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Ar karogiem apliecinām Latviju
Svētdien, 17. maijā, Nacionālā apvienība rīkoja jau tradicionālo Latvijas karogiem.”Šī gada karogu brauciens bija neaizmirstams
karogu braucienu. Tūkstošiem automašīnu un motociklu Rīgā, un skaists!” lasām ierakstos pie fotoattēliem sociālajos tīklos.
Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā un citviet vienojās patriotiskā parādē ar

eklī!
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Māra Celle
„Mēs atkal esam
trimdā“
4. lpp.

Lappuse grāmatu
draugiem
6. lpp.

Ceļojums
pandēmijas
priekšvakarā
7. lpp.

Informācija medijiem
2020. gada 16. maijā

Likteņdārzs
atklāj sezonu

Par Meierovicu un
15. maiju
8. lpp.

Sigismundu
Vidbergu
atceroties
15. lpp.

Šajā nedēļas nogalē Likteņdārzs atsāk aktīvo sezonu, kas ritēs,
stingri ievērojot Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju un tās dēļ
noteiktos ierobežojumus.
Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses
fonda padomes priekšsēdētāja: “Mūsu visu kopīga atbildība ir
respektēt īpašos apstākļus, tādēļ, rūpējoties par Likteņdārza
apmeklētāju drošību un veselību, šovasar esam atteikušies no
ikgadējiem, jau par tradiciju kļuvušiem pasākumiem kā Sajūtu
diena un Ābolu balle, arī elektromobiļi pagaidām nav pieejami.
Taču apmeklētāji vienmēr ir gaidīti individuāli vai nelielās grupās.

Pašlaik dārzā zied gaiļbiksītes, pilnos ziedos ir spirejas, drīz ziedēs
ābeles Draugu alejā, ar ko savulaik sākām dārza veidošanu.
Likteņdārzs ir latviešu spēka vieta, tādēļ aicinām braukt ciemos,
baudīt skaistumu, mieru un dabu.”
Līdz ar aktīvo sezonu Likteņdārzā no pl. 10:00 – 18:00 ik dienu
būs atvērts informācijas centrs, kuŗā var ziedot personalizētam
buģakmenim Likteņdārza Draugu alejā, iegādāties dārza suvenīrus
u.c. No šīs sezonas apmeklētāju ērtībai Likteņdārzā pieejams arī
silto dzērienu pagatavošanas aparāts.

Latviešu puisis
pateicības lidojumā
Kalifornijā
20. lpp.

Laika sports
17. un 20. lpp.
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Frequency: WKLY EXC 1ST WK - JAN, 1ST WK - MAY,
LAST WK - JUN; LAST WK - DEC

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.
Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740
e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

www.laiks.us!
«LAIKA» abonements maksā:

3 mēnešiem.......ASV $50.00
6 mēnešiem........ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
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Amerikas latviešu apvienība pandēmijas
apstākļos turpina darbu
Dārgie ALA biedri, draugi,
sadarbības partneŗi, Amerikas
latvieši!
Ceram, ka esat veseli un
nezaudējat dzīvesprieku! Tuvojas
pavasaris, kas, cerams, atnesīs arī
gaišāku skatu nākotnē. Mēs jūtām
līdzi tiem, kas cietuši pandēmijas
dēļ - tiem, kas saslimuši, tiem, kas
ir zaudējuši darbu vai piedzīvojuši samazinātus ienākumus šajos ekonomiskās krizes apstākļos. Ir žēl, ka šajā laikā nācies
atcelt tik daudz pasākumu, ka
vairākus mēnešus neesam varējuši satikties un sadarboties
klātienē.
Tomēr ir labi redzēt, kā latviešu
sabiedrība ASV spēj tik veiksmīgi strādāt attālināti. Īpaši
priecājamies par latviešu skolām
un draudzēm šeit, ASV, kas rēgulāri rīko virtuālus pasākumus un
nodarbības, kas turpina uzturēt
piederības sajūtu latviešu kultūrai un Latvijai.
Mēs, Amerikas latviešu apvienības valde un darbinieki, rēgulāri noturam īsas ALA sēdes
attālināti, un esam uzsākuši jaunus projektus, lai turpinātu svarīgu darbu šajā krizes situācijā.
Turklāt ALA, būdama vislielākā
latviešu sabiedrības jumta organizācija ASV, vēlas sniegt pabalstus tiem, kam krizes laikā
nepieciešama īpaša palīdzība.
Reaģējot uz Covid-19 vīrusa
izraisītiem izaicinājumiem, ALA
vadība ir pieņēmusi vairākus
lēmumus un plāno šādus jaunus
projektus vairāku ALA nozaŗu
ietvaros:
Labdarība. Lai bērniem Latvijā ārkārtas situācijas laikā nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas
piedalīties attālinātajā mācību
procesā, ALA organizējusi ziedojumu vākšanas akciju, kuŗas
rezultātā ģimenes Latvijā saņems
portatīvos datorus $51 165 vērtībā. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu
fondu, biedrību “Eņģeļa sirds”
un Izglītības un Zinātnes ministriju datori nogādāti trūcīgām
ģimenēm, kam ir materiālas
problēmas.
Iespēja baudīt kultūras pasākumus attālināti. ALA, sadarbojoties ar Amerikas latviešu
jaunatnes apvienību (ALJA), ir
noorganizējusi virtuālu tikšanās
iespēju katru sestdienu šopavasar,
izmantojot Zoom, Facebook Live
un Youtube technoloģijas. Līdz

šim ALA Sestdienas vakaru pasākumos ir uzstājušies folkmūzikas grupa ImantaDimanta, DJ
Ai-Va, dzejnieks Kārlis Vērdiņs
un džeza dziedātāja Arta Jēkabsone. Pasākumi turpināsies līdz
pat jūnija sākumam, un sekos vēl
vairākas aizraujošas tikšanās.
Koordinēšana ar latviešu skolām. ASV ir 21 latviešu skola,
vairāk nekā puse savu darbību
turpinājusi attālināti. ALA Izglītības nozare rēgulārī organizē
skolu pārziņu virtuālās sapulces,
kuŗās pārrunā jaunas idejas,
apmainās ar pieredzi un mācību
materiāliem. ALA arī financiāli
atbalsta Bostonas latviešu skolas
mācību programmas vadītājas
iniciātīvu “ASV skolēnu virtuālais
kopkoris”.
Atbalsts vasaras programmu
dalībniekiem. Saprotam, ka izglītojošām programmām šajā
vasarā darbība būs ierobežota. Ir
atcelti ALA izglītojošie ceļojumi
uz Latviju, sekojam līdzi ASV
latviešu vasaras nometņu un
vidusskolu lēmumiem un esam
gatavi sniegt financiālu atbalstu
ģimenēm, kam pašreizējās krizes
dēļ kļuvis grūtāk segt programmu izmaksas.
Koordinēšana ar Latvijas izglītības iestādēm. Atsaucoties
uz ALA lūgumu, Latvijas Valsts
izglītības satura centrs (VISC) ir
sagādājis jaunus mācību materiālus, ko var viegli izplatīt pa
e-pastu. Latviešu valodas aģentūra (LVA) piedāvā apmācības
“Classflow” vidē, ko izmanto tālmācībai. Sekojam līdzi un izplatām informāciju par Latvijas
Izglītības un zinātnes ministrijas
programmām, tostarp izglītojošā
kanāla “Tava klase” raidījumus,
kas izmantojami arī mūsu skolās.
Kultūrvēsturiskais
mantojums. ALA Kultūras nozare
nesen atjaunojusi informāciju
par archīvu saglabāšanu ALA
mājaslapā. Aicinām mājās pavadāmo laiku izmantot arī, lai
iedziļinātos Jūsu ģimenes, latviešu organizācijas archīvos un
sakārtot Jūsu vēsturisko liecību
krājumus.
Turpinās ALA polītiskās aktīvitātes. Neskatoties uz ierobežojumiem “paspiest rokas” polītiķiem, ALA turpina sekot polītiskai situācijai pasaulē un
izplatīt informāciju par to. Maijā
notika īpašas akcijas, sakarā ar

„Ja cilvēks, kas zem zvaigžņotas debess pazemīgi pieskata dažas avis, apzinās savu lomu, tad
viņš atskārš, ka nav tikai kalps. Viņš ir sargkareivis. Un katrs sargkareivis ir atbildīgs par visu
valsti.”

Nedēļas teikums
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

PĒTERIS BLUMBERGS,
priekšsēdis

Nedēļas gudrība

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

2.Pasaules kaŗa beigu piemiņas
pasākumiem, kur atgādinājām
pasaulei, ka Baltijas valstis vēl 50
gadus pēc kaŗa beigām cieta no
komūnisma. ALA arī sveic Sen.
Jeanne Shaheen (NH) un Rep.
Tom Cole (OK-04), kuri pievienojušies Baltijas atbalsta grupai
ASV Kongresā – Baltic Caucus.
Atbalsts mazajai presei. Atsaucoties Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita aicinājumam
pievērst uzmanību preses grūtībām pandēmijas laikā un sekojot
PBLA iniciātīvai, ALA piedāvā
vienreizēju financiālu atbalstu
vietējiem ASV latviešu kopienu
informātīvajiem izdevumiem.
Atbalsts ALA biedru organizācijām. Saprotam, ka vairākas
ALA biedru organizācijas patlaban piedzīvo financiālas problēmas, atceltu pasākumu un programmu dēļ. Ārkārtas gadījumos
ALA piedāvā iespēju piešķirt aizdevumus, kas segtu organizāciju
neatliekamos izdevumus, sakarā
ar ienākumu plūsmas samazināšanos.
Mūsu galvenais notikums –
ALA 69. kongress St. Paulā,
Minesotā, ir pārcelts uz 2020.
gada 30. oktobri ar cerību, ka
šajā laikā varēsim droši un
veseli sanākt kopā! Sekosim
līdzi valdības lēmumiem, kā arī
veselības ekspertu vērtējumiem,
lai saprastu, vai apstākļi būs tādi,
ka varam droši plānot pasākuma
norisi, vai meklēsim virtuālu
risinājumu. Ja tiksimies klātienē
oktobrī, plānojam atvieglot noteikumus biedru organizāciju
dalībai ar samazinātu kongresa
dalības maksu.
Sīkāku informāciju par šiem
un citiem ALA projektiem varat
atrast ALA mājaslapā www.alausa.org. Ceram, ka tuvākajā laikā
varēsim atsākt mūsu galveno
programmu darbību ar krizes
laikā attīstītu jaunu izpratni par
mūsu biedru prioritātēm un
innovatīvām metodēm. Turieties
veseli! Mēs ticam, ka grūtības, ar
ko sastopamies šobrīd, tikai
stiprinās mūsu kopības un piederības izjūtu Latvijai!

Antuāns Sent-Ekziperī

„Sabiedrībai pret sprīdīšiem, kas tagad atgriežas, jāizturas tikpat labvēlīgi, kā to dara Vecmāmiņa
un Lienīte iemīļotajā Annas
Brigaderes lugā.”
IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

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

Telefons:
1 (313) 466-3310

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Rakstniece Anna Žīgure
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ILZE
PĒTERSONE
2020. gads sākās uz augstas
nots, bet ir aizgājis tik greizi!
Pasaule ir apgriezta augšpēdu
covid-19 vīrusu dēļ. Kultūras
iestādēm pēdējie mēneši ir
bijuši sevišķi sāpīgi – šāgada
sezonas programmas ir atceltas,
Ņujorkas Metropolitēna opera
ir zaudējusi ap 60 miljoniem
dolaru…
Bet, lai šo katastrofālo situāciju vērstu uz labu, 25. aprīlī
Met operā notika unikāls virtuāls galá. Koncerts, kuŗā piedalījās 40 pasaulslaveni mākslinieki, dziedot “dzīvajā” un bez
maksas, katrs no sava zemes
stūrīša. Direktors Peter Gelb un
diriģents Yannick Nézet-Séguin
vadīja notikumu no Ņujorkas
un Montreālas.
Latvijas mecosoprāns Elīna
Garanča piedalījās šajā uzvedumā, sveicinot klausītājus no
Rīgas un izcili nodziedot slaveno āriju Lamour est un oiseau
no Bizē operas „Karmena“. Šī
loma 2009. gadā iecēla Elīnu
Garanču pasaules zvaigžņu
panteonā.
Koncertzāles ir tukšas un
mākslinieki bez saviem klausītājiem, taču radošais gars ir
dzīvs: mākslinieki turpina vingrināties un arī uzstāties – cits
no sava dzīvokļa jumta, cits,
sēžot uz parka soliņa, cits no
dzīvojamās telpas. Mums, klausītājiem, ir neticama izvēle –
visu, ko mūsu sirds vēlas ir pieejams virtuāli, – Facebook,
Twitter un Youtube var skatīt un
dzirdēt gan vēsturiskus, gan
nesenus raidījumus.
Tāpat kā citas pasaules mākslas iestādes, arī Latvijas Nacionālā opera un balets aktīvi
darbojas digitālajā jomā. Martā
internetā bija pieejamas operu
izrādes, bet aprīlī un maijā

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā

Līdz ar visiem pasaules notikumiem un ierobežojumiem
Latvijas Medicīnas fonda (LMF)
valde nolēma mainīt pieteikšanās datumus LMF stipendijām.
1) LMF stipendijām, kas paredzētas Latvijas kolēģiem,
pieteikšanās laiks pagarināts
līdz 1. augustam, bet rezultātus
paziņos 1. septembrī. Tiem,
kas pieteikumus jau iesnieguši,
lūgums sazināties ar prof. Daini
Krieviņu.
5. vai 6. kursa medicīnas
studentiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju
ceļojuma stipendijai studentiem. Stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas medicīnas studentiem papildināt zināšanas
dažādās ārzemju augstskolās un
zinātniskās laboratorijās ES vai

3

MŪZIKA ĀRKĀRTAS STĀVOKLĪ – KO
DARA LATVIJAS OPERA, KO DARA
OPERAS ĢILDE ŅUJORKĀ?
LNOB iepazīstināja mūzikas
mīļotājus ar Baltā nama vēsturi.
LNOB vietne ik nedēļu maijā
piedāvāja audiovizuālas lekcijas
par operas žanra vēsturi.
Latvijas Radio 3 Klasika 19.
aprīļa intervijā LNOB direktors,
basbaritons Egils Siliņš atklāja,
ka Latvijas Nacionālā operas un
baleta darbs turpinās. Skatoties
uz priekšu, trīs sezonas jau esot
izplānotas, kaut gan programmas bijis jāpārkārto. 2020.-21.
gada sezonā Verdi „Simons
Bokanegra“ un Rosīni „Pelnrušķīte“ vairākas lomas bija
domātas
viesmāksliniekiem,
tagad tās tiks piedāvātas LNOB
solistiem. Par turpmāko izrāžu
veidošanu E. Siliņš stāsta, ka
uzrunās savus ilggadīgi pazīstamos pasaules režisorus un
dziedātājus.
Un ko dara Latvijas Nacionālās operas ģilde šai laikā? Te
vietā minēt, ka Ģildes valdē
darbojas divi ārsti – Dr. Ēriks
Niedrītis un Dr. Pauls Grūbe,
kuŗi ir īsti šī laika varoņi, jo
strādā gaŗas stundas Ņujorkas
apkārtnes slimnīcās. Paldies
viņiem! (Lasiet Laika nr. 15 un
16!).
2019. gada 18. novembrī
Operas ģilde noslēdza Latvijas
101. gada jubileju ar Andŗa
Nelsona koncertu un pieņemšanu Kārnegija zālē. 2020. gadu
uzsākām ar plāniem turpināt
celt latviešu mūziku pasaules
arēnā. Te mūsu šīgada padarītais!
Operas Ģildei ir jauna, uzlabota LNOĢ mājaslapa – www.
lnogasv.org. Ierosinām jūs izpētīt šo plašo un interesanto
informācijas avotu – tīmekļu
vietnē jūs atradīsiet aprakstus
par Operas ģildes dibināšanu
un misiju, paveiktajiem projek-

tiem, iepriekšējiem apkārtrakstiem un jaunumiem Latvijas
Nacionālajā operā un baletā.
Dalības maksājumus un ziedojumus tagad var veikt ar Paypal
vai kreditkarti, piespiežot attiecīgo “podziņu” mājaslapā.
Ir arī iespējams uzzināt par
Ģildi un Latvijas operu, lasot
apkārtrakstu Ģildes Ziņas; nākamais izdevums tiks izsūtīts
vasaras sākumā. Mūsu e-pasta
kontaktiem pienāk elektroniskas Ģildes Zibziņas. Sūtām arī
Ģildes Ziņu lapu pa pastu.
Interesantu informāciju var arī
atrast Ģildes Facebook (Latvijas
Nacionālās operas ģilde) un
Twitter (Latvian National Opera
Guild @lnog_opera) vietnēs.
Pašreiz visām kultūras iestādēm ir sarežģīti plānot darbu uz
priekšu – tikai pandēmijas apkarošana noteiks, kad māksla
un mūzika varēs atsākt darbību,
tostarp mūsu Baltajā namā.
Mīļie lasītāji! Vēlos atgādināt
par Ģildes lomu, atbalstot Latvijas Nacionālo operu un baletu
un mūsu pašu – latviešu operu
un mūziku! Īpaši šajos ačgārnajos laikos Ģildes misijai ir vēl
lielāka nozīme!

Latvijas Nacionālās operas ģilde ir bezpeļņas organizācija
ar misiju atbalstīt Latvijas Nacionālo operu un baletu un
veicināt viņu atpazīstamību pasaulē.
LNOĢ biedra gada maksa – $25; ģimenei – $50.
Mēs pieņemam maksājumus ar čeku, Paypal vai kreditkarti.
Čeki sūtami LNOG, c/o Māris Lapiņš, 29 East Gate,
Manhasset NY 11036-3423.
Lai maksātu ar Paypal vai kreditkarti, skatiet www.lnogasv.org.
Ziedojumi LNOĢ ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot.

LMF maina stipendiju pieteikumu kārtību
Amerikā 1- 2 mēnešu gaŗumā.
Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.
Rezidentiem un jaunajiem
ārstiem ir iespēja pieteikties
Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai. Stipendija
ir plānota studiju ceļojumiem
uz ES vai Ameriku 1- 6 mēnešu
gaŗumā tiem, kas vēlas apgūt
jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas
ārstēšanas metodes, Latvijai
trūkstošas un pašreiz aktuālas
speciālitātes. Tiks atbalstīti 2-3
pretendenti.
Studiju ceļojuma stipendijas
paredzētas līdz 6000 USD
Papildu informācija par prasībām pretendentiem www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas un
sazinoties ar prof. Daini Krieviņu. Pieteikumus var iesūtīt
elektroniski laza@lazariga.lv,

dainis.krievins@stradini.lv vai
sūtot pa pastu: Prof. Dainim
Krieviņam, Pilsoņu iela 13,
Rīga, LV-1002
2) LMF Studentu stipendijai
Rietumu latviešu studentiem
ir iespēja pieteikties mācībām
Latvijā tikai 2021. gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš vēl
neskaidrs. Ja ir jautājumi, tad
lūgums sazināties ar Dr.
Aleksandru Kalniņu (ASV).
LMF Studentu stipendija
dod Rietumu latviešu medicīnas
studentiem, kas mācās ārpus
Latvijas universitātēs, koledžās
vai medicīnas skolās, iespēju
gūt praktisku pieredzi Latvijā
P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā citā
ārstniecības iestādē, lai papildinātu zināšanas un praktiskās
iemaņas medicīnā. Tā būs ie-

spēja piedalīsies klīniskajā darbā, palīdzēt pētniecības darbā
un publikāciju sagatavošanā.
Pretendentam ir jāprot latviešu valodā gan sarunāties, gan
rakstīt.
Prakses laiks ir vismaz 8
nedēļas. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti.
Stipendija ir $ 2500. $1500
tiks izmaksāti prakses sākumā,
bet $1000 – pēc prakses pabeigšanas, atskaites un apraksta
iesniegšanas LMF.
Pretendentam jāiesniedz:
1 lpp. gaŗu aprakstu par savu
kvalifikāciju un savu interesi
iegūt pieredzi veselības aprūpes
vai medicīnas zinātnes jomā,
norādot ārstniecības iestādi,
kuŗa būs prakses vieta,
CV un 2 rekomendācijas
vēstules.

LMF Studentu stipendiju ir
saņēmuši jau septiņi Rietumu
latviešu studenti.
Pieteikumus LMF Studentu
stipendijai elektroniski jāsūta
alekskalnins@gmail.com Aleksandram Kalniņam, MD/MBA
Plašāka informācija par Latvijas Medicīnas Fondu (LMF)
un tā stipendijām http://latvianmedicalfoundation.org/
Latvijas Medicīnas fonds ir
dibināts 1990. gadā kā privāta
bezpeļņas organizācija ar mērķi
atbalstīt veselības aprūpi Latvijā. Fonds vēsturiski bijis saistīts ar Latviešu ārstu un zobārstu
apvienību (LĀZA). Fonda valdē
ir latviešu ārsti profesori Bertrams un Kristaps Zariņi (ASV).
Kopējais stipendiju fonds gadā
ir līdz 25 000 USD.
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MUMS VISIEM VIENAS SĀPES...
Piezīmes no Amerikas

MĀRA
CELLE
“Mums visiem vienas sāpes, un
vienas cerības, Kad es jums manas stāstu, jūs dzirdat savējās...”
Tā pirms apmēram simt gadiem
rakstīja Rainis. Rainim toreiz
sāpēja sirds par “mūsu tēvzemi”,
un viņa cerības bija “redzēt to
zeļam”. Man šķiet zīmīgi, ka arī
mums, ne tikai latviešiem, bet
visai cilvēcei, šodien sāp sirds par
lielo nelaimi, ko mums atnesis
nežēlīgais vīruss, un mēs nepārtraukti ceram, ka šis murgs kaut
kad beigsies, ka atgriezīsies mierīgā, pārtikusī dzīve, pie kādas
bijām pieraduši daudzus gadu
desmitus. Mums nedraudēja ne
kaŗš, ne bads, ne pandēmija, un
mūsu tēvzeme bija brīva.
Kāda šodien ir mūsu dzīve?
Cik dzirdu, Latvijā nav tik traki
kā Amerikā, it sevišķi Ņūdžersijas
pavalstī, kur saslimstība un mirstība no vīrusa ir izteikti izplatīta.
Tieši tur es ar vīru Ojāru ierados
marta sākumā, pārliecībā, ka,
tāpat kā katru gadu, mēs te padzīvosim pāris mēnešu, sagaidīsim pavasari, tad kāpsim lidmašīnā un dosimies atpakaļ uz
dzimteni, kur mūs sagaidīs mūsu
māja un plašais dārzs Mežaparkā.
Kur maijā sāks ziedēt ceriņu
kupenas, dārzos plauks tulpes un
narcises, zālei pa vidu būs saaudzis baltais āboliņš, ziedēs neaizmirstulītes un pienenes. Būs
daudz, par ko jūsmot, arī daudz,
ko darīt un sakopt.
Nekas tāds šopavasar nevarēja
notikt. Latvijas valsts gan aprīlī
gādāja, ka tiek izkārtoti speciāli
repatriācijas lidojumi no Amsterdamas vai Frankfrutes uz Rīgu
tiem Latvijas pavalstniekiem, kas
kaut kur iesprūduši. Mums bija
SAS lidmašīnas biļetes uz Stokholmu un tālāk uz Rīgu 1. maijā.
Šie lidojumi tika atcelti. Ņemot
vērā, ka mums ir vieta, kur dzīvot
ASV, arī auto un rēgulāra pensija,
tātad nebijām bezizejas un izmisuma stāvoklī, nolēmām pagaidīt.

Mums pagaidām Latvija ir neaizsniedzama, esam atkal trimdā. Ir
cerības uz jūnija otro pusi.
Nevarēšu maija beigās doties uz
Meža kapiem kopā ar savu māsu
Lalitu, lai pasēdētu pie mūsu
mātes, dzejnieces Rūtas Skujiņas
kapa viņas dzimšanas dienā, šogad
jau 113. Nebūšu pie Brīvības pieminekļa 14. jūnijā, kur kopā ar simtiem uz Sibiriju aizvesto piederīgiem būtu nolikusi ziedus un atcerētos savu tēvu Jūliju Lāci, kuŗš
aizgāja bojā 1941. gadā izsūtījumā
Astrahaņā, būdams 49 gadu vecs,
kad man bija tikai trīs gadi.
Amerikā ir rīkojums no valdības mums nerādīties ārā no
mājām bez īstas vajadzības. Ir izplatīts uzsaukums: Paliec mājās.
Esi drošībā. Dodamies uz pārtikas veikalu reizi nedēļā. Uzliekam maskas, iestājamies rindā
ārpus veikala durvīm ar saviem
iepirkšanās ratiem. Lai tiktu ielaisti veikalā, maskas ir obligātas.
Mums tādas ir, gan manis pašas
šūtas, gan oficiālāka paskata,
draugu dāvinātas.
Pircēji veikalā izskatās, it kā
būtu ieradušies uz masku balli.
Nevar redzēt, vai kāds ir saviebies vai smaida. Drīzāk skatās uz
citiem aizdomīgi un iet cits citam
apkārt ar līkumu. Celiņi starp
plauktu rindām apzīmēti ar bultiņām, norādot, kuŗā virzienā
drīkst iet. Ne visi to ievēro, iznāk
bakstīšanās ar ratiem. Ja kāds iet
nepareizā virzienā, parasti atrodas kāds cits, kas par to aizrādīs.
Pirmajā nedēļā, kad sākās šī
kārtība, bija manāma gandrīz vai
histērija – plaukti pēkšņi bija
pustukši. Daudz izpirka konservus un makaronus, bet visvairāk
tīrīšanas šķidrumus un tualetes
papīru. Šāds papīrs tiešām kļuva
par dārgumu un retumu. Kāds
pensionārs pārrakstījis savu testamentu un novēlējis savam vecākam dēlam divus tualetes papīra ruļļus, citiem bērniem tikai

pa vienam. Veciem ļaudīm (tiem,
kam pāri par 60 gadiem) bija
atvēlēts tikt veikalā agri no rīta,
starp septiņiem un astoņiem.
Izrādījās, šai apkārtnē ir tik daudz
veco cilvēku, ka tieši viņiem atvēlētajās stundās bijusi vislielākā
burzma. Izpirka arī gaļas pakas.
Bija norādījums, ka nedrīkst
ņemt vairāk nekā divas. Dienas
gaitā daudzi produkti tiek atkal
plauktos uzlādēti (tikai ne tualetes papīrs!), tādēļ labi, ja laimējas
nonākt veikalā sprīdī, kad ir tukšāks, ko tomēr ir grūti paredzēt.
Pievakarēs mēs ejam pastaigāties pa mūsu ciematu. Te ir
divu un četru dzīvokļu mājiņas,
atstatu viena no otras, visapkārt
koki un krūmi. Daudzi pie savām
mājiņām iekārtojuši dobes ar puķēm, pat ar tomātiem un citiem
stādiem. Redzam retus citus kājām gājējus, parasti ar saviem sunīšiem. Neviens nenāk mums
tuvumā, bet draudzīgi pamāj ar
roku. Mēs aizejam līdz dīķim ciemata otrā galā un apsēžamies uz
soliņa. Vērojam dabu un Kanadas
meža zosu pāŗus ar mazuļiem.
Visi šai pavasarī paredzētie latviešu sarīkojumi Ņūdžersijas biedrības sabiedriskajā centrā Priedaine tika atcelti, ieskaitot Ģirtam Zeidenbergam plānotais piemiņas brīdis marta sākumā. Izpalika arī vietējās biedrības un
kreditsabiedrības pilnsapulces.
Nenotika Ērika Raistera Piemiņas fonda ikgadējais sarīkojums,
kuŗā šogad būtu pasniegta balva
bibliotekārei Mairai Bundžai. Izpalika literārās kopas rēgulārā
sanāksme. Mēs kopai izgādājām
16 Māŗa Bērziņa grāmatas
“Aizliegtais pianīns” eksemplārus.
Tie stāv pie priekšnieces Ilgas
Caunes un gaida, kad tiks pie
lasītājiem. Esam saredzējušies
(ne satikušies) tikai ar Valiju
Skrodeli, kuŗa dzīvo mūsu ciematā un katru nedēļu aizdod
mums jaunāko Laiku.

Latvieši lielu lomu piešķir saulei.
Mēs savu planētu saucam par
Pasauli. Mēs dzīvojam šai Saulē,
bet beigās visi nonāksim Aizsaulē. Bostonas latviešiem ir arī
Piesaule, lauku īpašums, kur ļaudis sacēluši sev vasaras mājiņas.
Reiz tur biju Jāņos. Viņiem ir
tradicija dziedot apstaigāt visas
mājas, kur dzīvo kāds Jānis. Tas
ar savu saimnieci nāk pretī un
piedāvā Jāņu bērniem kausu alus
un gabalu sieru. Skaisti, gluži kā
savā laikā Latvijā. Diez’ vai
šovasar tas varēs notikt...
Iedomājos, ka nonākt Aizsaulē
varētu būt interesanti, jo tur
satiksim savus senčus. Ja ejam
simtiem gadu atpakaļ, mums katram ir neskaitāmas vecvecvecmāmiņas. Man gribētos ar viņām
visām iepazīties, parunāties, uzzināt visu par viņu dzīvēm – pirms
pieci simti, pat pirms tūkstoš
gadiem. Mums visiem ir tādas
vecmāmiņas, jo esam taču tikai
posms nepārtrauktā senču ķēdē.
Vakaros jau pēc deviņiem iekārtojos gultā ar grāmatu. Pāris
kilometru attālumā atrodas amerikāņu militārā bāze. No turienes
katru vakaru desmitos pie manis
atplūst trompetes skumjās skaņas, kas spēlē vakara jundu. Tad
es nolieku grāmatu klēpī un
klausos. Zinu vārdus šim mūzikas gabalam, kas latviski skanētu:
“Diena ir galā. Saule pazudusi,
no zemes, no jūras, no debesīm.
Viss ir labi. Dusi mierīgi. Dievs ir
tuvu.” Tas, ka Dievs varētu būt
tuvu, dod arī man mieru. Vienīgi
gudroju, diez’ vai Dievs tomēr
nav mūs piemirsis. Viņš, būdams
visuspēcīgs un visuvarošs, pašreiz atļauj cilvēcei piedzīvot
milzu ciešanas. Viņš taču to redz,
jo, kā saka, bez Dieva ziņas mums
pat mats no galvas nenokrīt. Vai
Dievs mūs soda tāpēc, ka esam
kašķīgi, brutāli pret visu dzīvo
dabu, pat viens pret otru? Tie,
kas labāk šīs lietas izprot, man

atbildēs: “Dieva ceļi ir neizdibināmi.” Es paceļu grāmatu un lasu
tālāk, jo tomēr gribu ticēt, ka
Dievs ir tuvu.
Man piezvanīja mazmeita Solveiga no Leipcigas. Viņai tagad
22 gadi. Viņa izklausījās noskumusi, jo nenotiek iesāktās mācības Halles universitātē, izbeidzies puslaika darbiņš ēdienu
iestādē. Nevarēs iekrāt naudiņu,
lai vasarā atbrauktu pie mums uz
Mežaparku, izpriecāties ar draugiem, kas ierodas Rīgā no visām
pasaules malām. Es mēģinu viņu
mierināt, saku: “Solveiga, Tu esi
jauna, vesela, gudra, skaista meitene. Tev visa dzīve vēl priekšā.”
Bet tad arī man uznāk mazliet
skumjas. Kāda būs dzīve šai
paaudzei, kas tagad ir jauni? Vai
cilvēce būs saindējusi šīs pasaules
gaisu un ūdeni, vai būs izcirtusi
mežus un iznīcinājusi retos un
eksotiskos dzīvniekus? Vai būs
pārcietusi šo vīrusu? Katrai paaudzei sola, ka viņu dzīve būs vairāk
pārtikusi nekā viņu vecākiem. Vai
šodienas jauniešiem to var solīt?
Es iztēlojos Solveigu pēc 60
gadiem, kad viņa būs tik veca kā
es šodien. Viņa staigās roku rokā
ar savu mazmeitiņu. Varbūt tas
būs Rīgā. Viņas mīļi sarunāsies
un smiesies, jo būs arī draudzenes. Mazmeitiņa Solveigai prasīs:
“Vecmāmiņ, vai tev arī reiz bija
vecmāmiņa?” Solveiga atbildēs –
jā. Mazmeitiņa prasīs: “Ko tu
par viņu atceries?” Un Solveiga
teiks: “Es atceros daudz ko, bet
visvairāk to, ka viņa mani ļoti
mīlēja un es viņu arī. Pirms 60
gadiem es biju par viņu norūpējusies, jo pasaulē plosījās vīruss,
kas bija sevišķi bīstams veciem
cilvēkiem. Viņa bija aizbraukusi
uz Ameriku un netika atpakaļ uz
Latviju.” – “Vai tava vecmāmiņa
nomira no šī vīrusa?” prasīs mazmeitiņa. “Nē, viņa nenomira,” Solveiga atbildēs, “bet atgriezās Latvijā
un nodzīvoja vēl daudzus gadus.”

PANDĒMIJA NEAPTURĒS
KLAVIEŖSKOLOTĀJU
Klavieŗu pedagoģe Dzidra Reimanis (92 gadi) māca klavieŗspēli
jau ilgāk nekā sešdesmit gadu.
Bet nesen viņa pārsteidza pati
sevi, pievienojot jaunu prasmi –
klavieŗspēles apmācību tiešsaistē.
Tas viss sākās marta vidū, kad
privātskolotāji tika aicināti sākt
pasniegt virtuālās stundas jaunā
koronvīrusa pandēmijas dēļ. Līdz
šim Reimanis kundze bija meklējusi un lasījusi Google, bet nekad
nebija sūtījusi pat e-pastu. Taču
audzēkņu vecāki viņu iedrošināja.
Kāds viņas trīsdesmittrīsgadīgs
students pirms dažiem mēnešiem
bija viņai uzdāvinājis jaunu datoru (Dell desktop computer). Tagad
viņš atnāca pie viņas, atvēra Skype
un parādīja viņai, ka ar trim
klikšķiem viņa var kontaktēties
ar savu audzēkni tieši viņa mājās.
Uzreiz viņai iepatikās šī spēle.
Starp Dzidras Reimanis biju-

Dzidra Reimanis vada stundu savās mājās pirms pandēmijas
sešgadīgai meitenei Kendall McKnight. “Forte! Bum! Bum!
Stingrāk pirkstus uz taustiņiem!” skolotāja saka savā dziedošajā
balsī ar latvisko akcentu un turpina:”Bam, bam, bam, bam! Viensdivi-trīs-četri!”.

šajiem audzēkņiem ir komponisti
Daniel Thomas Davis, Dominick
Amendum. Viņa bija viena no pirmajām, kas piekrita sniegt stundas bērniem no maznodrošinātām un riska ģimenēm, un viņa
joprojām to dara.
Dzidra Reimanis dzimusi
1927. gadā Rīgā, Latvijā, mūzikālā ģimenē. Tēvs spēlēja orķestrī
korneti, mātei bija laba balss –
pirms bērnu piedzimšanas viņa
dziedāja korī. Otrā pasaules kaŗa
laikā ģimene devās bēgļu gaitās
un nokļuva Vācijā, kur viņa
apprecējās. 1949.gadā abi ar vīru
devās uz ASV un apmetās Šarlotē
(Charlotte). Dzidra sāka strādāt
birojā un iemācījās rakstīt ar
rakstāmmašīnu. Par $90 viņi iegādājās klavieres, un Dzidra sāka
mācīties klavieŗspēli Queens University of Charlotte (Queens
College) pie Elsie Mosley.

Divdesmit piecu gadu vecumā
viņa smagi saslima ar tuberkulozi. Pēc plaušu operācijas Elsie
Mosley pārliecināja Dzidru ar vārdiem:”Mūzikai jākļūst par tavu
dzīvi.” Un viņa paklausīja. Viņa
intensīvi turpināja mūzikas studijas, sāka pasniegt mūzikas
stundas, ko joprojām dara.
“Man liekas, esmu diktatore,”
Dzidra Reimanis smejas.” Man
patīk visiem teikt, kas jādara.”
Jau 1969. gadā viņa tika uzskatīta par vienu no labākajām
klavieŗskolotājām pilsētā. Kad viņu
lūdza apmācīt klavieŗspēlē nabadzīgos, lielākoties afroamerikāņu, bērnus, viņa ar prieku piekrita, un bija viena no pirmajām
skolotājām vēlāk dibinātajā kopienas mākslas skolā (Community
School of the Arts). ”Tas bija viens
no manas dzīves visskaistākajiem
piedzīvojumiem,” viņa teica.
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V E C M Ā M I Ņ , PA L A S Ī S I M L AT V I S K I !

Takšelis Makšelis

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr. 18)
“Tepat viņi ielīda, tālu nevar
būt,” sprieda Pričelis.
“Par mērkaķi varētu dabūt divdesmit dālderus, par suni – trīs
vai četrus!”
Andžs aiz priekiem sasita
plaukstas. “Par to naudu es varētu
nopirkt revolveri!”
“Ko tu darītu ar revolveri?”
“Ietu pa mežu un tikai pif, paf,
pa labi, pa kreisi!”
“Nekas tev nesanāktu – lielie
čigāni ātri atņemtu. Es pirktu
velosipēdu.”
“Ko ar to?”
“Ātri var aizmukt, ja kāds ķer...”
Makšelis piegrūda purnu mērkaķim.
“Viņi nāk uz mūsu pusi, muksim!”
Arī puikas bija nojautuši, kur
abi bēgļi slēpjas, un ātri tuvojās.
“Nāc, veikli,” iečukstējās Makšelis. “Seko man!”
Turpat klāt bija novietots jauns
pussmagais auto. Makšelis veiklā
lēcienā ielēca mašīnā, un Čiči
viņam sekoja. Mašīnā viņi atrada
brezenta pārklāju un ātri paslēpās
tanī.
“Viņi tepat bija...” sūkstījās
Andžs.
“Iekrita kā ūdenī,” piebilda
Pričelis.
Neatlaidīgi viņi turpināja meklēt, taču puiku pūles pārtrauca
kāda pienācēja balss:
“Ko jūs te, zēni, dauzāties ap
manu auto?”
Čigānēni meklēšanu pārtrauca.
“Mēs tāpat vien, kungs!”
“Labāk pazūdiet!”
Makšelim balss likās pazīstama.
Senas labas atmiņas saistījās ar
to. Smilkstiens pie durvīm, garšīgs kauls, braukšana uz pilsētu,
vēlāk – nelaime un sitiens ar
rīksti pa stilbiem. Jauki, ka dzīvnieki un arī liela daļa cilvēku par
pagājušiem laikiem atceras vienīgi labo un slikto aizmirst.
Automobilis sakustējās, izbrauca no ailes un uzslīdēja uz lielceļa.
“Makšel, ko darīsim?” čukstēja
Čiči.
“Lec ārā, ja vari, un skrien pie
Koko!”
“...un tu?”
“Palikšu! Man te jāpaliek!”
Čiči izmantoja mirkli, kad auto
samazināja ātrumu ceļa līkumā,
un izlēca zālē. Makšelis turpretim sarausa ap sevi pārklāju un
ieritinājās guļai.
Viņi brauca ilgāku laiku. Gan
pa lielceļu, gan grantētu blakusceļu. Beidzot auto iegriezās
sētā. Makšelis atvēra acis.
Zilas debesis, liela liepa, kūts,
klētiņa, dzīvojamā māja, pirtiņa.
Viss pazīstams, bieži pārdomāts,
atcerēts.
Nobaukšķēja durvis. Kāds izkāpa, soļi nočirkstēja uz oļiem.
Vīrs piegāja mašīnai aizmugurē,
paņēma pāris mantas, kas tur
bija iemestas, paraustīja brezentu.
Makšelis ilgāk nevarēja izturēt!
Tas taču bija viņa saimnieks,
īstais saimnieks! Viņš pielēca
cilvēkam, kas izbrīnējies skatījās
sunī.

“Makšel, kur tad tu te?” Saimnieks paņēma viņu uz rokām un
nesa istabas virzienā.
“Valdiņ, Annele, saimniec!
Makšelis pārnācis...!”
Saimniece izskrēja uz lieveņa.
Viņa nupat bija mīcījusi mīklu
maizei, un rokas bija ar mīklu.
Valdis turēja bilžainu grāmatu
un Annele – nobružātu, ļenganu
lelli.
“Makšel, kur tu biji?”
“Kāpēc aizskrēji?”
“Kā tev klājās svešajā pasaulē?”
Saimnieks noglāstīja takšeļa
gludo galviņu. “Liekas, ka itin
labi! Makšelis neizskatās pēc
tāda, kam kaut kā būtu trūcis...”
Makšelis smaidīja. Neticat? Paskatieties taču reiz uz kādu pavisam priecīgu, jautru suni – tā
Makšelis smaidīja. Suņi var smaidīt, ja vien grib – tāpat kā cilvēki.
“Nu labi, Makšel,” pēc laiciņa
pateica saimnieks. “Man jānoliek
iepirkumi. Tev savukārt gribēsies
satikt vecos draugus...”
Makšelis paskatījās augšup. Kā
tad, Čiepsts jau klāt!
“Makšel, kur tu biji?”
“Ceļojumā, Čiepst!”
Makšelis zināja, ka ziņkārīgajam zvirbulim ar šādu atbildi
nepietiks.
“Kur ceļoji, Makšel? Ciemojies
mežā pie zaķa Jāzepa?”
“Jāzepu neesmu redzējis kopš
pēdējās reizes šeit. Ak tā, tad vēl
reizi sapnī, kad ķerstīju veco zaķi,
viņš apmeta cilpu, un es – ieskrēju stabā, dabūju punu pierē.
Bet tas jau bija tikai sapnis.”
“Kāpēc tu aizbēgi, Makšel?”
Šunelis nepaguva atbildēt, kad
turpat aiz viņa, ragainu galvu
pacēlis, parādījās āzis Goliāts.
“Pa stilbiem ar rīksti dabūja, lūk,
kāpēc aizmuka!”
Makšelim nepatika, ka āzis liek
atcerēties tik vecas, nejaukas lietas.
Nočabēja lapas, un liepā
parādījās maza, brūna galviņa,
vāvere Raita.
“Makšelis nebija vainīgs...”
“Vainīgi bija viņa brālēni –
Viljams un Toms,” sprieda āzis.
Uz lieveņa sakustējās pelēks
kunkulis, vecais runcis Kristofers.
“Nebija vis! Tu, Goliāt, dažkārt
runā, nemaz skaidri nezinādams,
par ko.”
Āzis saslējās. Galvu pacēlis,
viņš bija gatavs skriet runcim
virsū, bet aprāvās. Sētā valdīja
likums, ka Kristoferu nedrīkst
aiztikt, jo vecais runcis bija gudrākais no visiem un arī visilgāku
laiku Silājos. “Gadījumu pats
noskatījos,” turpināja Kristofers.
“Vainīgais bija smerdelis, lūk,
kas! Pats savām acīm redzēju, ka
smerdelis velk pa klētiņas logu
ārā dūmdesu. Jūs, Silāju saime,
domājat, ka guļu te uz lieveņa un
esmu aizmidzis? Nekā nebij!
Esmu varbūt īsu mirkli aizsnaudies, bet redzu visu, itin visu!”
Āzis apmierinājās.
“Tad jau Makšelis dabūja ar
stibu pa stilbiem nepelnīti?”
“Protams, ka nepelnīti!” piekrita Raita. “Saimnieks redzēja
izdarīto postu, bet sprieda tiesu,
pirms bija aprunājies ar liecinie-

kiem!”
Vāvere allaž mēdza lietot augstu valodu, jo kādreiz bija domājusi iet vāveru augstskolā.
Mācības notika kaimiņu sētas
ozolā. Mājas celšana aizņēma
pārāk daudz laika, un no studēšanas nekas neiznāca.
“Tad jau arī mani brālēni –
Viljams un Toms – nebija vainīgi?” domāja Makšelis.
“Protams, ka ne, Makšel! Viņi
aizmuka tāpēc, ka kāds mednieks šķūņa tuvumā šāva mērķī.

aizgāja aizvainots.
“Visiem jau pa prātam vienmēr
nevar izdarīt,” nosprieda vāvere
Raita.
“Doma par izbraukumu uz
Brīnumu mežu, manuprāt, nav
peļama!”
Lēnām piepleznāja zosu māte
Amēlija. “Izbraukums uz Brīnumu
mežu? Piedalītos, ja vien mani
ņemtu!”
“Kāpēc lai mēs tevi neņemtu,
zosu māt?”
Amēlija smagi nopūtās. “Esmu

Aspazija

NEDROŠAIS TILTS
Ak tavu prātu!
Ak tavu iedomu!
Mēness pār upi
Būvēt grib tiltiņu!
Steigu steidzībā,
Raitā rīcībā,
Līdz mēness dilumam
Jābūt tam gatavam!
Dimanta dēļi,
Zelta grodi,
Spoži spieķīši,
Spulgi spraislīši...
No šaujamiem rīkiem Viljamam
un Tomam ir lielākas bailes nekā
mums citiem...”
“Nav nekāds brīnums,” norūca
Makšelis. “Ne velti viņi aizmuka
līdz Brīnumu mežam vienā
skrējienā...”
“Brīnumu mežs, kas tas tāds?”
ievaicājās Čiepsts.
“Mežs, kur dzīvniekiem pašiem
savas pilsētas un ciemati, ko
cilvēki nespēj atrast.”
“Vai mēs Brīnumu mežu varētu
uziet?”
“Protams!” pārliecināts teica
Makšelis. “Varam pat sarīkot izbraukumu uz turieni, ja vēlaties.”
“Vēlētos gan,” noteica Raita.
“Ļoti patiktu,” čiepstēja zvirbulis.
“Ja diena saulaina un mierīga...”
pievienojās runcis Kristofers.
“Bez manis,” kāju pie zemes
trīs reizes piesitis, nošņācās āzis
Goliāts. “Kas tur labāks nekā
šeit? Koki, debesis, zeme, zāle,
ūdens...”
“Bet Goliāt?” uztraucās vāvere.
“Tu satiktu citādus dzīvniekus,
redzētu svešu pusi...”
“Man nevajag citu dzīvnieku,”
drūmi norūca āzis. “Viņi mani
kaitina. Un citas ainas? Man ir
labi, kur esmu, te man visa
pietiek.” Viņš pagriezās sānis un

Zibin-zib zāģīši,
Cilājas cirvīši,
Vizuļo vīles
Virs dzidrās dzīles.
Vilnīši veras,
Āķīši ķeras,
Šķiras un saistās, –
Kā laistās! Kā laistās!
Bet, mīļo mēnestiņ,
To es tev pasaku:
Pa tavu tiltiņu
Es nu gan neiešu!

veca un nevaru ātri paiet. Būšu
jums tikai par nastu. Palikšu
iepakaļ, un jums būs jāgaida.”
“Pagaidīsim, zosu māt! Izbraukums nav nekāda skriešanās,”
piekrita arī Kristofers. “Bez tam –
tu taču proti laisties...”
Amēlija vēlreiz nopūtās. “Protu
gan, bet nekur tālu vairs nespēju
aizlaisties, nogurst spārni...” Viņa
aizgāja, galvu piešķiebusi. Iejuka
zosu un pīļu barā pie dīķa.
“Viņa nav nemaz tik veca un
nevarīga, kā pati iedomājas,”
teica gailis Sarkansekste, kas arī
bija ieradies apsveikt Makšeli.
“Viņa varbūt lieto pārāk daudz
visādu zāļu...”
“Jā, jā, jā,” piekrita Čiepsts. “Arī
es to esmu vērojis, kā tad! Viņa
ēd kumelītes, jo sāpot galva. Pēc
tam – auzas, jo tās veicinot
gremošanu. Ūdens zāles radot
spējas ātri peldēt, bet baltais
āboliņš stiprinot spārnus lidošanai.”
“ Čiepst, tu esi tenku vācele, tev
derētu liepu ziedi...”
“Liepu ziedi?” brīnījās zvirbulis. “Pret kādu vainu lieto liepu
ziedus?”
“Pret pļāpību!”
Zvirbulis aizspurdza.
Atsitās durvis, un ārā izskrēja
Valdis ar Anneli.

“Iesim apskatīt ganības! Vecāmāte uzrauga govis, ļāva mums
mazliet parotaļāties. Tuvojas vakars, būs jāpalīdz pārdzīt lopus
mājās. Vai nāksi līdzi, Makšel?”
Makšelim nebija divas reizes
jāsaka. Viņš priecīgs ierējās un
metās bērniem līdzi.
“Vēl tikai nedēļa, un man būs
jāsāk iet skolā,” basām kājām
nodipot uz ceļa, stāstīja Valdis.
“Skola ir tālu pilsētā un jūs
apciemot tikšu tikai brīvdienās...”
“Es arī gribu iet skolā!” izsaucās
Annele.
“Vēl esi par mazu!” atcirta
Valdis. “Tev jāpaliek mājās un
jāuzmana Makšelis. Lai nekur
vairs neskrien prom. Ja tētis
pārdos saimniecību, tad jums
visiem būs jābrauc pie manis uz
pilsētu. Paliks tikai zirgi, govis,
āzis Goliāts, pīles, vistas un zosis.
Protams, arī Čiepsts un Raita,
tiem pilsētā nebūtu ko darīt.”
Aiz takas līkuma atmatā ganījās
govis.
“Ūūūūūūūūū, vecomāt,” sauca
Annele un metās skriet uz grāvmalas pusi, kur sēdēja vecāmāte
kā pelēks laukakmens, lakatu ap
sevi apņēmusi.
“Ūūūūūūūūū, vecomāt! Laiks
dzīt govis mājās!”
Govis nebija jādzen. Viņas
zināja, ko nozīmē Anneles skaļais
“ūūūūūūūū...”. Steigšus noplūkušas vēl pa kušķim leknās zāles,
viņas rindojās uz takas mierīgam
gājienam mājās. Tikai vērsis
Amanulla, galvu pacēlis, nogaidīja saimes aiziešanu un tad, kā
pēdējais, pievienojās.
“Ko šodien ganos darīji,
vecomāt?” jautāja Annele.
Vecāmāte paņēma mazmeitiņu
zem pelēkās villaines. “Adīju zeķi,
paskat kādu!”
Viņa pacēla gaisā pelēku vilnas
zeķi, visādiem rakstiem izrotātu.
“Tev arī būtu jāiemācās adīt,
Annel!”
“Kur nu es,” nopūtās mazā.
“Sajūk raksts, samudžinās dzija.”
Sētā govis īdēdamas padzērās
no lielās siles sētmalē un tūdaļ
devās kūtī, kur jau atskanēja
spaiņu skandoņa.
Visi
kustējās,
darbojās,
skraidīja. Tikai runcis Kristofers,
saritinājies
uz
saimnieka
svārkiem, izlikās aizmidzis.
Takšelis Makšelis redzēja, ka
pašlaik visa saime aizņemta, un
piesēdās blakus Kristoferam.
“Vai guli, Kristofer?”
Runcis pacēla galvu. “Nē. Es
domāju.”
“Par ko tad, Kristofer?”
“Par kaķu ciemu Brīnummežā.
Man tur radi. Vai tev pie kaķiem
gadījās iegriezties?”
“Biju pie zosīm un suņiem, bez
tam vēl nakts laikā – pie lapsām,
bet kaķus apciemot man neizdevās...”
“Vajadzētu reizē sadūšoties un
apciemot draugus un radus kaķu
ciemā!” izbraucījis ar ķepu miegu
no abām acīm, sprieda Kristofers.
“Vai tu nāktu līdzi?”
“Kāpēc nē, Kristofer? Mēs tak
draugi!”
(Turpinājums sekos)
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No kapa kalna līdz smilškastei
Aivars Kļavis. “Bēres ar priekšapmaksu”, stāsti,
apgāds “Zvaigzne ABC”, 240 lpp.

EDUARDS
SILKALNS
Ap Aivara Kļavja jaunāko
stāstu krājumu “Bēres ar
priekšapmaksu” nudien lidinās
nāves smārds. Par grāmatas
vadmotīvu var uzlūkot teikumu
“Cilvēki tikai iet un iet, bet
visapkārt viena vienīga nāve.”
(134. lpp.) Jau pirmajā stāstā
“Bedre kalna galā” vecs vienpatis sev Laupītāju kalnā rok
vientuļu kapa vietu, jo uzskata,
ka “nekur nav tik daudz bezgožu,
meļu un neliešu vienkopus, kā
tas ir kapos”. Kad vecītis rokot
nomirst, vai domājat, ka dzīvi
palikušie viņam paša izraktajā
bedrē ļaus atdusēties?
Jau vairāku stāstu pirmie teikumi rada lasītājā priekšnojautu,
ka tepat ap stūri ir nāve. Stāsts
“Leģionārs” sākas vārdiem: “ –
Tu pistoli paņēmi? – viņš negaidot vaicā”, bet “Bada rēga” pirmais teikums ir: “Kad policisti
uzlauza dzīvokļa durvis, bija par
vēlu.” Stāstā “Pilnmēness” garīgi
nevesels vīrietis, domādams
mūža galu tuvu esam, izdara
pašnāvību, bet tad – uzminējāt!
– atklājas, ka viņa miesas veselība
bijusi gluži pieņemama.
Dažs lasītājs varētu uzskatīt
2020. gadu, kad pasaulē plosās
Covid-19 sērga, par īsti piemērotu laiku laba rakstnieka izdo-

mātu nāves pļauju iepazīšanai, jo
viņa prāts tiecas uz eskēpisma
(no angļu escapism – vēlēšanās
noraidīt dzīves īstenību, izbēgt
no tās) noraidīšanu. Cits lasītājs

varētu vēlēties dotajos apstākļos
ķerties pie “kaut kā vieglāka”.
”Bēres ar priekšapmaksu” tad
nu drīzāk ieteicamas nupat minētajam dažajam, ne citajam.
Aivaram Kļavim patīk pievērsties chroniskiem nīdējiem un
garā apslimušiem cilvēkiem, kas
dzīvi spējīgi padarīt par elli
zemes virsū, to no nāves nemaz
tik krasi vairs neatšķirot. Viens

no nīšanas un naidošanās paveidiem ir attiecībās starp vecākiem
un viņu jau pieaugušajiem bērniem. Stāstā “Tas ūdens, ko
nevar sasmelt” atraitnis dzīvo
zem viena jumta ar savu jau
pieaugušo meitu. Meita, šķirtene,
tēvu pat nosauc par veco mērkaķi. Tad jau Blaumaņa Indrānu
Edvarda un viņa sievas Ievas
izdarības ar Edvarda vecākiem
bija salīdzinoši kultūrālas! Drusku
līdzīgs jaunajam Indrānam ir
dēls Kļavja stāstā “Ieslodzītais”,
kuŗš savu tēvu, gleznotāju,
padzen uz mājas bēniņstāvu un
slikti ar viņu apietas. Tomēr
viena cilvēka ideālizācija un otra
iznīcināšana nav gluži Kļavja
dabā: tēvs ir nevien gleznotājs
bet arī dzērājs! Stāstā “Vārna”
pēc nāves it kā par vārnu pārvērusies meita apsūdz māti par
to, ka viņa tai uztiepusi savu
gribu, cenšoties viņu padarīt par
pasaulslavenu pianisti. Dēla
Vladislava nelāga attieksme pret
tēvu Gunti paužas gaŗajā stāstā
“Un mūžīgas ir tikai debesis
virs galvas mums…”
Stāstā “Leģionārs” es-persona
ved Madaru viņa sievas Valijas
uzdevumā uz psīchatrisko slimnīcu Strenčos. Tajos pašos Strenčos īstā vieta varētu būt arī

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING
Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas
par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās.
Katra grāmata par 20,– dolariem! Piegāde – bez maksas.

cilvēkam “Bada rēgā”, kuŗš pagātnes pārdzīvojumu dēļ uzkrājis
mājās lielas pārtikas reserves,
bet, pie tām neķerdamies, teju
vai nomirst badā.
Jaunākajā laikā iznācis uzmanību pievērst gados jaunāku
rakstnieču sacerējumiem, kur
cilvēku savstarpējās attiecības
šķetinātas uz tāda kā neitrāla
vides un laikmeta fona. Turpretim 1953. gadā dzimušais Aivars
Kļavis, kuŗš publicējies jau gandrīz piecdesmit gadus, līdztekus
cilvēkiem un viņu īpatnībām
netaupīgi iezīmējis arī viņu laikmetu, lai individu attiecības būtu
skatāmas sabiedriskās dzīves
kontekstā. Tādi pērnajā gadsimtā
ārpus Latvijas izdoti grāmatniecības ražojumi kā “Laiki un likteņi” vai “Laiks, telpa, ļaudis” liek
domāt, ka skats uz ļaudīm un viņu
likteņiem ārpus laika un telpas
var sanākt tikai stipri nepilnīgs.
Laikmetu grieži visvairāk iezīmēti gaŗākajā stāstā “Un mūžīgas ir tikai debesis virs galvas
mums”. Šis 100 lappušu gaŗais
stāsts rada iespaidu, ka tas gluži
labi būtu varējis tikt izvērsts par
romānu, ko paveikt autoram
tomēr pietrūcis spēka, tāpēc tad
beigas liekas drusku fragmentāras un sasteigtas. Labi iezīmētas

pārmaiņas, Latvijai no okupētas
zemes pārtopot par neatkarīgu
valsti. Galvenais personāžs Guntis satrūkstas, kad draugs Māris,
kuŗš nupat bijis Ņujorkā, pirmo
reizi publiski runā par trimdas
latviešiem ārzemju latviešu vietā.
Māris Ņujorkā pat iestājies korporācijā Letonija, jo “tas deķelis
palīdz atvērt dažu labu durvis”.
Guntis tobrīd pat nezina, kas tas
deķelis tāds ir. Tiem no mums,
kas Trešās Atmodas laikā bijām
ārzemēs, bet kas kopš tam garā
un/vai miesās esam ilgāku vai
īsāku laiku mituši kā Latvijā, tā
ārpus tās, patiks lasīt, kā Guntis
Petrovičs Pakalniņš pārtop par
Pakalniņa kungu.
Prieks par ikvienu grāmatu,
kas vienlīdz labi kavē (bet ne
nosit!) lasītāja laiku, vedina viņu
drusku savdabīgi paskatīties uz
dzīvi un uz nāvi, kā arī gūt
daiļliterāru baudu. Ja kādam
drūmo komponentu sanāk par
daudz, iesaku lapas pāršķirt līdz
tuvām grāmatas beigām un iepazīt “Vīrieti smilškastē”. Septiņpadsmit gadus vecie mīlnieki
Jānis un Līga nejauši tiekas Ziemsvētku tirdziņā Rīgā trīsdesmit
piecus gadus vēlāk un nonāk līdz
tik laimīgām beigām, ka no
krūtīm ārā raušas lasītāja sirds!

satiktajiem cilvēkiem, kas atstājuši pēdas ne vien viņa dzīvē, bet
visas latviešu sabiedrības vēsturē.
Autors pārliecina, ka gadiem nav
varas pār garīgo možumu.

kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar
Latviju, te dzīvojot un strādājot.
Iedvesmojoši stāsti, kas pārliecina
braukt mājās.

Alberts Legzdiņš. Čikāgas
Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi. – 192 lpp., ill.
Humora un vēstījuma asprātības
ziņā grāmata droši pielīdziČekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
nāma angļu rakstnieka Džeroma
melītes atrašanas top vēsturiski K. Džeroma (1859-1927) stāstam
Mīļie grāmatu
precīzs stāsts. Īpaši pievilcīgs ir “Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš
grāmatas noformējums ar se- to pārspēj “lietderīga izziņas
draugi!
niem foto.
materiāla bagātībā”, izcilā angļa
Redakcija priecājas par
vārdiem izsakoties.
Jūsu aktivitāti, pērkot mūsu
Agate Nesaule. Zudušie Saulgrāmatas! Diemžēl no šī
grieži. – 398 lpp.
Sandra Bondarevska. PēterSlavenā romāna “Sieviete dzin- soni Īrijā. – 158 lpp., ill.
saraksta jāizņem divas
tarā” autores, Amerikas latviešu
Latvieši Īrijā ieradušies jau
grāmatas, kuŗu vairāk nav
izcilās rakstnieces jaunākais ro- 1870. gados, nevis, kā maldīgi
– F. Gordona „Mijkrēslis
māns – par trimdu un draudzību, tiek uzskatīts, pēc Eiropas Samikrorajonā” un „Atmiņas
par pirmajiem iespaidiem, at- vienības vārtu atvēršanās. 1876.
par Eslingenu”. Vietā
griežoties Latvijā.
gadā te ieradās Kārlis Pētersons
un uztaisīja revolūciju pīpju
piedāvājam divas citas –
Māra
Celle.
Mežaparka
meitene
ražošanā… Dublinas firmas noElmāra Zemoviča
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.
saukumā joprojām ir viņa, lat„Koncertdzīve Jelgavā” un kuŗa jau 17.gadsimtā pie galma Turpinājums grāmatai “Meža- vieša, vārds – Capp &Peterson.
Ievas Auziņas Szentivanyi pastāvēja galma orķestris un parka meitene” – par valstsvīra
„Celmus laida mākoņos”. galma taurētāji. Hercoga Frīdriha un polītiķa Jūlija Lāča un dzej- Sidnijs Aivens. Debesis tik
Kazimira galmā bijusi pat virtuo- nieces Rūtas Skujiņas meitas Māras tumšas. – 332 lpp., ill.
Elmārs Zemovičs. Koncertdzī- za franču kapella un itāļu opera, ceļu no Mežaparka Rīgā uz AmeŠī bija populārākā grāmata
ve Jelgavā 1920–1940. 80 lpp., ill. bet hercoga Pēteŗa Bīrona laikā riku un dzīvi laikmetu griežos. ASV 1991. gadā. Autora atmiņas
Izlasot šo grāmatu, liekas, ka tā 18.gs. otrajā pusē izrādīti operu (Grāmatu skaits ierobežots!)
ir brīnums: ebrēju puisis vairākkārt izdzīvoja Daugavpils geto
runā par kādu citu pilsētu, bet ne un drāmatiskie uzvedumi Jelgapar Jelgavu, kuŗā tik maz sagla- vas Komiskajā operas teātrī.
Juris Ulmanis. Uz Grenlandi 1941. gadā un ilgi kavējās savu
bājies no vecās Mītavas. Laika
Rita Rotkale. Agra Straupe- pēc pērlēm. – 150 lpp., ill.
grāmatu uzrakstīt. Latviešu valoritums līdz nepazīšanai ir izmai- niece. Eduarda Smiļģa dzīves
“Bronksas puiša” no Amerikas, das variants ir papildināts ar
nījis tās seju. Kaŗi to ir nīdējuši, ceļš (1886–1966). – 199 lpp., ill. Latvijā pazīstama uzņēmēja, mā- Andrieva Ezergaiļa priekšvārdu
dzenājuši ļaudis no vienas vietas
Šī grāmata jūs aizvedīs aiz. gs. cībspēka un zemessarga piedzī- un Ulža Rozes sarūpētiem pauz citu. Kaŗa pēdējā gadā sabom- Rīgas radošo aprindu pasaulē, vojumi, meklējot sevi un dzīves pildu materiāliem no traģiskās
bardētā un dedzinātā Jelgava ar kur darbojas latviešu kultūras vērtības skarbajā Grenlandē.
vēstures notikumu vietas. (Grāpadomju okupācijas gadu bez- zvaigznes – Smiļģis, Lilija Štenmatu skaits ierobežots!)
personisko, bezdvēselisko, trulo gele, Mariss Vētra, Elīna Zālīte,
Uldis Zemzaris. Nupat bija
plānojumu neraisa asociācijas ar Edvarts Virza u.c. Vienlaikus jūs rīts – 261 lpp., ill.
Astrīda Jansone. Trimdas bērseno Mītavu (izņemot pili), kas nokļūsiet autoru „radošajā laboDokumentālā proza, kuŗā nubērni Latvijā. – 198 lpp., ill.
senlaikus bija Zemgales un Kur- ratorijā“ un uzzināsiet, kā no cienījamais mākslinieks atskatās
Šai grāmatā jūs noteikti satikzemes hercogistes galvaspilsēta, mazas, nenozīmīgas papīra strē- uz aizvadīto laikmetu un tajā siet pazīstamu cilvēku atvases,

Pēteris Bolšaitis, Agnese Lūse,
Anna Žīgure, Elīna Kalniņa.
Latvijas klusie varoņi un sirdsapziņas 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.
Ieva Auziņa Szentivanyi. Celmus laida mākoņos. – 176 lpp.,
ill.
Tuvojas vasaras saulgriežu
laiks, un dvēsele tā vien tiecas
dainot... Šī grāmata jums atklās
latviešu tautasdziesmās ietērptās
gudrības un arī zemtekstus. Lielisks palīgs vecmāmiņām, māmiņām un skolotājām.
GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns of
Freedom. – 216 lpp., ill.
Pazīstamā polītiķe, PBLA valdes priekšsēde par savu dzīvi un
darbošanos Latvijas polītikā.
Vēsturiski precīzs un emocionāls
vēstījums par atjaunotās Latvijas
pirmajiem gadiem.
Gunars Janovskis. After
Doomsday. – 256 lpp.
Klasiķa G. Janovska romāna
“Pēc Pastardienas” tulkojums
angļu valodā, ko veikusi viņa
dzīvesbiedre Sarmīte ĒrenpreissJanovskis. Romāns piedzīvojis
divus izdevumus apgādā “Grāmatu Draugs” – 1968. un 1970.
gadā.
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Ceļojums uz Vjetnamu pandēmijas priekšvakarā
RigaVen jeb Ineses Zaķis pastāvīgie ceļotāji zina un rēķinās
– viņas ceļojumi ir saplānoti jau
vismaz pusgadu iepriekš, viss ir
sarunāts, nokārtots, un nekādu
neparedzētu pārsteigumu nemēdz būt. Tieši tā tika ieplānots
arī mūsu brauciens uz Vjetnamu
un Kambodžu, Āzijas pērlēm,
kas ir interesantas tiem ceļotājiem, kam patīk iepazīt neparastas, tostarp Austrumu kultūras
zemes un savām acīm redzēt, kā
tās mūsdienās attīstās. Īpaši tās,
kas raisās vaļā no komūnisma
ideoloģijas ietekmes un apņēmīgi
iet savu ceļu pasaulē. Jau bijām
apmeklējušas, piemēram, Kubu,
tiklīdz Amerikas tūristiem tā tika
atvērta. Un bija neticami interesanti vērot, ar kādu uzņēmību un,
nezaudējot sev raksturīgo dzīvesprieku, kubieši cīnās par savu
dzīvi. Diemžēl, kā zināms, Kuba
amerikāņiem atkal ir slēgta.
Tātad – Vjetnama, valsts, kas
līdz ar Koreju, Taivānu, Honkongu un Singapūru tiek dēvēta
par “Āzijas tīģeri”, tātad – piekto
tīģeri. Par Kambodžu, otru mūsu
ceļojuma mērķi, stāstīt nesanāks,
jo mūsu braucienu izjauca Covid19, citiem vārdiem sakot – Vjetnamu izceļojām pandēmijas pašā
priekšvakarā.
9. martā mūsu ceļojumam
vajadzēja sākties. 8. martā saņemam ziņas par Covid-19 izplatību pasaulē (joprojām cītīgi sekojam, ko rāda Worldometer!),
un Āzijas “tīģervalsts” rādītāji ir
viszemākie, īstenībā – vēl nekas
neliecina, ka varētu būt lielāks
apdraudējums nekā, piemēram,
mūsu pašu Amerikā vai Latvijā.
Gluži otrādi – tur vēl nekas nebija
sācies – Vjetnamā daži saslimšanas gadījumi, Kambodžā –
neviena. Un tomēr – nakti no 8.
uz 9. martu negulējām, bet rītā
ieradāmies Tampas lidostā, lai
dotos uz Newark lidlauku, tad ar
vilcienu uz Manhatanu pavadīt
dienu un vakarā sēstos Singapūras lidkompānijas lidmašīnā,
kas mūs aizvizina uz Frankfurti.
Tad caur Singapūru uz Hanoju,
kur nokļuvām pēc 20 stundu
gaŗiem pārlidojumiem. Piebildīsim, ka Manhatanā todien viss
bija pavisam mierīgi, nekas neliecināja par trauksmaino laiku,
kādu mūsu paaudzes latvieši nav
piedzīvojuši kopš Otrā pasaules
kaŗa… Toties atpakaļceļš pēc
Hanojā pavadītajām tikai divām
dienām, bija īsts pārbaudījums.
Atpakaļceļš uz mājām, uz
Ameriku ilga divas gaŗas dienas.
Jāsaka – bijām aplidojušas visu
zemeslodi! Tātad – atpakaļceļš,
kas sākās Hanojā, turpinājās caur
Singapūru, kur pavadījām nakti.
Te kāda mana personiskā atmiņa
no Singapūras apmeklējuma kopā
ar vīru, lielu ceļotāju, 1987. gadā.
Viņš bija izvēlējies apmesties
Raffels viesnīcā, kas tad svinēja
savu 100. gadadienu. Šī viesnīca
ir arī slavena ar to, ka 1945. gadā
tieši te tika izgudrots dzēriens –
kokteilis Singapore sling, kas ir
viens no Singapūras “zīmoliem”
un tiek pasniegts viņu nacionālās
lidkompānijas reisos. Rozā krāsā,

ieliets lielās glāzēs, un – galvenais
– tajā “paslēpts” alkohols, ko laikā,
kad šo recepti izgudroja, sievietēm to lietot skaitījās vismaz nepieklājīgi. Lepnajā Raffels viesnīcā sling maksā 30 dolaru. Katrā
ziņā uz Singapūru mans ceļš vedīs
vēl kādu reizi noteikti – jau pati
lidosta ar tās krāšņajām puķu rotām, manuprāt, ir pasaules skaistākā lidosta. Nerunājot jau par
pašu šo brīnumaino “pilsētvalsti”,
ko noteikti der tuvāk iepazīt.

mums bija samainītas pases, ko
atklājām tikai Amerikā -es ātrāk,
Inese, tikai atgriezusies mājās.
Bail iedomāties, kas būtu noticis,
ja kādam no lidostas imigrācijas
dienesta darbiniekam būtu bijis
vairāk laika vai intereses iedziļināties! Laikam jau ‘izglāba” tas,
ka mēs, latvietes, tomēr esam
“grieztas pēc vienas šnites, tātad
– līdzīgas. Bet par labu kārtību
mūsu lidostās tas neliecina vis.
Ceļojums ir laimīgi galā, mēs

Acīmredzot Latvijas mediķi un
valdība strādā pareizi, cilvēki
Latvijā ir likumpaklausīgi un –
izturīgi.
Bet nu par mūsu dienām Vjetnamā, Hanojā. Ja paskatāmies
kartē, Vjetnamas atveids tajā
atgādina S burtu. Dzejiski noskaņoti ļaudis to salīdzina, piemēram, ar bambusa nēšiem, kam
abos galos pa rīsa grozam… Jo
rīsi ir ne vien vjetnamiešu pārtikas nozīmīga daļa, ko viņi lieto
ik dienu, bet arī saucama par
viņu kultūras daļu. Kā gan citādi,
ja rīsu lauku kopšana prasa no to
audzētājiem rūpes, uzmanību un
darbu vai visa gada gaŗumā, –
jāgādā, lai tiem pietiktu mitruma, par vecajiem, lai tie būtu
sausumā. Un tas viss, neraugoties
uz klimatiskajiem apstākļiem,
kas mēdz būt ļoti neparedzami.
Savulaik rīsi bija Vjetnamas eksporta galvenais produkts, līdz ar
zīdu, ko vjetnamietes protot pārvērst ļoti, ļoti skaistos izstrādājumos. Tagad šo vietu pārliecinoši
ieņēmusi elektronika.
Šaurākajā vietā Vjetnamas territorija ir vien kādi 50 km (31,07
jūdzes) plata, bet platākajā – 500 km
(310,69 jūdzes). Platākās daļas
centrā atrodas Hanoja. Strauja,
mūsdienīga, skaļa pilsēta. Mašīnas un motocikli nevis brauc, bet
brāžas, pāriet ielu ir vesels pārIelās redzama komūnistu simbolika ar sirpi un āmuru, bet, šķiet, dzīvojums – gīds visā nopietnībā
neviens tai nepievērš nekādu uzmanību
pamācīja, ka jāaizmiedz acis, ar
lielu pārliecību jānesas pāri un
jādomā, ka viss beigsies labi.
Kaut ko līdzīgu, nē, vēl trakāku,
nācies piedzīvot vēl, piemēram,
Ķīnā. Ielās valda liela kņada, te
tirgo gan ēdienu, gan dzīvus
putnus, gan elektronikas preces.
Visi visu cenšas pārdot, taču ne

namiešu lieliskās masāžas seansa
vēlējāmies nokļūt atpakaļ savā
viesnīcā. Turp aizbraucām ar taxi,
bet, lai nokļūtu mājvietā, nevarējām nekādi nevienam ieskaidrot, kur mums jānokļūst. Liktenis
bija labvēlīgs, un Inese, kas runā
arī spāņu valodā, nezin kā attapa
uzrunāt kādu jaunu kungu, kas
runāja spāniski! Viņš, šai zemē
vairāk pieredzējis, mums varēja
palīdzēt, citādi – tiešām izmisums. Jā, kāpēc izvēlējāmies doties uz masāžu? Šais dienās tūrisma objektus jau sāka slēgt arī
šeit. Tāpēc neredzējām arī mūsu
ieplānotās vietas, par Kambodžas
brīnumu – Angkoras XII gs. templi
Višnam, protams, nemaz nerunājot. Uz “labākiem laikiem”
atstājām arī slavenās Vjetnamas
pērles…
Un vēl kāds interesants fakts –
mums Amerikā un Eiropā šai
laikā ir nācies stingri atteikties no
ierastajiem rokasspiedieniem sasveicinoties un tik iecienītās apkampšanās, bet vjetnamiešiem tas
nekad nav bijis raksturīgs viņu
kultūrai. Vjetnamieši šai ziņā ir
ļoti atturīgi, un skaļš sveiciens ar
vētrainu apkampienu viņus var
krietni samulsināt. Te vispār nav
pieņemts skaļi izpausties. Bija
ceļvežos lasīts, ka Vjetnamas restorānā arī apmulsīs, ja lūgsiet
rēķinu sadalīt “uz galviņām” – to
maksā tas, kuŗš pie galda skaitās
“galvenais”. Reālitātē tomēr tā īsti
nav gan – Vjetnama dzīvo pasaules ritmā un mierīgi ir pieņēmusi
citur pasaulē ierastās paražas.
Bijām arī lasījušas – ja vjetnamietis raudzīs jums viegli pieskarties –
pieskāriens svešzemniekam nesot
veiksmi. Mūsdienās tā nebūt vairs
nav! Neviens jums pat nedomā

Raksturīga Hanojas iela
tik uzmācīgi, kā novērots, piemēram, pie Lielā Ķīnas mūra.
Kopumā gan jāteic, ka galvaspilsēta mūs sagaidīja viesmīlīgi –
cilvēki ir ļoti draudzīgi, cenšas
būt pretimnākoši, skaidrot, bet –
tas maz palīdz, jo angliski te
nerunā. Vjetnamiešiem ir sava
valoda un rakstība, izlasot ielas
nosaukumu, tāpat nevari neko
iesākt. Citkārt jūties gluži izmisis,
kā reiz mēs ar Inesi, kad pēc vjet-

pieskarties! Mūsu gīds stāstīja,
ka, atgriežoties no darba gaitām,
viņam jāsastopas ar ļoti izvairīgu
reakciju no kaimiņu puses, jo –
viņš taču pa dienu ticies ar “vīrusiem” jeb svešzemniekiem…
Laiki maina tikumus un paražas,
un mums neatliek nekas cits, kā
tos pieņemt.
Un tomēr – gaidīsim labākus
laikus un ceļosim kopā ar Inesi!
RigaVen uzticama ceļotāja

Piemineklis, kuŗā minēts John McCain vārds, ko vjetnamieši tur
lielā cieņā. Viņi saka – “frenemy” (friendly enemy)

Tad tālāk uz Losandželosu un
pēc tam uz Hjūstonu (man).
Manai ceļabiedrenei Inesei tas
veda caur Čikāgu. Te nevaram
nepieminēt kādu amizantu faktu,
kas gan varēja izvērsties par lielu
problēmu, proti, kādā starpposmā

esam tur, kur esam, galvenais –
savās mājās. Paklausīgi ievērojam
Amerikā noteiktos ārkārtas stāvokļa noteikumus un priecājamies, ka Latvija pēc statistikas
datiem par Covid-19, ir labākajā
situācijā starp kaimiņvalstīm.
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Meierovics un 15. maijs

JURIS
LORENCS
Gadiem ritot, prātā dažkārt iekrīt agrāk nepamanītas vēsturiskas sakarības. Iespējams, tās
ievērojam tikai mēs, un tās šķiet
svarīgas un interesantas tikai
mums. 12. maijā apritēja simts
gadu kopš latviešu polītiķa Gunāra Meierovica dzimšanas. Dažas dienas vēlāk pieminējām 15.
maiju, Ulmaņa apvērsuma gadadienu. Kas saista šos divus robežstabus Latvijas vēsturē – Meierovicu dzimtu un 15. maiju ar
jaunāko laiku Latvijas vēsturi?
Uzdrošinos uzticēt jums, godājamie lasītāji, savas personīgās
pārdomas.
...Ir 1991. gada jūlijs, Latviešu
centrs Minsterē. Es atveru Pasaules brīvo latviešu apvienības
(PBLA) biroja durvis un telpas
vidū ieraugu neliela auguma
kungu. Man pretī staro dzīvīgas,
pētījošas acis. “Sveiks! Kā tad iet?
Vai tev ir kāds sakars ar sociāldemokratu Klāvu Lorencu?” Apjucis nomurminu, ka radi neesam, bet pazīstu viņa dēlu, kino
scenāristu Viktoru Lorencu. Tā
sākās sešpadsmit gadus ilgā pazīšanās ar Gunāru Meierovicu –
vispirms Vācijā, tad Latvijā.
Mani burtiski fascinēja viņa nepiespiestā elegance, šarms un reizē vienkāršība. Ar kaŗavīra sīkstumu un smalku humoru viņš
panesa ikdienas dzīves neērtības,
kādas vēl pastāvēja pirmajos
neatkarības gados. No Meierovica allaž staroja pozitīvas enerģijas lauks. Bet vispirms daži biografiski dati: dzimis 1920. gada
12. maijā Rīgā, Latvijas pirmā

ANNA
ŽĪGURE
Nupat aizvadījām Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienu. Tas notika mierīgāk nekā bija
plānots, bet tāpēc tā nepalika bez
ievērības. Turklāt atlika laiks atcerēties vēsturi un padomāt arī par
to, ka šī nav vienīgā reize, kad latvieši cēlušies cīņā pret ievērojami
lielāku pretinieku. Tāds bija arī
strēlnieku varoņdarbs Pirmajā pasaules kaŗā un Brīvības cīņās. Gan
pagājušā gadsimta sākumā, gan
beigās notika brīnums, kam neticēja neviens, – atskaitot mūs pašus. Tās nebija nejaušības, kā dažkārt tiražē mūsu nelabvēļi. Nācijas
gribu uzklausīja un stiprināja radošās personības un vadīja kaŗavadoņi.
Ja 20.gadsimta sākumā strēlnieki un jaunā armija būtu palikuši
bez savas tautas atbalsta, Latvija
nebūtu izcīnījusi neatkarību. Ja
pagājušā gadsimta beigās Tautas
frontes vadītāji un Augstākās Padomes deputāti nebūtu jutuši savas tautas atbalstu, neatkarība nebūtu atjaunota. Pirmajā reizē bija
nepieciešami ieroči, griba un gara
spēks, otrajā reizē vajadzēja gribu
un varenu gara spēku. Nu pienākusi trešā reize, kad tautai iespējams atbalstīt tos, kuŗi nes vissmagāko atbildības slogu – tie ir pašu
izvēlētie un ievēlētie polītiķi, speciālisti, ārsti, medicīnas personāls

2020. gada 23. maijs – 29. maijs

ārlietu ministra Zigfrīda Annas
Meierovica ģimenē. 1939. gadā
beidzis Rīgas Franču liceju, studējis tautsaimniecību un inženierzinātnes. Otrā pasaules kaŗa
laikā iesaukts latviešu leģionā,
devies bēgļu gaitās uz Vāciju.
Vēlāk izceļoja uz ASV, kur strādājis ASV Aizsardzības ministrijā. Ilgstoši darbojies Amerikas
latviešu apvienībā un PBLA,
vadījis šo organizāciju Latvijai
tik kritiskajā laikā no 1989. līdz
1993. gadam. Sekmējis Apvienotās baltiešu komitejas izveidi
ASV. Viens no PBLA Rīgas biroja
izveides iniciatoriem. 1993. gadā
no “Latvijas ceļa” saraksta ievēlēts 5. Saeimā, izvirzīts kā kandi-

dāts Valsts prezidenta amatam.
Valda Birkava valdībā (1993. –
1994. g.) Gunārs Meierovics ieņēma Baltijas valstu un ziemeļvalstu valsts ministra posteni Ārlietu ministrijā. Studentu korporācijas “Tālavija” biedrs, Kārļa
Ulmaņa krustdēls. Aizgājis Mūžībā 2007. gada 11. februārī Rīgā.
Izvadīts no Doma baznīcas, apglabāts Meža kapos blakus savam
tēvam.
Pēc Gunāra Meierovica ievēlēšanas Saeimā 1993. gadā un kļūšanas par ministru mūsu ikdienas ceļi šķīrās. Mēs gan dažkārt
tikāmies kopējā drauga Jāņa
Muchka jaunuzceltajā mājā Eiženijas ielā Rīgā. Jānis bija viens
no pirmajiem latviešiem, kuŗš no trimdas atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.
Šī trimdas darbinieku paaudze jau tikpat
kā aizgājusi, tie, kurus es pazinu – Gunārs Meierovics, Jānis Muchks, Jānis Ritenis, Imants Freimanis, Arturs Cipulis,
Tālivaldis Kronbergs,
Aristids Lambergs,
Eduards Voitkuns,
Kārlis Ķuzulis. Arī
par viņiem jaunākie –
Vaira Paegle, Uldis
Grava, Andris Kadeģis.
Gunārs Meierovics
bija pārliecināts – ja
viņa tēvs būtu palicis
dzīvs, ja nebūtu notikusi nelaimīgā auto-

katastrofa, Latvijas vēsture būtu
izveidojusies citāda. 1998. gadā
intervijā laikrakstam “Diena” viņš
saka: “Paps savās rokās turēja
inteliģenci. Domāju, viņš nekad
nepieļautu 1934. gada apvērsumu.” Iespējams, viņam ir taisnība.
Es pats uzskatu – tieši 15. maijs
bija viens no iemesliem, kāpēc
Gunārs Meierovics 1993. gadā
nekļuva par pirmo atjaunotās
Latvijas Valsts prezidentu. Kāpēc? Vispirms traucēja polītiskā
matemātika. Pēc 5. Saeimas ievēlēšanas valdības koalīciju veidoja divi polītiskie spēki – “Latvijas
ceļš” un Latvijas Zemnieku savienība. Bija neiespējami pierunāt “zemniekus” atdot abus galvenos amatus – Valsts prezidenta
un Ministru prezidenta – vienai
koalīcijas partijai, “Latvijas ceļam”. Bet bija vēl viens iemesls –
tautā valdošā vēsturiskā nostaļģija un emocijas. Jo “zemniekiem” bija savs trumpis – Guntis
Ulmanis, Kārļa Ulmaņa brāļa
mazdēls. Tā starp diviem vārdiem, diviem simboliem – Ulmanis un Meierovics – uzvarēja
Ulmanis, Gunārs Meierovics
savu kandidatūru atsauca. Jautājums ir, lūk, par ko – ja nebūtu
1934. gada 15. maija un, Alfreda
Bērziņa vārdiem izsakoties, piecu “labo gadu”, vai arī tad pēc
neatkarības atgūšanas vārdam
“Ulmanis” būtu tikpat maģiska
skaņa kā vārdam “Meierovics”?
Diezin vai. Bet tās visas ir manas
“spekulācijas” par alternātīvās
vēstures tēmām. Domāt jau nav
aizliegts.

Ir teiciens, ka vēsture atgriežas
kā farss. Un patiesi – 15. maijs
Latvijas vēsturē sevi pieteica otrreiz. 1990. gada 15. maija rītā ap
300 civilās drēbēs pārģērbtu vietējo kaŗaskolu kursantu armijas
virsnieku vadībā mēģināja ielauzties Augstākās padomes ēkā
ar mērķi piespiest deputātus atsaukt 4. maija Deklarāciju. Viņiem pretim stājās vairāki tūkstoši Latvijas neatkarības atbalstītāji, pārsvarā Rīgas augstskolu
studenti, kuŗi ar saviem ķermeņiem bloķēja piekļuvi ēkai. Stīvēšanās bija pamatīga, tomēr tā
neatkarības pretinieku provokāciju izdevās novērst. Līdz pilnīgai
Latvijas neatkarībai bija jāgaida
vēl piecpadsmit gaŗi mēneši.
Bet es, Gunāra Meierovica ietekmēts, esmu sācis interesēties
par savu uzvārda brāli Klāvu Lorencu. Izrādās, viņš ticis arestēts
veselas četras reizes. Pirmo reizi –
cara Krievijā. Izsūtīts uz Sibiriju. Otro reizi – pēc 1934. gada
15. maija apvērsuma, pusgadu
pavadījis soda nometnē savā
dzimtajā Liepājā. Trešo reizi viņu
arestēja vācu okupācijas vara –
par nelegālu polītisku darbību.
Ceturto reizi – 1951. gadā, nu jau
par “pretpadomju darbību”. Sodu izcietis stingra režīma nometnē Irkutskas apgabalā. Atgriezies Latvijā 1955. gadā, miris
Rīgā 1975. gadā 90 gadu vecumā. Četras valstis, četri aresti.
Vēl viens bagāts mūžs, vēl viens
Latvijas 20. gadsimta vēstures
simbols.

IESPĒJU LAIKS TUVOJAS
un ierēdņi, kuŗi pēc labākās sirdsapziņas cenšas darīt visu, lai mēs
pieveiktu arī šo ienaidnieku. Tāpat
kā iepriekšējās cīņās vislielākā atbildība uzlikta cilvēkiem, kuŗi atrodas frontes pirmajās līnijās.
Tieši tāpēc šajās skaistajās, bet
bažpilnajās maija dienās nedrīkst
pazaudēt apziņu, ka esam vienota,
izglītota un disciplinēta kultūras
nācija, kas neļaujas noslīdēt līdz
sociālos tīklos izšķīduša bara līmenim. Domājot par valsts gaitu
30 gadu gaŗumā, ir jānovērtē, ka
šīs krizes laikā mums ir ārkārtīgi
paveicies ar “kaŗavadoņiem”. Vismaz no malas raugoties, paliek
iespaids, ka vadošie polītiķi un
atbildīgie dienesti prot sadarboties
un uzklausīt cits citu. Tieši tāpēc
un, pateicoties sabiedrības disciplīnai, Latvija cīņā ar jauno vīrusu
pagaidām spējusi uzrādīt tiešām
labu rezultātu. Tomēr, atrodoties
frontes pirmajā līnijā, tik milzīgu
slodzi un atbildību nevar izturēt
bezgalīgi. Tas nodeldē un atņem
spēku ievērojami vairāk, nekā dzīvošana izolācijā, sekojot notikumiem ar masu saziņas līdzekļu
starpniecību.
Pagaidām Latvija zaudējusi maz
cilvēku dzīvību, salīdzinot ar citām valstīm un arī to upuŗu skaitu,
ko mūsu zemē joprojām palielina pārgalvība un nerēķināšanās

ar līdzcilvēkiem – autoavārijas,
nāves noslīkstot vai nevērības izraisītos ugunsgrēkus.
Šopavasar pirmo reizi vēsturē
mūsu valsts vara no ikviena pieprasa un lūdz – turieties tālāk cits
no cita, mazgājiet rokas un domājiet par saviem gados vecajiem
tuviniekiem! Tā ir savāda dilemma: tagad, kad jāturas tālāk vienam no otra, patiesībā vairāk nekā
jebkad ir jāturas kopā! Pasaules
mērogā tas nozīmētu globālu sadarbību, jo nevar iedomāties, ka
vīruss pieveicams kādā vienā valstī. No vairākām pusēm dzird jaunu terminu – globālā solidaritāte,
nevis globalizācija tās ačgārnajā
un barbariski primitīvajā izpratnē, kā noticis līdz šim. Jaunā vīrusa
pārņemtajai pasaulei ir tikai viens
glābiņš – izveidot patiesu sadarbību visos līmeņos un jomās. Lai
līdz tam nonāktu, jāsāk ar domāšanas maiņu atsevišķās valstīs. Arī
pie mums.
Ir daudzas jomas, par kuŗām
jāizlemj jau šodien, kad jaunais
korona vīruss vēl nav pieveikts.
Cik ilgs laiks paies, līdz mūsu sabiedrība aptvers, ka viss mainījies
un nekas vairs nav un nebūs, kā
bijis, atskaitot ļoti retiem cilvēkiem, un arī viņiem tikai pagaidām. Man prātā draudzenes vecmāmiņas gudrais jautājums, kad

notika kaut kas nelāgs: “Nezin, ko
labu tas atkal nesīs?” Latvijai šis
pārbaudījumu laiks var nest lielu
labumu, jo esam neliela valsts un
struktuālas pārmaiņas var notikt
ātri – ja būs griba.
Mums pašiem jāsaprot, ka visi –
ne tikai globālā mērogā, bet arī
savā valstī tik tiešām sēžam vienā
laivā. Diemžēl, droši vien jau šogad ļoti daudziem valsts un pašvaldību līmeņu ierēdņiem, arī radošajā jomā strādājošajiem un
pakalpojuma sfērā nodarbinātajiem, tai skaitā, piemēram, lielai
daļai pārdevēju vairs nebūs darba
un līdz ar to iztikas līdzekļu. Nav
jābūt tautsaimniekam, lai saprastu, ka valsts budžets ar visiem aizņēmumu miljardiem gluži vienkārši nespēs tos nodrošināt, jo
dīkstāves un bezdarbnieku pabalsts nevar būt ilgtermiņa projekts. Kaut cik paredzama ir vienīgi zemnieku nākotne, jo ēst
vienmēr vajadzēs gan mums, gan
ārpus Latvijas robežām.
Veltas ir cerības, ka visas darba
vietas atjaunosies, tāpēc valsts nodarbināšanas polītika tuvākai nākotnei būtu jāveido jau tūlīt – domājot par rītdienas darbavietām.
Ir nepieciešama cita veida uzņēmējdarbība, nevis galvenokārt uz
tirgošanos orientēta, kā līdz šim.
Tikpat radikāli jāmaina izglītības

polītika, slēdzot valstij nevajadzīgās studiju programmas un uz to
rēķina paplašinot tās, kas mums
vitāli nepieciešamas jau šobrīd,
piemēram, steidzīgi izglītojot dažāda līmeņa medicīnas personālu.
Patiesībā daudzas pārmaiņas nepieciešams īstenot jau šoruden. Ja
gadījumā tas jau notiek, par to
būtu vērts informēt sabiedrību.
Mūsu polītiķiem un visiem darba
devējiem jādomā, kā noturēt darbaspēku Latvijā, lai jauni cilvēki
atkal nedotos uz citām valstīm
meklēt darbu. Un sabiedrībai pret
sprīdīšiem, kas tagad atgriežas,
jāizturas tikpat labvēlīgi, kā to dara
Vecmāmiņa un Lienīte iemīļotajā
Annas Brigaderes lugā.
Latvija atrodas tāda paša lūzuma priekšvakarā, kāds nesagatavoto sabiedrību pārsteidza valsts
atjaunošanas pirmajos gados. Cilvēku dzīve radikāli mainījās. Tomēr mūsdienās ir liela priekšrocība – šajos 30 gados ir apkopota
pamatīga pieredze un iegūtas zināšanas. Mums nav jāatgriežas
pasaulē, kā toreiz. Mēs esam daļa
pasaules, un ir svarīgi pierādīt sev
un citiem sava dzīvotspēja. Beidzot ir radusies iespēja izveidot
Latviju par tādu valsti, kuŗā visiem gribas dzīvot, strādāt un
drošā vidē audzināt jaunās paaudzes.

2020. gada 23. maijs – 29. maijs

LAIKS

L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
***
Diasporas talka ar idejām

ģimenes ietvaros. Jaunais talkas
formāts sniedza iespēju pavadīt
laiku svaigā gaisā, ievērojot visus
valstī noteiktos drošības noteikumus.
Valsts prezidents Egils Levits
16. maija rītā 11. novembŗa krastmalā atklāja šīgada Lielo talku un
devās talkot uz Valkas pusē esošajās Žuldiņās pie Igaunijas roŠogad, 16. maijā, ievērojot visus bežas.
noteiktos piesardzības noteikumus, Latvijā norisinājās Lielā talka. Līdz šim ikgadējo talku aktīvi
atbalstījuši arī mūsu tautieši ārvalstīs, solidārizējoties ar Latviju
un veicot uzkopšanas darbus latviešiem nozīmīgās vietās pašreizējās mītnes zemēs. Taču, ievērojot dažādos piesardzības pasākumus, kas virknē Eiropas un pasaules valstu ir daudz stingrāki Valsts prezidents Egils Levits
nekā Latvijā, ārzemju latvieši tika talko Valkā
aicināti piedalīties Ideju talkā, rosinot idejas, kā sasniegt mūsu
Uz talkošanu ieradās Egils Levisu kopīgo mērķi – Latvijai kļūt vits ar kundzi Andru un Valsts
par zaļāko valsti pasaulē.
prezidenta kancelejas pārstāvPar Ideju talkas nozīmi stāsta jiem – Valsts prezidenta padomEiropas Latviešu apvienības vadī- nieci saziņai ar sabiedrību Aivu
tāja Elīna Pinto: “Ir būtiski ska- Rozenbergu, Valsts prezidenta patīties nākotnē un pievērst uzma- domnieci ekonomikas polītikas
nību sabiedrības, īpaši jauniešu, jautājumos Alisi Pīku un Valsts
izglītošanai, kuŗiem nodosim šo prezidenta protokola vadītājas
valsti, kuŗā dzīvojam, cerībā, ka vietnieci Skaidrīti Zarāni. Viesus
viņi spēs to nodot saviem bēr- sagaidīja Valkas novada domes
niem vēl skaistāku un zaļāku, priekšsēdis Vents Armands Kraunekā tas ir šodien.
klis ar kundzi Līgu. Vispirms prezidents kopā ar pašvaldības vadītāju ieraka “1836” ceļa stabiņu.
Zemes īpašniece, 88 gadus vecā
un joprojām žiperīgā “Līļu” mājas
saimniece Ruta Krole laipni atļāva savā zemes īpašumā ierakt
simbolisko ceļa stabiņu. Egils Levits neierasti saviem ikdienas
darba pienākumiem, ar darba rīkiem rokās palīdzēja sakopt territoriju ap nu jau 41. ierakto stabiņu
projektā “Aplido, apceļo, apmīļo
Latviju”.
Biedrības “1836” pārstāvji divElīna Pinto
arpus gadu laikā devās apkārt
Latvijai gar robežu ar mērķi, lai
Ideju talka ir sava veida “prāta pēc tam ik pa 20 kilometriem to
vētra”, ietverot idejas, piemēram, iezīmētu ar speciāliem stabiņiem.
kā samazināt piesārņojumu Lat- To ierakšana un tuvākās apkārtvijā un pasaulē, kāds iepakojums nes sakopšana ir viens no veidiem,
būtu tas, kas aizstātu plastmasas kā Latvijā veicināt vides tūrismu.
iepakojumu, kā cīnīties ar klima- “Mums ir liels prieks, ka arī prezita pārmaiņām. Ikviens ir aicināts dents šodien ierok savu stabiņu,
savas idejas sūtīt uz e-pastu: tal- un tas ir tiešām, es teiktu, īpašs
kas@talkas.lv video formātā vai brīdis, mūsu ceļa attīstībā, un tā ir
rakstveidā, un labākās no tām sajūta un ticība, ka šis ceļš tiešām
tiks ievietotas Lielās talkas You varētu kādu dienu būt atzīts un
Tube kanālā, mājaslapā un sociā- cilvēki ietu pa viņu, ne tikai latlajos tīklos. Un gaidām arī 19. viešu, bet varbūt arī kāds ārzemseptembri ar cerību, ka Pasaules ju cilvēks,” saka biedrības “1836”
talkā atkal varēsim vienoties vadītājs Enriko Podnieks.
rīcībā par dzīvi tīrā un sakoptā
Pēc strādāšanas viesi devās uz
pasaulē.”
Valkas pilsētas kultūras namu,
Šī gada Lielās talkas vadmotīvs kur prezidents parakstījās Valbija “Sakop savu sētu! Tava sēta – kas novada viesu grāmatā. Pēc
Latvija”. Talcinieki bija aicināti pusdienām viesi devās uz SIA
labiekārtošanas darbus veikt, tal- Pepi Rer jauno ražošanas ēku, kur
kojot vienatnē, divatā vai vienas notika tikšanās – diskusija ar uzņēmējiem, pašvaldības un nevalsts organizāciju pārstāvjiem
par Valkas novada attīstību. Vizīte noslēdzās Valkas novadpētniecības mūzejā.
***
Aicina ņemt vērā Otrajā
pasaules kaŗā gūtās mācības
8. maijā, atzīmējot Otrā pasaules kaŗa beigu 75. gadadienu, ārValsts prezidents Egils Levits ar lietu ministrs Edgars Rinkēvičs
kundzi Andru Leviti piedalās piedalījās Igaunijas organizētā
Lielās talkas atklāšanas pasāku- ANO Drošības padomes sanākmā 11. novembŗa krastmalā
smē par gūtajām mācībām no

Otrā pasaules kaŗa starptautiskās
drošības un tiesiskuma kontekstā.
Ministrs atgādināja, ka Latvijai
un vairākām Centrāleiropas un
Austrumeiropas valstīm Otrā pasaules kaŗa beigas nenesa atbrīvošanu. Brīvības vietā Latvija tika
okupēta un piedzīvoja totālitāra
režīma represijas un apspiestību.
Otrais pasaules kaŗš Latvijai beidzās gandrīz piecdesmit gadus
vēlāk. Tādējādi Latvija nebija klāt
Apvienoto Nāciju Organizācijas
dibināšanā 1945. gadā. E. Rinkēvičs apliecināja ANO lomu starptautiskās kārtības un tiesiskuma
nodrošināšanā, lai nepieļautu
valstu suverēnitātes un territoriālās integritātes pārkāpšanu.
Ministrs pasvītroja, ka daudzpusējās attiecības (multilaterālisms)
ir būtisks garants miera un drošības saglabāšanai.
***
Latvijas un Lietuvas
Ārlietu ministriju Baltu balvas
2020 konkurss
Latvijas un Lietuvas Ārlietu
ministrijas izsludina pieteikšanos
konkursā Baltu balvai. Baltu balvas mērķis ir novērtēt individuālo
izcilību un sasniegumus latviešulietuviešu valodas un lietuviešulatviešu valodas tulkojumos, latviešu un lietuviešu valodas apmācībā un abu valodu lietošanas
veicināšanā, ieguldījumu pētījumos par Latvijas un Lietuvas materiālo un nemateriālo kultūras,
un vēsturisko mantojumu, kā arī
pētnieciskajā žurnālistikā par
Latvijas un Lietuvas vēsturi, kultūru un tūrismu. Saskaņā ar Baltu
balvas statūtiem balvai var nominēt gan atsevišķas personas,
gan institūcijas, kas ir sniegušas
savu ārtavu iepriekšminētajās jomās. Lēmumu par uzvarētāju
žūrija pieņems šī gada augustā.
2020. gada Baltu balvas ieguvēju
Latvijas un Lietuvas ārlietu ministri paziņos rudens sākumā un
apbalvos ceremonijā, kas šogad
notiks Latvijā.
***
Pārrunā zinātnieku
darbu pie vīrusa izpētes
Valsts prezidents Egils Levits
sazinājās ar Izraēlas prezidentu
Reuvenu Rivlinu (H. E. Mr Reuven Rivlin). Abi prezidenti pārrunāja labās un stabilās Latvijas
un Izraēlas divpusējās attiecības,
pievēršoties tam, kā abas valstis
un starptautiskā sabiedrība ir vienojusies cīņā ar vīrusu. E. Levits
un R. Rivlins pārrunāja abu
valstu zinātnieku darbu pie vīrusa
izpētes un potenciālās vakcīnas
radīšanas. Levits informēja, ka no
15. maija, Baltijas valstis atver
iekšējās robežas cilvēku kustībai.
“Kļūsim par pirmo telpu Eiropā,
kas tagad atvērta savstarpējai
kustībai, par tādu kā “mazo Šengenu”, tas ir kļuvis iespējams savlaicīgo ierobežojumu un sabiedrības disciplinētības dēļ,” sacīja
Levits.
***
“Neredzu iespēju, kā atvieglojumi varētu pazust vispār”
Tūrisma nozarē pieprasījums
būs atkarīgs no tā, cik droši būs
pakalpojumi vīrusa pandēmijā,
diskusijā “Restartēt Rīgu!” par tūrisma aktuālitātēm sacīja Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis.
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Latvija veiksmīgi raida
bultas pret vīrusu
Bijušais Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, polītologs Nils
Muižnieks laikrakstā Diena intervijā runā par pandēmijas laika
cilvēktiesībām, riskiem, risinājumiem, mūsu veselības sistēmu u. c.
Mūsu lasītāju ieskatam daži fragmenti no Muižnieka secinājumiem:
Pandēmijas laikā visi esam vienā
laivā, nav tā, ka bagātie vai baltie, vai
kaut kāda īpaši priviliģēta grupa
var aizsargā-ties, ja citi pakļautu
riskam. Mēs visi esam pakļauti
riskam, ja kāds ir pakļauts riskam. Tas ir unikāls gadījums. Ja
ekonomiskās krizes laikā daži
kļuva vēl bagātāki, citi kļuva
nabagāki, šajā gadījumā ciest var
ikviens.
Ja skatāmies uz Latviju, mēs diezgan
veiksmīgi pārciešam šo laiku – ar diezgan
mazu saslimušo un mirušo skaitu. Tas faktiski ir zināms pārsteigums,
ņemot vērā, ka mūsu veselības sistēma ir ļoti vārga. Tā tikusi ļoti
maz financēta, ļoti daudzi ārsti un medmāsas ir aizbraukuši prom,
mēs investējam ārkārtīgi maz mūsu veselības aizsardzības sistēmā.
Un iespējams, ka tāpēc bija polītiski gudri, zinot, cik mums vārga tā
sistēma, tik ātri un izlēmīgi rīkoties. Citādi sistēma būtu ātri sabrukusi. Bet jācer, ka tad, kad krize beigsies, mēs nopietnāk domāsim,
kāda veselības aprūpes sistēma mums ir vajadzīga, lai mums nevajadzētu bažīties, ka viss var sabrukt, ja būs nākamā pandēmija. Tātad šis ir arī atgādinājums, ka tiesības uz veselību, uz veselības aprūpi un sociālo nodrošinājumu ir ārkārtīgi svarīgas. Jādomā, ka mēs
šīs tiesības varam īstenot labāk tā, lai neierobežotu citas tiesības. (..)
Arī finanču jomā mums laba situācija – milzīgs plūss, ka mūsu
kreditreitings tieši pirms krizes tika uzlabots, jo ar visām naudas atmazgāšanas lietām samērā veiksmīgi tikām galā, – tas atļauj mums
aizņemties naudu ar maziem procentiem. Es domāju, ka tas dos
daudz lielāku rīcības brīvību valdībai amortizēt krizes negātīvās
sekas. Daudzās citās valstīs tā nav. Teiksim, Italijā, citās valstīs, kur
jau tā ir milzīgs parāds, ir grūti aizņemties naudu – grūti iedomāties,
kā viņi varēs risināt visas pēcpandēmijas problēmas.
Nilam Muižniekam tika jautāts, vai striktus pasākumus vīrusa ierobežošanai ievērot var tikai totālitārā valstī, kā tas ir Ķīnā.
Domāju, ka nevajag pārāk izskaistināt Ķīnas it kā veiksmīgo piemēru. Ārsti un citi, kas mēģināja raisīt trauksmes signālus, ļoti ātri
tika apklusināti, represēti. Līdz ar to pandēmija izplatījās ātrāk un
plašāk nekā tad, ja tur būtu bijusi vārda brīvība. Tīmeklī pieejami
arī video, kas rāda, ka Ķīnas varas iestādes aizmetināja vai nobloķēja blokmājas izejas durvis, lai cilvēki būtu spiesti palikt iekšā. Represiju cena dažkārt ir lielāka nekā mēs domājam.
Eiropā mums tomēr ir likumi, normas un tradicijas. Lai arī, protams, ir oportūnisti, kas izmanto jebkuŗu krizi, jebkuŗu pandēmiju,
lai sagrābtu varu un vērstos pret saviem kritiķiem. To mēs redzam
Ungārijā, Turcijā, Azerbaidžānā, Krievijā un citās valstīs. Bet viņi
to darīja pirms tam, un viņi to darīs arī pēc tam. Vienkārši pandēmija viņiem dod papildu iespēju vērsties pret saviem kritiķiem un
nostiprināt savu autoritāro varu.

Veselības ministrijas galvenais
infektologs Uga Dumpis
Dumpis atzīmēja, ka patlaban
Latvijā cilvēki dzīvo droši, bet tas
var mainīties, samazinoties ierobežojumiem. “Tūrisma nozare
patlaban balstās uz drošību – jo
lielāka drošība, jo vairāk klientu.
(..) Mēs zinām kā vīruss izplatās.
Jo labāk iemācīsimies ar to sadzīvot, jo vairāk varēsim palielināt atvieglojumus. Taču es neredzu iespēju, kā šie atvieglojumi
varētu pazust vispār, jo epidēmija
nepazudīs ne vasarā, ne ziemā,”
teica infektologs.

***
Uz cilvēkiem izmēģināto
vīrusa vakcīnu rezultāti –
iepriecinoši
ASV biotechnoloģiju uzņēmums Moderna, kas, sadarbojoties ar Nacionālo veselības institūtu, izstrādājis Covid-19 iespējamo vakcīnu, paziņojis, ka pirmie
vakcīnas testi uz cilvēkiem uzrāda pozītīvus rezultātus, ziņo
CNN. Ja arī turpmākie pētījumi
noritēs veiksmīgi, vīrusa vakcīna
varētu būt pieejama sabiedrībai
jau janvārī, CNN sacīja Moderna
pārstāvis Tals Zaks. “Šīs ir lieliskas ziņas, tās, mūsuprāt, daudzi
ir gaidījuši ilgu laiku,” stāsta Zaks.
Šie agrīnie dati ir iegūti no klīniskā pētījuma pirmās fazes, kuŗā
parasti tiek testēts neliels skaits
cilvēku, un galvenā uzmanība
tiek pievērsta tam, vai vakcīna
ir droša un izraisa imūno reakciju.
(Turpinājums 10. lpp.)
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L AT V I JA D I E N U R I T Ē J U M Ā
(Turpināts no 9. lpp.)
***
Bankrotē viesnīca Valdemārs
Maksātnespējas process pasludināts viesnīcai Valdemārs Rīgā,
Krišjāņa Valdemāra ielā 23, kuŗa
līdz 2012. gadam piederēja Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes un pirmskaŗa Latvijas preses
karaļa Antona Benjamiņa pēctečiem, bet pēc tam pārdota Skandinavijas lielākajam viesnīcu tīklam Nordic Choice Hotels. Viesnīcai bija iekrājušie teju 70 000 eiro
lieli parādi, ko nevarēja nomaksāt
koronavīrusa izraisītās krizes dēļ.

Viesnīca Valdemārs Rīgā
Valdemārs ir viena no 210
viesnīcām, ko pārvalda norvēģu
miljardierim un mākslas kollekcionāram Peteram Stūrdālenam
piederošais viesnīcu tīkls Nordic
Choice Hotels. Viesnīca lūdza sev
pasludināt maksātnespēju. Tas
nozīmē, ka, pārdodot viesnīcas
mantu, tiks segti tās parādi (tās
pamatkapitāls novērts ap pusmiljonu eiro). Pašam viesnīcu
tīklam Rīgas viesnīcas zaudējums
īpaši sāpīgs nevarētu būt, jo Nordic Choice Hotels savu biznesu
galvenokārt izvērsis Norvēģijā un
Somijā, kā arī Dānijā un Zviedrijā, Latvijā šim viesnīcu operātoram pieder tikai viena viesnīca. Toties Rīgai šī ēka ir ar īpašu
vēsturisku auru, tas ir architektūras piemineklis. Ēkā Krišjāņa
Valdemāra ielā 23 (tolaik – Nikolaja bulvārī) 1860. gadā piedzima vēlākais Latvijas preses karalis Antons Benjamiņš. Viņam
tā patika šī ēka, ka viņš to 1901.
gadā nopirka un pārbūvēja par
vienu no Latvijas galvaspilsētas
jūgendstila architektūras pērlēm.
Vēlāk Benjamiņa meita Marta
ieprecējās Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtā un
līdz Otrajam pasaules kaŗam ēkā
dzīvoja un to pārvaldīja Čakstes
ģimenes locekļi. Kaŗa laikā nacisti tur ierīkoja savu slepenpoliciju – Gestapo, bet pēc kaŗa padomju okupanti to pārvērta par
sarkanarmijas virsnieku, bet vēlāk par Latvijas PSR Augstākās
Padomes deputātu viesnīcu. Savukārt Čakstes pēcteči Otrā pasaules kaŗa beigās devās bēgļu
gaitās uz Kurzemi, no kuŗienes ar
laivām pārcēlās uz Gotlandi
Zviedrijā.
Pēc valsts neatkarības atgūšanas namu Krišjāņa Valdemāra
ielā 23 atguva tās mantinieki –
Jāņa Čakstes mazmazbērni, kuŗi
to atjaunoja un 2006. gadā tur atklāja savu ģimenes uzņēmumu –
viesnīcu Valdemārs. Tomēr Čakstes viesnīcā pilnvērtīgi saimniekoja tikai astoņus gadus. Pēc
viesnīcas pārdošanas Nordic
Choice Hotels 2012. gadā par tās
izpilddirektoru vēl vairākus gadus strādāja Latvijas pirmā prezidenta mazmazdēls Aleksandrs
Čakste.

***
Koalicijas vienošanās
Valdību veidojošās partijas
18. maijā vienojās atbalstīt vīrusa skartās tūrisma, viesmīlības un
kultūras nozares, pēc koalicijas
partneŗu tikšanās pastāstīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.
Koalīcija arvien vairāk pievēršas
ekonomikas jautājumiem, raugoties uz to, kas būtu jādara, lai
iekustinātu
tautsaimniecību.
“Vienojāmies idejiski par divām
lietām – ir nozares, kas visplašāk
skartas – viesmīlības, kā arī kultūras industrija. Tās plaši skartas,
jo cilvēkiem bija liegts pulcēties,
bija ceļošanas aizliegumi. Mēs
idejiski vienojāmies, ka abām nozarēm jāsniedz papildu atbalsts,”
sacīja Kariņš.
***
Kanals “Tava klase” iemantojis
populāritāti arī ārvalstīs
Izglītības un zinātnes ministre
Ilga Šuplinska: “Prieks par padarīto – izglītojošais projekts “Tava
klase” diasporas latviešiem palīdz
saglabāt saikni ar Latviju. Aptaujātie Latvijas diasporas organizāciju pārstāvji atzīst, ka “Tava
klase” ir vērtīgs mācību resurss
un būtu ļoti noderīgs arī pēc ārkārtas situācijas beigām kā pastāvīgs mācību resurss klātienē
un attālināti.”

Ārvalstīs izglītojošā kanāla
“Tava klase” mācību stundas
tīmeklī visvairāk skatītas ASV,
Igaunijā un Lielbritanijā, liecina
www.tavaklase.lv nodrošinātāja
Telia Latvija veiktā Google Analytics datu analīze. Kā informēja
Izglītības un zinātnes ministrijā
(IZM), pirmā mēneša darbības
laikā vietne www.tavaklase.lv skatīta vairāk nekā 70 pasaules valstīs. Aptaujātie Latvijas diasporas
organizāciju pārstāvji atzinuši to
par vērtīgu mācību resursu, un,
viņuprāt, tas būtu ļoti noderīgs
arī pēc ārkārtējās situācijas beigām kā pastāvīgs mācību resurss
klātienē un attālināti. TV stundas
bieži skatītas arī tādās latviešu
mītnes zemēs kā Vācija, Beļģija,
Īrija, Zviedrija, Krievija un Somija.
***
Latviešu izgudrojumi
cauri laikiem
Latvijas vārds pasaulē ir ticis
nests ne tikai ar Dziesmu un Deju
svētkiem vai lieliskiem sasniegumiem sportā. Daudzi mūsu izgudrotāji ar savu izdomu, zināšanām, apņēmību un drosmi jau
kopš rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas izveides sākuma
pēc Latvijas neatkarības iegūšanas 1918. gadā līdz pat mūsdienām ir palīdzējuši Latviju padarīt
par konkurētspējīgu spēlētāju
globālajā intelektuālā īpašuma
arēnā.
20. gadsimta pirmajā pusē
Latvijā tika izgudrotas sarežģītas
lauksaimniecības mašīnas, ražotas automašīnas un dzelzceļa va-

goni, konstruētas lidmašīnas. Izgudrojumu spektrs sniedzas no
vienkāršiem izgudrojumiem ar
praktisku nozīmi līdz tehniskiem
risinājumiem mašīnbūvē, elektrotehnikā, zemkopībā un aviācijā.
Sākot no pirmā Latvijas patenta
pieteicēja Jāņa Prāta izgudrojuma
“Linu galviņu atdalīšanas veids
no stiebriem un tam nolūkam
konstruētas mašīnas” līdz pasaules nozīmes izgudrojumiem farmācijas un medicīnas jomā, mašīnbūvē, mākslīgā intelekta un
izklaides industrijā – tas viss ir
Latvijas intelektuālās un uzņēmējdarbības jaudas apliecinājums. Šogad, atzīmējot rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības
pirmo simtgadi, Latvijas Republikas Patentu valde 21. maijā rīkoja
starptautisku konferenci “Intelektuālais īpašums – vīzija bez
ilūzijām”, kuras laikā eksperti,
nozares speciālisti un jaunatnes
pārstāvji diskutēs par aktuāliem
intelektuālā īpašuma jautājumiem.
***
Kultūras iestādes darbību
uzsāk pakāpeniski,
kolīdz būs pilnībā sagatavojušās
ar kultūras ministra rīkojumu
izdotā sanitārā protokola prasībām. Par darbības atsākšanu
katra kultūras iestāde paziņos
savā tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos. Sākot ar 13. maiju,
Latvijas mūzeji sākuši pakāpeniski vērt durvis apmeklētājiem,
īstenojot kopīgu informātīvo
kampaņu #TiekamiesTagad. Tās

ietvaros apmeklētāju ērtībai daudzos Latvijas mūzejos izvietoti
spilgti dzelteni vienota dizaina
un informācijas materiāli, kas
veidoti kā palīgs valstī noteiktā
sanitārā protokola prasību izpildei. Tāpat platformā muzeji.lv
iedzīvotāju ērtībai rēgulāri tiek
apkopota informācija par apmeklējumu ierobežojumiem, atvērtajiem mūzejiem un to piedāvājumiem
***
Bērnudārzos jānodrošina
iespēja bērniem mācīties
latviešu valodā
Saeima ceturtdien, 14.maijā,
trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kas likumā nostiprina pašvaldībām pienākumu it
visos bērnudārzos nodrošināt iespēju bērniem mācīties latviešu
valodā.
Atbalstītie grozījumi paredz, ka
pašvaldības pienākums no 2021.
gada 1. septembra būs nodrošināt iespēju visās tās padotībā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs apgūt pirmsskolas izglītības
programmu valsts valodā.
Savukārt izglītības iestādēm,
kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, būs jāsniedz
atbalsts latviešu valodas apguvei
tiem izglītojamajiem, kuriem tas
nepieciešams, tai skaitā bērniem,
kuriem tā nav dzimtā valoda,
paredz grozījumi.

2020. gada 23. maijs – 29. maijs

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. No 14. līdz 21. maijam 7. Eiropas Savienības īsfilmu
festivāla ietvaros on-line platformā tika izrādīta Latvijas režisora
Pāvela Gumeņņikova īsfilma “Sarauj, Just!”. Eiropas Savienības īsfilmu festivāls Kanadā tiek organizēts ciešā ES dalībvalstu vēstniecību
un ES Delegācijas sadarbībā ar Kanadas Filmu institūtu.
AZERBAIDŽĀNA. 8. maijā Baku Latvijas vēstnieks Dainis
Garančs Azerbaidžānas Valsts muitas komitejas akadēmijas organizētā starptautiskā tiešsaistes forumā uzstājās ar lekciju “Muita un
robežu pārvaldība pašreizējā pandēmijas situācijā: izaicinājumi un
iespējas”. Videokonferencē no Latvijas piedalījās arī Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora vietniece Ingrīda GulbeOtaņķe, Valsts Robežsardzes (VRS) Starptautiskās sadarbības pārvaldes pārstāvis Vladimirs Zaguzovs un Rīgas Techniskās universitātes (RTU) Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta
direktors Dr. oec. Aivars Vilnis Krastiņš un RTU Starptautiskās sadarbības departamenta vadītājs Prof. Igors Tipāns. • 18. maijā Baku
Starptautiskās Mūzeju dienas ietvaros multimediālā projektā “Virtuālā mūzeju nakts” pilsētas kultūrvidē ar Latvijas vēstniecības Azerbaidžānā atbalstu piedalījās arī divi Latvijas mūzeji – Daugavpils
Marka Rotko Mākslas centrs un Modes Mūzejs. Šī projekta laikā
Baku iedzīvotājiem būs iespēja virtuāli iepazīties ar Azerbaidžānas
un citu valstu mūzeju kollekcijām, kas pandēmijas laikā nav iespējams klātienē līdz šim visā pasaulē ierastajās Mūzeju naktīs. Mūzeju
sagatavotās video projekcijas tika izrādītas septiņās vietās Baku centra
pagalmos, kur pilsētnieki tās varēja aplūkot no savu māju logiem un
balkoniem, kā arī Mūsdienu mākslas centra YARAT tīmekļa platformā www.yarat.az.
***
Grāmata par okupācijas
armijas pēckaŗa darbību
Latvijā
Latvijas archīvos ir saglabājušies oriģinālie dokumenti un kopijas no PSRS laikiem ar atzīmi
CC (совершенно сeкретно – sevišķi slepeni) arī par PSRS militāristu izdarītajiem daudzajiem noziegumiem visā okupācijas laikā.
Šos dokumentus ir apkopojis vēsturnieks Jānis Riekstiņš dokumentu krājumā “PSRS okupācijas armijas noziegumi Latvijā.
1940. – 1991.”
***
Meksikā izdots
Arno Jundzes romāns
Meksikā pirmoreiz izdots Latvijas autora romāns – rakstnieka Arno Jundzes “Putekļi smilšu pulkstenī” informē apgāda
“Zvaigzne ABC” pārstāve Kristīne
Ilziņa.

jūtu un bagāto valodu, piebilstot,
ka romāns, lai gan biezs, lasāms
viegli un ātri, taču viņa aicina
novērtēt arī to, ka tā nav sauktā
vieglā literātūra.
***
Mūziķu priekšnesumi
Hanzas peronā
Kultūras un izklaides centrā
“Hanzas perons” no 21.maija trīs
vakarus pēc kārtas notika klātienes pasākumu serija “Koncerts
pirmajā rindā”, kuŗā Latvijas mūziķi klausītājiem sniedza akustisku koncertu un pastāstīja par
atskaņotajiem skaņdarbiem, aģentūru LETA informēja “Hanzas
perona” direktore Ieva Irbina.
Koncertstāstu seriju 21. maijā
atklāja mūziķe Linda Leen, kuŗa
pie klavierēm atskaņoja un ar
atdzejojumiem papildināja gan
savas autordziesmas, gan citu
komponistu darbus. Notika arī
vairāku jaunu kompoziciju pirmatskaņojumi.
***
Moldovā izrāda
Latvijas spēlfilmu
16. maijā Moldovas TVR Moldova televīzijas kanalā tika izrādīta režisora Vara Braslas spēlfilma “Vectēvs, kas bīstamāks par
datoru”.

Arno Jundze
Romānu tulkojusi Meksikā
dzīvojošā latviete Agnija Anča.
Romāns vēsta par naīvu jaunekli,
kuŗš sapņo par romantisku nākotni ar plaši atvērtām iespēju
durvīm, bet nonāk Afgānistānas
kaŗa ellē, kur spiests darīt visu, lai
viņam vispār būtu kāda nākotne,
bet šajā nākotnē nogalināt būs
vieglāk nekā mīlēt. Savukārt Gulagu pārcietis luterāņu mācītājs
kalpo Dievam vientulībā, jo ciema ļaudis ar viņu nereti baidās
pat sveicināties. Meksikas portālā
sinembargo.mx Diāna Ramireza
Luna slavējusi romāna vēsturiskās kvalitātes, autora humora iz-

Latvijas filma ir iekļauta Eiropas kultūras un filmu festivāla
Moldovā programmā, kas šogad
no 10. līdz 20. maijam tika izrādīts vairākos Moldovas TV kanalos un tiešsaistes platformās.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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L AIKU UN VIETU MIJĀS

Sergeja Šoigu četri pīlāri
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Lai kaut mazliet uzlabotu sadrūmošo Krievijas Federācijas
pavalstnieku noskaņojumu, ko
izraisījusi Kremļa vadības bezspēcība koronavīrusa pandēmijas apkarošanā, materiālā stāvokļa pasliktināšanās un vispār baigas nojautas, tagad palīgā tiek
saukta militārā dižošanās un
Dievs.
Maskavas pievārtē, Odincovas
rajonā, tuvojas noslēgumam Krievijas bruņoto spēku pareizticīgās
katedrāles būvdarbi. Šis iespaidīgais dievnams slejas 95 metru
augstumā, ir pasaulē ceturtā lielākā pareizticīgo katedrāle un

SALLIJA
BENFELDE
Pēc Latvijas televīzijas ziņu
dienesta pasūtinājuma veiktās
pētījumu centra SKDS aptaujas
rezultāti par to, vai iedzīvotāji
uzticas oficiālo iestāžu un speciālistu paustajam par Covid-19,
nepārsteidz – tie parāda, ka iedzīvotāji vairāk uzticas speciālistiem nekā polītiķiem un ka
krievvalodīgie vairāk tic Jurijam
Perevoščikovam, savukārt latviešu valodā runājošie – Ugam
Dumpim. Tas, ka krievvalodīgajai auditorijai ir citi kritēriji un
valsts paustā informācija gandrīz netiek ievērota, bija labi
redzams krizes sākumā – kamēr
Krievijas prezidents Putins neaicināja uzmanīties, jo vīruss ir
bīstams, daudzi ierobežojumus
klaji ignorēja. Citiem vārdiem
sakot, Covid-19 krize vēlreiz spilgti apliecināja, ka Latvijā dzīvo
divas atšķirīgas kopienas ar acīmredzamit pilnīgi atšķirīgu izpratni
par jebko valstī notiekošo.
Jāteic, ka populārāko un nepopulārāko Latvijas ministru sarakstā SKDS aptaujā nav paguvis iekļūt ministrs, kuŗš ir paveicis ”lielu darbu”, lai plaisa starp
abām kopienām tikai padziļinātos, proti, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no partijas KPV LV
ar atšķirīgo pieeju, ko atļaut vai
neatļaut, atzīmējot 1., 4., 8. un
9. maiju, manuprāt, ir ļoti skaidri novilcis robežu, ko drīkst un
ko nedrīkst darīt viena vai otra
kopiena. 1. maijā, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, Latvijas otrajā dzimšanas dienā 4. maijā un 8. maijā,
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kaŗa upuŗu piemiņas dienā, noteiktie ierobežojumi bija
jāievēro visiem. Tas bija pašsaprotami, jo tie ieviesti ne jau polītisku, bet gan epidemioloģisku
apsvērumu dēļ. Diemžēl 9. maijā
tika prasīta noteiktā divu metru
distance, bet pulcēšanās ierobežojumi tika ignorēti. Protams,
pārmest policistiem, kuŗu pie
Uzvaras pieminekļa Rīgā netrūka, ir nevietā, jo viņi tikai izpildīja pavēles.

spēj uzņemt 6000 dievlūdzējus.
Milzu ikonas ataino “svētos
aizgādņus un aizgādnes”, kas
1000 gadu gaitā stāv sardzē par
matušku Krievzemi.
Nu paiet 75 gadi kopš uzvaras
“Lielajā Tēvijas kaŗā”, un tiek noklusēts fakts, ka šī vācu-padomju
kaŗa sākumposmā Staļina imperiju aizstāvēja absolūti “bezdievīgs” kaŗaspēks – “strādnieku-zemnieku Sarkanā armija”, īsināti
RKKA (raboče-krestjankaja Krasnaja armija), un tikai 1943. gadā
tika ieviesti uzpleči un daži “cariski” atribūti.
Tieši 9. maija priekšvakarā sa-

karā ar šo katedrāli notika divi
ļoti zīmīgi skandāli: mozaīkas,
kam bija jāataino “Krimas atgūšana” un “Uzvara Tēvijas kaŗā”,
bija jau “iestrādāti” Vladimira
Putina un Josifa Staļina attēli. Tas
nu šķita par daudz, un pats “nācijas līderis” lika saprast, ka vēl
nav pienācis laiks, lai pienācīgi
cildinātu izcilas personības.
Toties tagad Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu
acīmredzot uzskata, ka pienācis
īstais laiks atgādināt, ka ģeopolītiskā pretstāve arī pandēmijas
ēnā turpinās un arī plašai publikai jāparāda, ka “kolektīvajiem

Rietumiem” ir no kā baidīties.
Šim nolūkam acīmredzot pastarpināti kalpo Vladislava Šurigina raksts vietnē zavtra.ru. Viņš
liek saprast, ka Sergejam Šoigu
nu ir, var teikt, četri pīlāri, uz
kuŗiem balstās Krievijas aizsardzības loks: Krimas pussala, Kaļiningradas (bij. Kēnigsbergas)
apgabals, Hmeimas milzu baze
Sīrija (!) un Putina valstības ziemeļaustrumu “spice” – Kamčatka, kur tagad tiek koncentrēts
milzu arsenāls: piekrastes raķešu kompleksi “Bastion” un “Bal”.
Šie kompleksi esot apgādāti ar
virsskaņas pretkuģu raķetēm

“Onix”. Un turpat Kamčatkā,
kur atrodas Klusā okeāna flotes
atomzemūdeņu baze Vasjuganska, “varot tikt izvērstas bargās
raķetes “Poseidon” – “atriebes ierocis”, kā tos dēvē amerikāņi,”
raksta Šurigins.
Šie četri Sergeja Šoigu pīlāri,
teikts rakstā, nodrošina Krievijai to, ko amerikāņi dēvē par
A2AD – anti-access and area
denial.
Bet diez vai šie četri pīlāri pasargās Krieviju no pašmāju fiziskās un psichiskās nedrošības, no likstām, ko koronavīruss
tikai saasina.

Divas kopienas un kādas ietekmes anatomija
Laikam ir veltīgi mēģināt saprast iekšlietu ministra pamatojumu, kāpēc cilvēki pie Uzvaras
pieminekļa Rīgā drīkstēja pulcēties. Skaidrojumi, ka ”tādos svētkos policija taču nevar likt barjeras” un ka ”tad jau būtu vajadzīgi
arī policijas suņi” un vēl kādi papildlīdzekļi, izklausījās vismaz
dīvaini. It sevišķi tāpēc, ka līdz
šim, piemēram, 16. martā tas
bieži ticis darīts pie Brīvības pieminekļa. Domāju, ka premjerministra Krišjāņa Kariņa, tāpat
kā Saeimas deputātu prasība ministram sniegt paskaidrojumu
par Valsts policijas darbu 9. maijā nekādu skaidrību nevieš, jo tas
nemainīs polītiķa Ģirģena domāšanas veidu un izpratni par
tiesiskumu. Protams, var pieprasīt iekšlietu ministra demisiju, bet
nedomāju, ka tas ir iespējams.
KPV LV nav uzticamākais koalīcijas valdības partneris, un vēl
lielāka valdības “šūpošanās” krizes laikā ir bīstama.
Tomēr tiesiskuma un epidemioloģiskās drošības neievērošana nav vienīgā problēma. Manuprāt, nopietnas notikušā sekas
ir plaisas un savstarpējās nepatikas padziļināšanās starp abām
kopienām un arī latviešu valodā
runājošās kopienas starpā. Diskusijas sociālajos tīklos liecināja,
ka zināšanas par Otro pasaules
kaŗu un tā vēstures interpretācija
ir tik dažāda, ka varētu domāt –
katrs runā par pavisam citu kaŗu.
Vienas kopienas miermīlīgākie
diskutētāji atgādināja, ka Otrā
pasaules kaŗa beigas Eiropā atzīmē 8. maijā, otri atbildēja, ka
arī Vācijā atzīmē kaŗa beigas. Pēc
atgādinājuma, ka Vācija atzīmē
8., nevis 9. maiju, sekoja atbildes,
ka jādzīvo taču draudzīgi, nav
nozīmes, kāda katram tautība un
pilsonība un ka galvenais ir tas,
ka kaŗš beidzās. Tālāk sekoja
iebildes, ka Latvijā vienu okupāciju nomainīja otra un ka kaŗu
sāka Staļina un Hitlera vienošanās, tādēļ Latvija var atzīmēt
to, ka beidzās Otrais pasaules
kaŗš, bet ne jau Lielā Tēvijas kaŗa

beigas, kas iezīmēja Latvijas okupāciju. Tālāk sekoja izaicinoši
paziņojumi, ka kaŗu “uzvarējām
mēs, nevis kaut kādi Rietumi” un
ka “mēs te esam un būsim, un
Latvijas drīz vairs nebūs”. Diskusiju tālākais atstāsts nav nepieciešams – abu pušu pārstāvji atvadījās ar vērtējumiem “fašisti”,
“šovinisti”, “Staļina sekotāji” un
tamlīdzīgi.
Tas, ka daudzi nezina vai negrib zināt Otrā pasaules kaŗa
vēsturi un, savos prātos sekojot
Putina paustajai ideoloģijai, labprāt “pārraksta” vēsturi, nav nekas jauns. Biedējoši ir tas, ka
daudzi no viņiem dzīvo mums
blakus un šādi pasākumi uzjundī ikdienā piemirsto vai noslēpto pārākuma apziņu, nepatiku,
pat naidu pret Latviju. Un, protams, arī latviešu kopiena tā zaudē vēlmi veidot kopīgu pilsonisko sabiedrību ar kopīgām vērtībām, un sabiedrībā joprojām
pastāv divas frontes puses, kas
varbūt var vienoties, cepot šašliku un dzerot alu Jāņos, bet ne
veidojot kopīgu Latviju.
Vērts atcerēties arī to, ka daudzi, turklāt ne tikai krievu valodā runājošie Latvijas iedzīvotāji
informāciju iegūst arī no Krievijas medijiem, it sevišķi no Krievijas televīziju kanaliem. Raidījumiem, kuŗi ir polītiski orientēti
un kur Kremļa vēlmes ir labi
redzamas, latviešu kopiena gan
īsti neuzticas un “vienīgo patiesību” tajos, cerams, meklē nedaudzi, ar savdabīgu izpratni apveltīti cilvēki. Tomēr ir raidījumi,
kuŗos par polītiku netiek runāts,
piemēram, ir tāds arī Latvijā visai
populārs raidījums “Dzīvot veselīgi”, kuŗu vada kāda daktere Mališeva. Viņa jau 23 gadus Krievijas
TV kanalos ir, tā teikt, veselības
guru. Izglītību ieguvusi PSRS, ir
medicīnas zinātņu doktore un,
pēc pašas apgalvojumiem, bieži
piedalās zinātniskās konferencēs
ārzemēs. Tomēr – vai viss ir tik
vienkārši? Viens no zināmākajiem Krievijas opozīcijas līderiem, jurists Aleksejs Navaļnijs

kanālā youtube.com publicē materiālus, kuŗos atmasko ar Kremli
cieši saistītu cilvēku darbību. Izrādās, Jeļenai Mališevai Amerikā, 20 km no Manhatanas, pie
Hudzonas upes, pieder neaptverami grezna savrupmāja, kuŗu
viņa nopirkusi 2016. gadā par
6,4 miljoniem dolaru. Videosižetā var apskatīt mājas interjeru,
kas laistās zeltā un marmorā.
Izrādās, dokumenti apliecina,
“tautas dakterei” Mališevai nāk
milzīgs atalgojums no Krievijas
valsts budžeta. Kāpēc? Atbildi
var saņemt, noskatoties kaut vai
tikai dažus fragmentus no viņas
raidījumos paustā. Pirmkārt, viņa
ir kļuvusi par Krievijas publiskās vides “galveno ekspertu”
Covid-19 jautājumos, un viņas
apgalvojumi, maigi izsakoties, ir
vismaz dīvaini, ja ne melīgi.
Proti, sākumā Krievijas vara ar
Putinu priekšgalā apgalvoja, ka
vīruss ir parastā gripa un ka to
izdomājuši Rietumi, lai grautu
Krievijas ekonomiku, un Mališeva atbalstīja šo nostāju. Izrādās, viņa ar savām atziņām
Kremlim ir “piespēlējusi”, piemēram, pensijas vecuma paaugstināšanas jautājumā. 2018. gada
rudenī Putins gribēja pensijas
vecumu paaugstināt līdz 67 gadiem, bet iedzīvotāju plašie pro-

testi šo ieceri pilnībā neļāva
veikt. Mališeva Putina plānus
publiski komentēja, norādot, ka,
tik agri aizejot pensijā, sievietēm
30 – 40 gadus lāgā vairs nav ko
darīt, tāpēc būtu ļoti pareizi, ja
sievietes pensijā aizietu 67 gadu
vecumā. “Tautas dakterīte”, izrādās, ir ne tikai atklāta Putina
fane, bet bijusi arī polītiķa, Maskavas mēra Sergeja Sobjaņina,
varētu teikt, slepenā PR kampaņas balstītāja, par ko saņēmusi
milzu summas. Navaļnija veidotajā videosižetā ir fragments,
kuŗā Mališeva pavisam koķeti
publiski atzīst, cik ļoti mīl un
dievina Maskavas mēru.
Kādēļ tik daudz rakstu par šo
“dakterīti”? Viņas raidījumi ir
skatāmi arī Latvijā, un, kā jau
minēju, viņai kā mediķei uzticas
un tos skatās arī latviešu kopienā. Jā, tas nav nekas īpaši jauns –
izmantot kādas jomas speciālistus polītiķu interesēs, par to labi
samaksājot. Un, protams, tā notiek ne tikai Krievijā.
Alekseja Navaļnija gatavotais
videosižets ir krievu valodā, bet
aplūkot nofilmēto grezno savrupnamu pie Hudzonas var jebkuŗš, ja ir tāda vēlēšanās.
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IN MEMORIAM

Pēteŗa Jansona piemiņai
1922. gada 5. novembris – 2020. gada 30. aprīlis

MĀRA ZIRNĪTE
Pateicoties viņa jaunībai un azartam, daudziem latviešiem izdevās
izkļūt no Otrā pasaules kaŗa un
nonākt miera ostā Zviedrijā. 1943.
gada 5. novembrī, tikko nosvinējis
21. dzimšanas dienu, viņš pirmoreiz šķērsoja jūru. Aizbrauca vairāki puiši iesaucamajos gados. Toreiz
viņi laivu vadīja divatā ar jūrskolas biedru Eduardu Andersonu,
kuŗu pēc pāris gadiem Latvijas
krastā notvēra un čekā nobendēja.
Pēteŗa Jansona liktenis bija laimīgāks.
Pēteris Jansons dzimis Pabažos, 1943. gadā Rīgā beidza Jūrskolu un ieguva mašīnista diplomu. Uz kuģa nostrādāja jūrskolas prakses laiku, kamēr kaŗš vēl
nebija pārņēmis Latviju. Tallinā
no kuģa nobēga, lai nepaliktu pie
krieviem. Negribēdams kaŗot ne
vienā, ne otrā pusē, viņš izvēlējās
ceļu pāri jūrai. Un pēc tam glāba
citus, iesaistoties Latvijas Centrālās padomes organizētajā bēgļu
laivu pārvešanā.
Ieskatu viņa briesmu pilnajā
ceļā var gūt Valentīnes Lasmanes
sakārtotajā grāmatā “Pāri jūrai.
44./45. g.” (Memento,1990). Starp
130 liecinieku atmiņām lasāms
arī Pēteŗa Jansona ar segvārdu
Mārtiņš rakstītais stāsts par “Zvejnieka” 1944. gada 8. oktobŗa reisu.
Pēteris tikko atbraucis no Slītes
uzņemt bēgļus Ģipkā, un problēmas sākas jau krastā – sagaida
cilvēku pūlis kā tirgū: “Redzēju,
ka pēdējais laiks doties ceļā, jo laiva bija pilna līdz malām. Tūdaļ
devu pavēli braukt prom, bet pēc
šīs pavēles atkal sākās negals: dažam krastā bija palikuši radi un
citi līdzbraucēji. Meitene vieglā tērpā, kas bija pavadījusi savus draugus, vaimanāja, lai laižot malā.”
Šajā “Zvejnieka” reisā 150 cilvēku vietā tika pārvesti 273 cilvēki.
“Reālitāte bija tāda, ka laivas
dibenā sāka kāpt ūdens, ko pumpis vairs nespēja rēgulēt. Motors
sāka sprauslot, laivas stāvoklis
acīmredzami pasliktinājās. Saņēmos un devu pavēli: mest pāri laivas malai visu lieko, bet braucēji
tikai sēdēja un neko nedarīja.
Braucējos bija daži leģionāri ar
ieročiem. Tad devu pavēli šiem
puišiem atbrīvot laivu no smagā
sloga... Norietošās saules staros
straumē pazuda kofeŗi, mēteļi, segas… Braucēju sejas bija apmulsušas. Arvien vēl likās, ka ļaudis
neapjauš, kur īsti viņi atrodas un
kāds liktenis viņus var sagaidīt...
Kad atausa diena, redzēju, ka
no laivas brīvā deķa bija tikai
daži centimetri, kas peldēja virs
ūdens. Jūra kļuva nemierīga. Viļņu
vagas palielinājās. Pumpis sāka
streikot, ūdens atkal sāka krāties
laivas dibenā. Braucējiem atkal
dzīvības karājās šņorītē. Pumpis
apstājās. Jāsalabo! Citādi – beigas.
Bija gan padomi, gan palīdzētāji. Pats slavenais nervu ķirurgs
Dr. Dolietis ķērās pie darba. Strādājot savainoju īkšķi, bet to, protams, neievēroju. Un tad – izdevās! Salaboja. Pirmais uzdevums
bija atbrīvot laivu no ūdens, un,
kam tik bija spēks, tie palīdzēja
pamīšus vien.”

Pēteris Jansons, 1943 // Foto:
Nacionālās Mutvārdu vēstures
krājums

Pēteris atceras šī brauciena negaidīto beigu akordu: “Kad pienācām pie ostas, nokliedzu, lai
visi paliek savās vietās, sēžot vai
stāvot, jo arī te vēl varēja notikt
nelaime. Kāds jauneklis, kas sēdēja laivas priekšgalā, it kā pamodās. Redzēju, ka viņš to koferi, uz
kā bija atbalstījies pussnaudus,
pacēla un iesvieda ūdenī. Kāpēc?
Vai viņš bija atcerējies manu
pavēli iepriekšējā naktī – mest
mantas pāri bortam?”
Pēteris Jansons pāri jūrai veda
cilvēkus vairāk nekā 28 reizes.

Un dzīvības risks bija vienmēr.
Palīdzēja viņa techniskās prasmes – neskaitāmas reizes laivas
labotas un atjaunotas, viņš prata
ar tām apieties. Cilvēki viņa vadītajās laivās vienmēr sasniedza
mērķi.
Nenoteiktajā un briesmu pilnajā laikā Pēteris Jansons bija sa-

Laivas uz Gotlandi, 1944 // Foto: F. Forstmanis

// Foto: Dāvids Holmerts

stapis savu sargeņģeli – Gotlandes meiteni Ingu, ar kuŗu kopā
pēc tam uzaudzināja dēlu, meitu
un mazmeitu. Dzīvodams Zviedrijā, viņš vadīja privāto termoelementu ražošanas uzņēmumu,
ko, aizejot pensijā, atstāja mantojumā bērniem. Abi ar sievu no
Stokholmas atgriezās Gotlandē,
lai mūža nogali dzīvotu 300 gadus vecajā sievas senču namiņā,
ko atjaunoja pats saviem spēkiem.
Nekad Pēteris nesamierinājās
ar dzimtenes zaudējumu. Viņš
bija izgudrojis paņēmienu, kā
sūtīt vēstis uz okupēto Latviju –
ievietojis plastmasas vāciņos mazā
formāta avīzīti “Brīvība”, piestiprināja to ar ūdeņradi pildītiem
baloniņiem un pie vajadzīgā vēja
virziena laida pāri jūrai uz Kurzemi. Vai kāds sūtījumus saņēma – nav zināms. Tomēr tas šķietami saistīja ar dzimteni, kur palika māte, tēvs, divas māsas. Un
kur viņš nekad dzīvot vairs
neatgriezās.
Latvijā viņu godināja 1999. gadā, kad trim bēgļu laivu vadītājiem – Pēterim Jansonam, Laimonim Pētersonan un Ērikam
Tomsonam pasniedza Triju
zvaigžņu ordeni. Pēteris Jansons
viesojās Latvijā arī 2000. gada
10. augustā, kad piedalījās piemiņas zīmes “Cerību bura” svinīgā atklāšanā Jūrkalnes krastā,
no kuŗa pirms 56 gadiem nakts
tumsā atīrās laivas.
Zviedrijā aizritēja viņa mūža
lielākā daļa, un vislabāk viņš jutās savas dzīvesbiedres Ingas
dzimtajā Gotlandē: “Pie mums
jau rozes zied līdz Ziemsvētkiem. Vasarā uzsilst visa tā sala,
ūdens apkārt ir silts. Kamēr tas
atdziest, Visbijā zied rozes līdz
Ziemsvētkiem. Gotlande ir ļoti
jauka vieta, kur dzīvot.”
Pirmā mutvārdu vēstures pētnieku intervija ar Pēteri Jansonu
notika 1996. gadā Stokholmā,
turpinājās 2010. un 2011. gadā
Gotlandē. Pēteris Jansons ilgus

gadus klusēja. Pārcēlāju kustība
bija saistīta ar Zviedrijas izlūkdienestu, kas noteica informācijas slepenību. Mēs tikāmies tad,
kad pēc 50 gadiem bija iestājies
noilgums un Pēteris Jansons varēja savas atmiņas atklāt.
Ar izstāstītajām atmiņām viņš
atguva savu vietu dzimtenē. Viņš
atdāvināja pētniekiem ilgi glabāto jūrnieka cepuri, frenci un no
Latvijas saņemtās vēstules. Tuvinieku Latvijā viņam vairs nebija.
Piemiņas lietas saņēma mūzejs
un pētniecības centrs “Latvieši
pasaulē”. Pēteŗa Jansona jūrnieka
cepure šāgada maijā mūzeja tiek
izcelta par “Mēneša priekšmetu”.
Pēteŗa Jansona atmiņu stāsts lasāms dzīvesstāstu pētnieku veidotajā grāmatā “Mēs nebraucām uz Zviedriju, lai kļūtu par
zviedriem” (sastādījusi Baiba
Bela, 2010). Tagad Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā tiek gatavots izdošanai atmiņu krājumā “Bezbailīgie”, kuŗā būs lasāms arī Pēteŗa Jansona dzīvesstāsts.
Savā mūžā viņš nepiedzīvoja
lielu slavu un godināšanu, kādu
būtu pelnījis par nesavtīgo cilvēku glābšanu jaunībā. Tomēr
viņam laimējās nodzīvot gaŗu
mūžu mīlestībā un mierā, kāds
nebija lemts tiem laivu pārcēlājiem un Latvijas Centrālās padomes dalībniekiem, kas pēc
kaŗa palika vai atgriezās Latvijā.
Zviedrijā vēl dzīvo cilvēki, kas
atceras savu pārcēlāju. Pirms
75 gadiem izglābtās dzīvības ir
viņa mūža piemineklis. Gaišu
Aizsaules ceļu Pēterim Jansonam!
Pēteŗa Jansona urna rudens
pusē tiks guldīta Rutes kapsētā,
Gotlandē.
Līdzjutību tuviniekiem teic
Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts”,
mūzejs “Latvieši pasaulē”, Andreja Eglīša Latviešu Nacionālais
fonds Zviedrijā un Zviedrijas
latviešu apvienība.
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Vai tu esi lasījis “Ulisu”?

INESE RAUBIŠĶE
Rīgā iecerēts visnotaļ interesants pasākums – īru rakstnieka
Džeimsa Džoisa (1882 – 1941)
un viņa darba “Uliss” (1922)
piemiņai veltīta konference un
“variācija par Blūma dienas svinīgo gājienu Latvijā”. Šīs iniciātīvas autors ir Atis Lejiņš – LR
13. Saeimas deputāts, LZA Goda
doktors polītoloģijā.
Kā radās šī iecere?
Atis Lejiņš. Tā ir gaŗa vēsture,
kas aizsākās 1968. gadā Zviedrijā,
kur satiku literātu Juri Kronbergu,
kuŗš man saka: “Klausies, ir noticis brīnums. Tu esi lasījis “Ulisu”?
Es: “Kas tas tāds?” Un tad viņš
man izstāstīja, ka izdota Dzintara
Soduma latviešu valodā iztulkota
Džeimsa Džoisa grāmata “Uliss”.
Šī grāmata tika izdota 1922. gadā Parīzē, bet daudzas valstīs to
ilgi neļāva publicēt (ASV atļāva
tikai 1933. gadā (!), Anglijā – tikai
1936. gadā, Īrijā – aizv. gs. 60. gados; izdot un izplatīt bija aizliegts
arī Padomju Savienībā un, protams, Latvijā tā bija aizliegta kā
trimdas izdevums, taču pa druskai to izdevās ieplūdināt). O, tas
mani ieinteresēja! Un, aizbraucis
uz Ameriku, Ņujorkā latviešu grāmatu galdā nopirku šo grāmatu.
Sāku lasīt – oi! Intriģējoši! Atgriezies Eiropā, “Ulisu” aizdevu
Dagmārai Vallenai. Pagāja četri
vai pieci gadi līdz dabūju to atpakaļ un varēju turpināt lasīt. Taču
tad es sapratu – pag, šitais nav

priekš manis. Kāda te Odiseja?
Cilvēki vienu dienu staigā pa Dublinas ielām. Nē, arī valoda pārāk
grūta. Varētu teikt, ka es “Ulisu”
izlasīju pa diagonāli, jo labprāt
gribēju zināt, kas īsti tur ir.
Taču, laikam ejot, grāmata par
sevi atgādināja … bijuši tik daudzi
iedvesmas strāvojumi, ka pašam
grūti saprast – kāpēc? Īriju apmeklēju pāris reizes, arī ar šīs valsts
prezidentu esmu ticies (viesojoties Latvijā, viņš atstāja ļoti labu
iespaidu arī uz mani). Pagājušā
gada martā tiku uzaicināts uz Īrijas vēstniecības Latvijā rīkoto pieņemšanu, kur man gadījās uzzināt par Bloomsday – 1904. gada
16. jūnijs ir diena, kad Dublinā
risinās Džoisa romāna “Uliss”
darbība. Savulaik šis datums bija
personīgi svarīgs pašam rakstniekam, bet tagad – viņa talanta
cienītajiem visā pasaulē. 16. jūnijs
Īrijas galvaspilsētā, un ne tikai
tur, tiek svinēts kā Bloomsday –
Blūma diena, kad Džoisa talanta
cienītāji iziet ielās, daudzi tērpušies karaļa Eduarda VII valdīšanas laika tērpos un izspēlē ainiņas
no romāna atbilstošajās pilsētas
vietās…
Un man iešāvās prātā, ka Bloomsday var sarīkot arī Latvijā. Džoiss
tomēr ir atstājis ievērojamas pēdas
pasaules literātūrā, un beigu beigās tik daudz mūsu tautiešu dzīvo
Īrijā. Uzrunāju LNB direktoru
Andri Vilku, vai ko tādu mēs va-

UZZIŅAI
1989. gadā Atis Lejiņš nodibināja Latvijas Tautas frontes
Zviedrijas nodaļu, kuŗu vadīja
līdz 1991. gadam, kad atgriezās
uz dzīvi Latvijā. Tika ievēlēts
Latvijas Tautas frontes domē,
kur bija Ārlietu komitejas vadītājs. 1992. gadā nodibināja Latvijas Ārpolītikas institūtu (LĀI).
1997. gadā apbalvots ar Triju
Atis Lejiņš.
Zvaigžņu ordeni. 1999. gadā bija
Pasaules bankas īstermiņa konsultants Eiropas Savienībā un Baltijas reģionā. 2004. gadā uzņemts
par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktoru. 2008. gadā kļuva
par Brīvības un solidāritātes fonda vadītāju. 2009. gadā beidza
vadīt LĀI un šobrīd ir tā Goda direktors. 2011. gada janvārī A. Lejiņu izslēdza no LSDSP, jo viņš Saeimā bija atbalstījis partijai nepieņemamo valdības ierosināto budžeta projektu.

Džeimss Džoiss (James Joyce)

rētu organizēt bibliotēkā … Vilkam iecere patika, bet diemžēl
konkrētajā dienā (16. jūnijā) Nacionālajā bibliotēkā bija paredzēts
jau cits pasākums. Runājot ar vienu, otru un trešo, tika atrasta konferences norises vieta – Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs –
Zinātņu māja.
Iepazīstoties ar konferences
programmu, redzams, ka veikts
ilgs un rūpīgs sagatavošanas
darbs, un daudzus (pat tos, kas
par Džoisu un viņa romānu maz
ko zina) varētu ieinteresēt pasākums, kuŗā ar priekšlasījumiem
uzstājas profesors Ojārs Lāms,
rakstnieks Alberts Bels, dzejnieks un atdzejotājs Guntars
Godiņš, profesors Andrejs Veisbergs, dzejniece, literātūras pētniece Krista Anna Belševica,
profesori Valdis un Rūta Muktupāveli u.c. nozīmīgas personības.
Darbs tika uzsākts pagājušā
gada vasarā, un to var salīdzināt
ar raksta rakstīšanu – īsti nezini,
kas beigās sanāks... es gāju pa ne-

Dzintars Sodums

zināmu territoriju, kur bija man
jau pazīstami cilvēki (kā rakstniece Nora Ikstena) un tie, ar kuŗiem
labprāt iepazinos (piemēram, režisoru Pēteri Krilovu, kuŗš 2014.
gadā pēc “Ulisa” motīviem režisēja
monoizrādi “Mollija saka: jā!”
Latvijas Nacionālajā teātrī). Īstenībā tikai februāŗa sākumā bija
gatava Bloomday Latvia programma, un tā izskatās tīri laba, taču
tā tiks vēl papildināta – un nevis
ar jauniem cilvēkiem, bet ar
jaunākām ziņām.
Tas ir pārsteidzoši, ko, strādājot
pie programmas, es atklāju – Latvijā pastāv pavisam nepazīstama
pasaule, kuŗā jaunā paaudze (trīsdesmitgadnieki) aizrautīgi lasa
“Ulisu”, kuŗā pastāv karojošas puses par un pret Soduma tulkojumu un uzrodas cilvēki, kuŗi apņēmušies visu grāmatu tulkot no
sākuma līdz beigām, kā arī raksta
lugas par Džoisu… Lūk tā bija
Odiseja!
Un ar ko vainagojās jūsu ceļojums?
Iepazinos ar apdāvinātu literāti,

kuŗa perfekti pārzin angļu valodu,
tulkojusi ļoti grūtus tekstus un
tagad strādā pie jauna “Ulisa “
tulkojuma latviešu valodā. Nupat
ar viņu tikos un saņēmu atļauju
konferences programmā ielikt
vārdu PĀRSTEIGUMS, jo viņa lasīs fragmentus no sava tulkojuma.
Vai atklāsiet viņas vārdu?
Šobrīd ne. Lai ir intriga!
Ko nozīmē pasākuma programmā pieteiktā “variācija par
Blūma dienas gājienu Latvijā”?
Pēc konferences tās dalībniekiem tiks organizēta pastaiga Rīgas ielās žurnālista un literāta
Mika Koljera vadībā.
Kāds ir jūsu mērķis, organizējot konferenci?
Ja konference izdosies, tad es
būšu devis savu ieguldījumu mūsu kultūras telpā. Ceru, ka šī konference dos grūdienu romāna
“Uliss” jaunā latviešu tulkojuma
iznākšanai… Un, ja jauns “Uliss”
iznāks, tad es un mans draugs un
palīgs Džerijs Šterns būsim izdarījuši kaut ko ļoti jēdzīgu.

Dzintara Soduma balva – Viktoram Freibergam
Rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma balva par novatorismu literātūrā 2020. gadā piešķirta kinozinātniekam Viktoram
Freibergam par grāmatu “Kinomāna slimības vēsture”.
“Grāmatas novitātes iet tik tālu,
ka šis darbs, šķiet, neietilpst neviena pazīstama žanra rāmjos. Autora personīgā drāma, lai cik tas
liktos savādi, neatstāj drūmu iespaidu, – visu pārspēj talanta radošais spēks. Grāmatā nav nekā
no provinciālas pazemības, ar
kuŗu nereti grēko latvieši. Freibergs absolūti brīvi jūtas pasaules
mākslas plašumos,” saka rakstnieks un Dzintara Soduma balvas
balvas žūrijas loceklis Roalds
Dobrovenskis.
Balvas fonds ir vairāk nekā 4000
eiro, un šogad tai bija pieteiktas
35 autoru grāmatas. Tā ir izcilā

latviešu rakstnieka un tulkotāja
Dzintara Soduma piemiņai veltīta
Ikšķiles novada pašvaldības atzinība Latvijas rakstniekam par novatorismu dzejā, prozā, drāmaturģijā vai tulkotājam par literātūras
tulkojumu latviešu valodā.
UZZIŅAI.
Dzintars Sodums dzimis 1922.
gadā Rīgā. 1936. gadā pabeidz Rīgas 23. pamatskolu. 1941. gadā Sodums beidza Rīgas pilsētas 1. ģimnaziju, kuŗā bija padziļināti apguvis
antīko un angļu literātūru. 1942. –
1943. gada ziemā studēja Latvijas
Universitātes Humānitārās fakultātes ievada kursa priekšmetus.
1943. gada aprīlī Sodumu iesauca
latviešu leģionā un nosūtīja uz
Volchovas fronti, kur viņš strādājis
par kaŗa ziņotāju. 18 mēnešus Sodums bija kaŗa žurnālists, rakstīja

Viktors Freibergs
laikrakstam Tēvija. 1944. gada oktobrī Rīgā Sodums dezertēja, ziemu nelegāli pavadīja Kurzemē un
1945. gada 17. maijā ar laivu nokļuva Gotlandē (šis laiks attēlots
biografiskajā romānā “Taisām tiltu
pār plašu jūru”). Pēc dzīvesbiedres

Skaidrītes nāves Sodums 2006.
gadā pārcēlās uz Latviju un dzīvoja rakstnieces un viņa daiļrades
populārizētājas Noras Ikstenas
mājās Ikšķilē. Dzintars Sodums
miris 2008. gada 18. maijā, apbedīts
Ikšķiles kapos.

2013. gadā Ikšķiles novads nodibināja Dzintara Soduma balvu,
kuŗu ik gadu maijā piešķiŗ par
novatorisku sniegumu latviešu
literātūrā. Balvas žūrijā ir Ikšķiles
Kultūras pārvaldes vadītāja Dace
Jansone, rakstnieks Roalds Dobrovenskis, kultūras žurnāliste
Liega Piešiņa, redaktors Arturs
Hansons un rakstniece Nora
Ikstena.
Dzintara Soduma daiļrades
pūrā ir romāni – “Jauni trimdā”
(1997), “Savai valstij audzināts”
(1993), “Blēžu romāns 1943 – 44”
(2002), “Viņpuse” (2008); stāsti –
“Lāčplēsis trimdā”, “Varoņu konference”, “Ezis akā” (alegorisks
stāsts par divām okupācijām, kas
latviešiem bija jāpiedzīvo); lugas –
“Ostā”, “Notikumi dzīvokļu priekšpilsētas otrā stāvā”, “TV vienādojums” u. c.
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Aktrise no kurzemnieku cilts
Par mūziku un dziedāšanu. Aktrises Zanes Jančevskas saruna ar Indru Burkovsku
(Turpināts no Nr. 18)

Gribu parunāt ar tevi par
mūziku. Vai tu to kaut kā dali,
piemēram, bērnības mūzika,
mūsdienu mūzika, dzimtas
mūzika…?
Nevarētu teikt, ka dalu…tāpēc,
ka es vēl negāju skolā, kad vecāki
mani aizsūtīja pie Brigitas Aišpures mācīties klavieres spēlēt, arī
mazliet solfedžo pamatus. Tad
iestājos mūzikas skolā, un tur jau
man arī veidojās kaut kāda mūzikālā gaume un saprašana. Nu
jā, ... un tad tur bija jāklausās
Musorgska Izstādes gleznas, Prokofjeva Pēterītis un vilks ... Redz,
ko tas nozīmē! To, ko tu iemācies
bērnībā, to tu visu mūžu zini. Tas
vairāk saistās ar akadēmisko mūziku. Bet mājās… jā, es atceros,
vakarēja - kāds adīja, kāds lasīja
citiem priekšā grāmatu... Kad es
biju vecāka, tad jau man arī tika
tas gods citiem lasīt priekšā. Tad
arī dziedāja. Jāteic, ka toreiz gan
dziedāja daudz vairāk nekā tagad – gan godos, gan viesībās. Es
priecājos, ja tagad, kad esmu
kaut kur uzaicināta, starp viesiem ir kādi koristi vai citi dziedāt gribētāji, jo tad jūt, ka dziedāt
viņiem nozīmē arī dzīvot. Tas ir
tā… brīnišķīgi un vareni!
Tu saki – dziedāja, adīja. Tagad jau visi vakaros sēž kopā
pie televizora. Cik tev bija gadu,
kad mājās parādījās televizors?
Televizors parādījās, kad man
bija kādi desmit gadi, bet tas jau
nenozīmēja, ka visu laiku to skatījās. Radio gan klausījos! Tas
bieži bija ieslēgts. Es vēl tagad no
bērnības atceros Antas Klints
balsi bērnu raidījumos, arī sestdienas rītos bija tādi, kur viņa
spēlēja vecmāmiņu ( Anta Klints,
1893 – 1970, kādreiz ļoti iemīļota
Nacionālā, tolaik Drāmas, teātra
aktrise. – Z. J.) Atceros Veras Davidones un Edgara Plūksnas balsis, arī Pēteŗa Grāveļa... (kādreizējie Latvijas operas solisti. – Z. J.).
Atceros, ka tieši Davidone mani
ļoti iespaidoja. Kad viņa dziedāja
par tautumeitu ar baltām diega
zeķītēm, sarkanām kurpītēm, tad
es sapņoju – kad izaugšu, tad
man arī tādas būs un es arī būšu
tautumeita. Kad es esot bijusi
maza, pie mums reiz ciemos atnācis mācītājs, kuŗš bija tāds ģimenes draugs. Es esot tobrīd sēdējusi uz podiņa. Viņš priecīgi
prasījis: “ Kas ta’ tā tāda tur sēž?”
Es esot izņēmusi pudeli no mu-tes un atbildējusi: “Tautumeita!”
Pēc gadiem, kad satikāmies uz
ielas, viņš to atcerējās un teica:
”Sveika, tautumeita!” Arī kaimiņi
sauca mani par tautumeitu. Kad
es vēlāk veidoju savu Kuldīgas
tautastērpu, tad, runājoties ar
Ritmas kundzi, tautas daiļamata
meistari un audēju, teicu, ka noteikti gribu sarkanas kurpes.
Viņa iebilda, ka to nedrīkst nekādā gadījumā. Melnas, melnas!
Es domāju, nu kāpēc tikai melnas, ja tautasdziesmā ir sarkanas?
Tas ir līdz šim brīdim viens no
manas dzīves lielajiem nenoskaidrotajiem jautājumiem.

Atceries – Smiltāju mantiniekos taču tām kauķenēm (mājas gariņiem) visām bija tieši
sarkanas kurpes (Smiltāju mantinieki, Leldes Stumbres luga,
ko Nacionālajā teātrī iestudēja
Indra Roga)? Tātad kaut kāds
noslēpums ar tām sarkanajām
kurpītēm ir! Tu zini daudzas interesantas tautasdziesmas. Vai tās
esi iemācījusies no mammas,
no vecmammas, no tēta? Vai arī
bērnībā iemācītas un viss!
Atceros savu tēva mammu.
Man bija piedzimusi meita Rasiņa, bet pašai bija sasāpējies
zobs un es vāļājos pa gultu, neko
nevarēdama padarīt. Un tad tēva mamma midzināja Rasu un
dziedāja tādas kā šūpļa dziesmas.
Es pirms tam nekad nebiju dzirdējusi, kā viņa dzied. Tas bija tik
dīvaini un tik... maģiski! Man
ļoti žēl, ka nepaspēju, ka nebija
saprašana to pierakstīt un dokumentēt.
Tās bija pazīstamas dziesmas?
Nē. Es tās nekad nekur neesmu
dzirdējusi.
Vai atceries un vari nodziedāt?
Vienu es ļoti labi atceros, bet
nodziedāšu citreiz.
Neaizmirsīsi melodiju?
Nē. Tā man ir starp tām piecām, ko es vienmēr atcerēšos.
Tava meita ir profesionāla
mūziķe – čelliste Rasa Sapiete.
Vai tu viņu apzināti virzīji mācīties mūziku, vai arī tas bija
pašsaprotami?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums.
Vecāki aizsūtīja mani uz mūzikas Vectēvs Jans, viņa sieva Līze un Indras tēvamāsa Hertiņa

Makša meitas Ritas izlaidumā

skolu, aizsūtīja arī manu brāli. Es
apguvu klavieŗspēli, brālis, kā jau
visi mūsu dzimtas vīrieši – tēvatēvs, tēvs – mācījās klarneti. Viņš
neizturēja, pēc pāris gadiem pameta, bet es paliku. Vairāki pasaules gudrie teikuši, ka mūzika
ir tas skaistākais, kas uz pasaules
ir. Es arī tā domāju, un tāpēc man
likās pašsaprotami, ka maniem
bērniem tā jāapgūst. Bet tagad es
domāju, ka darītu citādi. Rasa
pabeidza Dārziņus (Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola), viņa bija
talantīga un godprātīga skolniece, bet… man grūti noformulēt… Dārziņos nebija, piemēram,
zīmēšanas... vēl citu priekšmetu...
Kaut arī meita, es uzskatu, ir

patiešām laba mūziķe, mani neatstāj sajūta, ka esmu viņu it kā
programmējusi uz to. Dēlu ne!
Juris arī iestājās Dārziņos, klarnetes klasē. Kā gan citādi! Jau pēc
pāris dienām man zvanīja speciālitātes skolotājs un teica, ka priecājas par to, ka dēls ir iestājies, jo
jūtams, ka Jurim ir talants. Tomēr
dēls nomācījās pāris gadus, tad
pārgāja uz Vācu ģimnaziju, bet
mūziku turpināja apgūt Jurjānskolā (Pāvula Jurjāna mūzikas
skola). Galu galā Juris izstudēja
jurisprudenci. Man nav tāda sajūta, ka būtu viņam kaut ko ieprogrammējusi. Gribu pateikt, ka
vajag bērniem pašiem arī atstāt
kādu izvēles iespēju.

Tu pati spēlē vairākus mūzikas instrumentus, to var redzēt
gan vairākās Nacionālā teātra
izrādēs, gan dažādos pasākumos, kur tu piedalies. Kādu instrumentu tu apguvi mūzikas
skolā?
Es mācījos klavieŗspēli, mūzikas skolā mācījos arī oboju.
Akordeonu es apguvu pašmācības ceļā. Tad tēvam kaut kas tur
orķestrī notika, un es viņam gāju
palīgā. Spēlēju arī tenoru un baritonu (metalla pūšamie instrumenti). Vēlāk tāds Horsta kungs
no tēta orķestŗa uzdāvināja man
trompeti. Tad iemācījos spēlēt
arī to.
Pieci instrumenti! Apbrīnojami!
Jā, man patīk apgūt mūzikas
instrumentus. Bet es ar baltu
skaudību skatos, kā tu spēlē
kokli. Kokli es nemāku.
Bet es nemāku oboju, arī
trompeti un baritonu, un tenoru arī ne.
Tas jau nav nekas tāds…! Es
vienkārši varu aiziet uz koncertu
un novērtēt, cik labi mūziķis
spēlē, piemēram, oboju. Tas ir kā
salīdzinājums ar lielo maratonu.
Citi noskrien simt kilometrus,
bet es varu teikt – simt metrus es
ar jums tīri labi varu noskriet
kopā. Bet mana darbā gan tas ir
atbalsts. Pazīstu notis, varu mūzikālos gabalus, kad vajag, samācīties pati, nav jāskrien prasīt
palīdzība. Lasīt notis – tas ir tas

elementārais, to nu katram vajadzētu prast.
Mūsu bērnībā bija pierasts,
ka meitenes spēlē klavieres,
vijoli, kokli, dažreiz akordeonu. Neko, izņemot flautu, taču
nepūta. Bet tu – oboju! Kā
apkārtējie uz to reaģēja? Tevi
neapcēla?
Es mazliet novirzīšos no tava
jautājuma. Es domāju, ka arī mūzikas instrumentu uzbūve ir ļoti
pilnveidojusies. Satiku nesen paziņas no viena orķestŗa un palūdzu, lai ļauj iepūst trompetē. Kas
tā bija par baudu!!! “Manā laikā”
tas bija fiziski smagi. Kā tie instrumenti ir mainījušies! Es domāju, ka arī tāpēc tagad meitenes
var vairāk pūst. Bet par to apcelšanu… Nē, nekas tāds nebija.
Es jau biju kopā ar savu tēvu.
Vienīgi – man kaut kā negribējās
rādīties acīs saviem mūzikas
skolotājiem.
Tu saki – tēvam bija savs
orķestris… Viņš to vadīja?
Nu kā…! Tajā laikā, septiņdesmito gadu beigās, jau nebija
nekādu sintezātoru! Kad tie
parādījās?? Bija tikai akustiskie
instrumenti. Un, kad vajadzēja
spēlēt svarīgos dzīves notikumos – kāzās, bērēs, jubilejās…
Bija tādas kapelas, orķestrīši…
Kaut gan zinu, ka ir bijušas kāzas,
kur spēlējuši desmit pūtēji. Tā,
lai būtu kārtīga balle! Bija jau arī
vēl zaļumballes.
Tavs tēvs turpinājis tava vectēva tradiciju – viņš taču arī
vadīja kapelu. Vai vari pateikt,
kāpēc šodien cilvēkiem būtu
jādzied? Var taču ieslēgt radio,
kaut vai telefonā atrast mūziku,
kas patīk...
Jā, man ir atbilde – jādzied tāpēc, ka jādzied… Nu, piemēram,
kad cilvēki iet uz baznīcu, ir
dievvārdi un ir liturģija. Tā ir tā
senākā forma. Nebija pat vēl
sprediķa. Un šajā procesā, var
saukt to par garīgo vertikāli vai
kā citādāk, kā mēs atveramies
garīgi un attīrām savas dvēseles.
Dziedot, manuprāt, mēs arī atveram sevi vertikālei – mēs ziedam, mēs uzplaukstam. Mēs varam katru rītu piecelties, paēst
brokastis, iet uz darbu, nostrādāt,
nākt mājās, atkal paēst, paskatīties televizoru, iet gulēt. Un no
rīta atkal tas pats… Bet dziedāšana… manuprāt, caur to mēs
svētījam savu dzīvi. Tas ir kaut
kas dievišķs. Un tas nav svarīgi,
kāds žanrs vai stils. Vai dziedam
tautasdziesmu, vai operas āriju,
vai korī…
Vai tev ir sava mīļākā dziesma? Tāda, ko t u gribētu dziedāt
kādā sev svarīgā brīdī, vai, ja
tev bērni palūgtu vai skatītāji…
Jā, ir gan… Bet tā ir tik skumja,
ka es gribētu mainīt… Tā ir ļoti
pazīstama tautasdziesma – Ja,
jūriņa, tu man dotu. Tā ir, manā
izpratnē, viena no visskaistākajām
dziesmām. Nevar jau tā teikt –
vismīļākā, kas dzīvē vispār var
būt vismīļākais? Bet tā ir viena
no manām vismīļākajām dziesmām.
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AGNIJA LESNIČENOKA
Mākslinieks, kuŗš piederēja pie
leģendārās mākslinieku paaudzes, kam 20. gadsimta sākumā
piedēvējami nopelni latviešu
modernās mākslas garīgā profila
veidošanā. Lai gan skolojies Pēterpilī, atgriežoties pēc mākslas
studijām dzimtenē, viņš turpināja meklēt jaunus izteiksmes veidus un formas, kas stiprināja ne
tikai viņa individuālo “rokrakstu”, bet vienlaikus arī iedīgļus
latviskās mentālitātes izkopšanā
latviešu mākslā. Vidberga sirds
piederēja grafikai, un tai viņš palika uzticīgs līdz pat mūža beigām. Melnbaltās krāsas burvība,
līnijas izteiksmība un grācija ir
tās īpašības, ko iemieso Vidberga
darbi. Savukārt pats Vidbergs bijis prāta cilvēks, kas daudz nerunāja, bet darīja, un, ja viņš ķērās
pie kāda darba, tad darīja to cītīgi līdz galam. Pēc savas pārliecības un dzīves stila bijis izteikts
vakareiropietis. Lai gan mākslinieka mūžs noslēdzās pirms vairākām desmitgadēm, viņa darbi
un personība joprojām spēj runāt ar mums, tostarp caur viņa
ģimenes dāvinātajām radošās
darbības liecībām Latvijas Valsts
archīvam, tajās ietilpst grāmatas
ar Vidberga illustrācijām, zīmējumi, vēstules, avīžu raksti, dažādi sakrāti materiāli par latviešu
mākslu, fotografijas un citi dokumenti.
Sigismunds Vidbergs dzimis
1890. gada 10. maijā Jelgavā pilsētas valdes grāmatveža Jāņa Vidberga un viņa sievas Elizabetes
ģimenē. Vidbergu ģimene bijusi
apdāvināta dažādās mākslās,
kā, piemēram, Sigismunds kopā
ar brāļiem un māsām, pateicoties
mātes klavieŗspēles prasmēm,
nodevušies klavieŗstundām, savukārt tēvs Jānis brīvo laiku veltīja teātŗa spēlei.
Jaunais Sigismunds sākotnēji,
ģimenes mudināts, mācījās Jelgavas reālskolā apgūstot inženieŗa
profesiju, bet, saprotot, ka matemātika un ģeometrija nav viņa
priekšmeti, Sigismunds nolēma,
ka vēlas kļūt par mākslinieku,
tāpēc 1908. gadā devās uz toreizējo daudzu latviešu jaunekļu
pilsētu Pēterpili un iestājās barona Štiglica mākslas skolā. Sākotnēji Vidbergs studēja stikla glezniecību, taču ar laiku viņa uzmanību piesaistīja modernā grafika, kas pakāpeniski attīstīja
viņā zīmētāja un grafiķa spējas.
Mācības ilga līdz 1915. gadam,
un skolu Vidbergs beidzis ar īpašu apbalvojumu – stipendiju
ārzemju studiju ceļojumam uz
gadu, taču stipendiju kaŗa dēļ
izmantot nevarēja, un ceļojums
uz iecerēto Franciju biju atliekams uz labākiem laikiem. Kompensācijai skola viņu paturēja
pedagoģiskajam darbam turpat,
ļaujot mācīt zīmēšanu. Vēlākais
kaŗa laiks un Oktobra revolūcija
Vidbergu uz dažiem gadiem atrāva no mākslas, toties tika nodibināta ģimenes dzīve kopā ar
latvieti Līnu, dzimušu Seikstuli,
1918.gadā ģimenē ienāca dēls
Nino. Piedzīvot nācies arī iesaukšanu Sarkanajā armijā, 2 gadus
pavadot lidotāju eskadriļā. Kad
1921. gadā Latvija ar Padomju
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Latvijas Valsts archīva dzīlēs.
Melnbaltās mākslas virtuozs Sigismunds Vidbergs
Savienību parakstīja miera līgumu, tas deva gaidīto iespēju
atgriezties dzimtenē.
Jau atgriešanās gadā Vidbergs
kā izskolojies un savu mākslas
pamatu radījis mākslinieks sarīkoja savu pirmo patstāvīgo izstādi dzimtenē Latvijas telegrāfa
aģentūras mākslas salonā. No
simt izstādītiem darbiem desmit
pat ieguvis Valsts mākslas mūzejs. Vidbergs pārliecinoši reprezentēja savu izveidoto stilu –iz-

nālā HO-HO 1923. un 1924. gadā, bet no 1926. līdz 1928. gadam
Illustrētajā Žurnālā. Līdztekus
no 1924. līdz 1929. gadam bija
dalībnieks porcelāna fabrikā
Baltars. No 1933. gada bija Rīgas
Mākslas mūzeja grafiskā kabineta vadītājs, bet no 1940. līdz
1941. gadam darbojās Latvijas
Mākslas akadēmijā kā docents
grafikas darbnīcā.
1944. gadā Vidbergs ar ģimeni
devās trimdā un ražīgi centās

“Ceļinieki” no cikla “Sāpju ceļš”, tapis Eslingenā 1947. gadā //
Foto: Latvijas Valsts archīvs

Sigismunds Vidbergs sev raksturīgā pozā ar cigareti // Foto:
Latvijas Valsts archīvs

Sigismunda Vidberga darbarīki
// Foto: Latvijas Valsts arhīvs

Sigismunda Vidberga personālizstādes atklāšana 1955. gada 16. oktobrī mākslas galerijā “French
Art Center” Manhatanā, Ņujorkā // Foto: Latvijas Valsts archīvs

smalcinātas spalvas zīmējuma
līnijas un švīkojuma techniku,
komponējot melnbaltos laukumus, tādējādi nereti panākot
glezniecisku efektu.
1925. gadā Parīzes starptautiskajā mākslas izstādē Vidbergs
saņēma savu pirmo starptautisko atzinību – zelta medaļu par
porcelāna šķīvju apgleznojumiem. 1926. gadā mākslinieks sarīkoja savu otro patstāvīgo izstādi, jau ar 145 darbiem. Tajā viņš
parādījās kā pašapzinīgs līniju,
plankumu un svītru virtuozs.
Darba gaitas Vidbergs aizvadīja,
būdams redaktors satīriskajā žur-

turpināt savu darbu. Vācijā Eslingenā tapuši jaunu zīmējumu
cikli, bieži saistīti ar dzimtās zemes atstāšanu un kaŗa traģēdiju,
nesot grafiski izteiktu tautas likteņstāstu, kā, piemēram, “Sāpju
ceļš”. Radās arī iespēja piedalīties izstādēs, tostarp Starptautiskās bēgļu organizācijas rīkotajās mākslas izstādēs. 1949. gadā
Vidbergs ar ģimeni izmantoja
izdevību izceļot uz ASV, apmetoties Bruklinā, Ņujorkā, bet vēlākajos gados viņš pārcēlās uz
Ņūdžersiju.
Sākuma gadi ASV nebija viegli.
Sākotnēji varēja iztikt tikai no

gadījuma darbiem, illustrējot
stāstus amerikāņu žurnāliem un
gatavojot kaklasaišu audumu zīmējumus. Nostabilizējoties Vidbergs iekārtojās darbā firmā
“M. Lovenšteins” (M. Lowenstein)
Ņujorkā, kur bija viens no audumu zīmējumu māksliniekiem,
kuŗu uzdevums bija sagādāt firmai vīriešu pidžamu un kreklu
audumu musturu zīmējumus.
Savukārt katrs brīvais brīdis tika
izmantots jaunu mākslas darbu
radīšanai un iesaistei vietējo latviešu kultūras dzīvē. Vidbergam
ASV bijušas vairākas patstāvīgas
izstādes un piedalīšanās Ame-

rikas latviešu apvienības, Dziesmu svētku un citu grupu izkārtotās izstādēs.
Publicists un mākslas kritiķis
Hugo Vītols 1965. gadā rakstījis:
“Reti kāds mākslinieks ar tik
skopiem līdzekļiem – ar melnā
tušā iemērktu spalvu vien – spējis panākt tik daudz, cik panācis
Vidbergs.” Mākslinieka roka vienmēr spējusi uzburt smalkas kompozicijas, kur nav nevienas liekas
līnijas, neviena lieka punkta.
Tikai tāds darbs Vidberga vērtējumā bija labs. Viņa darbi 50 neatkarīga mākslinieka darbības
gados ietvēruši ne tikai latviešu
tautas ciešanu un vēstures notikumu ainas, bet arī lielpilsētas
namu architektoniku, Latvijas
lauku ainavas, sengrieķu mītus
u.c. Vidbergs dēvēts par erotiķi
mākslā, jo daudz darbu veltīti
kailu ķermeņu, īpaši sieviešu,
attēlošanai, taču viņš nav bijis
seksuāli motivēts, drīzāk jutīgs
pret skaistumu. Vidbergs rādīja
kailu ķermeni ne tāpēc, ka būtu
seksuāls, bet tāpēc, ka tas ir
skaists. Vidbergs savu radošo
garu bieži ieguva lielpilsētas
gaisotnē, vai vērojot dabu un
apkārtni, bet, ja bija jāstrādā pie
vēsturiska satura darbiem, tad
cītīgi studējis attiecīgo laikmetu
un vietu visos sīkumos, kā, piemēram, radot ciklus “1905. gada
13. janvāris”, “Bermontiāde”, “Baigais gads” u.c.
Arī latviešu grāmata, kas dzimusi gan brīvajā Latvijā, gan
trimdā, ir pateicīga māksliniekam, jo ar savām illustrācijām
viņš modernā garā izdaiļojis lielāku skaitu grāmatu un periodisku izdevumu. Savā dzīvē Vidbergs illustrējis ap 64 grāmatām, vairākas mākslinieciski iekārtojis, zīmējis ap 200 vāku un
darinājis pāri par 100 grāmatzīmju. Mākslinieka darbu klāstam vēl pieder stikla vitrāžas,
apgleznoti porcelāna darbi, plakāti, portreti, karikatūras, atzinības raksti, kostīmu un dekorāciju meti baletiem un operām.
Simtiem darbu bijuši izstādīti
ap 40 izstādēs.
Mākslinieks aizgājis Mūžībā
1970. gada 31. janvārī Riveredžā
Ņūdžersijā, apbedīts Katskiļu latviešu kapos.
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Jūnijs un jūlijs Latvijas vēsturē

VALIJA BERKINA
Glabājot siltā atmiņā valstiskās
neatkarīgās laikus, daudziem latviešiem Latvijā un plašajā pasaulē
tomēr šķita, ka valsts okupācija
būs teju mūžīga. Lai gan tautieši
Amerikā, Vācijā, Austrālijā un citviet ar savām akcijām, vēršoties
pēc atbalsta pie mītnes valdībām,
neatlaidīgi “drupināja” šo nolemtības sajūtu arī Latvijā.
Tas bija liels stimuls Tēvzemē pašiem rīkoties kopējās lietas labā.
Ik pa laikam Rīgā un citās Latvijas
pilsētās parādījās mastos uzvilkti
patriotu līdz šim rūpīgi glabātie
neatkarīgās Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi. Liepājā 1986.gada
jūnijā tika nodibināta cilvēktiesību aizstāvības grupa Helsinki-86.
Uz ārzemēm tiek nosūtīta 17 personu protesta vēstule pret PSRS
un Latvijas komūnistu partiju, kā
arī Helsinki-86 dibināšanas dokumenti, kas izraisa plašu rezonanci.
1987. gada 14. jūnijā tā ar jauniešiem latviešu tautas tērpos Evu
Bitenieci un Rolandu Silaraupu
priekšgalā rīkoja ziedu nolikšanas
ceremoniju komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņai pie Brīvības
pieminekļa Rīgā.
Tautas aktīvitātes tika pamanītas arī atbilstošos “orgānos”. Lai
nemieri neizplatītos “kā sērga pa
visu Latviju”, 1988. gada 14. jūnijā
notika pirmais valdības un kompartijas oficiāli(!) atļautais mītiņš
komūnistiskā genocīda upuŗu
piemiņai pie Brīvības pieminekļa,
kur pirmo reizi plīvoja arī neatkarīgās Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs, kuŗu augstu virs galvas bija pacēlis Konstantīns Pu-

1988. gada 14. jūnijā Rīgā, godinot 1941. gada 14. jūnijā komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņu,
notika gājiens no Brīvības pieminekļa līdz Brāļu kapiem, kuŗā pirmo reizi pēc okupācijas 48 gadiem
atkal plīvoja sarkanbaltsarkanais karogs. Šis brīdis uzskatāms par Latvijas tautas Atmodas sākumu
// Foto: Gunārs Birkmanis

purs. Viņš bija 24 gadus vecs latviešu polītologs, vēsturnieks, valodnieks un patriots, kuŗa drosme
pulcināja tūkstošiem cilvēku doties pie Brīvības pieminekļa.
Pēc uzrunām Konstantīns Pupurs, Latvijas karogam plīvojot
vējā, aizrāva ļaudis sev līdzi tālāk
pa Brīvības ielu – Esplanādi –
Miera ielu līdz Brāļu kapiem, kur
tika nolikti ziedi. Latvijā notikušais
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Līmeniski. 4. Senatnīga vecfranču tautasdziesma. 7. Norma.
8. Tilpuma mērvienība angļu
mēru sistēmā. 9. Konditorejas izstrādājumi. 10. Taisnīgās tiesas
dieviete sengrieķu mītoloģijā.
11. Pilsēta Vidzemē. 13. Satrunējuši koka gabali. 18. Cilindrisks
kartona vai metalla aizsargapvalks. 21. Auduma krāsošanas paņēmiens. 23. Pilsēta Vācijas ziemeļos. 24. Ekvadoras galvaspilsēta. 25. Ķite. 26. Mali galvaspil-

izraisīja plašu atsaucību visā Padomju Savienībā un ārvalstīs.
Tajā pašā gadā no 10. līdz 17.
jūlijam Rīgā oficiāli paredzētais
Starptautiskais folkloras festivāls
“BALTICA-1988”, kuŗā pulcējās
folkloristi arī no Igaunijas un Lietuvas, noritēja zem visu trīs Baltijas valstu nacionālajiem karogiem. Festivāla krāšņais akcents
bija ciemiņi no ārvalstīm – folk-
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2020. gada 23. maijs – 29. maijs

sēta. 28. Tropu vētra. 29. Dzīvojamās telpas. 34. Nevarīgas. 35.
Amazones pieteka. 37. Liela ķirzaka. 38. Sena strauja spāņu tautas deja. 39. Īsi viegla, jautra satura priekšnesumi. 40. Indīga čūska. 41. Nelieli skulpturāli veidojumi.
Stateniski. 1. Neapstrādāta aramzeme. 2. Apdzīvota vieta Alūksnes novadā. 3. Periodiskie izdevumi. 4. Papagaiļu kārtas putni.
5. Ūdens gars Vēdu mītoloģijā.

6. Stumbrs ar diviem žuburiem. 12. Pilsēta Somijas
dienvidrietumos. 14. Decimāllogaritma daļa aiz komata.
15. Aptaujas lapas. 16. Daļas,
ko atsevišķi dalībnieki iegulda kopējā pasākumā. 17.
Būvkonstrukcijas. 19. Seno
grieķu un romiešu rēķinu
galdiņš. 20. Vēsturisks novads Zviedrijas dienvidos.
22. Salaspils valdnieks 13. gs.
23. Latviešu gleznotāja Kokles vārds. 27. Ilggadīgs dreifējošs jūras ledus polārajos
ūdens baseinos. 30. Kreklam
līdzīgs seno romiešu apģērba
gabals. 31. Suņu šķirne. 32.
Mērkaķu apakšdzimtas pērtiķis. 33. Telpa lidaparātu novietošanai un remontam. 35.
Rīgas pilsētas daļa. 36. Amariļļu dzimtas augi ar biezām,
gaļīgām lapām.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 18) atrisinājums
Līmeniski. 1. Avizo. 4.
Agora. 6. Slaidas. 7. Klausīt.
8. Plekste. 10. Pastnieks. 13.
Alabama. 15. Statuss. 17.
Špaga. 19. Veronika. 20.
Avantūra. 21. Stati. 23. Sekunde.
26. Kariess. 29. Redingots. 30.
Sentimo. 31. Tērvete. 32. Netikle.
33. Akūti. 34. Snobs.
Stateniski. 1. Abatija. 2. Ostrava. 3. Tirānija. 4. Aspekts. 5. Atstatu. 7. Koala. 9. Erots. 11. Karantīna. 12. Kalendārs. 14. Lapegle. 16. Svarīgs. 17. Špats. 18.
Asari. 22. Arenskis. 23. Steks. 24.
Kalenda. 25. Eleroni. 26. Katetes.
27. Emiters. 28. Svēte.

loristu kopa “Kolibri” no Amerikas (Laura Padega, amerikāniete
Pamela Ambrozi, Anita Kuprisa,
Līga Aldiņa, Imants Mežaraups,
Juris Broks, Mārtiņš Aldiņš, Pēteris Aldiņš), folkloras kopa “Vilcējas” (vadītāja Silvija Stroda) no
Zviedrijas, folkloras ansambļi no
Somijas, Polijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Spānijas, Bulgārijas, Vācijas,
Baškīrijas Krievijā un citi ar skanīgām balsīm un dančiem piedalījās sarīkojumos Doma laukumā, Vecrīgā, Sporta pilī Rīgā, Siguldā, Dainu kalnā, Cēsīs, Priekuļu kultūras namā un citviet.
Zviedrijas kopas “Vilcējas” dalībnieces stāstīja, ka ceļā no Tallinas uz Rīgu, atbilstoši folkloristu
garam, izdziedājušas gaŗām slīdošajā ainavā redzēto – “Gotiņ,
manu raibaliņ”, “Rikšiem bērīt’ es
palaidu” un citas. Šķiet, Latvijā
ne katrs spētu izdziedāt tik lielu
tautasdziesmu pūru.
Savukārt “Kolibri” no Amerikas iedvesmotājs bijis komponists
Andrejs Jansons. Izskanēja arī talantīgo dalībnieku Imanta Mežaraupa “Sērdienīte”, Anitas Kuprisas “Ģērbies saule, sudrabota”, Mārtiņa Aldiņa “Putna dziesmas”, Pēteŗa Aldiņa “Čigāna dziesma” un
citas.
Ārvalstīs dzīvojošo tautiešu devums Latvijai valstiskās neatkarības 30 gados ir nenovērtējams.
Simtiem latviešu jauniešu ir izstudējuši augstskolās, pateicoties
Viļa un Martas Vītolu izveidotajam Vītolu fondam, Daugavas
Vanagiem visā pasaulē u. c.
Taču šajos 30 gados ir zaudēti
daudzi talantīgi tautieši, kuŗi
snieguši lielu atbalstu, bieži ciemojušies Latvijā, bet ir jau aizsaukti
Mūžībā. Apsveicami, ka vietējos
mūzejos, kā, piemēram, Aknīstes
novadā, ilggadējā vadītāja Olga
Vabeļa iekārtojusi īpašu stūrīti
saviem novadniekiem. Bieži viesi
Aknīstes pilsētā ir bijuši Barbara
un Ojārs Brūveri no Amerikas,
Floridā, kuŗu pirmais ceļš allaž
ved uz vietējo Tuņķeļu kapsētu,
kur atdusas viņa vecāki un vecvecāki. Šeit ir mūža mājas senajai
un kuplajai Mežaraupu dzimtai,

kuŗas atzari ir izkaisīti plašajā
pasaulē. 1996. gada 13. decembrī
Latviju sasniedza skumja ziņa
no Amerikas, ka dzīves gaitas 72
gadu vecumā beigušās sporta
žurnālistam Imantam Mežaraupam, kuŗš dzimis Aknīstes “Brūveros”. Mācījies Aknīstes pamatskolā (tagad vidusskola), Daugavpils valsts ģimnazijā, Ilūkstes ģimnazijā. 1944. gadā mobilizēts latviešu leģionā. 1944. gada decembrī Kurzemē ievainots. Kaŗam
beidzoties, viņam izdevies veiksmīgi nonākt Amerikā, Filadelfijā.
Rosīgi darbojies arī Daugavas
Vanagos. Paiet gadi, un tad vasaras
saulgriežu laikā, pirms pašiem
2013. gada Vispārējiem dziesmu
svētkiem Rīgā, 54 gadu vecumā
Mūžībā tika aizsaukts arī viņa
talantīgais dēls komponists, diriģents Imants Ainārs Mežaraups.
Pirms tam viņš guvis klausītāju
atsaucību koncertos un festivālos
ASV, Kanadā, Austrālijā un Eiropā, notikuši viņa autorkoncerti
Rīgā, Filadelfijā un Ņujorkā.
Imants bijis vairāku starptautisku
konkursu laureāts ASV (Ņujorkā,
Filadelfijā, Vaiomingā), Italijā (Romā)unNīderlandē(Amsterdamā).
Šķiet, vēl nesen Imants Mežaraups ar “Kolibri” no Amerikas
kopā ar citiem talantīgajiem dalībniekiem gavilēja folkloras festivā-lā “BALTICA-1988” Rīgā, kur
izskanēja arī viņa komponētā
“Sērdienītes dziesma”. Iespējams,
tad bija sasmēlies tik daudz pozitīvo emociju un prieka, kas ietekmēja vēlmi pārcelties uz dzīvi
Latvijā. Un patiešām, 1996. gadā
jau ir Latvijā kā mācībspēks Mūzikas akadēmijā un Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā. Pēc četriem gadiem Imants tomēr atgriežas Amerikā. 1999. gadā tika uzņemts Latvijas Komponistu savienībā. 2012. gada augustā atkal ir
Latvijā un strādā Rīgas Doma
koŗa skolā, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijā, Talsu mūzikas skolā un Talsu evaņģeliski luteriskajā draudzē par
koŗa “Amenda” diriģentu (līdz
2011. gadam), ir komponists, koŗmeistars un ērģelnieks vienā personā. 2012. gadā Imantam Mežaraupam piešķirta Autortiesību
bezgalības balva par skaņdarbu
Musica arcuata stīgu orķestrim.
“Piedod, ka mēs nespējām tevi
toreiz tā līdz galam novērtēt un
ka nespējām arī tev palīdzēt! Tas
ir dīvaini, ka cilvēkus vairāk novērtējam tieši tad, kad viņu vairs
nav. Esmu pateicīgs par brīžiem,
kuŗos esmu varējis būt kopā ar
Imantu,” tā teica Talsu evaņģeliski
luteriskās draudzes mācītājs Māris
Ludviks, kad notika Luānas Loinertes grāmatas “Filadelfija. Imants
Mežaraups – dzīvē un mūzikā” atvēršanas svētki. 2018. gada 10. oktobrī, godinot Imantu Mežaraupu
(1958–2013) viņa 60 gadu jubilejā,
Latvijas Radio 1. studijā un Latvijas Radio 3 “Klasika” tiešraidē izskanēja viņa kameŗmūzikas koncerts. Katru gadu arī Aknīstes novadā notiek viņam veltīti piemiņas pasākumi, jo Imantam mūžamāja nu ir atrodas Tuņķeļu kapos
pie viņa dzimtas.
Tā arī citviet tiek godināti latviešu patrioti, kuŗi ar savu darbu,
talantu un pilsonisko stāju ir
veicinājuši neatkarības atgūšanu
Latvijā 1990. gadā.
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Rīgas maratons
pārcelts uz
oktobri
“Rimi” Rīgas maratons pārcelts uz 10. un 11. oktobri, informē sacensību rīkotāji. 30. Rīgas
maratonam un tā saistītajiem
pasākumiem bija jānotiek 16.
un 17. maijā, taču marta beigās
skrējiens tika pārcelts uz nenoteiktu laiku.10. oktobrī plānota
Bērnu diena un Ģimeņu skrējiens, savukārt 11. oktobrī norisināsies maratona, pusmaratona,
10 kilometru un sešu kilometru
skrējieni. Atkarībā no valstī
noteiktajiem ierobežojumiem,
dalībnieki skries, pieskaņojoties
jaunajai realitātei, vai virtuāli,
norāda pasākuma rīkotāji. “Nav
iespējams prognozēt, kāda būs
pandēmijas izplatības attīstība
un noteiktie ierobežojumi rudenī, tomēr esam pieņēmuši
lēmumu šogad skriet 10. un 11.
oktobrī,” komentē Rīgas maratona direktors Aigars Nords.

Aigars Nords

“Ja ierobežojumi būs pilnībā
atcelti, Rīgas maratons notiks ar
jubilejas maratonam atbilstošu
vērienu. Ja ierobežojumi būs
spēkā, adaptēsimies, ieviešot
radošus jauninājumus, kas jubilejas maratonam ļaus bez aizķeršanās noritēt, ievērojot epidemiologu norādījumus. Pirmo
reizi pasākuma vēsturē maratons varētu notikt arī virtuāli,
dalībniekiem piedāvājot iespēju
distanci noskriet individuāli,
distanci un laiku fiksējot īpaši
sagatavotā aplikācijā.”
Dalībniekiem, kuŗi jau reģistrējušies 2020. gada pasākumam, nevarēs piedalīties jaunajos maratona norises datumos,
Rīgas maratona organizātori
sarūpējuši iespēju pārcelt savu
dalību uz 2021. gadu vai pārreģistrēt savu dalību uz cita skrējēja vārda. Līdz 12. jūnijam šādu

iespēju organizātori piedāvā
bez maksas. Virtuālā maratona
gadījumā, distances un rezultātus fiksēt varēs skriešanas
aplikācijās, viedtālruņos un pulsometros, savukārt, īpaša Rīgas
maratona vietne rezultātus apkopos un uzvarētājus noteiks
automātiski. Organizātori joprojām cer, ka ierobežojumi lielajiem pasākumiem tiks pilnībā
atcelti laicīgi, lai maratons 10.
un11. oktobrī noritētu kā katru
gadu – ar kopīgu startu šoreiz
pie Brīvības pieminekļa un
finišu Krastmalā. Ja, savukārt,
saglabāsies ierobežojumi, dalībnieku drošībai organizātori
neizslēdz dalītos startus un dalībnieku dalīšanu “viļņos”, virtuālo maratonu un vai tā saucamo hibrīdpasākumu, kas ļautu
ievērot distancēšanos. Maratons
Rīgā notiek kopš 1991. gada.
2019. gadā pasākums pulcēja 38
398 dalībniekus, tai skaitā 4632
ārvalstniekus no 82 pasaules
valstīm un teju 13 000 bērnu
“Rimi” Bērnu dienas” ietvaros.
Sarīkojums atkārtoti saņēmis
prestižo World Athletics Zelta
kvalitātes zīmi. 2020. gada sezonas rudens kalendārs skrējējiem būs gana blīvs. 11. oktobrī
iecerēts arī Čikāgas maratons, kas
norisinās prestižā World Marathon Majors seriāla ietvaros.

NBA basketbolisti
apliecina vēlmi
atsākt sezonu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāju organizācijas veiktajā aptaujā pārliecinoši lielākā basketbolistu daļa
apliecināja vēlmi atbalstīt sezonas atsākšanu pandēmijas apstākļos, ja būs iespēja to paveikt
droši, trešdien vēstīja aģentūra
AP.
NBA Spēlētāju asociācijas
(NBAPA) neoficiālajā aptaujā
basketbolisti norādīja, ka vēlas
aizvadīt ne vien izslēgšanas turnīru, bet vismaz daļēji arī regulāro sezonu. Precīzi aptaujas
dati nav zināmi un nav skaidrs,
cik daudz spēlētāju tajā piedalījās. NBAPA noliedza, ka būtu
veikusi oficiālu spēlētāju aptauju.
Lai atsāktu sezonu, ir jānovērš
vairāki šķēršļi, tostarp intensīvi
jāveic koronavīrusa testi spēlētājiem un personālam. NBA vadība iepriekš apsprieda iespēju
atsākt sezonu, aizvadot spēles

vietis NHL laukumos bija izcilais uzbrucējs Helmuts Balderis, bet līdz šim pēdējais debitants bija vārtsargs Matīss Kivlenieks. Nav pamata domāt, ka
Latvijas hokejisti apstāsies tiekties uz NHL un nākamajās
latviešu skaits hokeja
Latvijas hokejisti sezonās
Mekā pieaugs. Laikā, kad viss
vērtējumu tabulās pasaules sports ir apturēts koronavīrusa izraisītās slimības
Nacionālajā
hokeja
līgā portāls Delfi piedāvā savu ver(NHL), kas spēles līmeņa un siju par TOP 10 labākajiem
atalgojuma ziņā ir pasaules spē- spēlētājiem NHL.
cīgākais čempionāts šajā sporta
veidā, spēlējuši 25 spēlētāji no
(Turpināts 20. lpp.)
Latvijas, un vairāki hokejisti atstājuši savas pēdas līgas vēsturē
līdz pat šai dienai. Pirmais lat-

Sacensības, kā bija plānots,
vienā vai divās norises vietās,
bet nekādi oficiāli lēmumi nav notiks Beļģijas pilsētas Deselas
pieņemti.
trasē. Pirmo reizi Eiropas
čempiona tituli tiks izcīnīti U23
vecuma grupās, kā arī komandu
braucienā.

Spriež par 2025.
gada Eiropas
čempionātu

Latvijas Basketbola savienība
(LBS) nosūtījusi apstiprinājuma
vēstuli Starptautiskajai basketbola federācijai (FIBA), ka tai
interesē 2025. gada Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem
rīkošana, portālam “Delfi” apstiprināja LBS prezidents Raimonds Vējonis. Basketbola sa- PĒRK
vienībai pienākusi vēstule no
FIBA par iespēju izrādīt interesi Mežus, cirsmas. Veic meža inrīkot 2025. gada čempionātu, ventarizācijas.
par ko savienības valde lēmusi Tālr. +371 27866653.
vienbalsīgi. Šādas apstiprinājuma vēstules nosūtīšana šobrīd
neparedz jebkādas papildus
saistības, norāda Vējonis.
“Mēs vēlamies saņemt turpmāko dokumentāciju, lai vērtētu FIBA prasības, čempionāta
izdevumus un to, kāds teorētiski
varētu būt budžets. Ja tas liktos
pievilcīgi, tam sekotu visas
valstī noteiktās procedūras,”
savienības prezidents atgādināja
par garo ceļu, kas būtu veicams
līdz čempionāta sarīkošanai.
Savukārt nākamais FIBA noteiktais termiņš, kad jau būtu
jāiesniedz dokumenti un jāiemaksā drošības nauda, pienāks
vien nākamgad.

Eiropas
čempionāts BMX
riteņbraukšanā –
oktobŗa sākumā
Eiropas Riteņbraukšanas savienība (UEC) paziņojusi par
Eiropas čempionāta BMX riteņbraukšanā pārcelšanu uz laiku
no 2. līdz 4. oktobrim, portālu
“Delfi” informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs Toms Markss.

Tālr: 973-746-3075

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston
Texas 77019
USA

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

Publicitātes attēls
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Astra Silvija Ozols Mūžībā
Šā gada 27. aprīlī Denverā,
Kolorado, Mūžībā aizgāja
Astra Silvija Ozols, dzimusi
1929. gada 30. septembrī
Rīgā. Viņa bija Andreja un
Amālijas Kārkliņu vecākā
meita. 1945. gadā, kad Padomju karaspēks okupēja
Latviju, viņa kopā ar ģimeni
devās bēgļu gaitās uz Vāciju,
kur apmetās Pārvietoto personu nometnē Memmingenā. 1950. gadā ģimene
emigrēja uz Amerikas Savienotajām Valstīm un caur
Bostonu (MA) nonāca
Springfīldā (OH), kur viņa
satika Ojāru K. Ozolu, savu
nākamo vīru.
Pirms laulībām viņa bija
jau beigusi praktizējošo
medmāsu skolu un strādāja
Springfīldas Mercy Hospital.

Astra un Ojārs salaulājās
1955. gada 10. septembrī
Springfīldā. Viņas visdārgākās atmiņas, ar kuŗām
viņa lepojās, saistās ar laiku,
kad viņa kā Savienoto Valstu
Armijas virsnieka sieva
dzīvoja dažādās pasaules
lielpilsētās un audzināja
savus četrus dēlus. Militārā
dzīvē viņa pavadīja divdesmit divus gadus tādās vietās
kā Fort Campbell,KY; Augsburg, Bamberg, Neu-Ulm,
Mannheim Vācijā un Virginia Beach, VA, pārvarēdama grūtības, audzinot
dēlus, kamēr vīrs neskaitāmas reizes atradās kaŗaspēka augstākā līmeņa kaujas apmācībās un aizjūras
militāro spēku izvietošanā
Dienvidkorejā, Libānā, Dien-

vidvjetnamā un citur. Kad
vīrs pensionējās no militārā
dienesta 1973. gadā, viņa ar
ģimeni pārcēlās uz Brumfīldu (Broomfield, CO), kur
viņas dēli, pateicoties mātes
atbalstam, ar labām sekmēm
pabeidza vidusskolu, visi
četri ieguva kolledžas gradus, mācījās arī klavieŗspēli.
Pēc Astras paliek un par
viņu skumst viņas māsa Rita
Spulgis un četri dēli – Ojārs
(Mickey), Raimonds, Viktors un Kārlis, astoņi mazbērni un vienpadsmit mazmazbērni. Viņa mīlēja kopt
savu dārzu, laipni uzņemt
viesus pie sevis mājās un
spēlēt bridžu ar draugiem.
Mēs vēlam Astrai mieru
debesīs kopā ar vīru un citiem
tuviniekiem un draugiem.

Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latviešu ev. lut.
apvienotā draudze seko noteikumiem un pašlaik nenotur
dievkalpojumus baznīcā, bet
arī mums nav nolemts datums,
kad dievnamu atkal atvērs.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un Youtube, atrodot kanālu Latviešu apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 AndrewsAve, Lakewood, OH 44107) Draudzes

Dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.:Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
dievk. Notieksvētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-4758106. Dr.pr. Kārlis Indriksons,
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā 10:00.
Otrajā svētdienā Dievk. angļu
valodā. Pensionāru saiets katru
otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Janis Ginters
tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
4144166157 Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
Dievk. sadraudzība.
DIEVKALPOJUMU paziņojumos: Mineapoles/St. Paulas
Latviešu lut. draudzē video dievkalpojumi notiek katru nedēļu,
un tiem var pieslēgties katrā
laikā, lietojot UTUBE.COM/
Latvian Lutheran Church of
Mpls/St. Paul. Paldies!
Montrealas latv. Trīsvienības
ev. lut. dr.: Trinity Latvian
Church (P.O. Box 39, Station
NDG, Montreal QC H4A 3P7),
tālr.: 514-992-9700.www.draudze.
org vai www.tervete.org Dievk.
vada dr. pr. Jānis Mateus un Vik.
Zvirgzds. tālr.: 5144812530, e-pasts:
prez@draudze.org. Dievkalpojumi Centrā.

SARĪKOJUMI/DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, precīzējot, vai paredzētie sarīkojumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338.
Uzmanību! Mainījusies biedrības Facebook lapa, lūdzam sekot
mūsu jaunajai lapai „Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL“.
Sīkāku infomāciju par pasākumiem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei Tel: 917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700.www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Francisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilandetālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.veilande@gmail.com. Katru otrdienu
plkst. 20:00 koŗa mēģinājums.
DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut.Trimdas dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-232- 5994,
pasts: bostonastrimdasdraudze@
gmail.com, tālr: 617-232-5994.
Māc. Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@gmail.

com. Runas stundas trešdienās
10:00 – 15:00. Dievk. notiek 11:00.
Dievk., 12:00 Bībeles stunda.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānasdr.:
(6551 W Montrose Ave, Chicago
IL 60634), tālr.: 773-725-3820;
E-pasts: cianasdraudze@gmail.
com;
www.facebook.com/Čikāgas-Ciānas-draudze255043897965234. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr. birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com
Čikāgas latv. ev.lut. Sv. Pēteŗa
dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek
svētdienās 10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr: (820
Ontario St, Oak Park, IL 60302).
Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
Dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev. lut.
dr.: (30623 W. Twelve Mile Road,
Farmington Hills, MI 48334).
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.comInfo:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-447-9050.
Dievk. notiek 14:00. Pēc Dievk.
visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev. lut.
dr.: baznīca (1927 Riverside Dr.,
Los Angeles CA 90039). Dievkal-

pojumi notiek plkst. 11:00
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W
Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi,
draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 6103532227.Māc.
Ieva Dzelzgalvis.
Grandrapidulatv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. 2740 Fuller
Ave NE, Grand Rapids MI 49505.
Tālr: 616-361-6003. Māc. prāv.
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010.
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī
10:00. Pēc Dievk. kafijas galds.

Precīzējums
Laika nr. 17, 5. lpp. bija publicēts šis foto, bet parakstā
“nokritusi” pēdējā fraze, tātad: Inga Eglītis-Francis turpina
apmeklēt baznīcu arī Coronavirus laikā, protams, ievērojot
drošības noteikumus – dievkalpojumā baznīcēni piedalās,
paliekot savās mašīnās.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 GatesAve, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-6381101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk.notiek 13:30.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street,
New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk.,
māc. Saliņš.
Ņujorkas draudzes valdes
2020. gada 10. marta lēmums:
Vīruss ir jau izplatījies Vestčesterā, Jonkeru baznīcas tuvumā. Jonkeros parasti pulcējas ne
tikai uz dievkalpojumiem, bet arī
uz skolu un koŗa mēģinājumiem.
Tādēļ ir risks, ka tie, kam nav
simptomu, varētu vīrusu nodot
vārīgākajai vecākai paaudzei.
Ročesterasev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church (1900
Westfall Rd, Rochester NY 14618).
Saginavaslatv. ev. lut. dr.: (128
N Elm Str, Saginava, MI 48602)
Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson,
mob. (269)2675330. Kontaktpersona MaryBeth Dzirnis, mob.
(989)781-1163. E pasts: dzirnis@
chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, seko kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk.
kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.

Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Dievkalpojumi un sarīkojumi
Sietlas latviešu centrā ir atcelti
līdz turpmākam.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.
St. Pētersburgaslatv. ev. lut.
dr.: Draudzes mācītājs Aivars
Pelds, par visiem neskaidriem
jautājumiem var griezties pie
mācītāja 727-368-0935.
Pašlaik Dievkalpkojumi un
Bībeles stundas ir atceltas.
Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā. tālr:
514-992-9700, www.draudze.org.
Māc. Zvirgzda tālr: 613-4003288, e-pasts:zvirgzds@me.com.
Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479865604,
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr.
pr. Kārlis A.Jansons, tālr.:
9053385613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr. vietn. Sibilla
Korule. Dāmu kom. pr. Maija
Sukse, tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr.pr. Dace Zalmane (tālr. 703/442-8458 un
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

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

Mūsu mīļā

VIJA MANGULIS,
dzim. BLUMFELDS
1932. gada 12. aprīlī Tukumā, Latvijā,
mirusi 2020. gada 16. aprīlī Hackettstown, N.J.
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek – un mirdz.

Par viņu sēro
BLUMFELDU UN TALBOTU ĢIMENES

Aizgājusi mūžībā mūsu mīļā

VIJA MANGULIS
Dzimusi 1932. gada 12. aprīlī,
mirusi 2020. gada 16. aprīlī

Skumjās un mīlestībā piemin
Viņa vairs nedzīvo sevī,
ILGA UN MINTAUTS CAUNE, AUSMA UN JURIS EPERMAŅI
bet draugos…
LITA UN INDULIS LAUZUMS, SILVIJA UN IGORS ŠTURMI
RITA GĀLE, IRĒNE KAMPARS, RŪTA RUDZĪTIS
INTA SAMS

Dieva mierā aizgājusi
mūsu mīļā dzīvesbiedre, mamma un omīte

BAIBA VANAGS
Dzimusi 1940. gada 8. decembrī Rīgā, Latvijā,
mūžībā aizsaukta 2020. gada 8. maijā Walnut Creek, Kalifornijā

Un jauks bij’ ceļš,
Ko visi kopā gājām.
Liels spožums pārklājies
Pār dienām tām...

Mīlestībā un dziļās skumjās
VĪRS JĀNIS, MEITA LAURA AR VĪRU ERVĪNU
MAZBĒRNI MARLĒNA UN MIKS

No mums šķīrusies ilggadīgā valdes locekle

RŪTA PRAULIŅA
Dzimusi 1928. gada 14. septembrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2020. gada 8. maijā Plymouth, Minesotā, ASV
Sirsnīgi viņu piemiņā paturēs
MINESOTAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBAS VALDE

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā filistre

IRĒNE OLSON,
dzim. BELEIČIKS

Dzimusi 1944. gada 24. februārī Tukumā,
mirusi 2020. gada 14. aprīlī Sietlā
Dziļās skumjās
KORP. DZINTRA VAŠINGTONĀ UN OREGONĀ
Dieviņ, iededz vakarzvaigzni,
Zemes bērns uz mājām iet…
Sāpju nasta viegla kļuva,
Dieva dārzos rozes zied.

Mūžībā aizgājusi

ASTRA SILVIJA OZOLS,
dzim. KĀRKLIŅA
Dzimusi 1929. gada 30. septembrī Rīgā,
mirusi 2020. gada 27. aprīlī Denverā, Kolorādo
Mīlestībā piemin
MĀSA RITA SPULGIS UN ČETRI DĒLI – OJĀRS (MICKEY)
RAIMONDS, VIKTORS UN KĀRLIS, ASTOŅI MAZBĒRNI
UN VIENPADSMIT MAZMAZBĒRNI
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LAIKS

2020. gada 23. maijs – 29. maijs

L A T V I J A S S P O R T I S T I L A T V I J Ā U N PA S A U L Ē
(Turpināts no 17. lpp.)
Pieminēšanas vērti ir: 10.
Kaspars Daugaviņš, 9. Teodors
Bļugers, 8. Raitis Ivanāns, 7.
Elvis Merzļikins, 6. Pēteris
Skudra, 5. Zemgus Girgensons,
4. Sergejs Žoltoks, 3. Kārlis
Skrastiņš, 2. Artūrs Irbe, 1. Sandis Ozoliņš.
***
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) aprīļa beigās paziņoja pēc saviem ieskatiem
Latvijas hokeja izlases visu
laiku labāko maiņu jeb sešus
labākos spēlētājus katrā pozicijā. “Sapņu komandas” sastāvā
tika iekļauti uzbrucēji Oļegs
Znaroks, Sergejs Žoltoks, Helmuts Balderis, aizsargi Sandis
Ozoliņš un Kārlis Skrastiņš,
vārtsargs Artūrs Irbe. Vai IIHF
izvēle ir nevainojama?
TVNET Sports redakcija kopā
ar hokeja guru Jāni Matuli un
pieredzējušo Latvijas Avīzes žurnālistu Ilmāru Stūrišku izveidoja savu “sapņu komandas”
sastāvu. Pieredzes bagātais hokeja apskatnieks Jānis Matulis
saka, ka Latvijas hokeja izlases
simboliskā sešnieka lieta ir
vienkārša un... sarežģīta. Ja ņemam vērā tikai spēlētāja meistarību vien, tad veidojas viens
sekstets, ja ņemam to, cik bieži
(un labi) viņš spēlējis Latvijas
izlasē, tad mazliet cits. Matuļa
sešnieks ir šāds:
Vārtsargs Artūrs Irbe; aizsargi
Kārlis Skrastiņš un Sandis Ozoliņš; uzbrucēji Aleksandrs Ņiživijs, Sergejs Žoltoks un Oļegs
Znaroks. Irbe kopā piedalījies
12 pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs un kvalifikācijas
turnīros, bet Masaļskim šis
cipars – 24, tajā skaitā četras
olimpiskās spēles, turklāt ar ļoti
līdzvērtīgu statistiku kā Irbem.
No aizsargiem Ozoliņš ir bijis
tikai trijos PČ, taču trijās OS un
trijos OS kvalifikācijas turnīros.
Skrastiņam šo lielo turnīru –
19, bet no aizsargiem raženākais
Rodrigo Laviņš – 22, kuŗš droši
vien minams kā trešais aizsargs.
„IIHF nosauktais uzbrucēju
trio – Balderis, Žoltoks, Znaroks
– man īsti nav pieņemams. Visu
cieņu, bet Helmuts Balderis
Latvijas izlasē aizvadījis tikai
divas spēles un īsti nekvalificējas
Latvijas izlases labāko trīs uzbrucēju pulkam. Žoltokam 6,
Znarokam – 7 lielie turnīri, bet
izlases līderis ar 25 turnīriem ir
Aleksandrs Ņiživijs. Ceturtais –
Leonīds Tambijevs, tālāk –
Aleksandrs
Beļavskis
un
Aleksandrs Kerčs.
Ilmārs Stūriška, Latvijas Avīzes žurnālists. Apmeklējis visus
pasaules čempionātus klātienē
kopš 2006. gada:
Vārtsargs Artūrs Irbe, aizsargi
– Sandis Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš, uzbrucēji – Helmuts Balderis, Sergejs Žoltoks, Kaspars
Daugaviņš. Latvijas hokeja visu
laiku labāko sešnieku izvēlēties
nav sarežģīti. Par pieciem spēlētājiem visu pasaka statistika
un sasniegumi, tādējādi faktiski
bez konkurences. Kā sesto lieku
Kasparu Daugaviņu, uzbrucēju,
kuŗam uz muguras uztetovēts
Latvijas ģerbonis un tas pasaka
visu par viņa attieksmi pret val-

sti un vēlmi pārstāvēt nacionālo
Pārbaudes spēlē
komandu. Tā vienmēr bijusi
gūst savus pirmos
maksimāla un bez aizbildinājumiem par līgumu un nākamo
vārtus
sezonu. Tāpēc arī izlases kapteinis. Universāls un gudrs uzLatvijas izlases futbolists Dābrucējs, pasaules čempionātos vis Ikaunieks pārbaudes spēlē
debitēja, vēl nesasniedzis piln- guvis vārtus, palīdzēdams savai
gadību.
komandai Zlīnas (Čechija)
Fastav izcīnīt uzvaru. Fastav
„Ražas” aizvadīja pārbaudes spēli ar
līgas komandu Trinec.
vērtēšana KHL otrās
Zlīnas vienība uzvarēja ar 3:1
Kontinentālā hokeja līga (1:1).
(KHL) paziņojusi galīgo vietu
sadalījumu 2019./2020. gada
sezonā. Rīgas Dinamo ierindota
23. vietā, nenosakot KHL
čempionu un Gagarina kausa
īpašnieku. Par Kontinentālās
hokeja līgas (KHL) aizvadītās
sezonas labāko hokejistu spēlētāju iekšējā balsojumā atzīts
Latvijas izlases uzbrucēja Mika
Indraša nu jau bijušais komandas biedrs Maskavas Dinamo Dāvis Ikaunieks (pa kreisi)
spīdeklis Vadims Šipačovs.
Ikaunieks guva spēles pirmos
vārtus, 1:0 panākdams spēles
sestajā minūtē. Tie viņam bija
pirmie vārti šī kluba sastāvā.
Otrajā puslaikā vēl divus precīzus raidījumus pievienoja
Antonins Fantišs. Zlīnas komandas galvenais treneris Bohumils Paniks šajā spēlē izmantoja 22 futbolistus, tos sadalot
divos vienpadsmitniekos. Ikaunieks spēlēja pirmajā puslaikā.
Ikauniekam sezona Čechijas
čempionātā atsāksies 23. maijā.
Turnīrs tiks atsākts ar Teplice un
Liberecas Slovan vienību dueli.
Fastav komanda līdz sezonas
Lauris Dārziņš
pārtraukumam ar 22 punktiem
Vairākās katēgorijās atzīmēti 24 spēlēs ieņēma 14. vietu starp
Rīgas Dinamo hokejisti. Par 16 komandām.
cienītāko rīdzinieku atzīts kapBiatlons
teinis Lauris Dārziņš, bet AlekJa nākamajā sezonā Latvija
sandrs Salāks izpelnījies labākā
veiksmīgi organizēs Eiropas
spēlētāja godu.
Lauris Dārziņš koronavīrusa junioru čempionātu biatlonā,
pandēmijas laikā mājās pali- tad nākamais solis būs Starpcējus aicina vingrot. TV3 raidī- tautiskās Biatlona savienības
jumā 900 sekundes ieteica vin- (IBU) Kausa posma rīkošana,
grinājumus, kādus var mājās iz- sarunā ar aģentūru LETA sacīja
pildīt teju jebkurš sportot gri- Latvijas Biatlona federācijas
bētājs. Tāpat viņš nodemon- (LBF) prezidente Baiba Broka.
strēja arī hokeja nūjas pārval- Eiropas atklātais čempionāts
junioriem 2020./2021. gada
dīšanas vingrinājumu.
sezonā “Smeceres sila” trasē
iecerēts no 1. līdz 7. febUzsāk treniņus Madonā
ruārim. “Šobrīd viss tiek darīts,
Latvijas hokeja izlases kan- lai trase atbilstu starptautiskadidāti 18. maijā pulcējās uz savu jām prasībām. Ir uzstādīta stanpirmo ledus koptreniņu, kas ir dartiem atbilstoša šautuve ar
sākuma daļa no divu nedēļu elektroniskajiem mērķiem.
plāna. Treniņā bija redzami arī
Ziemeļamerikā spēlējošie hokejisti. Starp vairākiem pieredzējušiem izlases spēlētājiem ir arī
nesen ar Nacionālās hokeja
līgas (NHL) komandu Toronto
Maple Leafs līgumu parakstījušais Kristiāns Rubīns. Tāpat
kopā ar izlasi ir Nacionālās
kolledžu sporta asociācijas
(NCAA) spēlētāji Eduards Tralmaks, Filips Buncis un Gustavs
Dāvis Grigals. Plānots, ka
valstsvienības treniņiem drīzumā pievienosies arī Austrumkrasta hokeja līgā (ECHL) pieredzi uzkrājušais Renārs Krastenbergs. Pekinas Olimpisko
spēļu kvalifikācijas turnīrs šo- Smecersila biatlona trase
gad atlikts un notiks no 2021.
Jau pagājušajā gadā pasaules
gada 26. augusta līdz 29. augus- čempionāta rollerslēpošanā notika trasē, kas atbilst visām
tam.

prasībām. Visi darbi ir notikuši
stingrā uzraudzībā saskaņā ar
IBU techniskajiem delegātiem,
un oficiālā sertifikācija notiks
tad, kad beigsies visi ar Covid19 saistītie ierobežojumi,” par
gatavošanos čempionātam stāstīja Broka.

Plūdmales
volejbols
Olimpiskās kvalifikācijas plūdmales volejbolā termiņš pārcelts
par tieši vienu gadu, informē
Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB). Pēc ranga olimpiskajām spēlēm varēs kvalificēties līdz 2021. gada 13. jūnijam, bet dienu vēlāk tiks publicēts reitings. Uz Tokiju dosies
pa 15 duetiem sieviešu un vīriešu konkurencē, taču pēc
ranga katrai valstij nevarēs būt
vairāk pa diviem pāriem. Izņemot kvalifikācijas termiņu,
pārējie priekšnosacījumi palikuši nemainīgi. Lai kvalificētos
pēc ranga, jāpiedalās vismaz 12
ieskaites turnīros un reitingā
tiks ņemti vērā 12 labākie rezultāti. Olimpiskajās spēlēs piedalīsies pa 24 pāŗiem sieviešu
un vīriešu konkurencē. Pērn
rudenī olimpiskās ceļazīmes
Latvijai nodrošināja Tīna Graudiņa/Anastasija Kravčenoka un
Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs.

Testēs jaunos
bobslejistus un
skeletonistus
Latvijas bobsleja un skeletona
izlases savus jaunos censoņus
atlases testos pārbaudīs Murjāņu sporta ģimnāzijā (MSĢ),
vēstīts Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas (LBSF) mājaslapā.
LBSF savā mājaslapā publicējusi detalizētāku aprakstu par
maija beigās plānotajiem testiem, kuŗos kandidātiem būs
jāievēro drošības prasības, kas
noteiktas sakarā ar koronavī-

rusa izplatību. Atlases kandidāti
tiks sadalīti vairākās grupās, lai
nepārsniegtu atļautos 25 cilvēkus vienlaikus. Katram kandidātam, kuŗš būs aizpildījis pieteikuma anketu līdz 24. maijam,
vēlāk e-pastā tiks nosūtīts vingrinājumiem atļautais laika nogrieznis, kuŗā būs jāizpilda
skriešana 30 m gaitā skeletonistiem un bobslejistiem, kā arī
trenažieŗa stumšana bobslejistiem. Jauno bobslejistu un
skeletonistu atlases testi tiks
rīkoti, ievērojot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus: divu metru ievērošana,
roku un inventāra dezinfekcija.
Uz bobslejistu atlasi tiek aicināti
spēcīgi un ātri, vēlams 16-26
gadu veci jaunieši. Tāpat tiek
meklēti jauni talanti arī skeletonā. Atlasei var pieteikties
gan vīrieši, gan sievietes.

DAŽOS
VĀRDOS
Latvijas Paraolimpiskā komiteja (LPK) ir uzņemta
Starptautiskajā federācijā sportistiem ar garīga rakstura traucējumiem (INAS), aģentūru
LETA informēja LPK. Tas nozīmē, ka turpmāk Latvijas sportistiem ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja kvalificēties starptautiska līmeņa sacensībām vieglatlētikā, peldēšanā, airēšanā, paraiejādē, galda
tenisā un riteņbraukšanā.
Šovasar nenotiks Jūrmalas
WTA International turnīrs,
ziņo Sieviešu tenisa asociācija
(WTA). ATP un WTA sezona
sākotnēji bija apturēta vismaz
līdz 7. jūnijam, bet aprīļa sākumā termiņš tika pagarināts
līdz 13. jūlijam. WTA neziņo, ka
sezonas atsākšanas punkts ir
pārcelts, taču visi jūlija turnīri ir
atcelti vai pārcelti.
Austrijas izlases spēlētājs
Konstantīns Komareks varētu
pievienoties Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubam Rīgas
Dinamo, vēsta Krievijas medijs
Sport-Express.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latviešu aviātors Roberts Rudzītis piedalās
pateicības lidojumā
Kalifornijas Aeronautikas universitāte sarīkoja pārlidojumu
Beikersfīldā, godinot un izsakot pateicību un cieņu tiem daudzajiem
cilvēkiem, kas ir nenogurstoši strādājuši Covid-19 pandēmijas laikā.
Bez medicīnas darbiniekiem, kuŗi ir rūpējušies par cilvēku dzīvībām,
ir daudzi, kas ir ieguldījuši visus spēkus, lai sniegtu atbalstu izglītības
iestādēm, ēdināšanas iestādēm u.c. Pateicība pienākas arī likumsargiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem un neskaitāmiem citiem. Sirsnīgu
uzrunu teica Kalifornijas Aeronautikas universitātes rektors Matthew
Johnston, un tad sekoja krāšņš lidojums, kuŗā piedalījās arī lidotāju
apmācības vecākā instruktora asistents Roberts Rudzītis (25), kuŗš ir
beidzis šo universitāti. (Attēlā lidmašīnas aizmugurē)

