrāk te skanēja atgādinājumi 
par biļešu reģistrēšanu braucie-
nam, tad patlaban plaši tiek 
skandēti paziņojumi par sejas 
masku nepieciešamību.

Jau nedēļu Briseles sabiedris-
kajā transportā ir atļauts pār vie-
toties tikai ar sejas maskām, bet 
staigāt pa ielu vai parkiem var arī 
bez sejas aizsarga. Jūtos patiešām 
ieintriģēts, vērojot citus pasa žie-
rus šādos ietērpos. Reizēm izjū-
tas mijas starp tradicionālo ķe -
kat nieku parādi, suitu sievu vēs-
turisko pamatīgumu, un dažkārt 
Briseles ielās un transportā pavīd 
kaut kas līdzīgs Lēdijas Gagas 
modes popgleznām. 

Visvienkāršāk ir beļģietēm, 
kuŗas jau senāk pārvietojās lī -
dzīgi ietērptas lakatos kā mūsu 
diženās un varenās suitu sievas, 
bet tagad kā papildinājums ir 
nācis klāt liels sejas mutauts. 
Kā  dam jaunietim bez sejas mas-
kas ir vēl melnas saulesbrilles   
un ie  spaidīgi lokatoriskas mū -
zikas austiņas. Viņš man atgā-
dina tādu īpašu dīdžeju, kuŗa 
spēlētos mū  zikas ritmos varētu 
ātrā laikā zau dēt daudz kaloriju. 
Cits pie skaņojis sejas drānu 
savam klasiski eleganti tumša-
jam uzval kam un noteikti jūtas 
kā pats Džeimss Bonds, veicot 
kārtējo operāciju, tikai šoreiz 
Briseles šaurajās ielās. Vēl redzu 
sejas maskas dažādos afrikāņu 
tautu ornamentos, un tajā brīdī 
iedo mājos, kāda varētu būt ma na 
ideālā maska – Lielvārdes jostas 
rakstā, jo tā es varētu nepazau -    
dēt savu spēcīgo latvisko iden-
titāti pandēmijas laikā Bri selē! 
Nopū šos, jo kas tad man te, 
Briselē, tādu pašūdinās, pārāk 

sarežģīti. Turklāt audumu vei-
kali arī tikai nesen atvērušies, 
un darba tiem pilnas rokas pēc 
gandrīz divu mē  nešu pārtrau-
kuma. Taču es  mu priecīgs par 
savējo Fran cijā ra  žoto (uzņē-
mumā Saint James), kas ir pelē-
cīgi zebriski svītraina un izga-
tavota no laba, kvalitatīva au -
duma. Tikai dažs labs attāli nā-
tais modes eksperts no Lon do-
nas man ieteica ne  doties ar šādu 
masku džung ļos, jo plēsīgie 
zvēri varētu mani sajaukt ar 
zebru un uzbrukt...

Mans lielais jautājums tomēr 
nav par masku modi meža bie-
zok ņos un pilsētas ielās, bet – vai 
tās pasargās no vīrusa uzbruku-
ma? Vai visi beļģi to katru vaka -
ru izmazgās? Tajā var uzkrāties 
vīrusi, un, ja ar rokām to aizskar, 
arī ir iespējama inficēšanās. Vai 
visi to rūpīgi, aiz gumijām no -
ņems un pēc tam nekavējoties 
nomazgās rokas? Šobrīd ir vairāk 
jautājumu nekā iespējamo atbil-
žu. Bet dzīve pamazām turpina 

atvērties un – atdzīvojas arī Va  -
v res šoseja.

Vavres šoseja

Pamazām atmostas arī viena 
no krāsaini kolorītākajām ielām – 
Vavres šoseja. Beļģiem bija ko -
lonijas Afrikā, precīzāk – Kongo. 
Tālaika atblāzmas meklē jamas 
arī Vavres šosejas galā – Porte de 
Namur metrostacijas vir zienā. 
Vēl nav sākušas Vavrē darboties 
neskaitāmas frizēta vas, kuŗās 
fēni rūc mazliet lēnāk, no  svērtāk 
un kuŗās zem letes pārdod ko -
kospalmu sviesta eļļu ādas kop-
ša nai litra burkās un afrikāņu 
skaistumkopšanas pro duktus.  
Es noteikti gribu, lai ir kā senāk,  
kad Vavres šosejā sa  brauca dū -
šīgās afrikāņu mammas un slai-
die kundziņi, kas uz  cirtušies kā 
džeza solisti, skais tās graciozās 
meitenes. Un visi stai gāja pa ielu 
turp un atpakaļ, sa  saucās. Pat 
garāmbraucošajās ma  šīnās sēdo-
šie reperi taurēja skai s tulēm, kuŗas 
nāca ārā no frizēta vām ar svaigi 
piepītiem matiem. 

Es ar nepacietību gaidu tik-
šanos ar šokolādes burvi Pjēru 
Markolīni – Sablonu laukumā, 
kad atkal atvērsies viņa veikals. 
Jā, Pjēra Markolīni šokolāde 
tiešām ir visgardākā, visizjustā-
kā, kādu jebkad esmu baudījis. 
Konfektes ir dārgas. Iespējams, 
tas skaidrojams ar to, ka Mar-
kolīni ir viens no retajiem, ja ne 
vienīgais beļģu šokolādes meis-
tars, kas pats dodas kakao pupi-
ņu meklējumos gan uz Indonē-
ziju, gan uz Ekvadoru, Meksiku, 
Madagaskaru,  kamēr vairākums 
šokolādes ražotāju pērk jau ga -
tavu šokolādes masu. Otrs ie -
mesls varētu būt tas, ka meistars 
nepārtrauc eksperimentēt, nu 
gluži kā smalkās franču virtuves 
šefi. Viņš pat veido šokolādes 
kollekcijas kā augstās modes     
di  zai neri darina drēbju parādes. 
Piemēram, savulaik pārdošanā 
tika laists īpašs ziemas šokolādes 
komplekts – atverot kasti, visas 
šokolādes veidoja gleznu, bet to 
garšā varēja izjust vieglu kanēļa, 
apelsīnu miziņu toni.

Taču gastronomiskos sapņus 
par īpašām šokolādes kollekci-
jām gan pārtrauc virtuāli pro-
fesionālā franču valodas papildi-
nāšana. Divas reizes nedēļā jūtos 
kā jaunlaiku digitālais robots, 
kad tiekos attālināti ar franču 
valodas skolotāju Izabellu. Lek-
ciju tveru no divām ierīcēm – 
skaņa nāk no telefona, bet Iza-
bellu un viņas virtuālo tāfeli 
redzu datora ekrānā. Ar to viss 
nebeidzas, jo skolotāja neļauj no -
gurt ne mirkli un jebkurā brīdī  
ar saviem precīzajiem franču 
valodas jautājumiem var samul-
sināt visas virtuālas klases priek -
šā un izgaismot manu domīgo 
sejas profilu. Izabella maršē strau-
jiem datorizētiem soļiem uz 
priekšu, cenšoties apgūt jaunas 
technoloģiskās iemaņas, un nā -
kamnedēļ būšot jāraksta uz attā-
linātās tāfeles. Skolotāja gan no -
darbības beigās sirsnīgi atzīstas, 
ka savulaik esot sapņojusi par 
vairāk laika pavadīšanu mājās. 

Sabiedriskajā transportā – maska obligāta!

Pamazām Briseles ielās parādās arvien vairāk cilvēku

(Turpinājums 14. lpp.)

Foto: Edvards Vārdaunis



LAIKS 2020. gada 16. maijs  – 22. maijs14

F R A G M E N T I  N O  T O P O Š Ā S  G R Ā M A T A S

Aktrise no kurzemnieku cilts

Jans (vectēvs) vidū ar klarneti rokā, kopā ar citiem mūzikantiem 
Padures pagastā

iepirkuma ratiņsomu, pat nevie-
nu acu kaktiņu nepaverot uz 
rozīgi ziedošo pavasaŗa lustru. 
Lidojums nezināmā virzienā tur-
pinās. Šoreiz pārņem izjū tas –     
ir pavērtas dažas mākoņa ma -
liņas, zem kuŗām gribas ie  rau-
dzīt drīzu zemskari... Bet arī ne -
zināmajā laikmetā jāplāno no -
tikumi, un tāpēc sestdien, 16. mai-
jā, gaidu attālināto randiņu ar 
Samantu maskā, tālrādē, pulk-
sten 22.vakarā (Eirovīzijas kon-
certs “Eiropa Staro”, LTV).

das, lai reizēm atbrīvotos no ik -
dienas sasprindzinājumiem, no -
pērkot mirkļa izjūtas par it kā 
lai mīgo šodienu un vēl skaistāko 
nākotni. Veroties veikalu dur vīs, 
būsim gan prātīgi, nepazaudējot 
pašu dārgāko dzīvības turpi nā-
tāju – labu veselību!

P.S. Piezīmēm pielikts punkts 
09.05.2020. pulksten 10.33 Brise-
lē, Forest. Rozā kastaņa pie mājas 
mierīgi staro visā krāšņumā, un 
šarmanta kundzīte maskā aiz-
trauc uz vietējo veikalu centru ar 

šķietami īsto dzīvi. Lai gan nav 
jau par ko sūdzēties – pirms 30 
gadiem, kad Latvija atguva neat-
karību, dzīvojām vēl lielākā izo-
lā cijā no pārējās pasaules. Tāpēc 
šodienas krize ar nezināmo fi -
nālu ir vienkārši izdzīvojama...

Beļģijā jūnija sākumā darbu 
sāks restorāni, bet drīz vien varēs 
doties ciemos pie tuviniekiem, 
draugiem, atvērs nepārtikas tir-
gotavas – mūsdienu pasaules pa -
tērētāju kultūras tempļus, svēt nī-
cas, kuŗās tiek atstāts daudz nau-

tikai augstās mūzikas namā ar 
nevainojamu akustiku. Digitālās 
parodijas tikai un vienīgi var 
nogalināt īstas klasiskās vērtības, 
patieso mākslu. Tāpat varu skatī-
ties eksperimentālā kārtā tieš-
saistē izrādi “Trojas ķēve”, bet tās 
nav tās pašas izjūtas kā teātŗa 
namā priekškara atvēršanas brī-
dī. Un arī Eiropas skaisto un vēs-
turisko daudzveidību var izjust, 
tikai apceļojot dažādas valstis. 
Attālinātā komunikācija var ra -
dīt tikai īslaicīgas illūzijas par 

Taču esot nogurusi no at -
tālinātām klasēm, pavadot asto-
ņas stundas dienā pie datora 
mo nitora. Viņai ir svarīgi satik-
ties ar cilvēkiem, svarīga ir dzīva 
saruna un dialogs ar studentiem. 
Varu tikai piekrist skolotājai. 
Man šajās dienās, savukārt, pie-
trūkst īstu kultūras notikumu. Var 
jau klausīties attālināti Metro-
politēna pārraidē Elīnu Garan -
ču, kuŗa dzied “Karmenu“ pie 
grāmatu skapju savās mājas, 
tomēr operai ir tās īpašā vieta –

Aizslēgtās pasaules piezīmes: izejā no bezizejas

(Turpināts no Nr. 17)

***
Stāsts par Indras vectēvu 

Janu Burkovski 
Pierakstījusi aktrise 

Zane Jan čev ska
Jana Burkovska burtnīcā atro -

da ma melodija ar nosaukumu 
Dzer sim, Romān, dzirkstošo! Redz, 
Jans Burkovskis kopā ar drau-
giem Kuldīgas apkārtnē spēlējuši 
gan ballēs, gan dažādos godos, 
arī gadatirgos un citos saviesīgos 
pasākumos. Pamatā viņi bijuši 
pieci, bet citreiz arī vairāki ar sa -
viem mūzikas instrumentiem. 
Saglabājies nostāsts par to, kā 
mūzikanti pārvarējuši lielākus 
attālumus, ja aicinājums spēlēt 
bijis no tālienes, jo velosipēdi bi -
juši tikai diviem. Tas noticis tā: 
divi sākuši braukt, iespējams, 
paņemdami uz rāmja arī trešo. 
Kādu gabalu pabraukuši, tad 
kāpuši nost, riteņus atstājot ceļ-
malā, un gājuši tālāk kājām. Tad 
līdz atstātajiem velosipēdiem no -
nākuši tie divi, kas sākotnēji gā -
juši kājām, paņēmuši riteņus un 
braukuši, apdzīdami pirmos. 
Kādu gabalu pabraukuši tiem 
gaŗām un arī velosipēdus at -
stājuši ceļmalā, tālāk ejot kājām. 
Un tā draudzīgā maiņa notikusi 
visu laiku, kamēr sasniegts gala-
mērķis. Jana Burkovska danču 
burtnīca tagad ir digitālizēta un 
atrodas JVLMA tradicionālās mū  -
zikas archīvā. Jāsaka gan, ka nav 
nemaz tik viegli atšifrēt šos 
gandrīz simtgadīgos nošu pie -
rakstus, bet tas ir to vērts. Tā mēs 
caur mazajiem nošu bumbulī-
šiem varam mēģināt uzburt ai -
nas, kādās mūsu vectēvi, vecvec-
tēvi, omas un vecvecmammas ir 
priecājušies, ilgojušies, meklējot 
savas otrās pusītes, satraukušās – 
uzlūgs vai neuzlūgs…, satikušies 
un sagaidījuši mūs, savus pēc-
nācējus. 

Bet, runājot par J. Burkovski,   
ir vēl kāds stāsts. Ir ēdolnieki, 
kuŗi vēl joprojām atceras mūzi-
kantu Maksi Burkovski, kuŗš, 
nepazīdams notis, bijis brīniš-
ķīgs mūziķis un spēlējis gan 
sa ksofonu, gan akordeonu, gan 
arī citus instrumentus. Viņš mū -
zicējis kopā ar Arni Prūsi (bun-
gas) un Alfrēdu Kanti (arī akor-
deons). Šis trio pat braucis kopā 
ar Ēdoles tautas teātri izbrau-
kuma izrādēs un spēlējuši dan-
čus. Tas bijis sešdesmitajos ga -

dos. Uz afišām toreiz lepojies 
uzraksts Ēdoles džezs. Bet Maksis 
patiesībā bijis ebreju zēns, kuŗu  
J. Burkovskis kaŗa laikā izglābis 
no nāves. Kā īsti viņam tas izde-
vies, paliek noslēpums. Zināms 
vien tas, ka vīrs, kuŗš toreiz ap -
sargājis ebrēju geto, palaidis 
ma  zo puiku brīvībā ar vienu no -
teikumu – Jana bērns tūliņ jā -
adoptē. To arī viņš izdarījis. 

***
Stāsts par Maksi

Stāsta Indra Burkovska
Laikraksts “Literātūra un Māk-

sla” 70. gadu beigās publicēja 
Mārtiņa Kalndruvas stāstus 
“Ma  nas bērnības ebrēji”. Kaln-
druva ir dzimis tajā pašā pagastā, 
kur mana mamma. Viņa grāma -
tā “Pēdas gar krastu” ir tas, ko 
mana mamma izstāstīja par savu 
bērnību un saviem skolotājiem. 
Viens citāts: “Miski nošāva, kad 
hitleriskās okupācijas gados iznī-
cināja Kuldīgas ebrējus. Nošāva 
arī viņa sievu, kā arī meitas Raju 
un Liliju. Pēc šīs šaušanas – cik 
“viegli” šaut uz neapbruņotiem 
civēkiem! – pie visiem ceļiem, 
kas veda uz Kuldīgu, parādījās 
uzraksts “Judenfrei”. Vienu no 
Lē  vensonu ģimenes atvasēm iz -
devās izglābt. To adoptēja lat vie-
šu godavīrs Burkovskis Kuldī - 
gā, Aizputes ielā 17. Tas vīrs, ko 
izdevās glābt, dzīvo Ēdolē, un 
esot iecienīts mūzikants Maksis 
Burkovskis.” 

Lēvensonu dzimta dzīvoja ma na 
vecātēva kaimiņos, Ķimeles 
krogā. Viņi bija tirgotāji, pirka 
un pārdeva liellopus. Pagastā 
cienīta ģimene. Tad, kad viņus 
savāca un visus aizveda, lai ie -

slodzītu sinagogā, mans opaps 
un vēl citi zemnieki gāja pie 
pagasta priekšnieka un prasīja: 
“Ko viņi ir izdarījuši? Kāpēc viņi 
ir apcietināti?” Uz to pagasta 
priekšnieks atbildējis: “Viņi neko 
nav izdarījuši, tā ir principa lie-
ta!” Vīri jautājuši: “Bet kāpēc 
Maksis? Ko tas puika izdarījis?!” 
Tolaik viņam bija kādi 14 gadi. 
Tad ļaudis sāka domāt, kā Maksi 
glābt. Šis stāsts ir ļoti interesants – 
izrādās, ka Makša mammu viens 
no Lēvensonu kalpiem bija pa -
vedis. Lēvensoni šo meiteni aiz-
sūtīja uz Dienvidafriku un Maksi 
audzināja kā savu dēlu. Latviešu 
vīriem izdevās pierādīt, ka Mak-
ša tēvs nav ebrējs. Viens no 
viņiem bija pārāk vecs, otram 
nebija ģimenes, līdz ar to mans 
vecaistēvs bija vienīgais, kas v a-
rēja viņu adoptēt. To stāstu tā -
pēc, lai pateiktu, ka bija arī lat-

vieši – godavīri. Man tas liekas 
ļoti svarīgi. Man ir svarīgi, ka viss 
pagasts cīnījās par vienu cilvēku. 
Viņi cīnījās, un – izdevās! Maksis 
tika adoptēts. Vectēvs aizveda 
viņu nokristīt. Kad manai tēva-
māsai un tēvam bija iesvētības, 
tad Maksi arī iesvētīja. Un para-
dokss ir tāds, ka pēc gada Mak -
sis tika iesaukts vācu armijā. Tā 
kā viņam bija slikta redze, Maksi 
aizsūtīja uz Italiju, uz rakšanas 
darbiem, nebija jāiet aktīvajā ka -
ŗadienestā. Vecāmamma stāstīja, 
ka tad, kad viņi atveduši Maksi 
uz mājām, viņam naktīs nākuši 
šausmīgi murgi, un tas bijis 
briesmīgi. 

Man vēlāk zvanīja no Latvijas 
Vēstures institūta, ka šis gadī-
jums ir ļoti interesants tāpēc, ka 
arī pagasta priekšnieks ir iesai-
stījies tajā notikumā.

Maksim bija absolūtā dzirde, 
pēc kaŗa viņš aizgāja uz Liepāju 
mācīties. Nodibināja ģimeni, vi -
ņam ir meita un mazmeitas. 

Tāds ir šis stāsts par Maksi. Viņš 
tagad apglabāts Alsungā, kur ir 
viņa dzimtas kapi. 

Vēlāk, pieaudzis būdams, Mak-
sis bija sūtījis uz Sarkano Krustu 
pieprasījumus par savu māti, bet 
nebija saņēmis nekādas atbildes. 
Taču māte bija saņēmusi kaut 
kādas vēstules, bet noglabājusi, 
jo negribēja šo savas dzīves lap-
pusi celt gaismā. To visu Makša 
pusbrāļi tikai pēc mammas nā  ves, 
pārcilājot papīrus, uzzināja, –       
ka ir viņiem pusbrālis Latvijā. 
Pirms tam jau viņi bija bijuši       
te, Latvijā, redzējuši, ebrēju ka -

pus. Un tad 2001. gadā Kul dī - 
gas avīzē pēkšņi parādījās slu-
dinājums “Vai kāds kaut ko zina 
par Lēvensonu dzimtu, kas kād-
reiz dzīvoja Ķimeles krogā?” 
Piezvanījām uz mūzeju, ieradās 
abi pusbrāļi ar savām ģimenēm. 
Mamma viņiem bija iemācījusi 
“Kur tu teci, gailīti manu”, ko 
brāļi nodziedāja. Viens no brā-
ļiem bija ļoti līdzīgs Maksim. 
Brāļi paklanījās, teica lielu pal-
dies.

Abi brāļi vēlāk atsūtīja man 
vēstuli: “Mūsu tikšanās bija liela 
emocionāla pieredze, jo Jūsu tēvs 
Saša un mamma Herta pazina 
mūsu vecvecākus un manas di -
vas tantes. Es uzzināju, kā viņi 
nomira, kādos apstākļos, un tam 
mums bija liela nozīme. Visi, 
kuŗi viņus zināja, nu jau miruši, 
tā ka tās patiesībā bija kā vēstis 
no kapiem. 

Jūsu vectēvs izglāba Maksi no 
nacistiem, un mēs esam vērsu-
šies pie Rīgas ebrēju sabiedrības, 

lai atzītu jūsu vectēvu par 
“Taisnīgo starp cilvēkiem” un 
ceram, ka drīz saņemsim šo 
organizācijas “Jad Va  šem” ser tifi-
kātu. Mēs esam daudz domājuši 
par attiecībām starp Maksi un 
jūsu ģimeni, un man nebija 
šaubu, ka Jans ir viņa tēvs. Viņš 
riskēja ar savu dzīvību, lai glābtu 
Maksi. Esmu lepns par saitēm ar 
šādu vīru un viņa ģimeni. Viņš 
izglāba Maksi, un nu mums 
Latvijā ir lieliska ģimene, ko mēs 
ļoti mīlam. Bazils Sendlers.”

(Turpinājums sekos)

Makša pusbrālis Bazils (no labās) ar dēlu, tiekoties ar Indru  un 
Aigaru Rīgā 2001. gadā

(Turpināts no 13. lpp.)

Maksis ar sievu Elenu un meitu 
Ritu ap 1963. gadu
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

“Kas mūs sagaida tālāk?” –  
tāds bija ne viena vien Latvijas 
Okupācijas mūzeja darbinieka 
jautājums 14. martā, kad ārkār -
tas situācijas dēļ nācās slēgt gan 
mūzeja pagaidu ekspozīciju Rai-
ņa bulvārī 7, gan izstādi Stūŗa 
mājā. Ierastais darba ritms bija 
steidzīgi jāmaina. Daļa darbi-
nieku, kuŗu pienākumi saistīti ar 
apmeklētāju uzņemšanu, devās 
ikgadējos vai mācību atvaļināju-
mos, pārējie turpina darbu mū -
zejā, ievērojot sociālās distancē-
šanās noteikumus vai strādājot 
attālināti. Sākums šādam darba 
modelim bija satraukuma pilns, 
taču mēneša laikā esam pielā go-
jušies digitālo technoloģiju snieg-
tajām iespējām un varam piln-
vērtīgi turpināt saspringto darba 
cēlienu pirms atgriešanās mū -
zeja pastāvīgajā mājvietā.

Mūsu prioritāte šobrīd ir jau-
nās ekspozīcijas veidošana. Eks-
po zīcijas darba grupa sadarbībā 
ar pieaicinātiem ekspertiem un 
dizaina studiju “H2E”, kas pērnā 

Latvijas Okupācijas mūzejs 
turpina darbu arī ārkārtas situācijā

gada nogalē uzvarēja ekspozīci -
jas dizaina metu konkursā, ap -
spriež sagatavotās dizaina ski - 
ces un eksponatūru. Redakcijas 
kollēģija rediģē ekspozīcijas tek-
stus, priekšmetu anotācijas un 
gatavo tekstu tulkojumu angļu 
valodā. Rīgas domes Kul tū ras 
projektu financēšanas kon kursā 
par ekspozīcijas tulkojumu vācu 
un krievu valodā piešķirti 4000,- 
eiro. Savukārt no “H2E” gaidām 
eks pozīcijas dizai na projektu. 

Neskatoties uz ārkārtas stā-
vokli, turpinās Mūzeja būvnie-
cības darbi Latviešu strēlnieku 
lau kumā. Marta beigās mūzeja 
darbiniekiem bija iespēja ap -
meklēt būvlaukumu. Šķiet, ka 
darāmā vēl daudz, taču 30. martā 
publiskotajā oficiālajā informā-
cijā Valsts Nekustamie īpašumi 
joprojām pastāv uz noteikto ter-
miņu: “Vairāk nekā puse darbu 
šobrīd ir pabeigti, turpinās pār-
segumu izbūve ēkas vēsturiskajā 
daļā, starpsienu, grīdu, jumtu, 
kāpņu, liftu šachtu, iekšējo un 

ārējo inženieŗtīklu izbūve, hidro-
izolācijas un siltumizolācijas dar-
bi, balkona izbūve, labiekārtoju-
ma darbi un fasāžu izbūves darbi. 
Savukārt  Padomju okupācijas 
upuŗu piemiņas memoriāla pro-

jekta ietvaros uzsākti būvdarbi pa -
zemes konstrukciju un inže nieŗ-
tīklu izbūvei, kā arī māksliniecis-
ko elementu ražošana. Kompleksu 
pilnībā plānots pabeigt Latvijas 
Okupācijas mūzeja likumā no -
teiktajā termiņā – līdz 2020. gada 
beigām.” 

Mūzeja financiālā situācija. 
Paldies visiem mūzeja atbalstī-
tājiem, kas arī krizes situācijā 
turpina mūs atbalstīt! Arī Latvi-
jas valsts turpina nākt talkā. 
Apstiprināti divi Kultūras mi -
nist rijas projekti: “Par atsevišķu 
valsts pārvaldes uzdevumu veik-
šanu sabiedrības izglītošanai un 
izpratnes veicināšanai par Lat-
vijas vēsturi“ ar financējumu 
14  000 EUR un projekts “Par 
valsts pārvaldes uzdevumu veik-
šanu kultūras jomā” ar financē-
jumu 209 143 EUR. 

Taču šis ārkārtas laiks mūze-
jam nes arī ievērojamus zaudē ju-
mus. Pēc veiktajiem aprēķi niem, 
šobrīd mūzejs mēnesī neieņem 
ap 30 000 EUR no gīdu vadītām 
grupu ekskursiju biļetēm, suve-
nīru un grāmatu tirdzniecības, 
kā arī ap 37 000 EUR no Mūzeja 
apmeklētāju ziedojumiem.

LOMB valdes priekšsēdis Val-
ters Nollendorfs norāda, ka šo -
brīd ir pietiekamas naudas rezer-
ves, lai mūzejs varētu darboties 
un lai varētu notikt mūzeja ie -

kārtošana jaunajā ēkā. Taču 
LOMB valde, mūzeja vadība un 
Okupācijas mūzeja fonda atbals-
ta grupa ASV (OMFA) uzmanīgi 
sekos tālākajai Covid-19 un 
vērts papīru tirgus attīstībai Lat-
vijā un citur pasaulē, it sevišķi 
ASV, kur OMFA paspārnē gla-
bājas ievērojami līdzekļi. Turp-
mākais atbalsts mūzejam var būt 
izšķiroši svarīgs, jo šīs rezerves 
nav neizsmeļamas un jārēķinās, 
ka krizes situācija un atkopšanās 
var ieilgt. 

Arī mēs, Mūzeja darbinieki, 
saprotam, cik svarīgi ir ziedot   
un atbalstīt. Aprīlī iesaistījāmies 
labdarības organizācijas Hospiss 
LV akcijā ar mērķi nodrošināt 
bezmaksas maltītes Latvijas me -
diķiem, kuŗi cīnās par vīrusa 
Covid-19 izplatības ierobežoša-
nu Latvijā. Mūzeja darbinieki ar 
pri vātiem ziedojumiem sarūpēja 
110 siltas pusdienas, ziedojot   
385 EUR. 

Mēs ļoti ceram, ka, pateicoties 
mediķu darbam un cilvēku pie-
sardzībai, ārkārtas situācija Lat-
vijā un pasaulē drīz beigsies un 
mēs bez bažām varēsim atklāt 
jauno ekspozīciju un Gunāra 
Birkerta iecerēto Nākotnes na -
mu. Tajā ar jaunu spēku varēsim 
stāstīt mūzeja stāstu: 

“Šis ir stāsts par Latvijas valsti 
un tautu, kas savu valsti dibināja, 
izcīnīja un uzcēla uz savu senču 
zemes, kad Pirmā pasaules kaŗa 
beigās sagruva Vācijas un Krie-
vijas impērijas.

Šis ir stāsts par komūnistiskās 
Padomju Savienības un nacis tis-
kās Vācijas sazvērestību un trim 
okupācijām, kas noārdīja Latvi -
jas valsti, izpostīja tās zemi un 
pusgadsimta laikā noveda tautu 
līdz iznīcības robežai.

Šis ir stāsts par apspiešanu, 
terroru un vardarbību, par ne -
pakļaušanos, pretošanos un varo-
nību, bet arī par bezspēcību, bai-
lēm, gļēvulību un nodevību.

Par visu vairāk tomēr šis ir stāsts 
par izturību un garīgo spēku, kas 
ļāva Latvijas tautai atjaunot savu 
valsti un ievest to atkal Eiropas  
un pasaules valstu saimē.”

Latvijas Okupācijas mūzejs 
dibināts 1993. gadā, un kopš mū -
zeja darbības sākuma  tajā tiek 
komplektēti materiāli, kas at  spo-
guļo latviešu bēgļu gaitas Otrā 
pasaules kaŗa beigu posmā, kā 
arī par latviešu dzīvi pārvietoto 
personu nometnēs Vācijā un 
citās mītnes zemēs.

Mūzejs kā dāvinājumus sa  ņē-
mis vērtīgas kollekcijas, pie mē-
ram, Arnolda Bērziņa sastādīto 
kartotēku par Vācijas koncentrā-
cijas nometnēs bojāgājušajiem 
Latvijas iedzīvotājiem, daļu no 
Daugavas Vanagu Centrālās val-
des archīva, kas atspoguļo lat-

Latviešu diasporas archīvi 
Latvijas Okupācijas mūzejā

viešu leģionāru gaitas Otrā pa -
saules kaŗā un ieslodzījumu ka  ŗa-
 gūstekņu nometnēs, Ērikas Vī -
lipsons Lielbritanijā darināto lat-
viešu tautastērpu kollekciju, mā -
cītāja Juŗa Lamberta archīvu ar 
Zviedrijā internēto latviešu le -
ģio nāru vēstulēm un fotogra fi-
jām, Latvijas armijas pulkveža 
Arvīda Skurbes (1888-1972) ar -
chīvu, Latvijas armijas pulkveža, 
Latviešu leģiona ģenerālin spek-
tora stāba priekšnieka Aleksan - 
d ra Plensnera (1892–1984) archī-
vu, Teodora Jaunzema fotoar chī-
vu no bēgļu nometnēm Vācijā, 
Elmas Miniats dāvināto pār vie-

toto personu nometnēs Vācijā 
izdoto iespieddarbu kollekciju, 
mākslinieka Jāņa Cīruļa (1908–
1995) 63 gleznu ciklu “Mana 
Dzimtene kaŗa liesmās”, glez-
notāja Jāņa Zuntaka gleznas 
(1906-1984), Latvijas Skautu or -
ganizācijas darbinieka Pēteŗa 
Vīlipa (1900-?) archīvu, Latvijas 
Centrālās padomes pārstāvja 
Val demāra Ģintera (1899-1979) 
archīva daļu, Notighamas (Liel-
britanija) latviešu draudzes mā -
cītāja Bertrama Federa (1893-
1973) ģimenes archīvu, vēstur-
nieka Ādolfa Šildes (1907-1990) 
fotokollekciju par latviešu bēgļu 

pretpadomju demonstrācijām 
ārzemēs, Indianapoles latviešu 
draudzes (ASV) mācītāja Pēteŗa 
Nesaules (1907 – 1996) fotokollek-
ciju un amata piederumus, kas 
lietoti bēgļu nometnē.

Mūzejs turpina vākt oriģinālus 
materiālus – priekšmetus, foto-
grafijas, dokumentus, atmiņas, 
kas atspoguļo bēgļu gaitas, dzīvi 
pārvietoto personu nometnēs 
Vācijā, latviskās identitātes sa -
glabāšanu, trimdinieku iesaistī-
šanos polītiskajā cīņā par Latvi-
jas neatkarības atgūšanu; priekš-
metus, vēstules un fotografijas, 
kas saņemtas no radiniekiem 

Latvijas PSR vai nometinājuma 
vietām PSRS.

Gatavojot dāvinājumu Latvijas 
Okupācijas mūzejam, lūgums 
vispirms sazināties ar mūzeju - 
kontaktpersona Taiga Kokne-
viča, Latvijas Okupācijas mūzeja 
krājuma glabātāja, tālr. +371 67 
229 248, e-pasts: tk@omf.lv, mā -
jaslapa: occupationmuseum.lv. 
Mūzeja  adrese: Latvijas Okupā-
cijas mūzejs, Raiņa bulvāris 7, 
Rīga, LV – 1050

INESE JANSONE
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

J A U N U M I  L I K T E Ņ D Ā R Z Ā

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 zie-
dojumiem, 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

Krustvārdu mīklas  
(Nr.17) atrisinājums
Līmeniski. 7. Variants. 

8. Reaktors. 10. Skots.       
11. Viese. 12. Karameles. 
16. Anketa. 19. Kreoli.      
20. Kre mona. 21. Eseja. 22. 
Farss. 23. Tauva. 24. Mīkla. 

25. Kalme. 28. Rauss. 30. Stirpas. 
31. Reņģes. 32. Atēnas. 36. Ba  tis-
kafs. 40. Usuri. 41. Tiesa. 42. Sie-
kalas. 43. Toksisks.

Stateniski. 1. Arati. 2. Ūnijas. 
3. Osaka. 4. Dripe. 5. Raizes. 6. 
“Ronis”. 7. Vakcīnas. 9. Saskalas. 
13. Malme. 14. Atmatenes. 15. 
Trafarets. 17. Kravate. 18. Antī-
kas. 26. Ametists. 27. Trans. 29. 
Statisks. 33. Manila. 34. Āfrika. 
35. Irbes. 37. Ibiss. 38. Kvota.     
39. Liesa.

Līmeniski. 1. Termins banku 
sistēmā. 4. Naudas vienība Izraē-
lā. 6. Smuidras šmaugas. 7. Rīko-
ties pēc kāda gribas. 8. Bute. 10. 
Profesija. 13. ASV pavalsts. 15. 
Tiesiskais stāvoklis. 17. Sporta 
ierocis. 19. Cūknātru dzimtas 
augs. 20. Riskants pasākums.     
21. Sasietu labības kūļu kopas. 
23. Laika mērvienība. 26. Zobu 
slimība. 29. Īpašs sieviešu virs-
tērpa piegriezuma veids. 30. Sīka 
monēta Kostarikā un vairākās 

Dienvidamerikas zemēs. 31. Svē-
tes kreisā krasta pieteka. 32. 
Izvirtule. 33. Neatliekami. 34. 
Augstprātīgs cilvēks, kas pre-
tendē uz izsmalcinātu gaumi, 
manierēm.

Stateniski.1. Katoļu klosteris 
ar tam piederošiem īpašumiem. 
2. Pilsēta Čechijas ziemeļ aus tru-
mos. 3. Nežēlīga valdīšana. 4. 
Vie doklis. 5. Savrup, nomaļus. 7. 
Lāčsomainis. 9. Mīlas dievs sen-
grieķu mītoloģijā. 11. Sanitāri 

pasākumi lipīgu slimību 
izplatīšanās novēršanai. 
12. Laika skaitīšanas sistē-
ma. 14. Priežu dzimtas 
ko ks. 16. Nozīmīgs. 17. 
Gaišs, caurspīdīgs vai pus-
caurspīdīgs minerāls. 18. 
Jūrmalas pilsētas daļa. 22. 
Krievu komponists, pia-
nists, diriģents (1961-
1906). 23. Policista gumi-
jas nūja. 24. Mēneša pir-
mās dienas nosaukums se  -
najiem romiešiem. 25. 
Kus tīgas plāksnes pie lid-
mašīnas spārniem lidoju-
ma sānsveres vadīšanai. 
26. Taisnleņķa trīsstūŗa 
taisnā leņķa malas. 27. Iz -
starotājs. 28. Lielupes krei-
sā krasta pieteka.

1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14 15 16

17 18

19 20

21 22

23 24 25 26 27 28

29

30 31

32

33 34

Sagaidot 30. gadadienu kopš 
vēsturiskā balsojuma par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, Likteņ-
dārzā sadarbībā ar biedrību        
“4. maija Deklarācijas klubs” top 
jauna piemiņas vieta, kas veltīta 
Latvijas valsts dibinātājiem un 
atjaunotājiem – apliecinot mū - 
žī gu pateicību cilvēkiem, kuŗi    
lē ma par Latvijas dibināšanu 
1918. gada 18. novembrī un bal-
soja par neatkarības atjaunoša -
nu 1990. gada 4. maijā. Viņu 
vārdi būs iegravēti uz soliņiem 
piemiņas vietā.

Sandra Kalniete, Eiropas 
Par lamenta deputāte, Kok-
neses fon da padomes priekš-
sēdētāja: “Ir sāpīgi apzināties, 
ka 1940. gads viņus piemeklēja 
īpaši nežēlīgi – daudzi valsts 
dibinātāji tika no  šauti vai izsū-
tīti, citi devās bēgļu gaitās un 
mira svešumā.  Mēs esam atgu-
vuši mūsu Latviju, bet svešu varu 
nozagtos piecdesmit gadus ar 
uzviju atsver mūsu valsts brīvī-
bas piecdesmitgade, kuŗas laikā 
ir paveikts neiespējamais – trīs-
reiz atjaunota okupācijas un 
ka  ŗu izpostītā zeme un šodien, 
drošāk nekā jebkad agrāk mūsu 
tauta var skatīties nākotnē. Mēs 
esam Eiropā, un mūs sargā   
NATO drošības vairogs.”

Likteņdārzā top piemiņas vieta Latvijas valsts 
dibinātājiem un atjaunotājiem

Velta Čebotarenoka, “4. mai-
ja Deklarācijas kluba” prezi-
dente: “Piemiņas vietā uz pelēka 
laukakmens vienmēr būs rakstīts 
“Mana balss Latvijai” – par tiem, 
kuŗi 1918. gada 18. novembrī, 
gada vistumšākajā un visdrū mā-
kajā laikā, neapjuka, nesamulsa, 
nenobijās un atnesa gaismu Lat-
vijai. Savukārt mēs, Augstākās 
pa  domes deputāti, kuŗi balsojām 
par Neatkarības deklarāciju, lepo-
jamies ar to, ka īstenojās mūsu 
pārliecība un Latvijas Republikas 
proklamēšanu var godināt, patei-
coties mūsu 1990. gada 4. maija 
balsojumam. Pirms 30 gadiem, 
tagad un arī turpmāk šie divi 
Latvijai nozīmīgie gadskaitļi nav 
iedomājami viens bez otra.”

Velta Čebotarenoka norāda,  
ka Likteņdārzs ir vienīgā vieta 
Latvijā, kur vienuviet varēs izlasīt 
drosmīgo un gudro valsts vei-
dotāju vārdus. 

Piemiņas vietu Latvijas valsts 
dibinātājiem un atjaunotājiem, 
kas atradīsies Draugu alejas sā -
kumā, bija plānots atklāt šajā 
pavasarī, taču vispārējās situā-
cijas dēļ atklāšana pārcelta uz   
23. augustu. Piemiņas vietas pro-
jekta autores ir Latvijas Lauk-
saim niecības universitātes Vides 
un būvzinātņu fakultātes dekā -
ne un Ainavu architektūras un 

plānošanas katedras profesore 
Daiga Zigmunde un LLU Aina -
vu architektūras un plānošanas 
katedras vadītāja, asociētā profe-
sore Natalija Ņitavska.

Likteņdārzs saņem 
vērtīgu dāvinājumu no 

Latvijas zemniekiem
Likteņdārzs saņēmis vērtīgu 

dā  vinājumu no biedrības Zem-
nieku saeima apvienotajām saim-
niecībām – pateicoties vairāku 
desmitu lauksaimnieku ziedo-
jumiem, Likteņdārzam uzdāvi-

nāts jaudīgs zāles pļāvējs. “Cilvē-
ki, kuŗi apmeklē Likteņdārzu, 
prie cājas par tā sakoptajiem zā -
lājiem, taču tikai retais iedomā -
jas, ka zāles pļaušana ir viens no 
laikietilpīgākajiem darbiem dār-
zā. Tāpēc vērsāmies ar lūgumu 
pie Zemnieku saeimas, jo kuŗš 
gan labāk par lauksaimniekiem 
zina, kāda technika vajadzīga,    
lai uzturētu kārtībā 12 hektaru 
lielu zālāju. Mēs esam pateicīgi 
ikvienai lauku saimniecībai par 
dāvāto zāles pļāvēju, ko dārza 
darbinieki jau nodēvējuši par 
“dārglietu”. Likteņdārzu uzturam 
skaistu un sakoptu visos gadalai-
kos, un Zemnieku saeimas biedru 
dāvinājums atvieglos mūsu ikdie -
nas darbu,” teica Sandra Kalniete.

Biedrības Zemnieku saeima 
valdes priekšsēdētāja vietniece 
Maira Dzelzkalēja-Burmistre: 
“Mums ir svarīgi, lai būtu šāda 
vieta kā Likteņdārzs, kas godina 
cilvēkus, kuŗi padomju okupāci -
jas laikā izsūtīti svešumā. Šo cil-
vēku vidū bija arī daudzas lauk-
saimnieku ģimenes, kuŗas aiz 
sevis atstāja tukšas mājas un ne -
pieskatītas saimniecības. Kaut    
arī šodien ir strādīgi cilvēki, kuŗi 
uzņemas atjaunot šīs pamestās 
mājas, aizvien laukos ir redzamas 
drupas no tām ēkām, kuŗas savus 
saimniekus tā arī nesagaidīja. Šo 
dāvinājumu Likteņdārzam snie-
dzam, lai arī turpmāk Likteņ-
dārzs būtu sakopts un nestu tālāk 
šo cilvēku piemiņu.”

Sandra Kalniete un Juris Lazdiņš Likteņdārzā ar jauno zāles pļāvēju
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AICINĀJUMS
PĒRK Teodora Reitera Fonds aicina 

atsaukties Reitera Koŗa dzie dā-
tāju bērnus, lai dalītos atmiņās 
un dokumentiem archīvam un 
grāmatai par Reiteru. Zigrīda 
Plataiskalna. E-pasts: simfo ni-
ja@e-apollo.lv.
Tālr. +37128604759.

Vēlos iegādāties līdz 450 īpa šu-
ma kompensācijas sertifikātus. 
Par cenu vienosimies. Varu sa -
mak sāt vairāk, nekā sola serti-
fikātu pārpircēju kompānijas.
Tālr. +37128692780.

I N  M E M O R I A M

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:

** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Andrejs Ozoliņš
(1935. gada 21. oktobris – 2020. gada 10. maijs)

Svētdien saņēmām ļoti skumju 
vēsti – 10. maijā Lesterē (Lei  ces-
ter) astoņdesmit cetur tajā mūža 
gadā miris pazīs ta mais latviešu 
sabiedriskais darbinieks Andrejs 
Valdis Ozoliņš. Dzimis 1935. ga  da 
21. oktobrī Rīgā, pēc Otrā pa -
saules kaŗa kopā ar ģimeni bēgļu 
gaitās no  nācis Lielbritanijā, 1962. 
gadā absolvējis Londonas Uni-
ver  si tāti, 1969. gadā – Bātas uni-
ver sitāti. Andrejs Ozoliņš ilgus 
gadus bijis mācībspēks Lesteres 
polītechnikumā, parallēli dau  dzus 
gadus vadījis Lesteres lat viešu skolu 
un Almēlijas vasaras no  metnes.

Pēc Latvijas neatkarības at  gū-
šanas kopš aizv. gs. 90. gadu vi  dus 
līdz pat 2008. gadam Andrejs Ozo -
liņš vadīja Latviešu Nacionālo 
padomi Lielbritanijā (LNPL), bija 
PBLA valdes lo  ceklis (no 1996. 
līdz 2008. ga  dam) un PBLA 
priekšsēdis no (1998. līdz 2002. 
gadam). Līdzās šiem darbiem 
Andrejs Ozoliņš bija ilggadējs Iz -
glītības fonda priekšsēdis Lielbri-
tanijā, arī per sonīgi ievērojami 
atbalstījis Vītolu fonda stipendiju 
pie  šķiršanu studentiem Latvijā. 
Daudzkārt aizstāvējis Latvijas 
valsts intereses Lielbritanijas 
presē, atspēkojot dezinformāciju 
par mūsu valsts pagātnes noti-

kumiem. Kopš pirmsākumiem 
bijis viens no aktīvākajiem Lat-
vijas Okupācijas mūzeja atbal-
stītājiem un bijis Okupācijas 
mūzeja biedrības biedrs. 

Laikraksta Brīvā Latvija pa  stā-
vēšanas vēsture nav uzrak stāma, 
nepieminot Andreja Ozoliņa 

vārdu. Ilgus gadus viņš bija BL 
izdevēju kopas priekš sēdis, jāteic – 
pašus nozīmīgākos gadus, kad 
mūsu avīze pieņēmās spēkā un 
profesionālajā izaug smē. Drošs, 
principiāls, zinīgs vadītājs, per-
soniski iedvesmo jošs un izlēmīgs, 
tāds, kuŗam blakus strādāt ir 

viegli un pa  tīkami, kuŗam, strā-
dājot blakus, ir spēcīga pleca iz -
jūta. Rakstot šīs rindas, domāju 
par to, cik labi, ka Brīvā Latvija 
vēl pastāv, lai arī digitāli, cik labi, 
ka varam uzrakstīt šos atvadu vār-
 dus viņa lolotajā avīzē. Lai paliek 
vēs turei, lai paliek cieņpilnai at -
miņai. Ilggadējie BL redakcijas 
darbinieki Tevi, Andrej, ir ie  slē-
guši savās atmiņās kā draugu, 
gudru padomdevēju, kā parauga 

cienīgu Latvijas patriotu, augstas 
inteliģences cilvēku.

Turies stipra, mīļā Dulcie! Tu biji 
Andrejam uzticams, dārgs un 
ļoti, ļoti vajadzīgs ceļa biedrs…

Sit tibi terra levis, mīļais Andrej!
LIGITA KOVTUNA

un Brīvās Latvijas
un Laika saime

Latvijā un Amerikā
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KĀRLIS DZINTARS
Dzimis 1923. gada 8. janvārī Kandavā,
miris 2020. gada 12. aprīlī Wilton, CT

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais vīrs, tēvs un opaps.

GUNĀRS BLUMBERGS
Dzimis 1937. gada 21. maijā Mazsalacā, Latvijā,

miris 2020. gada 5. aprīlī Glenview, Illinois

Mūžībā aizgājusi mīļā

MIRDZA ZAĻUMS,
dzim. GRIĶIS

Dzimusi 1934. gada 18. martā Bauskā,
mirusi 2020. gada 15. aprīlī Coeur D Alene, Idaho

(dzīvojusi ar vīru Jāni Morton Grove, Illinois)

Jaunā dzīvē pie Dieva aizgājusi

māc. AINA STRAUSS PŪLIŅA
Dzima 1935. gada 9. martā Zilupē,
aizmiga 2020. gada 23. martā, Union, Ilinoijā

vad. MILDA PĒTERSONE
Dzimusi 1925. gada 7. novembrī Jelgavā,

mirusi 2020. gada 15. aprīlī Manchester, NJ

vad. VIJA MANGULE
Dzimusi 1932. gada 12. aprīlī Tukumā,

mirusi 2020. gada 16. aprīlī Hackettstown, NJ

LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Mīļā piemiņā un pateicībā
LIDIJA DZINTARS, svaine

LISA UN AINARS PAHWUL
VELTA, KAREN, MARKS KALĒJS

ALDIS, MALDA, LARISSA LĪVENTĀLS
STUARTS, JUNKO, SERENA, KAITO LĪVENTĀLS

YASUO, NORIKO SUZUKI

Mīlestībā piemin
SIEVA INĀRA

DĒLI PĒTERIS, ĒRIKS, ROBERTS UN DĀVIDS
VEDEKLAS LAURA, ANNA UN MĀRA

MAZBĒRNI ALEKSANDRS, GRANTS, EMĪLIJA,
EDUARDS, FILIPS, KRISTOFERS, NORA UN LIDIJA 

Par viņu sēro
DĒLS EDVĪNS AR ĢIMENI

DĒLS MĀRTIŅŠ AR ĢIMENI

Skaistās atmiņās Ainu paturēs
ĢIMENE, RADI UN DRAUGI

Gan reti sajust sākšu, 
Cik liels Tavs spēks, 
Pie mērķa tomēr nākšu, 
Kaut nakts un grēks. 
Pie rokas ņem un vadi, 
Kungs, mani pats,
Līdz beigsies mūža gadi
Un gaišs būs skats. 

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums. 
/Ā. Elksne/

Mīlestība nekad nebeidzas…

Dievs ir mīlestība
Gars dzīvo mūžīgi

Lai sapnis baltais 
manu dvēs’li aijā...

Mācītājas Ainas dzīve sākās 
1935. gada 9. martā, Zilupē, bet 
lielāko daļu bērnības pavadīja 
Rēzeknē Kārļa un Irinas Strauss 
ģimenē. Pēc vecuma Aina bija 
ceturtā no astoņiem bērniem, 
gan tikai īsu brīdi vecāka par 
dvīņu māsu Dainu. 

Mīlestībā
pieminot mācītāju 

Ainu Strauss Pūliņu
Pirms bērnu piedzimšanas 

Aina bija statistikas pārziņa asis-
tante Sears Roebuck firmā. Pēc 
tam, brīvā laikā viņa turpināja 
izglītību, iemācījās aust, pabeidza 
Ray Vogue modes dizaina skolu; 
bija ticības mācības skolotāja Sv. 
Jāņa draudzē un Kr. Barona lat-
viešu skolā, kur mācīja arī tautas-
dejas; 11 gadus vadīja Čikāgas diž-
 gaidu pulciņu, organizēja skautu/
gaidu Lielo un Jersikas nometnes; 
2 gadus bija Gaŗezera bērnu va -
saras nometnes direktore. 

Dažam ar to vien jau būtu pie -
ticis, bet laikā kad meitas sāka 
studēt, Aina pievērsās reliģijai un 
parapsīcholoģijai, iepazīstoties 
ar citām pasaules reliģijām. Tas 
noveda pie nopietnām studijām 
North Park universitātes Teolo-
ģijas seminārā, kur viņa ieguva 
Master of Divinity gradu, reizē 
pabeidzot augstākās pakāpes ka -
pelāna programmu Lutheran 
General slimnīcā.

Ainai bija dāvanas un mīlestība 
strādāt par kapelāni slimnīcā un 
vēlāk aprūpē. Viņa arī brīvprātīgi 
apmeklēja AIDS slimniekus un 
draudzes locekļus slimnīcās un 
mājās. Parallēli viņa gribēja kal-
pot arī latviešu luterāņu baznīcai 
un 1986. gadā tika ordinēta mā -
cītājas amatā. Aina uzņēmās 
LELBAs priekšnieka sekretāres 
amatu, rediģēja LELBA Ziņas, 
vadīja techniskos darbus jaunās 
Dziesmu grāmatas veidošanā, 
vadīja LELBAa Evanģelizācijas 
nozari, organizējot un vadot vai -
rākas Draudžu dienas un vasaras 
Bībeles nometnes, reizē kalpojot 
par LELBAs Vidienes apgabala 
vikāri un interim mācītāju Či -
kāgas latviešu ev. lut. Ciānas 
draudzē.

2004. gada 18. novembrī Aina 
saņēma Amerika latviešu apvie-
nības atzinības rakstu “par īpa-
šiem sasniegumiem ilggadējā un 
daudzpusējā audzināšanas darbā 
un atbildīgu amatu veikšanu Lat-
 vijas evanģeliski luteriskā baz  -
nīcā ārpus Latvijas.”

Aina mīlēja Dievu, sekoja Jēzus 
mīlestības mācībai un ticēja eņ -
ģeļiem, kas tagad viņu ir pie  ņē-
muši pie sevis. Tikmēr man un 
daudziem pietrūks viņas labes-
tības. Bet reizē ar sērām slavēju 
Dieva bagātīgi svētīto Ainas dzīvi!

JURIS PŪLIŅŠ

1944. gada oktobrī bēgļu gaitas 
Strausu ģimeni aizveda uz Vāciju, 
kur pirmos pēckaŗa mēnešus 
pavadīju krievu okupācijas zonā, 
pirms izdevās izbēgt uz angļu 
zonu, eventuāli nonākot Hano-
veras bēgļu nometnē. Tur Aina 
gāja pamatskolā, apmeklēja lu -
terāņu dievkalpojumus un ie  stā-
jās gaidu organizācijā.

1949. gada novembrī Ainas ģi -
mene emigrēja uz Ameriku un 
nonāca Ilinojā, Mt. Carroll pil-
sētiņā. Tur Aina turpināja skolas 
gaitas un agri rītos iznēsāja 
avīzes. Tomēr pietrūka latviešu 
sabiedrības un pēc dažiem ga -
diem Aina pārcēlās uz Čikāgu. 

Ainu iepazinu Čikāgas latviešu 
jaunatnes pulciņa ikmēneša 
sanāksmēs un izbraukumos, un 
pēc vairāku gadu draudzības 
1957. gadā salaulājamies. 

Laulībā nodzīvojām 62 gadus, 
izaudzinot meitas Ingrīdu un 
Daumu un piedzīvojot maz bēr-
nus Anastasiju un Andri. Iz  klai-
dei apmeklējām teātri, operu, 
slēpojām. Aina mīlēja dabu un 
dzīvniekus. Uz vecumdienām arī 
varējām paceļot, apmeklējot Lat-
viju, Izraēlu, Keniju, Īriju un vēl 
citas Eiropas zemes.

Pēc 15 gadu cīņas ar neār stē-
jamu vēzi Aina šķīrās no zemes 
dzīves šī gada 23. martā, vēl pa -
spējusi sagaidīt savu 85. dzim ša-
nas dienu. Tikai tagad, pār skatot 
viņas biografiju, atskārtu, cik daudz 
Aina savā dzīvē bija paveikusi.



LAIKS 192020. gada 16. maijs  – 22. maijs

Dieva mierā devies
priesteris, Amerikas latviešu katoļu apvienības (ALKA) kapelāns

JĀNIS BEITĀNS
Dzimis 1947. gada 24. jūnijā Geesthacht, Vācijā,

miris 2020. gada 3. aprīlī Indianapolē, Indianā, ASV

Dieva mierā aizgājis
Sabiedrisks darbinieks, Fil! latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienībā Dzintars

JĀZEPS VALDIS DRIČS
Dzimis 1929. gada 1. jūlijā Ķekavā, Latvijā,

miris 2020. gada 26. martā Carmel, Indianā ASV

MILDA “NANIJA” PĒTERSONE,
dzim. MIEZĪTIS

Dzimusi 1925. gada 7. novembrī Jelgavā,
mirusi 2020. gada 15. aprīlī Manchester, NJ

No mums šķīries

GUNĀRS BLUMBERGS
Dzimis 1937. gada 21. maijā Mazsalacā, Latvijā,

miris 2020. gada 5. aprīlī Glenview, IL, ASV

Dieva mierā aizgājusi

DZIDRA LAIMA VANAGA BĒRZIŅA,
dzim. SAULESKALNA

Dzimusi 1920. gada 2. maijā Rēzeknē, Latvijā,
mirusi 2020. gada 22. aprīlī Pitsburgā, Pensilvānijā

Mūžīgā mierā devusies

VIJA MANGULIS
Lai Dieva gaisma viņu apspīd.

Mīļā piemiņā paturēs
ANITA KREČKO-STALIS UN ĢIMENE

Mīļā piemiņā paturēs
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

INDIANAPOLES LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE

Piemiņā un lūgšanās paturēs
AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN AKADĒMIĶU APVIENĪBA DZINTARS

Ar dziļām skumjām atminas
MĀSĪCAS HELGA, LILITA UN ASTRĪDA, UN BRĀLĒNS EDVĪNS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
ZAIGA UN EDVĪNS TUMS

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PITSBURGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZE

Nekas jau nepaliks,
tik asara
un dziesma,
kuŗu dziedāt
nepaspēji. 
/Paulīne Zalāne/

Ūdeņi aiztek un ūdeņi gaist
dzīve šūpojas krastos,
mūžībā aizlīgo mirklis skaists,
tūkstoš citu lai rastos.
/Leons Zalāns/

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

Viņa dzīvība aizritēja
Kā rasas lāse mūžības jūrā,
Viņa dvēsele
Kā dzidrs akords
Uz pasaules kokles dimanta stīgām 
Skanēs mūžīgi, skanēs mūžīgi.
/A.Brigadere/

Likteņdzirnas maļ
Ilze Zīverte Mūžībā

Kādreiz dziedājām dziesmu 
par likteņdzirnām, nu nākas 
teikt: tās atkal maļ!

Telefona sarunā saņēmu vēsti, 
ka no dzīves aizgājusi Ilze 
Zīverte – Mārtiņa Zīverta labais 
gars un garīgais sargs. Vēl nesen 
ar Ilzi sarunājos, protams, pa 
telefonu, sapratu, ka viņa īsti 
labi nejūtas. Uz Mārtiņam Zī -
vertam veltīto sarī kojumu Stok-
holmā 16. janvārī neatnāca,  jo 
teica, ka baidoties kāpt pa 
stāvajām Latvijas vēstniecības 
kāpnēm. Un pēc pāris nedēļām 

vēl Daga lugā ”Pēdējā laiva” vai 
Bergena sieva Katre lugā ”Rīga 
dimd”. Šajās un daudzās citās 
lugās Ilze un Mārtiņš bija kopā, 
bet dzīvē vēl ne. Domas un 
izjūtas bija bija vienas un ko -
pīgas, taču abi dzīvoja šķirti. Bet 
mīlestība izpaudās arī vēstulēs.

1957. gadā Mārtiņš izrāžu 
sakarā devās uz Austrāliju. 18. 
janvārī viņš raksta Ilzei: ”Mīļo 
Ilzīt! Nu jau kādu nedēļu zē  ģe-
lējam pa okeānu. Viss ir jauki, 
tikai Tevis nav. Citreiz gan tik 
gaŗā ceļā viens neskrietu.” No 

viņas pašas dzīvoklī notika 
liktenīgs kritiens: Ilze smagi 
savainoja kāju. Slimnīcā sniegtā 
palīdzība īstu atbalstu viņai ne  -
deva, un Ilze 20. aprīlī no dzīves 
aizgāja. Viņas mūža skaistākās 
dienas palika tur – aizva kar-
dienā, kad viņa bija kopā ar 
Mārtiņu un arī ar teātri.

Īsti uz skatuves Ilze uznāca 
1949. gadā Vācijā, kad studentu 
biedrībai ”Auseklis”bija radies 
savs teātris. Ilze toreiz bija vēl 
kautrīga meitene, taču viņai bija 
iedalīta Salomes loma Oskara 
Vailda lugā. Ar teātŗa spēlēšanu 
mazliet vairāk apradušie stu-
denti brīnījušies, kā Ilze tiek 
galā ar tik smagu lomu, bet viņa 
to notēlojusi godam. Vēl pēc 
gada notikusi zīmīga tikšanās: 
Ilzes tēvs Kārlis Dziļleja kopā ar 
meitu bija pārcēlies uz dzīvi 
Stokholmā un Latviešu palī dzī-
bas komitejas telpās iznācis tik-
ties ar Mārtiņu Zīvertu, kuŗa 
lugu ”Tvans” iestudējis Jānis 
Ģērmanis, bet piemērotu tēlo-
tāju nevarot atrast Lauras lomai. 
Mārtiņš ar Dziļlejas meitu sa -
sveicinājušies, sākuši runāt. Ilze 
atzinusies, ka arī labprāt tēlotu 
teātrī. Zīverts uz viņu paskatījies 
un domīgi teicis: 

”Nu ko, varam pamēģināt!” 
Sākās mēģinājumi, autors pats 
tēloja doktora Fiasko lomu, Ilze 
– Iru, saspēle sanākusi laba. Tā 
noteica abu dzīvi uz daudziem 
ilgiem gadiem. ”Sī tikšanās no -
tika pirms septiņdesmit gadiem.

Ilze Dziļleja ātri iedzīvojās 
Stokholmas Latviešu teātŗa an -
samblī, ko tolaik vadīja Mārtiņš 
Zīverts, un notēloja daudzas 
lomas viņa lugās, ko autors pats 
arī iestudēja. Ilze bija Zīra lugā 
”Kāds, kuŗa nav”, Kaja komēdijā 
”Meli meklē meli”. Vēl nesen, 
pagātni pārrunājot, Ilze atce rē-
jās, kā šīs lomas tēlojusi. Jāmin 

Austrālijas atkal Zīverts raksta 
Ilzei: ”Ilzīt, mīļo draudzenīt! 
nevar zināt, vai Tev vairāk 
trūkst manis vai man Tevis. Es 
jau sāku domāt, ko darīsim tā -
lāk Zviedrijā… Pie Tavas mī  les-
tības ir viegli turēties. Bet ko es 
darīšu, kad Tev apniks mani 
mīlēt?” – Neapnika, līdz mūža 
galam neapnika! 1963. gadā Ilze 
kļuva par Mārtiņa Zīverta sievu, 
un nu izrāžu programmās rak-
stīja: lomu tēlo Ilze Dziļleja-
Zīverte. Šāds variants Ilzei gan 
lāgā nepatika, tāpēc līdz mūža 
beigām rakstīja: Ilze Zīverte. 
Viņa patiešām mīlēja Mārtiņu, 
viņš bija Ilzes pasaule, dzīve, 
mīlestība.

Ilze tēlojusi daudzu Zīverta 
lugu izrādēs, bet īpaši tuva viņai 
bija Marte likteņdrāmā “Vara”. 
Šī loma Ilzei dziļi iespiedusies 
atmiņā, vairākas reizes viņa 
man jautājusi: ”Nu kāpēc Lat-
vijas teātri neiestudē šo izcilo 
drāmu? Un kāpēc vispār tik reti 
iestudē Zīvertu?” Man nebija ko 
atbildēt. Lai vismaz kaut kā ras-
tos atbilde, Rīgas Latviešu bied-
rības teātŗa komisija  jau vairāk 
nekā desmit gadus rīko Latvijā 
mazāk pazīstamo Zīverta lugu 
lasījumus, šogad tās  bija “Kāds, 
kuŗa nav” un “Meli meklē meli” 
– abas izrādes iestudēja Gundars 
Āboliņš. Biju aizsūtījis Ilzei laik-
raksta Laiks attiecīgos eksem-
plārus, un pēc dažām dienām 
atskanēja telefona zvans: Ilze 
bija izlasījusi par abu lugu sava 
veida izrādīšanu. Toreiz viņas 
pēdējie vārdi bija: ”Ļoti liels 
pal dies!” Īstenībā tas bija pal-
dies Mārtiņam. Mūžs kopā bija 
no  dzīvots. Trīsdesmit gadus 
viņa bija viena, jo Mārtiņš bija 
jau aizgājis. Nu viņi atkal ir 
kopā.

VIKTORS HAUSMANIS

Ilze un Mārtiņš Zīverti
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Haralds Vasiļjevs

Latvijas hokeja vienība pēc 
uzvaras 2000. gada 5. maijā 
Archīva foto

Dāvis Bertāns

Kate Krēsliņa

Artūrs Kurucs

Miks Indrašis
// FOTO: Maskavas Dinamo

Artūrs Irbe

L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Latvijas hokejistu 
vēsturiskā uzvara

Pirms 20 gadiem Latvijas ho -
keja komanda izcīnīja savu ska -
ļāko uzvaru pasaules čempionātu 
vēsturē. 2000. gada 5. maijā Krie-
 vijā, Sanktpēterburgā, Haralda 
Vasiļjeva vadītā Latvijas izlase ar 
3:2 pārspēja Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) zvaigznēm bagāto 
Krievijas valstsvienību. Toreiz sa -
jūta bija kā uzvara pasaules čem -
pionātā. Spēlētāji izgāja uz spēli tā 
noskaņojušies, kā laikam nekad 
dzīvē. „Mēs zinām, kas tas ir NHL, 
mēs zinām, kas ir krievu hokejs. 
Gribējām parādīt visu labāko, 
nospēlējām ļoti labi aiz  sardzībā.” 
sacīja toreizējais izlases galvenais 
treneris Haralds Vasiļ jevs.

Haralds Vasiļjevs bija ar mu -
gur kaulu, ar rietumu pieredzi. 
Viņš uzdrīkstējās uz čempionātu 
nepaņemt izlases kapteini Oļegu 
Znaroku, kuŗam tobrīd jau bija 
37 gadi. Līdz tam šis uzbrucējs 
izlasē figurēja kā līderis gan 
formāli, gan neformāli. Latvijas 
komandas labā vienus vārtus 
guva nu jau bijušais Latvijas iz -
lases galvenais treneris Alek-
sandrs Beļavskis un Aleksandrs 
Semjonovs. Trešā ripa Krievijas 
sargātajā cietoksnī nonāca ku -
riozā veidā. Vārtu guvums tika 
ieskaitīts Semjonovam.

Fenomenālu spēli Latvijas ko -
mandas vārtos aizvadīja viens no 
visu laiku labākajiem Latvijas 
hokejistiem Artūrs Irbe. 

Viņš glāba pat šķietami ne -
glābjamās epizodēs. 2000. gada 
pasaules čempionāts palicis at -
miņā ar zvaigžņoto Krievijas 
valstsvienības apspēlēšanu (3:2) 
viņu mājas turnīrā, toreiz Sankt-
pēterburgā mūsējie tika līdz 
ceturtdaļfinālam.

Tā laika mūsu izlases vārtsargs 
Artūrs Irbe uzskata, ka tā bija 
pirmā īstā Latvijas izlase. Irbes 
ieskatā: „ Kamēr Oļegs bija izlasē, 
tā bija nevis kāda treneŗa, bet 
īstenībā Znaroka izlase. Viņš 

diezgan daudz izlēma un noteica. 
Līdz tam bija vecais Rīgas Di  na mo, 
tikai ar Latvijas spēlētājiem un 
tiem, kuŗi pēc PSRS sabrukuma 
bija palikuši Latvijā. Protams, 
mēs spēlējām par savu kreklu, 
par Latviju, taču katrs to uztvēra 
pēc sava prāta. Nebaidīšos teikt, ka 
Sanktpēterburgā pirmo reizi bija 
īsta Latvijas izlase, Gan kriev va-
lodīgie, gan latvieši saprata, ka 
tas vairs nav Rīgas Dinamo pār-
palikums, bet tā jau ir izlase.”

„Es pateikšu piecus vārdus. 
Esmu dzīvojis 33 gadus šajā saulē 
un dzīvoju šos 33 gadus šai die-
nai, šai spēlei. Un būtu gatavs 
atdot pus dzīvi vienkārši vienai 
šādai hokeja spēlei. Tur vairāk 
nav ko piebilst. Paldies visiem, 
kuŗi ticēja,” pēc spēles sacīja Irbe.

Ceturtdaļfinālā 2000. gadā Lat-
vijas izlase toreiz ar 1:3 zaudēja 
Čechijai, ar kuŗu būtu jātiekas arī 
šīgada pasaules čempionātā. Tāpat 
būtu jāspēlē  ar Oļega Znaroka 
vadīto Krievijas izlasi, ja vīrusa 
pandēmijas dēļ čempionāts ne -
būtu atcelts.  

Artim Ābolam, kas tagad ir 
viens no Dinamo treneriem,  at -
miņā  palikušas atsevišķas epizo-
des, ko var atcerēties ar smaidu. 
Piemēram, Latvijas izlases vieni 
kuriozi gūti vārti, kad ripa tīklā 
nonāca no aizvārtes un tika 
pierakstīta uzbrucējam Aleksan-
dram Semjonovam. Vārtsarga 
Artūra Irbes spēli Ābols atceras 
kā fantastisku, Latvijas izlases 
‘’mūrim’’ ar kājsargiem ripu iz -
ceļot no vārtu devītnieka. “Krievi 
uzbruka un nevarēja dabūt ripu 
vārtos,” atceras Ābols. Spēli ko -
pumā Ābols diez cik labi neat-
ceras, iespējams, tādēļ, ka pats 
reti tika laukumā. Spilgtāk at  mi-
ņā palikusi atgriešanās mājās: 
“Vadāja komandu apkārt kā lai-
mes lāčus. Pirmie apsveikumi 
bija jau uz valsts robežas, vēlāk 
sekoja sagaidīšana dzelzceļa sta-
cijā Rīgā, svinības bija vērienīgas. 
Krievijas izlases sastāvs teju viss 
no NHL, bet zvaigznes labvēlīgi 
sastājās un Latvijai izdevās 
uzvarēt,” sacīja Ābols.

Pasaules virtuālajā 
čempionātā

Sācies Starptautiskās hokeja 
federācijas (IIHF) rīkotais vir-
tuālais pasaules čempionāts ho  -
kejā. Šajā turnīrā spēļu iznākumi 
tiek noteikti līdzjutēju balsojumā, 
līdz ar to aktīvāko fanu atbalstītā 
izlase galu galā izcīnīs virtuālā pa -
saules čempionāta zeltu. 8. maijā 
Šveicē bija ieplānots reālā pa -
saules čempionāta sākums, taču 
koronavīrusa pandēmijas dēļ tas 
tika atcelts. Tagad faniem ir 
iespēja pierādīt sevi un cīnīties 
par savas valsts izlases izcelšanos 
virtuālajā vidē. IIHF sociālajos 
tīklos notiks līdzjutēju balsojums 

par spēļu iznākumiem. Balsošana 
sāksies organizātoru norādītajā 
starta laikā un turpināsies divas 
stundas. Konkrētajā spēlē uzva-
rēs tā izlase, kas izpelnīsies vairāk 
balsu. Precīzs rezultāts tiks ap  rē-
ķināts pēc noteiktas formulas.

IIHF rīkotā virtuālā pasaules 
čempionāta sākumā Latvijas ho -
kejistiem izdevies izcīnīt divas 
uzvaras. Pirmajā virtuālajā spēlē 
Latvija ar 5:4 pārspējusi Nor vē-
ģiju. Otrajā spēlē Latvija guvusi 
uzvaru pret Kazachstānu ar re -
zultātu 7:4. IIHF sociālajos tīklos 
balsojumā par spēles  uzvarētāju 
Latvijai bija liels pārsvars (84% 
Facebook, 78,4% Twitter, 65% 
Instagram). Līdz ar to Latvija 
patlaban kopvērtējumā ar divām 
uzvarām divās spēlēs atrodas B 
grupas turnīra tabulas augšgalā. 
Grupas četras labākās komandas 
iekļūs ceturtdaļfinālā un turpinās 
cīņu par medaļām. Kā vēstī Lat-
vijas Hokeja federācija (LHF), 
tāds ir mērķis – cīnīties par 
medaļām. Turpinājumā pare dzē-
tas spēles prêt Italiju, Somiju, 
ASV, Šveici un Krieviju.

Par Miku Indraši 
interesējas
KHL klubi

Par Kontinentālās hokeja līgas 
(KHL) komandā Maskavas Di -
namo šo sezonu aizvadījušo Lat-
vijas izlases uzbrucēju Miku In -
draši interesējas trīs KHL klubi 
– Rīgas Dinamo, Ņižņijnovgo-
rodas Torpedo un Pekinas Kuņ-
luņ Red Star, vēstī portāls cham-
pionat.com. Maskavas Dinamo ģe -
nerālmenedžeris Viktors Mer ku-
lovs sezonas noslēguma preses kon -
ferencē pavēstīja, ka klubu nākam-
sezon nepārstāvēs vairāki hoke-
jisti, tostarp arī latvietis Indrašis.

Indrašis iepriekšējā sezonā 
mas  kaviešu rindās aizvadīja savu 
pirmo sezonu leģionāra statusā, 
55 rēgulārā čempionāta spēlēs 
gūstot 16 vārtus un veicot 15 
rezultātīvas piespēles, bet Gaga-
rina kausa izcīņā viņam 11 spēlēs 
bija vārti un četras piespēles. Šajā 
sezonā 29 gadus vecais latviešu 
uzbrucējs 41 spēlē guva sešus 
vārtus un 18 reizes rezultātīvi pie -
spēlēja, bet pārtrauktajā izslēg-
šanas turnīrā viņš trīs dueļos 
palika bešā. Maskavas komanda 
šosezon pārvarēja izslēgšanas spēļu 
pirmo kārtu, uzvarot Mas kavas 
Spartak, taču otro kārtu neiz de-
vās sākt koronavīrusa strau jās iz -
 platības dēļ. Otrajā kārtā Dinamo 
tiktos ar Maskavas CSKA.

Vienīgā saikne ar 
basketbolu ir... 

videospēle
Metienu precīzitāte vairāk ir 

atkarīga no pārliecības, nevis 

atkārtošanas, Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) Vašing-
tonas kluba Wizards spēlētāja 
latvieša Dāvja Bertāna intervijā 
raidorganizācijai NBC teikto citē 
tīmekļa portāls eurohoops.net. 
Šobrīd ASV par „Latvijas lāzeru” 
iesauktā snaipera Bertāna die nas  -
kārtībā koronavīrusa pandē mijas 
apstākļos ir vairāk basketbola 
televizorā nekā mešanā pa grozu 
pašam, atrodoties mājās. Viņam 
tāpat kā daudziem citiem spē lē-
tājiem, ieskaitot Wizards basketbo -
listus, mājās nav basketbola stīpu.

“Mešana šajā brīdī vairāk 
attiecas uz pārliecību, nevis me -
tienu atkārtojumiem,” sarunā ar 
NBC par to, kāvīrusa pandēmijas 
laikā spēt uzturēt sportisko for mu 
metienos, atzīmēja trīspunktu 
speciālists. “Varbūt, kad man bija 
20 gadi, man vajadzēja daudz 
metienu atkārtojumu. Tagad, kad 
man ir 27, domāju, ka tas vairāk 
ir garīgas pārliecības, ne fizisku 
metienu jautājums.” Pandēmijas 
ierobežojumi un slēgtas koman-
das sporta telpas neliedz Ber tā-
nam trenēties. Taču vienīgā at  -
likusī saikne ar basketbolu šobrīd 
ir basketbola datorspēles serija.

Par Artūru Kurucu 
liela NBA komandu 

interese
Latvijas izlases basketbolists 

Artūrs Kurucs, kuŗš pieteicās 
2020. gada Nacionālās basket-
bola asociācijas (NBA) draftam, 
izpelnījies interesi no vairākām 
līgas komandām, kuŗas  izpētes 
nolūkos zvanījušas Kurucam 
tuviem cilvēkiem. 

20 gadus vecais Saski Baskonia 
vienības basketbolists, kuŗš aiz -
vadītajā sezonā tika izīrēts uz 
Latvijas čempionvienību VEF Rīga, 
pirmo reizi pieteicies jauno spē -
lētāju draftam. Artūrs atzīst, ka 
šādu soli iedvesmojusi veikt 
veiksmīgā sezona, kuŗā Kurucs 
bija viens no VEF komandas 
līderiem, caurmērā spēlē gūstot 
13 punktus. “Šī bija laba sezona, 
man bija tiešām liela uzmanība 
no daudz komandām,” klāsta aiz-
 sargs. “Tas bija liels pārsteigums 
– iepriekš komandas pārsvarā 
nepievērsa tik lielu uzmanību. 
Sākot tādā augstā līmenī labi 
spēlēt, viņi arī sāka pievērst uz -
manību. Kāpēc lai gan nepieteik-
ties draftam, ja vēlāk ir iespēja 
atteikties?”

Līdzīgu soli pērn jau veica 
Kuruca komandas biedrs Latvijas 
U-18 basketbola izlasē Artūrs 

Žagars, kuŗš kopā ar Kurucu 
2018. gadā Eiropas čempionātā 
izcīnīja sudraba medaļas. Šogad 
Žagars gan draftam nepieteicās.

***
 Latvijas basketbolista Artūra 

Žagara pārstāvētajā Spānijas vie-
 nībā Badalonas Joventut un Sara-
gosas Casademont vienībā kon-
statēti vīrusa saslimšanas ga  dīju mi, 
vēsta ārvalstu masu mediji. Kā 
portālam “sportacentrs.com” norā  -
dījis Žagars, viņam pārbaudes 
bijušas negātīvas un nav kon -
statēta salimšana ar vīrusu.

Kate Krēsliņa –
uz Beļģiju

Latvijas sieviešu basketbola 
izlases spēlētāja Kate Krēsliņa 
karjēru turpinās Beļģijas čem pion-
vienībā Castors Braine, vēstī kluba 
mājaslapā publicētais ie  raksts.

Septiņkārtējā Beļģijas čem-
pione panākusi vienošanos ar 
Krēsliņu un arī francūzieti Minu 
Turē. Krēsliņa pagājušajā sezonā 
Latvijas čempionvienības TTT 
Rīga sastāvā FIBA Eirolīgas 13 
spēlēs caurmērā izcēlās ar 9,8 
punktiem un 2,5 rezultātīvām 
piespēlēm. Šajā sezonā Eirolīgas 
A grupā Krēsliņas iepriekš pār-
stāvētā TTT Rīga divreiz tikās ar 
Beļģijas komandu, uzvaras dalot 
uz pusēm. Viesos rīdzinieces 
zau  dēja ar 71:76, bet Rīgā izdevās 
svinēt uzvaru ar 81:62. Izbrau-
kuma spēlē Krēsliņa savas jaunās 
komandas grozā sameta 12 pun-
ktus. No 2015. līdz 2017. gadam 
Krēsliņa studēja Fordhemas uni-
versitātē, Ņujorkā, apgūstot psī-
choloģiju un vizuālo mākslu.

Sevastova vēlreiz 
nominēta

Federāciju kausa balvai par 
lielāko atdevi. Balva par lielāko 
atdevi Federāciju kausa sacen-
sībās tiek piešķirta jau 11. gadu. 
Balvas mērķis ir godināt tās teni-
sistes, kuŗas ir īpaši izcēlušās sa  vas 
valsts komandā, parādījušas lau-
kumā lielu cīņassparu un ne  sav-
tīgi palīdzējušas savai komandai.

Latvijas sieviešu tenisa otrā 
rakete Anastasija Sevastova otro 
gadu pēc kārtas nominēta balvai 
par lielāko atdevi Federāciju kausa 
sacensībās, izpelnoties šādu godu 
par sniegumu Federāciju kausa 
kvalifikācijā šā gada februārī. 
Neviena spēlētāja pirms Sevas-
tovas nebija pārspējusi Serēnu 
Viljamsu 14 iepriekšējās Fede rā-
ciju kausa izcīņas vienspēlēs. Pa -
saules ranga 43. vietas īpašniece 
Sevastova pirmoreiz šo sacensību 
vēsturē apbēdināja 23 reizes 
Grand Slam turnīros uzvarējušo 
amerikānieti Latvijas – ASV 
spēlē ceturtajā sacensībā Evretā, 
uzvarot triju setu cīņā un panākot 
2:2 neizšķirtu spēlē.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


