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Latvija pārdzīvo par Ameriku

„Ameriku gaida sveloši nestabila vasara un 
novembris šķiet ārkārtīgi tālu.”

Pauls Raudseps,
nedēļrakstā IR

„Floida nāve sacēla protesta vētru arī Eiropā, 
un te nu nav taisnība tiem, kas ieskata, ka tās 
esot kreiso radikāļu provokācijas. Eiropas 
vairumā balto demonstrantu acīs allaž tainīgā 
un labestīgā Amerika izkūņojas kā netaisna un 
tumsonīga.”

Franks Gordons,
(vairāk lasiet 11.lpp.)

„Latvieši Latvijā šodien droši var teikt – 
“mums ir svarīga Amerika”. Kā NATO 
stūŗakmens, kā mītnes zeme daudziem 
tautiešiem. Okupācijas laikos ASV bija 
viens no mūsu lielākajiem neatkarības 
balstiem. Mēs varam pateikties 
Amerikai par okupācijas neatzīšanas 
polītiku, par Latvijas vēstniecības 
darbību Vašingtonā. Visus atjaunotās 
neatkarības gadus Latvija deklarējusi, 
ka ASV ir mūsu stratēģiskais partneris
un ciešs sabiedrotais. Bet tagad rodas
jautājums – vai ASV šodien ir tā pati,
kas 1991. gadā? Vai tās iekšējā vienotība,
ietekme pasaulē, polītiskā, militārā, 
ekonomiskā varenība un morālā 
autoritāte ir tikpat augsta kā tolaik?”

Juris Lorencs,
(vairāk lasiet 12.lpp.)
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«Ceļošanai pagaidīsim labākus laikus!»
Jūsu Inese

Nedēļas 
gudrība

„Vilis Lācis bija izcils rakst-
nieks, kura darbus joprojām 
vērts nopietni apspriest. Viņš 
salūza padomju varas priekšā, 
parakstīja pavēles par izsūtī-
šanām. Ko viņam bija darīt, 
jūs jautāsit? Pašam iet nāvē, 
upurēties? Jā, viņam bija vie -
nīgais īsta mākslinieka ceļš – 
iet nāvē, nevis varas verdzībā. 
Un viņš kļūtu par mūsu kul-
tūras varoni, kuru pieminētu 
daudzas paaudzes. Bet viņš 
kļuva par tautas slepkavu.”

Profesors, literātūrzinātnieks 
Gunārs Bībers

Nedēļas
teikums

„Nav īsti skaidrs, kuŗš iero-
cis šodien ir spēcīgāks – pis-
tole vai ierīce, kas notiekošo 
“pa tiešo” straumē internetā”.

Žurnālists Juris Lorencs

IESTĀDĪJĀM KOCIŅU 
KLĪVLANDĒ

Ņujorkas latviešu skola Jonkeros – pirmā izglītības 
iestāde ASV, kas nokārtojusi attālināto valodas 

prasmju pārbaudījumu

Tas viss sākās, kad nerātnā zīle 
ielavījās Jāņa kabatā un atceļoja 
uz Ameriku. Ilze pasmaidīja, kad 
Jānis to viņai parādīja, un ieteica 
zīlīti iestādīt viņu mājas pagalmā – 
redzēs, vai svešā zemē augs. 
Varēja jau būt, ka zīlītei Šardonas 
(Chardon, Ohio) saule šķita par 
karstu, vai lietus par daudz, 
ziemas ne tik ledainas kā Latvijā, 
bet, jūtot Ilzes un Jāņa lielo mī  les-
tību, ar kādu tika kopta, zīlīte auga 
dūšīgi un tapa par mazu ozoliņu. 

Kad kociņš bija jau paaudzies, 
Ilze ierunājās, ka vajadzētu to 
pārstādīt Klīvlandes latviešu kul -
tūras dārzā, lai tur varētu patērzēt 
ar turienes bērziņiem. Vai nu 
ozolītis to bija padzirdējis un 
nobijies, bet sāka augt tik vareni, 
ka, pārstādīšanas laikam pie  nā-
kot, bija iegruntējies ar savām 
saknēm Ilzes un Jāņa pagalmā uz 
palikšanu. 

Tomēr doma ieaudzēt ozolu 
Klīvlandē vietā, kas ir paliekoša 
latviešiem kā savs kaktiņš, savs 
stūrītis zemes, mudināja Ilzi uz 
dārzniecību, kur atrada kociņa 
atvietotāju. Tuva rada Latvijas 
ozoliem, baltais ozols (Quercus 
alba) ir dižskābāržu dzimtas koks, 
aug 50 līdz 100 pēdu gaŗumā un 
nodzīvo līdz pat 600 gadiem. 

Iestādīt palielu kociņu nav 

ANDA
SŪNA COOK

nieka lieta, un Ilze bija sarunājusi 
mechanisku racēju bet, kad 
racējs ar visu lielo ierīci atbrauca, 
viņam kociņa nebija līdzi – es 
roku, bet kociņus nevadāju, tā 
iebilda runātīgais speciālists. Bija 
jāgaida kamēr dārzniecība atved 
kociņu, bet gaidīšanai 17. maija 

dās, viņam vislabākā apmešanās 
vieta bija pārrunāta vairākkārt. 
Tur nu viņš augs lejiņā, tieši kā 
tautasdziesmā. Vāverītes un stir-
nas viņu nāks apciemot, bet viņš 
it sevišķi gaidīs latviešu meitas 
un puišus – nevis zarus lauzt, bet 
apbrīnot un apkopt.

2020. gada 30. maijā Ņujorkas 
ev. lut draudzes Jonkeru pamat-
skola veiksmīgi nokārtojusi 
Amerikas latviešu apvienības 
izstrādāto attālināto valodas 
pārbaudījumu.

Visus pēdējos piecus gadus 
Jonkeru skolā ALA valodas pār-
baudījums kārtots klātienē, pie-
daloties vairākiem skolotājiem. 
Pārbaudē tiek vērtētas visas pras-
mes latviešu valodā: rakstīšana, 
lasīšana, klausīšanās un runā-
šana. Šogad sadarbībā ar ALA 
izglītības nozari un ALA sadar-
bības partneri Latvijā Daci Ma -
žeiku skolēniem un pieau gu ša-
jiem, kas nostiprina un papildina 
savas latviešu valodas zināšanas 
Jonkeru skolā, tika dota iespēja 
pārbaudījumu kārtot, atrodoties 
mājās. Tādējādi arī šī mācību 
gada noslēgumā skolotājiem un 
vecākiem pieejams objektīvs 
skol nieku valodas prasmju no -
vērtējums. 

Valodas pārbaudījuma process 
noritēja veiksmīgi, ar labiem sko-
 lēnu rezultātiem. Lai nokārtotu 
attālināto pārbaudījumu, bija jā -
veic daži priekšdarbi, piemēram, 

noteikti nepieciešams dators vai 
viedierīce ar interneta pieslē-
gumu un jāpārliecinās, ka tajā 
iespējams izmantot latviešu bur-
tus, kā arī jāievēro vairāki citi 
nosacījumi. Pārbaudījuma noris-
es laiks bija ērti saskaņojams ar 
ALA izglītības nozari. 

Jonkeru pamatskolas pārzine 
Liene Vidze no sirds pateicas 
ALA izglītības nozares vadītājai 
Elisai Freimanei un ALA sadar-
bības partnerei Dacei Mažeikai 
par doto iespēju ikgadējo valo-
das pārbaudījumu kārtot attāli-
nāti Covid 19 pandēmijas ra -
dītajos, klātienes komunikāciju 
ierobežojošajos apstākļos. Attāli-
nātās valodas pārbaudes rezultāti 
būtiski atvieglo skolotāju darbu, 
novērtējot skolēnu sniegumu, jo 
pārbaudījuma pārnešana uz vir-
tuālo vidi nodrošina daļēji auto-
matizētu rezultātu izvērtēšanu, 
ko šogad papildina ALA piedā-
vātais īss katra skolēna valodas 
prasmju raksturojums. Ar savu 
pieredzi vēlamies iedrošināt arī 
citas latviešu skolas ASV izman-
tot šo iespēju un saredzam, ka 
pārbaudījums varētu būt no  de-

rīgs, lai savas zināšanas pār-
baudītu arī tie skolēni, kuŗi nevar 
rēgulāri apmeklēt latviešu skolu 
klātienē. 

LIENE VIDZE,
Jonkeru pamatskolas pārzine

svētdienas rīts, kas uzausa lie -
tains, bet vēlāk apskaidrojās, bija 
jauka pārmaiņa no ilgstošās 
Covid karantīnas ikvienam, kuŗš 
bija ieradies uz šo svarīgo noti-
kumu. Un, kad pats kociņš iera-

Kā liecinieki šim svarīgam 
notikumam bija ieradušies Baiba 
un Egīls Apeļi, Andy Celcherts, 
Anda un Bills Cook, un Ilze un 
Jānis Rešņi.

// FOTO: Ilze Resnis
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MARIKA SELGA*

Attēls no F.V.B. Kolmena dienasgrāmatas par 1919.–1923. gadu

Par izbraucienu F.V.B. Kolmens savā dienasgrāmatā rakstīja:

Viena diena sūtņa F. V. B. Kolmena dzīvē: 
Jelgavas apmeklējums 1923. gadā

Amerikas Savienotās Valstis 
atzina Latvijas Republiku 1922. 
gada 28. jūlijā. Latvijā esošās 
ASV komisijas vietā tika no  di-
bināta sūtniecība, kuŗa darbu 
uzsāka 1922. gada 8. novembrī, 
kad Latvijā ieradās pirmais ASV 
ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais 
ministrs Frederiks Viljams Bakus 
Kolmens (Frederik William 
Backus Coleman). 1922. gada 13. 
novembrī savu akreditācijas 
vēstuli ASV pārstāvis iesniedza 
Valsts prezidentam Jānim Čak-
stem. Viņa pārziņā bija arī at -
tiecības ar Lietuvas Republiku un 
Igaunijas Republiku. F. Kolmens 
pārstāvēja Amerikas Savienotās 
Valstis Latvijā gandrīz deviņus 
gadus trīs ASV prezidentu laikā 
(V. Hārdings, K. Kūlidžs un H. 
Hūvers). No Latvijas viņš aiz -
brauca 1931. gada 20. oktobrī. 
Sūtnis tekoši runājis arī franču 
un vācu valodās.

1923. gadā, bijušais jelgav-
nieks, Saeimas priekšsēdētājs  
Frīdrichs Vesmanis vairākas rei -
zes kopā ar ASV sūtni apmeklēja 
dažādas vietas Latvijā. Piemēram,  
3. jūnijā F. Vesmanis bija uzai-
cinājis sūtni līdz uz Siguldu, kad 
tur notika svinīga Siguldas pils 
nodošana Latvijas rakstnieku 
rīcībā. Iespējams, ka F. Kol me-
nam un F. Vesmanim labas at -
tiecības veidojās līdzīgas dzīves 
pieredzes dēļ. Kolmens bija dzi-
mis 1874. gada 17. maijā, pēc 
izglītības jurists, bija strādājis 
dažādās valstīs, tai skaitā Anglijā 
(1907. – 1910.), bija iesaistīts 
polītiskā darbībā. Frīdrichs Ves-
mans bija vienu gadu jaunāks 
par sūtni, dzimis 1875. gada 15. 
aprīlī, pēc izglītības bija jurists, 
strādājis Jelgavā par advokātu. 
No 1920. gada februāra līdz mai-
jam bija veicis Jelgavas pilsētas 
galvas pienākumus. Laikā no 
1897. gada līdz 1903. gadam bija 
dzīvojis Anglijā.

Pirmais no šādiem kopīgiem 
izbraucieniem tika organizēts uz 
Jelgavu. ASV laikrakstos notiku-
mi Jelgavā (Mittau) īpaši daudz 
tika atspoguļoti 1919. gadā.  
Atkarībā no datuma, varēja lasīt 
šādus virsrakstus: “Letiņu spēki 
uzbrūk Jelgavai”, “Vācu kultūrai 
sena pagātne, fakti kādi tie re -
dzēti Jelgavā”,  “Jelgava – boļše-
viku uzbrukuma mērķis”, “Krie vu 
komandieris ieņēmis Kurzemi 
un Jelgavu”, “Cilvēki tiek spī dzi-

nāti un apzagti, tad nogalināti, 
teitoņi izspiež arī naudu”, “Atkāp-
joties nelielās Latvijas patriotu 
armijas priekšā vācieši demon-
strē ekstrēmu nežēlību”, utt. Laik-
rakstos tika sniegti arī skaid-
rojumi par Jelgavas nozīmi. Pie -
mēram1, “Jelgava ir daudz nozī-
mīgāka tieši ar savu vēsturi, nevis 
rūpniecību. Tajā tika ražoti milti, 
tinte, ziepes, kokvilna un bre -
zents, pirms pasaules kaŗa tajā 
notika arī koku un graudu tirdz-
niecība. Tā atrodas 29 jūdzes no 
Rīgas un tās apkārtnē ir auglīga 
augsne.”

Vispirms devāmies uz baznīcu, 
kur plkst. 10.00 bija jānotiek 
iesvētībām. Ieņēmām savas vietas 
un vērojām procesiju, kuŗā pie -
dalījās kādi 80 zēni un meitenes. 
Visas meitenes bija vienādi ģērb-
tas baltos tērpos, pār muguru 
atlaistiem matiem, puiši bija 
tērpti melnā, glauni un uzposušies 
(slick and spruce). Kad visi ie  svē-
tāmie bija ienākuši baznīcā un 
pilsētnieki sāka drūzmēties baz-
nīcā aiz tiem, mūs izveda pa 
privātu izeju aiz kanceles [lai 
turpinātu  vizīti].

No baznīcas devāmies uz mū -

pjus, utt. Neviens no uguns dzē-
sējiem par savu darbu nesaņem 
ne centu.

Tālāk mūs veda uz Kurzemes 
hercogu lielās pils drupām, kuŗu 
atkāpjoties nodedzināja bermon-
tieši. Šo smago noziegumu pār-
spēja vienīgi šo pašu militāro 
formējumu veiktā ģimnazijas 
bibliotēkas nodedzināšana. Tā 
tika zaudētas 40 000 no 14. gad-
simta sākuma krātas grāmatas 
(daudzas no tām, pirmie izdevu-
mi). Šī bibliotēka bija ūnikāla 
Eiropas līmenī. Tā bijusi arī otra 
lielākā grāmatu kollekcija par 
brīvmūrniekiem (masoniem) Ei -
ropā. Es redzēju tikai pelnus. Arī 
šeit direktors un angļu valodas 
skolotājs parādīja klašu telpas, 
kas izveidotas pils atjaunotajā 
daļā, tai skaitā, mūzikas telpu. 
Šiem ļaudīm visur patīk mūzika. 
Viņiem nevajag kādu žestikulē-
jošu vadoni, lai viņi sāktu dziedāt. 
Jūs nevarat tos apstādināt. Arī 
kaŗavīri soļojot lustīgi dzied. Baz-
nīcā neviens neslinko, kad tiek 
dziedātas himnas (baznīcas dzies-

Mūsu pēdējā vizīte bija uz kurlo 
un mēmo skolu pilsētas nomalē. 
Tur bija kādi 50 bērni vecumā no 
8 līdz 16 gadiem. Skatoties uz 
viņiem, es biju aizkustināts līdz 
asarām. Skolas direktors, kurš ir 
arī galvenais skolotājs (vēl tajā ir 
nodarbināti vēl viens vīrietis un 
sieviete) bija liels sava darba entu-
ziasts. Es viņu uzskatu par varoni.  
Bērni bija sadalīti četrās klasēs. 
Kad bijām apskatījuši ēku, au -
dzēk ņi mums sniedza nelielu 
paraugdemonstrējumu par savām 
prasmēm. Tas bija pārsteidzoši. 
Skatoties uz skolotāju, tie atkārto 
redzēto un mēģina runāt. Tika 
uzdoti jautājumi un saņemtas 
atbildes. Beigās viens no zēniem 
teica nelielu runu, kuŗā pateicās 
par gultu, kuŗā viņš guļ, jo to zie-
dojis Amerikas Sarkanais krusts. 
Viss, gan telpas, apģērbs, iekārtas, 
bija  nabadzīgs un drūms (cheer-
less). Šeit joprojām ir iespējas 
konstruktīvai palīdzībai un ziedo-
jumiem. Kā es vēlējos, lai man 
būtu kaut kas, ko es viņiem varētu 
iedot. Es gan zinu, ka svētdien 
viņiem būs saldējums un kūkas. 
To es varēju noorganizēt.

Divos dienā ieturējāmies valsts 
ierēdņu klubā. Vesmanis mani brī  -
dināja, ka īstā ēšana būšot vēlāk. 
Man bija laba apetīte un nācās 
izmantot visu savu gribasspēku, 
lai atturētos.

Pēc pusdienām atvadījāmies no 
saviem pavadoņiem un devāmies 
uz laukiem. Divpadsmit jūdzes uz 
dienvidiem no Jelgavas atradās 
Vesmaņa drauga saimniecība. 
Viņa vienīgā meita ir bijusi to 
iesvētāmo starpā, kuŗus redzējām 
no rīta. Šis saimnieks savā saim-
niecībā bija sasniedzis labus re -
zul tātus, bet vāciešiem ienākot, 
viņam bija jādodas bēgļu gaitās 
ar visu ģimeni. Vācu kaŗavīri savus 
zirgus sēja pie augļu kokiem, kā 
rezultātā koki tika iznīcināti. Kad 
viņš beidzot bija atgriezies, redzot 
postījumus, viņu piemeklēja nervu 
sabrukums. Kaŗa laikā bojā bija 
gājis arī viņa vienīgais dēls. Man 
izskatījās, ka saimniecība ir atgu-
vusies. Saimniece, kādus 50 gadus 
veca sieviete, rosījās pa saimniecību.

Priecīgi pie galda sēdāmies kādi 
desmit cilvēki. Kas par vakariņām! 
Bija arī stipri dzērieni, kuŗus dzēra 
nelieliem malkiem, bet bieži. Glā-
zes pacelšana un saskandināšana  
turpinājās visu vakariņu laiku. 
Tika pasniegts arī ļoti gards pašu 
brūvēts alus. Kaut gan lielākā 
sarunu daļa notika latviski, varēju 
sarunās iespraukties, kad sāku 
runāt vāciski. Sievietes vairāk no -
darbojās ar galda apkalpošanu, un 
kāds jauns puisis bija nolikts pie 
alus kausu pildīšanas. No galda 
piecelties bija pagrūti, taču, kad to 
izdarījām, devāmies aplūkot saim-
niecību. Es uzņēmu arī fotografijas.

No šīs saimniecības devāmies 
vēl aplūkot bijušos barona Hāna 
īpašumus, viņa muižas ēka tagad 
tiek izmantota kā skola. Muižas 
territorija ir jauki iekārtota un 
jādomā, ka vecais barons, šeit 
dzīvojis augstā līmenī (lived in 
high state).

Atpakaļ Rīgā atgriezāmies tuvu 
pusnaktij”.

(Turpināts 4. lpp.)

 Daudz plašāka informācija 10. 
jūnijā tika publicēta laikrakstā 
The Minneapolis Journal:

“Ceturdiena, 10. maijs ir  De  bes-
  braukšanas diena un brīv die na. 
Parlamenta prezidents Vesmanis, 
viņa sieva un es braucām ar 
mašīnu uz Jelgavu un tās apkārtni. 
Izbraucām jau 8.30. Diena bija 
brīnišķīga, saulaina.

Vesmanis jau agrāk bija teicis, 
ka man parādīs  Latvijas vidieni 
un kādu tipisku nācijas labklājību 
veidojošu saimniecību. Viņš jau 
iepriekš bija minējis 10. datumu, 
taču es līdz pat brīdim, kad sa -
sniedzām Jelgavu, nebiju domājis, 
ka vizīte būs oficiāla. Pirms tilta, 
kas ieved pilsētā, mūs sagaidīja 
pilsētas mērs un prefekts. Prefekts 
pēc apsveicināšanās iesēdās mūsu 
mašīnā un veica mūsu pavadoņa 
funkcijas visu vizītes laiku (četras 
stundas).

* Marika Selga ir ab sol vējusi 
Latvijas Uni versitātes Vēstures un 
filozofijas fakultāti. Sevi dēvē par 
vēstures entuziasti.

zeju, kur mūs sagaidīja direktors 
un sekretārs. Tie mums izrādīja 
un izskaidroja dažādās ekspo-
zīcijas. Veco Kurzemes hercogu 
portreti bija lieliski, par seno 
pagātni liecināja arī citi vērtīgi 
mūzeja priekšmeti.

Pēc tam devāmies uz zinātnes 
skolu, kur mūs sagaidīja tās di -
rektors, viņa vietnieks un pāris 
audzēkņu. Bija aizkustinoši ska  tī-
ties, ka skolā bija pieejami tikai pašu 
pasniedzēju izgatavoti mā  cību 
materiāli. Arī fizikas un elektrības 
klasēs  instrumenti bija paštaisīti. 
Es visu dienu vēlējos būt par 
bagātu filantropu. Šeit tam būtu 
iespējas. Pirms mēs devāmies 
prom, parakstījāmies viesu grā-
matā un nofotografējāmies.

Tad apmeklējām brīvprātīgos 
ugunsdzēsējus. Te bija pusducis 
vīru formās, kuŗi ar lepnumu rā -
dīja savus braucamrīkus, pum -

mas). Nav nekāds brīnums, ka 
Operas koris, ņemot vērā tā iz -
mēru, ir labākais, ko esmu 
dzirdējis.

Slimnīcā tās direktors man 
rādīja Amerikas Sarkanā krusta 
ziedotas gultas un zāles, kuŗas 
joprojām tika izmantotas. Mēs 
izstaigājām visu slimnīcu. Mums 
tika atvērtas visas durvis, it kā 
palātās nebūtu slimnieku. Es at -
teicos apmeklēt jauno māmiņu  
nodaļu, kaut gan biju uzaicināts 
aplūkot arī to. Es pamanīju lai-
mīgu māti un ātri vēru durvis 
ciet. Slimnīcas virtuvē pagaršojām 
zupu. Tā bija spēcinoša! 

Visur Latvijā tiek runāts par 
amerikāņu palīdzību. Latvijai vis-
  grūtākajā laikā tieši amerikāņi 
ieradās pirmie. Mēs patiesi varam 
būt lepni par šo humanitāro palī -
dzību, kas bija arī labi admi nis-
trēta. Latvieši par to ir ļoti pateicīgi.
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(Turpināts no 3. lpp.)

Par redzēto, F.V.B. Kolmens 
ziņoja ASV Valsts departamen-
tam.  Ziņojumā tika uzsvērts, ka  
no jelgavnieku puses saņēmis 
augstu novērtējumu un milzu 
pateicību par Amerikas Sarkanā 
krusta sniegto palīdzību2.

1923. gadā Jelgavas mērs ir 
bijis ļoti aktīvais infrastruktūras 
atjaunotājs Pēteris Godmans. 
Jelgavas brīvprātīgos uguns dzē-
sējus vadījis A. Daums, kurš 
ugunsdzēsēju vidē  tika uzskatīts 
par par lielu ekspertu.

Interesanti, ka Saeimas sēdē,  
12. jūlijā pārrunājot izglītības 
stāvokli Latvijā tā laika izglītības 
ministra biedrs K.Duķēns saka: 
“Ja gribam ārzemniekiem rādīt 
kādu vidusskolu, tad viņi ir 
jāved uz Jelgavu vai Jēkabmiestu, 
Rīgas vidusskolās jau ieviešas 
kroņa vidusskolu sastingums”3.

Par Jelgavas skolotāju pašiz ga-
tavotajiem mācību līdzekļiem 
ziņots arī Illustrētā žurnāla 
1923. gada 16. februāra rakstā 
“Skola un dzīve”, kurā lasītāji 
tiek iepazīstināti ar faktu, ka 
Zemgales Kultūras Veicināšanas 
biedrība 2-3 reizes nedēļā Jel-
gavā rīko publiskus priekšlasī-
jumus. Kā lektori uzstājas vie-
tējo mācību iestāžu skolotāji. 
Kādā priekšlasījumā par elek-
trību esot lietoti daudzi vien-
kārši aparāti, piemēram, pašiz-
gatavots aparāts ūdens sada lī-
šanai lielākos apmēros, Hof ma-
ņa aparāts, utt. Par tiem uzstājies 
audzēknis no Jelgavas vidus-
skolas.

Jelgavas skolotāji ir bijuši ļoti 
aktīvi un 1922. gada aprīlī bija 

MARIKA SELGA

Viena diena sūtņa
F. V. B. Kolmena dzīvē: 

Jelgavas apmeklējums 
1923. gadā

izveidojuši Latvijas vidusskolu 
skolotāju biedrības Jelgavas 
nodaļu4. Par tās priekšsēdētāju 
bija ievēlēts Zemkopības skolas 
direktors J. Mazvērsīts, bet par 
priekšsēdētāja biedri Jelgavas 
valsts vidusskolas priekšnieks 
J. Lapiņš. 1922. gadā Valmierā 
bija publicēts jau ceturtais izde-
vums J. Lapiņa izstrādātai mā -
cību grāmatai ”Latvijas ģeo grā-
fijas kurss. Fiziskā, politiskā un 
salīdzinošā saimnieciskā ģeo-
grā fija. Vidusskolai un pašmā-
cībai. Jelgavas valsts vidusskolā 
darbojies arī skautu pulciņš. 
Jādomā, ASV sūtnis ticies  tieši 
ar J. Lapiņu un J.Mazvērsīti.

1919. gadā Jelgavā bija atra-
dusies Amerikas Sarkanā krusta 
noliktava. 1919. gada Ziemas-
svētkos Amerikas Sarkanā krus ta 
organizācija bija dāvinājusi jel-
gavniekiem drēbes un citas ne -
pieciešamas lietas kopumā 80 000 
rubļu vērtībā. Tās nodaļu Jel-
gavā vadīja kapteinis Ernsts 
Makafrijs. 1920. gada vasarā šī 
nodaļa izveidoja namu bērnu 
veselības nostiprināšanai Liel-
vircavā baronu Hānu muižā, tur 
ierīkojot arī nelielu zvērudārzu. 
Amerikas Sarkanā krusta dar-
bība Jelgavā tika izbeigta 1920. 
gada novembrī5. Pēc tam arī tur 
izveidota skola.

Jelgavas kurlmēmo skola Ka -
rolinas muižiņā darbu uzsāka 
jau 1873. gadā. Pirmā pasaules 
karā tās darbība tika pārtraukta. 
Skolu atkal atvēra 1920. gada 
15. septembrī. 1923. gadā beigās 
P. Bendrupa vadītajā skolā  dar-
bojās jau četri skolotāji, divas 
skolotājas un trīs praktikanti, 
skolā bija 69 audzēkņi.

1 The Tennessean, April 21, 1919, citāts no  The National Geographic Society” 
biļetena par Jelgavu, rakstā “Mittau, Objective of Bolshevik Drive”
2 Informācija par ASV pirmā sūtņa Latvijā darbību  atrodama ASV Nacionālās arhīvu  
un dokumentu administrācijas materiālos: NARA RG.59, BOX:1285, kā arī sūtņa 
dienasgrāmatā, kas atrodas ASV Hūvera institūta arhīvā.
3 Saeimas stenogrammas, II.sesijas 34.sēde, 12.07.1923
4 Vairāk par situāciju Jelgavā var uzzināt meklējot informāciju www.periodika.lv
5 Vairāk par Amerikas sarkanā Krusta darbību Latvijā var uzzināt  Ērika Jēkabsona  
grāmatā “Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā”, kas 
izdota Rīgā 2018. gadā

Maija pēdējā piektdienā Vā -
cijas latviešu kultūras biedrība 
“SAIME” sadarbībā ar “Kartu-
peļu lauka Radio” ielūdza uz 
pirmo “Latviešu vakaru”, kam 
par iedvesmu tika ņemta jaun-
latviešu tikšanās Tērbatā, kuŗu 
rindās bija tādas personības kā 
Krišjānis Barons, Juris Alunāns un 
Krišjānis Valdemārs. Gan toreiz, 
gan tagad šāda kopā bū  šanas 
vakara ideja ir: “..vairāk turēties 
kopā, izrunāties par šām un tām 
lietām, kas mūsu tautai varētu 
derēt par prāta cilāšanu, un tādā 
modē mēs, latvieši, jo dienas 
varētu vairāk uz priekšu tapt.”

Un tā, 29. maija pievakarē, 
vairāk nekā simt latviešu no 15 
valstīm tikās zoom vidē, kuŗiem 
Facebook mājaslapā, “Kartupeļu 
lauka Radio” profilā pievienojās 
vēl ap diviem tūkstošiem ska-
tītāju. Pasākums notika četrās 
daļās, ar tiešraidi un moderāciju 
no Imanta Ziedoņa mūzeja Zie-
doņa bibliotēkas Sporta ielas 
kvartālā Rīgā. Vakara vadību un 
moderāciju uzņēmās Emīls Luk-
janskis, “Kartupeļu lauka Radio” 
vadītājs.

Pirmajā daļā – kas domāta kā 
izzinoša un pētoša – dalībnieki 
uzzināja vairāk par Krišjāņa Ba -
rona dzīvi un darbiem, gan par 
viņa studiju gaitām, gan latviešu 
vakariem, gan Dainu skapja ide-
jas īstenošanu. Šo stāstu, ko pati 
stāstītāja Žanete Grende, fonda 
Viegli padomes priekšsēdētāja, 
nosauca par populārzinātnisku 
referātu, ar lielu aizrautību klau-
sījās gan lieli, gan mazi. Fonds 
Viegli ir uzsācis kustību, ejot 
dzej nieka Imanta Ziedoņa pē -
dās, meklējot personības un iz -
cilus latviešus arī ārpus Latvijas. 
Tāpēc ar šo vēlamies arī aicināt 

“Daudz tas nav, bet tas ir viss!” 
Imants Ziedonis

Pirmais virtuālais “Latviešu vakars”
sasniedz vairāk ne kā simt klausītājus

un dalībniekus no 15 valstīm un 
liek pamatus jaunai kustībai

latviešiem visā pasaulē

ārpus Latvijas dzīvojošos meklēt 
pēc personībām un par tām pa -
stāstīt, iespējams, kādā no nā  ka-
majiem Latviešu vakariem!
Vairāk informācijas: fondsviegli.lv

Otrajā vakara daļā notika Prā -
ta spēles, ko bija sagatavojusi 
“Zie doņa klase” un lieliskā sko-
lotāja Elizabete Pavlovska, kuŗa 
sūtīja sveicienus pēdējā skolas 
dienā Lat vijā. Saglabājot skolo-
tājas stin grību un apvienojot to 
ar brīnišķīgu humoru, viņa vi -
siem zoom skolēniem septiņās 
kārtās pārbaudīja zināšanas par 
Latvijas filmām, mūziku u.c., kā 
arī lika minēt Imanta Ziedoņa 
dzejas citātus un Latvijas pilsētu 
nosaukumus.

Pēc Prāta spēlēm notika sir-
snīga sadziedāšanās kopā ar Re -
nāru Kauperu un Goran Goru. 
Jā, tik tiešām sadziedāšanās, jo 
dziesmu vārdi katram bija pie -
ejami un izvēlēto dziesmu re -
pertuārs visiem zināms un sirdij 
tik tuvs, ka pat nedziedātājs sāka 

dziedāt līdzi.
Un tad sākās latviešu disko -   

tē ka! „Kartupeļu lauka Radio”  
studijā darbojās DJ Artūrs Pu  -
dāns, kuŗš atskaņoja tikai latvie-
šu mūziku, kā arī dalībnieku jau 
iepriekš iesūtītas dziesmas. Arī 
dalībnieki savās mājās bija pa -
rūpējušies par disko noskaņu – 
ar gaismu bumbām, ar vietu 
dejošanai. Un neskatoties uz to, 
ka technika ik pa brīdim iz  strā-
dāja savus jokus vai pārkarsa, 
līdz pat pusnaktij (pēc Latvijas 
laika) tika dancots, čatots un 
čalots! 

Imants Ziedonis teiktu: Mums 
tālu nav jāiet un nevajag iet, / 
Dod man no sevis tikai mazliet. 
/ No visa – mazliet tikai neizris./ 
Un daudz tas nav, bet tas ir viss!

Paldies visiem, kas piedalījās 
šajā pirmajā “Latviešu vakarā”! 
Paldies fonda Viegli radošajai un 
techniskajai komandai, kas šo 
tiešsaisti padarīja iespējamu un 
tik saturiski bagātu!

Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis (Goran Gora)

LAURA 
PUTĀNE

Nosaukums Tērbatas Latviešu vakari pirmo reizi parādījās XIX gs. vidū – vācu un krievu 
administrātīvajos ziņojumos par kādu “nelegālu Tērbatas biedrību”. Īstenībā to bija dibinājuši te 
studējošie latvieši, un Latviešu vakaru dvēsele bija Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns un Krišjānis 
Barons. Viņi arī saukti par jaunlatviešiem. Latviešu vakaru dibināšana datēta ar 1856. gadu

Sekojiet līdzi informācijai me  dijos, kad gaidāms 
nākamais “Latviešu vakars”!
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KĀRLIS ĶEZBERS

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

Takšelis Makšelis

(Turpinājums sekos)

(Turpināts no nr. 21)

“Neesmu, augstība!”
Vīlies runcis Reinis saviebās.
“Tad varbūt, diemžēl, tas Kris-

tofers, kas tika pazemināts līdz 
vienkārša kareivja pakāpei, bet 
sākumā bija kapteinis, kas gļēvi 
un bez iemesla ar visu savu 
kareivju vienību padevās ienaid-
niekam Sūnotā celma kaujā?”

Nē, arī tas viņš nebija.
No istabas iznāca kaķēns ar 

paplāti.
“Ģenerāļa kungs, glāze piena!”
Vecais paskatījās uz ciemiņiem, 

un viņam noslīga galva uz 
krūtīm.

“Piens, tagad jādzer piens,” 
viņš teica. “ Jaunības laikos dzēru 
tikai tīru ūdeni, tas deva spēku. 
Lūk, kaujā pie Zirga pēdas – ma -
nējiem klājās slikti. Ienaidnieks 
atsūta pārstāvjus ar baltu karogu, 
lai mēs padodoties, izredžu ne -
esot nekādu. Nolakos trīs pa  ma-
tīgus malkus no zirga pēdas 
nospieduma, kas bija naktī pie -
lijuši, atvēzējos un devu galve-
najam pārstāvim tik sulīgu 
pļauku, ka viņš varbūt vēl tagad 
berzē vaigu. Jā, jaunībā...”

Viņš skatījās debesīs, domāja 
par saviem kareivjiem, armiju, 
kaujām un uzvarām, izstāstīja te 
vienu, te otru notikumu, līdz 
pienāca pusdienas laiks. Tikai 
tad viņš ievēroja, ka takšelis 
Makšelis un runcis Kristofers 
vairs tuvumā nebija redzami.

Ceļotāji bija jau gabalā, netālu 
no pilsētas valdes nama, kad viņi 
ieraudzīja vecu, pelēku kaķi, kas 
ietves malā rotaļājās ar četriem 
maziem kaķēniem. Vecais mētāja 
bumbiņu, mazie to ķēra.

Kristofers apstājās.
“Vai jūs, lūdzu, būtu tik laipns 

un mums pastāstītu, kur var 
atrast kaķu pilsētas vecāko, 
Brencīti vārdā?”

Vecais kaķis meta bumbiņu. 
Mazie kaķēni, viens pāri otram, 
metās tai pakaļ, krita, cēlās, vēlās.

Vecais kaķis piecēlās. Ilgāku 
brīdi noraudzījās Kristoferā.

“Vai tiešām? Kristofers?” viņš 
teica. “Esmu Brencītis.”

Prieka pilns ņaudiens izskanēja 
ielā. Kristofers apkampa Brencīti. 
“Kā tev klājas, vecais? Labi izska-
ties.”

“Var iztikt. Kādreiz šur tur 
iesāpas, visumā – iztieku. Šie te ir 
mani mazmazmazbērni – Meln-
ausītis, Baltastītis, Krējumslaiža 
un – pats mazākais – Brencītis 
Piektais.”

Kad pirmais prieks redzēt veco 
draugu bija norimis, Kristofers 
iepazīstināja Brencīti ar Makšeli.

“Draugs un ceļojuma iero si-
nātājs – Silāju mājas galvenais 
sargs – takšelis Makšelis! Labāk 
sacīt – taksis Maksis, jo mans 
draugs vairs nav nedz maziņš, 
nedz arī bez nopelniem. Vēl 
pirms nedaudzām dienām pa -
dzina lapsu no vistu kūts.”

Brencītis ausījās.
“Arī mums te daudz lapsu,” 

viņš nopietni teica. “Ložņā ap 
zosu, pīļu un vistu ciemu. Grib 
iestāstīt putniem, ka atmetušas 
vecās, nejaukās paražas un tagad 

Nākamajā dienā par godu 
ciemiņiem kaķu ciems rīkoja 
sporta svētkus. Brencītis aizveda 
viesus uz sporta laukumu meža 
malā, kur jau plīvoja karogi un 
bija novietoti sēdekļi. Apkārt lau-
kumam drūzmējās skatītāji, uz 
takas – sacensību dalībnieki un 
tiesneši. Kaķu meitiņas, uzko-
pušās un aplikušas ap kaklu rai-
bas lentes, pasniedza apmek-
lētājiem atspirdzinājumus.

“Saldējumu ar putukrējumu – 
kas, lūdzu, vēlas?”

uzstājas ar priekšnesumiem tele-
vīzijā, reklamējot kaķu barību. 
Taču sporta spēlēs nav svarīgi, 
kāda katram spalva – pelēkie un 
raibie kaķi bieži veic vairāk nekā 
dižciltīgie. Arī mūsu Brencītis 
taču ir pelēks un vienkāršs, bet 
kas par gudrību!”

Pirmā sacensība bija rāpšanās 
kokā. Trīs kaķi nostājās rindā un, 
kad atskanēja zvaniņš, metās 
kokā, ka mizas vien putēja.

“Pagājušajā reizē pārspēja pa -
saules rekordu,” stāstīja Brencītis. 
“Tikai vēlāk ieraudzījām, ka aiz 
trim kaķiem bija uzradies suns 
un uzvarētājs neiedomājamo 
sasniegumu bija veicis izbailēs, 
ka varētu krist suņa zobos.”

Sacensībām turpinoties, mīlī-
gas kaķenītes ripināja sarkanus 
un dzeltenus dziju kamolus pa 
zālāju, veikli kaķēni rādīja māku 
staigāt pa veļas auklu no viena 
staba līdz otram.

“Pļaukāšanās sports tagad 
aizliegts kā pārāk brutāls,” pa -
skaidroja Kristofers. “Kāda tur 
gudrība iedot otram pļauku bez 
jebkādas nepieciešamības? Ja 
nāk ienaidnieks – cita lieta!”

“Vai nebūtu labāk, ja mēs tagad 
sāktu doties ceļā, Kristofer? 
Citādi arī šovakar netiksim 
atpakaļ Silājos.”

Kristofers paraudzījās viņā 
apbēdināts.

“Zini, Makšel, atļauj man palikt 
te kādas dienas! Mājās tā kā tā 
nekas liels nav darāms. Tikai 
dažas dieniņas! Te viss tik intere-
sants, vienmēr kaut kas notiek, 
vakaros Brencītis stāsta piedzī-
vojumus, vienu par otru aizrau-
jošāku.”

“Par to var padomāt, Kristofer! 
Galu galā tev taisnība, ko lielu 
nokavēsi, Silājos pāris dienas 
nebūdams? Tikai peles var sākt 
lēkāt pa galdu.”

“Peles, kur nu tās! Grauzējām 
sen esmu iedzinis tādas bailes, ka 
ir uz klētiņas pusi nerādās. Vai 
iesi tieši atpakaļ mājās, jeb tev vēl 
kas skatāms Brīnumu mežā?”

“Gribētos aizstaigāt līdz zosīm. 
Gluži nepatīk, ka Amēlija tik ļoti 
sadraudzējusies ar lapsām. Var 
notikt nelaime. Lapsām neticu. 
Būtu žēl, ja zosis un pīles ciestu. 
Varbūt varu palīdzēt.”

“Dari tā, Makšel, ja tev patīk 
un atliek laika.”

Makšelis atvadījās no Brencīša 
un Kristofera.

“Uz redzēšanos Silājos vai kur 
citur!”

“Neaizmirsti kaķu ciemu. Allaž 
būsi gaidīts viesis,” vēl piebilda 
Brencītis.

Tas Makšelim bija dabā – viņš 
ilgi vienā vietā nespēja kavēties, 
mierā notupēt. Priecīgi gaisu 
šņaukādams, suns pa dižtaku 
devās lielajā mežā, un drīz vien 
augstas egles viņu ielenca no 
visām pusēm.

“Pakš, pakš, pakš...”
Makšelim tuvumā nokrita 

čiekurs.
“Ej, kas tur jokojas?” izsaucās 

šunelis, bet nekādu atbildi ne  sa-
ņēma. Bija dzirdami tikai klusi, 
sīki smiekli.

ēdot tikai ogas, sēnes, kāpostla-
pas un zaķskābenes. Lai pīles un 
zosis ejot pie lapsām ciemos, jo 
visiem dzīvniekiem esot jābūt 
draugos.”

“Jā, jā,” iejaucās Makšelis. “Arī 
es par to dzirdēju, kad biju suņu 
ciemā. Ko dzird par suņu 
ciemu?”

Brencītis netīksmē aizgriezās.
“Kad vēl valdīja bernhardīnietis 

Maksimilians Bums, mūs lika 
mierā. Tagad suņu ciemā valda 
vilku suns vārdā Klups ar pa -
līgiem – Klipu un Klapu. Kas no 
suņiem šai bandai neklausot – 
cietumā!”

Bija Makšeļa reize brīnīties.
“Klups valda suņu ciemā? 

Toreiz, kad tur biju, iedzīvotāji 
izteicās, ka nevarot šos abus ne 
acu galā ieredzēt!”

“Viņi joprojām necieš Klupu, 
Klipu un Klapu. Bet, kad viss bija 
sagatavots vēlēšanām, pēkšņi sa -
slima miermīlīgais bernhar dī-
nietis Maksimilians Bums. Klups 
tūliņ pārņēma varu, un tagad 
suņu ciems no viņa netiek vaļā.”

Makšelis atcerējās piedzīvo ju-
mus suņu pilsētā, viesnīcnieku 
Virstaksi, brālēnus Viljamu un 
Tomu, kam iznāca tik daudz 
nepatikšanu ar Klipu, Klapu un 
Klupu, kā arī veiklo advokātu 
Suņuburkšķi. Vēlreiz derētu suņu 
ciemā iegriezties, bet – Klupam 
valdot, gan būtu jārīkojas ļoti, 
ļoti uzmanīgi.

Abi draugi Brencītis un Kris-
tofers attupās ietves malā. Kaķēni 
pienāca pie Makšeļa. Baltausītis 
noglaudīja takšeļa vaigu.

“Kāda tev mīksta spalva! Vai 
esi Angoras kaķis vai persiešu?”

Makšelis tikko valdīja smiek-
lus.

“Angoras vai persiešu? Neesmu 
nekāds kaķis, esmu suns!”

Kaķēni šausmās atrāvās.
“Suns? Cik zinu, suņi kož 

kaķus, triec kokos un izturas ļoti 
neglīti,” čukstēja Brencītis Piek-
tais. “Tu tāds nemaz neizskaties!”

“Esmu takšelis Makšelis, drau-
gos ar daudziem kaķiem. Lūk, 
Kristofers ir man draugs kopš 
gadiem. Ja kādreiz pareju, tad 
tikai tāpat joka pēc. Netrūkst 
pasaulē nejauku suņu, kas trenkā 
kaķīšus bez iemesla, aiz izdomāta 
naida, jo veca teika stāsta, ka 
kaķis nozadzis sunim brīvības 
grāmatu un neparko nav devis 
atpakaļ. No tādiem suņiem kā 
Klups, Klips un Klaps gan labāk 
piesargāties.”

Tikām Kristofers ar Brencīti 
turpināja atcerēties garā mūža 
pieredzi. “Kaķi toreiz bija sa  do-
mājuši būvēt kuģi,” stāstīja Bren-
cītis. “Ilgi nesa materiālus, vilka 
virves, beigās – kuģis gatavs. 
Piesiets ar auklu pie krasta. 
Sakāpjam paskatīties, kā tāds 
kuģis izskatās. Pēkšņi redzu, ka 
kuģis attālinās no krasta. Runcis 
Reinis, palaidnieks, pārgriezis 
auklu, pats stāv malā un skaļi 
smejas.”

“Piestājam pie Reiņa mājas, 
šurp nākot. Vecais tūliņ sāka 
stāstīt piedzīvojumus. Viņš tagad 
ciema apgādībā?”

“Saņem pensiju.”

Kristofers brīnījās: “Pēc visa tā, 
ko runcis Reinis mēģināja no -
darīt, tu viņam dod uzturu?” 

Brencītis palūkojās draugā mī -
līgām, mierīgām acīm. “Naidu 
nevajag turēt mūžīgi, Kristofer,” 
viņš teica. “Pastrīdas, pacīnās, 
met mieru. Ir visādi kaķi – labi, 
arī pa ļaunam. Bet no ļaunajiem 
neviens nav tik ļauns, ka tam 
nebūtu kāda laba īpašība. Vien-
mēr mēģinu aizmirst ļauno un 
saskatīt labo. Tad vieglāka dzīve 
pašam – vieglāka citiem.”

Herbers Dorbe

DZIESMA PAR SĒNĪTI
Ai, sēnīte mana,
Ai, gailenīte!
Man zaļa, tev dzeltena
Cepurīte.

Ko nu lai daru,
Ko nu lai saku?
Kāpēc bij jāstaigā
Manim šo taku?

Taciņas vidū
Tev galva starp brūnām,
Sudraba pelēkām,
Zaļganām sūnām.

Kristofers nopūtās. “Nu es 
zinu, kāpēc kaķi tevi, Brencīt, 
vēlēja par pilsētas vecāko.”

Makšelim ar mazajiem neklājās 
viegli. Melnausītis jau bija tik 
tālu iedraudzējies, ka uzkāpa 
takšelim uz muguras un asiem 
maziem zobiņiem sāka košļāt 
Makšeļa ausi; Melnastītis raustīja 
šuneli aiz ūsām, Brencītis Piektais 
atspēries rāva aiz astes. Nē, ilgāk 
tā nevarēja izturēt. Makšelis 
nopurināja mazos no sevis un 
piecēlās.

Brencīša un Kristofera sarunas 
turpinājās.

“Jā, nekad mūžā man neklājās 
tik grūti kā pilsētā,” stāstīja 
Brencītis. “Alejas kaķa mūžs nav 
vieglais! Aukstums, izsalkums – 
nē, to vairs otru reizi nespētu 
pārdzīvot,” nopūtās Brencītis.

Stāstot ilgā mūža piedzīvo ju-
mus, pagāja stunda pēc stundas.

“Vajadzētu sākt kustēt,” ieru-
nājās Makšelis.

“Gan jau, gan,” viņu mierināja 
Kristofers. “Galu galā, kas par 
nelaimi, ja šonakt neesam 
Silājos.”

“Var atkal ierasties lapsa.”
“Pēc tā ļembasta? Nekad. Sa -

ņemto mācību lapsa tik drīz 
neaizmirsīs!”

Makšelis ļāvās pierunāties, un 
tonakt abi draugi palika ciemoties 
Brencīša pajumtē. 

“Pienu ar medu?”
“Peļu kotleti uz sviestmaizes?”
Tribīnē netālu no goda viesiem 

sēdēja pieci runči ar misiņa 
taurēm. Laiks bija sākt sacensības. 
Runči pielika taures pie mutēm, 
un pāri laukumam līdz attālai 
mežmalai atskanēja spēcīgs – 
“Vumpa, vumpa, vumpapa...”

Izveicīgs, spožu zizli ķepā 
satvēris, laukumā uznāca jauns 
kaķis. „Parād’ alē!” viņš izsaucās, 
un orķestris sāka jaunu maršu – 
“Vecos draugus” – Vumpa, vumpa, 
vumpapa, vumpapa...

No meža takas izvirzījās pa -
rādes gājiens. Spēcīgi runči nesa 
karogus. Makšelis nobrīnījās, kas 
viss uz karogiem bija saskatāms. 
Uz viena – trīs melnas peles, uz 
otra – zvirbuļu bars, uz trešā – 
būris ar buldogu. Aiz karog ne-
šiem nāca sešas Angoras kaķenes, 
nesot plakātu:

Kaķu pilsētas 6. meistarsacīkstes.
Lai uzvar labākais!

Sportisti bija visādi, gan mazi, 
gan lieli. Savrup turējās Siāmas 
kaķi, kas spēlēja tikai tenisu un 
citas smalkas spēles.

“Siāmieši ir iedomīgi,” sprieda 
Kristofers. “Viņi pārliecināti, ka 
ir augstas kārtas, ar citiem daudz 
neielaižas. Angoras dāmas tāpat 
ir smalkas, ne velti tās bieži 

Apkārt tev zālīte,
Smilgas un sils,
Debešķīgs miteklis,
Brīnišķa pils!

Lai tevi nu tagadiņ,
Liekusies zemu,
Trīcošiem pirkstiņiem
Laužu un ņemu?

Ai nē jau, nekad,
Audz, gailenīte, –
Tu mana, es tava
Draudzenīte!
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Elmārs Zemovičs. Kon cert dzī  -
ve Jelgavā 1920–1940. 80 lpp., ill.

Izlasot šo grāmatu, liekas, ka tā 
runā par kādu citu pilsētu, bet ne 
par Jelgavu, kuŗā tik maz sa  gla-
bājies no vecās Mītavas. Laika 
ritums līdz nepazīšanai ir iz  mai-
nījis tās seju. Kaŗi to ir nīdējuši, 
dzenājuši ļaudis no vienas vietas 
uz citu. Kaŗa pēdējā gadā sa  bom-
bardētā un dedzinātā Jelgava ar 
padomju okupācijas gadu bez-
personisko, bezdvēselisko, trulo 
plānojumu neraisa asociācijas ar 
seno Mītavu (izņemot pili), kas 
senlaikus bija Zemgales un Kur-
zemes hercogistes galvaspilsēta, 
kuŗa jau 17.gadsimtā pie galma 
pastāvēja galma orķestris un 
galma taurētāji. Hercoga Frīdriha 
Kazimira galmā bijusi pat virtuo-

za franču kapella un itāļu opera, 
bet hercoga Pēteŗa Bīrona laikā 
18.gs. otrajā pusē izrādīti operu 
un drāmatiskie uzvedumi Jel ga-
vas Komiskajā operas teātrī.

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

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

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

Slavenā romāna “Sieviete dzin-

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

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

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

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

“Bronksas puiša” no Amerikas, 
Latvijā pazīstama uzņēmēja, mā -
cībspēka un zemessarga piedzī-
vojumi, meklējot sevi un dzīves 
vērtības skarbajā Grenlandē.

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

Dokumentālā proza, kuŗā cie  nī-
jamais mākslinieks atskatās uz aiz-
 vadīto laikmetu un tajā satikta-
jiem cilvēkiem, kas atstā juši pēdas 
ne vien viņa dzīvē, bet visas lat-
viešu sabiedrības vēsturē. Autors 
pārliecina, ka gadiem nav varas 
pār garīgo možumu.

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

Humora un vēstījuma asprā-
tības ziņā grāmata droši pielī dzi-

Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas
par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās. 
Katra grāmata par 20,– dolariem! Piegāde – bez maksas.

Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING

Mīļie grāmatu 
draugi!

Redakcija priecājas par 
Jūsu aktivitāti, pērkot mūsu 

grāmatas! Diemžēl no šī 
saraksta jāizņem divas 

grāmatas, kuŗu vairāk nav 
– F. Gordona „Mijkrēslis 

mikrorajonā” un  „Atmiņas 
par Eslingenu”. Vietā 

piedāvājam divas citas – 
Elmāra Zemoviča 

„Koncertdzīve Jelgavā” un 
Ievas Auziņas Szentivanyi 
„Celmus laida mākoņos”.

nāma angļu rakstnieka Džeroma 
K. Džeroma (1859-1927) stāstam 
“Trīs vīri laivā”. Alberts Legzdiņš 
to pārspēj “lietderīga izziņas 
materiāla bagātībā”, izcilā angļa 
vārdiem izsakoties.

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

Latvieši Īrijā ieradušies jau 
1870. gados, nevis, kā mal  dīgi 
tiek uzskatīts, pēc Ei  ropas Sa -
vienības vārtu atvēršanās. 1876. 
gadā te ieradās Kārlis Pē  tersons 
un uztaisīja revolūciju pīpju 
ražošanā… Dublinas firmas no -
saukumā joprojām ir viņa, lat-
vieša, vārds – Capp &Peterson.

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

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

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

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

DIVVALODU GRĀMATA

Izlidoju 15. maijā. Biju jau 
savlaicīgi sazinājusies ar Luk-
sem burgas Ārlietu ministriju, 
kas mani informēja par visiem 
vajadzīgajiem dokumentiem, 
kā arī informēja, ka no Frank-
furtes uz Luksemburgu tajā 
laikā nelidošot un man pašai 
sev jānodrošina transports no 
Frankfurtes uz Luksemburgu. 
To man laipni nodrošināja 
mans bijušais vietnieks, kuŗš 
nesen devies pensijā. Es viņam 
jautāju, vai negribot savu vien-
muļo dzīvi mazliet piepiparot ar 
braucienu uz Frankfurti… Pie -
krita! Arī viņam bija vaja dzīga 
īpaša atļauja, jo robežas ar Vā -
ciju tobrīd vēl bija ciet. Nedēļu 
pirms izlidošanas saga tavoju 
visus vajadzīgos (un, starp citu, 
arī nevajadzīgos) dokumentus, 
nosūtīju uz mi  nistriju, un viņi 
tos visus ap  stiprināja. Arī 
Berlīnes vēst nie cība apstiprināja 
dokumentus, kas bija saistīti ar 
to, ka mani no Frankfurtes 
nogādās uz Luk semburgu un 
tur būšu tikai caurbraucot.

15. maijā devāmies uz lidostu. 
It kā viss kārtībā. Visi doku-

menti salikti mapē, biļetes 
kabatā. Bagāža mazliet pieau-
gusi, bet tā nu tas sanāca… 
Labi, ka mapē līdzi bija ap -
stiprinājums par transportu uz 
Luksemburgu, jo Austrālijas 
valdība (un arī lidfirma) nebija 
informējusi, ka, lai izbrauktu no 
Austrālijas, vajadzīga atļauja. 
Uz vietas lidostā bija robež-
sardze un tā apstiprināja (lai-
kam ar iestādēm sazinoties, jo 
pase bija jāiedod pārstāvja 
rokās), ka varu izbraukt. Lid-
firmai bija vajadzīgs doku-
ments, kas apstiprināja manu 
tālāko transportu uz Luksem-
burgu – tas man bija! Dohā un 
Frankfurtē viss gāja gludi. 
Frankfurtē muitas darbinieks/
pases kontrole bija pat itin 
smaidīgs, jo man bija visi doku-
menti. (Laikam tādēļ, ka nācās 
ar daudziem skaidroties, – man 
priekšā bija sieviete, kuŗa kādas 
15 minūtes skaidrojās – ar to 
pašu muitnieku). Lai gan piek-
tdien, 15.maijā, atvēra robežas 
starp Luksemburgu un Vāciju, 
labi, ka draugam bija atļauja, jo 
vienā vietā viņam tomēr jautāja, 
kāpoēc viņš  braukā pa Vāciju. 
Tagad gan Frankfurtes lidosta 

bija kā izslaucīta. Visam per-
sonālam maskas, cilvēku maz, 
mašīnu novietnes tukšas, tikai 
retais lifts darbojas. Mazliet ap -
maldījāmies, jo nevarējām sa  prast, 
kur drīkst un kur nedrīkst iet. 

Lidojums no Melburnas uz 
Dohu bija gaŗš – 14 stundas. 
Šajā posmā apkalpojošais per-
sonāls bija tērpies parastajās 
formās ar maskām un cimdiem, 
bet no Dohas uz Frankfurti – 
pilnajā aizsargtērpā. Spokaini 
balti tēli, redzamas tikai acis – 
un arī tās aiz aizsargbrillēm. 
Distancēšanās bija tāda, kāda 
bija. Būtībā mūs sasēdināja ar 
vienu brīvu vietu pa vidu 
(iekārtots pa trīs krēsliem slejā), 
un tad arī eja pa vidu. Bet bija 
daudz brīvu vietu (Melburnas 
daļā kabīnes priekšējā daļa visa 
bija atstāta tukša), un cilvēki 
pārsēdās. Taču teikšu, ka vispār 
bija daudz lidotāju. Es vismaz 
tik lielu skaitus nesagaidīj. Bet 
visumā lidostu apgrozība bija, 
protams, krietni mazāka nekā 
parasti. Frankfurtē ļāva izkāpt 
tikai pa 40 cilvēkiem ik pa trīs 
minūtēm.

Pārbraucot bija jāsazinās ar 
ārsti. Pirmdienas rītā man ar 

viņu bija sarunāta telekon sul-
tācija.  Ārste teica, ka gaŗā ceļa 
dēļ man piecas līdz septiņas 
dienas vajadzētu uzturēties 
pašizolācijā un tad veikt testu. 
Izvēlējos īsāko variantu. Piec-
arpus dienas un rezultāti –  ne -
gātīvi. Turpināju strādāt attā-
lināti un no sava datora, lai gan 
kolēģis atveda darba datoru, 
taču ja vairāk par diviem 
mēnešiem to nelieto, visas 
aplikācijas tiek nobloķētas. 

No 25. maija Eiropas Komisijā 
sākās atgriešanās pirmā fāze. 
Sadala mūs divās komandās. 
”Pārklāšanās” nedrīkst būt un 
citi nedrīkst atrasties Komisijas 
ēkās, pat ne uz piecām minū-
tēm, lai kaut ko paņemtu. Es 
tiku otrajā maiņā, tātad 2. jūnijā 
arī es došos uz darbu. Atjau-
nināšu datora sistēmu. Pare-
dzams, ka mūsu tulkošanas ģe -
nerāldirektorāta darba norma 
nākamajos mēnešos varētu būt 
attālinātais darbs, tātad vēl kādu 
laiciņu savas nodaļas cilvēkus 
vaigā neredzēšu. 

Rakstot šīs rindiņas, apzinos, 
cik daudz biju piemirsusi no 
brauciena pirms pandēmijas. 
Tas bija skaists laiks – cienīgi 

nosvinēt krustmātes dzimšanas 
dienu, tikties ar veciem drau-
giem, pakafijot ar vietējo ķir-
zaku (!) Bairona līča kafejnīcā, 
aiziet uz teātri, pastaigāties pa 
Mel burnas pludmali, parkiem 
un veikaliem (jo nekur citur 
nav tādu veikalu kā Melburnā – 
manuprāt). Mācāmies jaunu 
dzīvesveidu. Dzīvojam laikā, 
kad varam salīdzinoši viegli 
sazināties. Ieguvumi man per-
soniski ir vecu draudzību at -
jaunošana un nostiprināšana 
un mūsu apņemšanās turpināt 
virtuālās kafijas pauzes, kopīgās 
sarunas ar māsīcām un krust-
māti, iespēja tagad piedalīties 
Latvijā notiekošās sapulcēs un 
pasākumos. Neilgi pēc izolē ša-
nās sākuma, mums darbā jau-
tāja, kā mūsu IT rīki ir palī-
dzējuši darbā. Nenoliedzami tie 
daudz palīdzēja, bet pašlaik 
mūsu cilvēciskā un darba veik-
sme balstās uz jau iedibinātiem 
kontaktiem, komandas izvei-
došanu un uzticību. Kā būs 
tālāk, ja mums ir jāturpina šī 
virtuālā dzīve? 

* Valda Liepiņa ir Eiropas 
Ko  misijas Tulkošanas ģenerāl di -
rek toriāta vadītāja Luk sem burgā

(Turpināts no Nr. 21)

Kā es braucu krustmātes
jubileju svinēt jeb pandēmija pārņem pasauliVALDA LIEPIŅA

Ieva Auziņa Szentivanyi. Cel  mus 
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. Lie-
lisks palīgs vecmāmiņām, mā  mi-
ņām un skolotājām.

Gundega Repše. Dzintra Vilks. 
Esejas, gobelēni. Essauys, tapes-
tries. – 96lpp., ill.

Divas izcilas mākslinieces savu 
pārdomu augļus apvienojušas vienā 
krājumā – Gundega tās ietērpusu 
literāri augstvērtīgās esejās skaistā 
un skanīgā latviešu valodā, tās 
lasāmas arī angļu valodā. Dzintra 
ieaudusi pasa kainos gobelēnos. 
Laba dāvana sveštautu draugiem.

GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns of 

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

des priekšsēde par savu dzīvi un 
darbošanos Latvijas polītikā. Vēs-
 turiski precīzs un emocionāls 
vēstījums par atjaunotās Latvijas 
pirmajiem gadiem.
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River, which flows through 
Grand Rapids, Michigan where I 
grew up in the 1950s. 

In Greven, were we lived, we 
were only a couple of short 
blocks from the edge of town and 
the road that led to the farmlands 
beyond. That put us closer to 
where DPs like my father went to 
barter for fresh dairy products 
and vegetables. 

Greven wasn’t a bad place to be 
if you had to be in DP land in 
Germany. However, like all DPs, 
we had to register when we 
entered the DP community. And, 
as I mentioned before, UNRAA 
and later the IRO welcomed the 
Soviet repatriation agents with 
enthusiasm into our not enthusi-
astic DP community. That and 
the registration made many DPs 
uncomfortable. I do mention 
this often in these essays, but this 
was a constant reminder to the 
DPs that their safety, probably 
their life, in DP land in Western 
Germany depended on other 
people.

That lack of control, for my 
father was coupled with sleeping 
in someone else’s bed, not in his 
apartment or home, depending 
on others for food, wearing shoes 
with holes, and clothes that were 
often worn out. He would say, if 
he ever got out of this putra, one 
could say porridge, but he was 
really talking about a mess, he 
would make sure that he never 
would have to depend on anyone 
else again.

VILIS
MILEIKO,

ārsts

Tiesneša sertifikāts. 1949. gads Volda dokuments par skolas beigšanu, 1943. gads. 
Daudziem oriģinālie dokumenti bija pazuduši

GUNĀRS
FRICSONS

(To be continued)

T A L E S  O F  D I S P L A C E D  P E R S O N S  /  D Ī P Ī Š U  S T Ā S T I

(Continued from No. 21)

The war was winding down 
and my parents thought that it 
would be easier to go home from 
the Neukloster area which was in 
northern Germany. That didn’t 
work out too well. 

We left Dresden and traveled 
to Neukloster based on rumor. 
That there was a group of 
Latvians in the Neukloster area 
and that they could help us find a 
place to stay until we could go 
home. Some Latvians were there 
but they had little to offer. That 
left us living in a barn and dig-
ging in the fields for left-over 
potatoes and beets for breakfast, 
lunch and dinner. With little to 
eat and not much beside straw in 
the barn, the cold nights were 
colder, but we had missed the 
Dresden bombing where some 
20,000 people died.

Meanwhile, the Red Army was 
moving across Germany and 
coming further west than many 
had expected. From our country 
home in the farmer’s barn, my 
father often visited the village, 
hoping to find the news of the 
day. 

One day, he rushed home and 
told us the bad news. The Red 
Army was a few kilometers east 
of Neukloster and was coming 
our way. 

We fled west on foot and fortu-
nately were able to stay ahead of 
the Red Army. We reached the 
British lines somewhere east of 

called Krisas. Krisas was between 
Nurme (now known as Lauciene) 
and Vandzene, where my mother 
and I were staying. A few days 
later, my parents and I took a 
wood powered, old truck, sitting 
on piles of apples, to Liepaja 
(These Latvia years are covered 
in the book: Children of a 
Ravaged Land).

A trek across Latvia, then by 
ship to Germany and west across 

Lubeck, barely ahead of the Red 
Army. Not long after we found a 
haven with the Brits, the Red 
Army closed the road and 
stopped the flow of refugees 
west. We were the lucky ones. 
Behind the Red Army lines, it 
sounded like a Bacchanalia was 
going on. A night of shooting 
and screaming.

The next morning a British 
truck took us to Lubeck (This 

town of around 10,000 inhabit-
ants, located about twenty miles 
from the German border with 
the Netherlands. Hidden away 
off the main roads of Germany, 
not that there was much auto-
bahn traffic in those days, Greven 
became our home for the next 
five years. Far away from the big-
ger German cities like Hamburg 
to the north and Essen and 
Dusseldorf to the south west, 

TALE THREE

was discussed in more detail in 
the essay, A Tale of War, Bombs 
and Walking, Laiks). 

The above adventures from 
Liepaja to Germany didn’t 
include what had happened in 
Latvia. My father was in 
Daugavpils when the Red Army 
crossed the Latvia-Soviet border. 
Staying ahead of the Red Army, 
he crossed Latvia from 
Daugavpils to the Talsi area. 
Then to my grandfather’s farm 

Germany was a lot of territory to 
cover but not unusual for how 
we Latvian DPs got to Western 
Germany.

GREVEN GERMANY
Our travels weren’t over. In the 

fall of 1945, after a few months in 
Bornsen (Hamburg-Begedorf 
DP Camp #6), UNRRA moved 
us further south and west to a 
more permanent settlement. 
Greven wasn’t a camp but a small 

Greven was as good a place as 
any in Germany to be, if one was 
trying to, keep a low profile. 

The small, sleepy town had the 
Ems river nearby. That caught 
the interest of the DPs who were 
fishermen. It gave them some-
thing to do and rewarded them 
with an occasional catch to sup-
plement their DP diet. The river 
wasn’t wide like the Mississippi 
or the Hudson River but more 
like the much narrower Grand 

Kuŗš no mums gan negribētu 
justies labi un dzīvot pēc iespējas 
ilgāk? Viņpasaulē esot jauki, bet 
kuŗš no mums gan gribētu turp 
steigties? Izņemot dažus, ar de -
presiju sirgstošus cilvēkus, savā 
ilgajā ārsta praksē netiku sastapis 
nevienu pacientu, kas vēlējās 
nomirt iespējami ātrāk. Lai cik 
ilgi kāds būtu dzīvojis, viņš tomēr 
vēl grib dzīvot tālāk, un, jo vecāki 
kļūstam, jo vairāk interesējamies 
par to, kā pagarināt mūžu.

Visiem ir zināms – lai ķermenis 
kopumā darbotos pareizi un 
paildzinātu mūžu, visām tā da -
ļām ir jādarbojas pareizi. At -
skaitot genus, ko esam mantojuši 
no saviem vecākiem, kas tad ir 
tie faktori, kas iespaido ķermeņa 
darbību un mūža ilgumu? 
Apskatīsim dažus no tiem!

Vispirms ir jāsaka, ka mūža 
gaŗums ir atkarīgs no veselības. 
Jo labāka veselība, jo gaŗāks 
mūžs. Bet kā to panākt? Iespējas 
ir vairākas. Zinātnieki apgalvo, 
ka pozitīvi, ar dzīvi apmierināti 
cilvēki jūtas labāk, ir veselīgāki 
un dzīvo vienu līdz piecus gadus 
ilgāk. Lai to sasniegtu, īpaši 
svarīgi ir atbrīvoties no garīgā 
sasprindzinājuma, atslābināt sa -
springtos nervus. Gaišas domas, 

KĀ JUSTIES LABĀK UN DZĪVOT ILGĀK?
labs garastāvoklis, pozitīvs iek -
šējais noskaņojums veicina lab-
sajūtu un prieku, bet viss, kas 
veicina prieku pagarina mūžu, 
viss, kas dara mūs bēdīgus, mūžu 
saīsina. Vairosim prieku! Bet kā 
to darīt? Iespēju netrūkst! Pie -
mēram minēšu ziedus – nopirkt 
sev vai uzdāvināt draugiem zie-
dus. Ziedi mājās kalpo vairāk 
nekā tikai dekorācijai. Četri da -
žādi zinātniskie pētījumi liecina, 
ka ziedi rada jauku emocionālu 
noskaņojumu, ka ziedu aplū ko-
šana izsauc gan tūlītēju, gan ilg -
termiņa pozitīvu ietekmi uz cil-
vēka psichi, uz viņa dvēseli. Ziedi 
veicina prieku, palīdz uzsmaidīt.

Svarīgs ir pilnvērtīgs miegs. 
Kanadiešiem ir sakāmvārds: 
„Dzīvē vissvarīgākās ir divas lie-
tas: ērta gulta un ērti apavi, jo 
visu savu dzīvi cilvēks ir vai nu 
apavos vai gultā.”Savukārt angļu 
rakstnieks Samuels Džonsons 
(Samuel Johnson, 1709–1784) 
esot teicis, ka gultā aiziet lai  mī-
gākā cilvēka dzīves daļa.

Var gulēt par maz, un var gulēt 
par daudz, un neviens no šiem 
risinājumiem nav labvēlīgs vese-
līgam, gaŗākam mūžam. Vairā-
kums cilvēku tomēr neguļ pie-
tiekoši. Slikta un nepietiekama 

gulēšana traucē normālu rosību 
un ir kaitīga veselībai. Ja guļ par 
daudz, pastāv varbūtība padarīt 
ķermeni vājāku. Lai gan nepie-
cie šamais miega daudzums ir 
individuāls, ķermeņa atpūti nā-

atpūta – pat pusstundu ilgs rē -
gulārs pēcpusdienas miegs paga-
rina dzīvi par veselu gadu.

Ja gribam dzīvot ilgāk, nopietna 
vērība jāveltī veselīgam, saba lan-
sētam uzturam. Uzturs ir vienīgā 

pat ārstēt. Mazāk vajag ēst gaļu. 
Vispār veselīgāk ir ēst mazāk, 
nekā par daudz, jo pārāk bagātīgs 
uzturs var kaitēt organismam. Ja 
esiet stipri izsalcis un gribat iz -
vairīties no pārēšanās, savu mal-
tīti sāciet ar glāzi auksta ūdens 
vai ar kaut ko dabīgi saldu. Šim 
nolūkam varētu labi noderēt pāris 
žāvētas vīģes vai dažas rozīnes.

Veselīgāk ir ēst zivis, rudzu 
maizi, svaigus dārzeņus un 
augļus. Ieteicams dzert sarkan-
vīnu. Veselīgu ķermeņi palīdzēs 
uzturēt viena vai divas glāzes 
sarkanvīna dienā. Jāatturas no 
pārmērīgas kofeīna lietošanas – 
ieteicams nedzert vairāk par 
divām, trim parastā lieluma kafi-
jas krūzēm dienā. Daudziem viss 
garšīgais saistās ar kaut ko saldu, 
tāpēc arī mūsu uzturā daudz tiek 
lietots cukurs. Lai gan cukuru 
sauc ne tikai par balto nāvi, bet 
arī par smadzeņu draugu un 
prieka vitamīnu, cukura vietā 
saldināšanai jāizmanto dabis kā-
kus saldinājumus, kā medu vai 
kļavu sīrupu, jo cukurs samazina 
B1 vitamīna uzkrājumus ķer me-
nī, un nelabvēlīgi ietekmē orga -
nisma darbību, piemēram – 
izsaucot nogurumu.

(Lasīsim arī nākamajā nr.!)

šanai un enerģijas uzkrāšanai 
vairumam pieaugušo ir jāguļ no 
septiņām līdz deviņām stundām 
katru diennakti. Labākais laiks 
kvalitātīvam miegam ir nakts 
stundas. Nozīmīga ir arī dienas 

lieta no visām mantām, ko mēs 
pērkam, kas kļūst par daļu no 
mums pašiem. Ieteicams lietot 
dabiski audzētu pārtiku. Dabiskā 
uzturā atrodas vielas, kas ir 
spējīgas novērst slimības un tās 
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Darīt labu savai Tēvijai un Latvijas 
Universitātei

Mecenātu, studentu un pēt-
nieku sadarbībā tiek nests Lat-
vijas vārds pasaulē. Šāda līmeņa 
ziedošanas organizētību sekmē 
Latvijas Universitātes (LU) fonds 
sadarbībā ar “Friends of the Uni-
versity of Latvia” ASV un drau-
giem Vācijā, Kanadā un Aus trā-
lijā, kas ar savu darbu aktuālizē 
došanas vērtību, rosina būt pa -
teicīgiem par saņemto, piedalo-
ties Latvijas sabiedrības intelek-
tuālo spēju un patriotisma piln-
veidošanā. 

Kopš 2019. gada LU fonds 
veido ilgtermiņa ieguldījumus 
dažādos finanšu instrumentos, 
no kuŗu nestajiem augļiem kon-
kursa kārtībā tiek atbalstīti daudz-
sološākie LU studenti un pēt-
nieku grupas. Tā ir jauna piere-
dze Baltijas valstīs. Līdz šim 
Latvijas Universitātei testamen-
tāro novēlējumu vairāku miljonu 
apmērā atstājuši četri mecenāti: 
Kurts Hāgens, Andrejs Jurgens, 
Modris K. Gulbis un Kārlis Kauf-
 manis. Turpretim Jānis Pried-
kalns radījis stipendiju fondu, 
kas izmantojams kā neaizskara-
mais kapitāls, bet Eigits D. Ti -
mermanis novēlējis zemes īpa-
šumus, no kuŗu augļiem tiek 
atbalstīti Latvijas studenti un 
jaunie pētnieki. Visus šos zie -
dotājus kopš dzimšanas vieno 
saikne ar Latviju, bet liela daļa 
dzīves un karjeras gaitu aizvadīta 
svešatnē.

Platīna mecenāts
Kurts Hāgens (1916–2000)
Viens no dāsnākajiem LU me -

cenātiem Kurts Hāgens dzimis 
Latvijā, bet aizceļojies uz Ham-
burgu, Vāciju, kur arī atdusas. 
1999. gadā visu savas dzīves 
iegūto mantu 2,4 miljonu eiro 
apmērā testamentāri novēlējis 
Latvijas Universitātes fondam ar 
mērķi atbalstīt apdāvinātus stu-
dentus pieredzes apmaiņas stu-
dijām Vācijas augstskolās. Līdz 
šim atbalstu saņēmuši astoņu 

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

dažādu studiju jomu LU studenti. 
Turklāt 2017. gadā ar LU fonda 
iniciātīvu un pateicībā par sniegto 
atbalstu, LU Botāniskajā dārzā 
mecenātam uzstādīts simbolisks 
vides objekts – soliņš, kā arī iz  -
vei dota jauna tīmekļvietne www.
hagens.lv.

Platīna mecenāts
Andrejs Jurgens (1939–2010)
Dāsno ziedotāju, Amerikas lat-

vieti Andreju Jurgenu varētu 
dēvēt par vienu no noslē pu mai-
nākajiem labdaŗiem, jo par viņu 
maz kas ir zināms. Arī A. Jurgens 

vecāku alma mater. 2010. gadā 
LU Goda doktors J. Priedkalns 
Latvijas Universitātei novēlēja 
142 400 eiro, kas izmantojams kā 
neaizskaramais kapitāls Jāņa 
Priedkalna Medicīnas zinātņu 
pētniecības fondam. Līdz šim ir 
izmaksātas sešas stipendijas un 
atbalstīts apjomīgs projekts nei -
roloģijas jomā.

Zelta mecenāts
Eigits D. Timermanis (1935)
Arī mecenāts Goga jeb Eigits 

Dāvis Timermanis dzīvi un kar -
jeru aizvadījis Austrālijā, lai gan 
par dzimteni sauc Latviju. Go  di-
not abus vecākus, LU absolventus, 
2012. gadā mecenāts Goga LU 
fondam novēlējis trīs zemes īpa -
šumus, no kuŗu nestajiem aug-
ļiem ik gadu tiek atbalstīti spējīgi 
LU doktoranti vai doktora grada 
pretendenti konkurētspējas pētī-
jumu veikšanai sociālajās zināt-
nēs. Līdz šim atbalstu diplom-
darba izstrādāšanai saņēmuši 
pieci pētnieki.

Sudraba mecenāts
Kārlis Kaufmanis (1910–2003)
LU absolvents un mācībspēks 

Kārlis Kaufmanis pazīstams kā 
vecākais latviešu izcelsmes astro-
noms, kuŗš lielāko daļu karjeras 
aizvadījis ASV universitātēs. Pro -
fesors K. Kaufmanis 2003. gadā 
Latvijas Universitātei testamen-
tāri novēlējis 100 000 USD astro-
nomijas attīstības veicināšanai 
savā dzimtenē. Līdz šim ir iz -
maksātas 13 stipendijas LU stu-
dentiem, kuŗi nodarbojas ar 
astronomijas pētniecību.

Sudraba mecenāts
Modris K. Gulbis (1927–2002)
LU absolvents un mācībspēks, 

teoloģijas doktors Modris Kārlis 
Gulbis devies bēgļu gaitās uz 
ASV, kur līdz mūža nogalei kal-
pojis vairākās luteriskajās drau-
dzēs. Godinot mācītāju, Amerikā 
dibināts Modra K. Gulbja pie  mi-
ņas fonds, no kā 2014. gadā Lat-
vijas Universitātes fonds saņēmis 

testamentāro novēlējumu 85 000 
USD apmērā. No tā nestajiem 
augļiem tiek izmaksātas stipen-
dijas spējīgiem un centīgiem LU 
Teoloģijas fakultātes studentiem, 
kas savu dzīvi vēlas saistīt ar 
kalpošanu latviešu luteriskajās 
draudzēs Latvijā vai ārpus tās. 
Līdz šim ir izmaksātas 16 sti-
pendijas. 

Katrs no mums var atbalstīt 
Latvijas augstākās izglītības tel-
pas attīstību. LU fondā tiek rē -
gulāri atjaunots LU projektu 
ideju portfelis, kas gaida mece-
nātu atbalstu.

Par “Friends of the University of 
Latvia”

Jau kopš 2012. gada bezpeļņas 
organizācija “Friends of the Uni-
versity of Latvia” apvieno latviešu 
izcelsmes ASV pilsoņus – Latvijas 

Universitātes atbalstītājus. Tā ir 
LU fonda partneŗorganizācija, 
kas dibināta pēc Džona Dž. Med-
vecka iniciātīvas. Ziedojot šim 
fondam, ASV pilsoņi var saņemt 
nodokļu atlaides. Fonda pamat-
uzdevums ir nodrošināt spožāku 
nākotni Latvijas izglītībai.

Par Latvijas Universitātes fondu
Jau kopš 2004. gada Latvijas 

Universitātes fonds nodrošina ie -
spēju mecenātiem un sadarbības 
partneriem atbalstīt gan LU, gan 
citas vadošās Latvijas augstskolas, 
tā investējot Latvijas nākotnē. LU 
fonda prioritātes ir atbalstīt iz  ci-
lākos studentus un pētniekus, 
veicināt modernas mācību vides 
izveidi, kā arī universitātes ēku 
būvi un rekonstrukciju.

Sagatavojusi
Brigita Zutere, LU fonds

ir dzimis Rīgā, bet ar ģimeni de -
vies bēgļu gaitās, līdz nonācis 
Dienvidkalifornijā, ASV. Tur arī 
latviešu sabiedrībā aizvadīta visa 
dzīve. 2013. gadā LU fonds sa -
ņēmis 2  000  000 USD novēlē-
jumu, kas novirzīts “Ceļamaizes” 
stipendijām. Veicinot sporta at -
tīstību LU, pirmās sporta stipen-
dijas “Ceļamaize” daudzsološiem 
jauniešiem tika piešķirtas 2013. 
gadā, un līdz šim atbalstu iz -
cilības veicināšanai ir saņēmuši 
44 talantīgi jaunie sportisti.

Zelta mecenāts
Jānis Priedkalns (1934)
Austrālijas latvietis, medicīnas 

doktors Jānis Priedkalns dzimis 
LU absolventu ģimenē un vēl 
šodien ar prieku atbalsta savu 

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) jau 15 gadus 
iešķiŗ prof. Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendiju me -
dicīnas studentiem, lai palīdzētu 
un atbalstītu viņus ceļā uz ārsta 
amatu. Kopējais stipendiju 
apjoms šogad ir 5 000 USD. 

Stipendiātiem bija jāiesniedz 
savi pieteikumi atbilstoši noli-
kuma prasībām un jātiekas ar 
atlases komisiju. Manīgajā laik-
metā mainījās arī atlases otrās 
kārtas norise, un šoreiz klātienes 
tikšanos aizstāja saruna elek tro-
niskajā vidē. Toties komisijas 
dalībnieku skaits bija neierasti 
liels un jautājumu klāsts ļoti 
plašs. Pretendentus intervēja 
LĀZA valdes locekļi: Dr. Kas-
pars Tūters (Kanada), Dr. Zaiga 
Alksne-Phillips (ASV), Dr. Atis 
Bārzdiņš (ASV), Dr. Ēriks Nied-
rītis (ASV), Dr. Daina Dreimane 
(ASV), Medicīnas vēstures mū -
zeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis 

LĀZA atbalsts medicīnas
studentiem 2020

un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). 
ZOOM semināru–atlasi vadīja 
LĀZA biroja vadītāja Kamena 
Kaidaka. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonda stipendiju 
1000 USD apjomā šogad ieguva 
četri Latvijas medicīnas augst-
skolu vecāko kursu studenti – 
Māris Lapšovs (RSU/4. kurss) – 
rekomendāciju sniedza asoc. 
prof. Kārlis Trušinskis un prof. 
Māra Pilmane, Alise Emma 
Čakārne (RSU/6. kurss) – re  ko-
mendāciju sniedza Dr. med. Māra 
Rone-Kupfere un Dr. med. Elga 
Sidhoma, Mikus Saulīte (RSU/6. 
kurss) – rekomendāciju sniedza 
Dr. med. Viktorija Kuzema un 
Dr. Kārlis Rācenis, Anna Marija 
Leščinska (RSU/ 6. kurss) – 
rekomendāciju sniedza Dr. 
med. Armands Sīviņš un Dr. 
med. Ingus Skadiņš. Profesora 
Ilmāra Lazovska Medicīnas 
fonda veicināšanas stipendijas 

(500 USD) ieguva Ieva Pitkēviča 
(RSU/5. kurss) – rekomendāciju 
sniedza Ināra Miltiņa un prof. 
Gunta Lazdāne, un Jānis Auders 
(LU/4. kurss) – rekomendāciju 
sniedza asoc. prof. Līga Plakane 
un asoc. prof. Gunta Strazda.

Klātienes svinīgais sarīko-
jums, uz kuru aicināti visi LĀZA 
stipendiāti un viņu viesi, kā arī 
LĀZA biedri un draugi, notiks 
P. Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejā tad, kad būs atcelti ar 
Covid pandēmiju saistītie iero-
bežojumi.

Atgādinām, ka līdz 15. sep-
tembrim Latvijas jaunie ārsti un 
zobārsti var pieteikties Ojāra 
Veides fonda stipendijām – at -
balstam savai profesionālajai 
pilnveidei. 

Profesora Ilmāra Lazovska 
Medicīnas fonds radies, godi-
not ārsta Ilmāra Lazovska 
(1931–2003) piemiņu. Fondu 
drīz pēc profesora nāves izvei-

doja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņu -
jorka), kuŗš ir arī tā vadītājs. 
LĀZA rēgulāri vāc ziedojumus 
fonda sekmīgai darbībai. 2005. 
gadā tika pasniegtas pirmās 
profesora Ilmāra Lazovska Me -
di  cīnas fonda stipendijas, tās 
saņēma pieci Latvijas Univer si-
tātes un Rīgas Stradiņa univer-
sitātes medicīnas studenti. 
Fondu financiāli atbalsta arī 
Ojāra Veides fonds, LĀZA 
biedri un citi ziedotāji.

Fonda mērķis ir  atbalstīt ve -
cāko kursu medicīnas studentu 
centienus apgūt ārsta profesiju 
un vēlmi strādāt savā profesijā 
Latvijā. Stipendijas tiek pie  šķir-
tas Latvijā studējošiem vecāko 
kursu medicīnas studentiem, 
kam ir ne tikai labas sekmes 
mācībās, plašs interešu loks, bet 
kas arī savu turpmāko dzīvi ir 
nolēmuši saistīt ar ārsta profe-
siju Latvijā, stiprinot un uzla-
bojot medicīnisko aprūpi val-

stī.  Stipendija 500-1000 USD 
apjomā tiek piešķirta 3-5 pre-
tendentiem katru gadu. Kopš 
2016. gada tiek piešķirtas arī 
veicināšanas stipendijas. Pietei-
kumus izvērtē un lēmumu pie -
ņem profesora Ilmāra Lazov-
ska Medicīnas fonda stipendiju 
komisija.

Plašāk par LĀZA un iespējām 
atbalstīt medicīnas izglītību 
www.lazariga.lv 

LĀZA vieno ārzemēs un Lat-
vijā dzīvojošos ārstus un zob ār-
stus, kā arī citus veselības no -
zares profesionāļus, zinātniekus 
un darbiniekus kopējam mērķim 
– visiem spēkiem veicināt ve  se-
lības aprūpē un zinātnē iesaistīto 
studentu, rezidentu, ārstu un 
zobārstu izglītību un sadarbību. 
To dibināja 1947. gadā Eslingenā 
trimdā devušies latviešu ārsti.

KAMENA KAIDAKA,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
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***
Latvijas himnai – 100

7. jūnijā pie Brīvības pieminek -
ļa, godinot Latvijas valsts himnas 
simtgadi, notika zibakcija, kuŗas 
laikā Nacionālo bruņoto spēku 
Stā ba orķestris atskaņoja valsts 
himnu “Dievs, svētī Latviju!”.

Nacionālie bruņotie spēki pie 
Brīvības pieminekļa ar zibakciju 
godina Latvijas valsts himnu

Nacionālo bruņoto spēku Gal ve-
nais diriģents un orķestŗa priekš -
nieks kapteinis Andis Ka  relis ai -
cina ikvienu Latvijas iedzī votāju 
aizsargāt, cienīt un godāt Latvijas 
Valsts himnu tāpat, kā to dara ik -
viens Nacionālo bruņoto spēku 
kaŗavīrs.

“Dievs, svētī Latviju” ir ļoti 
skaists mūsu valsts simbols – lūg-
šana, kas kopš tās pirmatska ņo-
šanas ir spēcīgs nacionālās pašap-
ziņas apliecinājums. Šī lūgšana 
kalpojusi arī kā garīgs atbalsts 
daudziem okupētajā Latvijā. Šo -
brīd, kad varam ar brīvības izjūtu 
dziedāt himnas vārdus, ir svarīgi 
šo brīvību neuztvert kā pašsapro-
tamu, to sargāt un atcerēties, ka  
arī mūsdienīgai valstij ir jābalstās 
uz pamatvērtībām,” uzsver kaptei-
nis Andis Karelis.

***
Limbažos svinīgi atzīmē 
valsts himnas 100 gadus

Ar vairākiem pasākumiem šo 
notikumu atzīmēja Limbažos, no -
vadā, kur himnas autors Bauma-
ņu Kār lis dzimis, dzīvojis un ap -
glabāts. Limbažos “Dievs svētī, 
Latviju!” skanēja skaļi un daudz, 
tā, lai dzird visā novadā. 

Limbažos pie Baumaņu Kārļa 
pieminekļa

Limbažnieki pulcējās pie Bau-
maņu Kārlim veltītā pieminekļa, 
kuŗa pakājē labi salasāmi spēcīgie 
vārdi – “Dievs, svētī Latviju!” Lim-
bažu novada domes priekšsēdis 
Didzis Zemmers uzsvēra, ka him-
nas vārdi arī laikā, kad Latvija bija 
nebrīvē, deva cilvēkiem sirdīs spē-
ku un cerību. “Visi klusībā lūdzās 
caur šo dziesmu, esot gan Sibirijā, 
gan tepat – Latvijā,” viņš teica.

***
Valsts himnas “Dievs, svētī 

Latviju!” pirmais manuskripts 
glabājas Rīgas vēstures un 

kuģniecības mūzeja krājumā!
1920. gada 7. jūnijā Latvijas 

Satversmes sapulces sēdē Bau ma-
ņu Kārļa dziesma “Dievs, svētī 
Lat viju!” tika oficiāli apstiprinā -   
ta par Latvijas Republikas valsts 
himnu. Skaņdarba vēsture un tā 
pirmā manuskripta nonākšana 
Rīgas vēstures un kuģniecības 

mūzeja krājumā ir stāsta vērta. 
1938. gadā Rīgā notika IX Vis-
pārējie latviešu dziesmu svētki ar 
nosaukumu Latvju dziesmas de -
vītie svētki, to laikā Rīgas pilsētas 
vēsturiskajā mūzejā atklāja izstā -
di “Latviešu Dziesmu svētku iz -
stāde”, kuŗā, kā rakstīts izstādes 
katalogā, goda vietā “pretim ieejai 
izstādes telpās, atsevišķā vitrīnā 
novietots Baumaņu Kārļa Latvju 
tautas him nas oriģinālma nu-
skripts”. 

Latvijas himnas manuskripts
 
1937. gada 27. jūnijā Valsts 

vēsturiskā mūzeja direktors Valdis 
Ģinters (1899-1979) un preparā-
tors Ernests Āboliņš (1911-1970) 
“Dievs, svētī Latviju!” manuskrip-
tu ar aktu nodeva Rīgas pilsētas 
vēsturiskā mūzeja direktoram 
Rau lam Šņorem (1901-1962) un 
mūzeja preperātoram Hugo Riek-
stiņam (1904-1998). Tā paša gada 
9. jūlijā Rīgas pilsētas valde ap -
stiprināja manuskripta uzglabā-
šanu Rīgas pilsētas vēsturiskā mū -
zeja krājumā.  

***
Latvijas himna ir skaidra 
un dziļa savā vienkāršībā

Valsts pre zidents Egils Levits 
dalās pārdo mās par Latvijas valsts 
himnu.

Citu valstu himnās bieži minē-
tas dinastijas un cīņas, bet Latvijas 
himna ir skaidra un dziļa savā 
vienkāršībā, norāda Egils Levits. 
Jebkuŗa valsts himna izsaka dziļā-
kus priekšstatus par savu valsti, 
par savu tautu, arī par savu vēsturi 
un nākotnes vēlmēm, sapņiem. 
Latvijas himnā centrālais jēdziens 
ir Latvija. Toreiz, kad himna radās, 
priekšstats par Latviju bija jauns. 
Latvija kā vienota zeme – toreiz 
vēl ne valsts. Ne vairs Kurzeme, ne 
vairs Vidzeme, ne vairs Latgale, 
bet gan Latvija. Latvija kā viena 
noteikta daļa no pasaules. Latvija, 
kas atrodama pasaules kartē. “Šajā 
jaunajā jēdzienā  –  Latvija – jau no 
paša sākuma slēpās milzīgs spēks. 
Nezinu, vai šo spēku un tā kon-
sekvences jau apjauta tās vārdu 
autors un dziesmas izpildītāji, ta -
ču šajā jēdzienā ielikto revolucio-
nāro iedīgli jau uzreiz (un trāpīgi!) 
saskatīja represīvais cara režīms, 
aizliedzot dziesmā lietot vārdu 
“Latvija”, kas bija jāaizstāj ar vārdu 

“Baltija”,” norāda Levits. Prezidents 
atzīmē, ka citu valstu himnās bieži 
pieminētas dinastijas, cīņas un 
varoņteikas, bet Latvijas himnā tā 
visa nav. Levits uzsver, ka Latvijas 
himna ir skaidra un dziļa savā 
vienkāršībā, turklāt tā ir mier mī-
līga, cilvēcīga. 

“Mēs esam ļoti demokrātiski – 
latvieši tikai vēlas mierīgi dzīvo 
savā vietā, savā zemē – tagad jau 
valstī, netraucēti no ārpuses. Mēs 
paši varam, protam un gribam 
veidot savu dzīvi, savu zemi, savu 
valsti. Laid mums tur laimē diet!” 
norāda Levits. Prezidents akcentē, 
ka himnā ir minēts Dievs. Pēc 
viņa paustā, konstitucionālajās 
tiesībās Dieva piesaukšana nav 
nekāds retums. Ar to tiek izteikta 
doma, ka eksistē kaut kas lielāks 
par cilvēku, ka cilvēks pasaulē nav 
absolūti pēdējā instance. “Mēs 
varam darīt daudz mūsu nākotnes 
veidošanā, ļoti daudz, bet līdz 
galam mēs par to nevaram būt 
droši, nevaram visu paredzēt, ne 
viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no 
mūsu gribas un rīcības. Tādēļ šis 
lūgums augstākai instancei – 
Dievam – ļauj mums mūsu zemē, 
mūsu valstī, mūsu Latvijā “laimē 
diet” – dzīvot tā, kā mēs to vēla-
mies,” norāda Levits.

***
Biļetēm uz “Stūra māju” 

Okupācijas mūzejs 
dod ārkārtas situācijas atlaidi un 
piedāvā arī atbalstītāja biļeti. Ga -
tavojoties apmeklētāju uzņemša-
nai pēc ārkārtas situācijas beigām, 
mūzejs ir atsācis biļešu iepriekš-
pār došanu tīmeklī uz ekskursiju 
“Izstādē Čekas vēsture Latvijā” jeb 
“Stūŗa mājā”, kas atrodas Rīgā, Brī-
vības ielā 61. Biļetes var nopirkt 
mūzeja mājaslapā vai portālā 
BezRindas.lv. 12. jūnijā apmeklē-
tā jiem tika atvērtas abas Latvijas 
Okupācijas muzeja darbības vie-
tas – pagaidu ekspozīcija Raiņa 
bulvārī 7 un “Izstāde Čekas vēs-
ture Latvijā”. Ievērojot sociālās di -
stancēšanās noteikumus, bijušajā 
LPSR Valsts Drošības komitejas 
jeb čekas galvenajā ēkā Rīgā, tāpat 
kā iepriekš, būs iespēja apskatīt 
izstādi par čekas darbību un mazās 
grupās kopā ar gīdu izstaigāt ēkas 
pagrabu, pagalmu un kameras. 

“Izstāde Čekas vēsture Latvijā” 
strādās no otrdienas līdz sestdien-
ai, no plkst. 11 līdz 15 angļu va  lo-
dā ekskursijas notiks plkst. 11.00, 
12.00, 13.00 un 14.00, bet latviešu 
valodā plkst. 11.30, 12.30, 13.30.  
Ja grupā pulcēsies individuālie 
apmeklētāji, tad ekskursijā varēs 
piedalīties trīs cilvēki. Ja apmeklē -
tāji būs no vienas mājsaimniecī-
bas, tad cilvēku skaits var būt līdz 
pieci. Ņemot vērā ārkārtas situā-
ciju, biļetēm ir noteikta atlaide. 
Inter neta veikalā tā parādīsies, no -
klik šķinot uz bultiņu pa labi no  
re  gulārās biļešu cenas. Vismaz līdz 
jūnija beigām biļetes varēs no -
pirkt par sešiem eiro – pieauguša-
jam  un trīs eiro – studentiem. 
Vienas māj  saimniecības locekļi 

varēs ie  gā dāties kopēju “ģimenes 
biļeti” par 12 eiro. Savukārt ap -
meklētāji, kas ārkārtas situācijā 
var atļauties un vēlas atbalstīt mū -
zeja darbu, būs aicināti iegādā -   
ties “atbalstītāja bi  ļeti” 12, 20 vai 
50 eiro vērtībā. Tā vienlaicīgi būs 
samaksa par pa  kalpojumu un arī 
financiāls pa  balsts izstādes dar-
bībai.

***
Mudina sievietes Latvijā 
aktīvāk izvēlēties karjēru 

Tikai 1% no Latvijā nodarbi-
nātajām sievietēm strādā infor-
mā cijas un komūnikāciju tech -
no loģiju (IKT) nozarē, kas ir ma -
zāk nekā citās Eiropas Savienības 
valstīs, sacīja Valsts prezidenta 
Egila Levita dzīvesbiedre Andra 
Levite.

Andra Levite 3. jūnijā uzstājās  
ar runu kopienas Riga TechGirls 
rīkotajā informācijas technoloģiju 
(IT) vēstnešu un mentoru pro-
grammas TechMentors atklāšanā. 
Levite novērojusi, ka daudzās no -
zarēs, piemēram, polītikā, aviācijā, 
kosmosa technoloģijā, ķīmijā un 
tieslietās, vīriešu dzimuma pār-

stāvji sabiedrībā ir plaši pazīstami, 
bet sieviešu dzimuma pārstāves 
“ir jāmeklē zinātniskās publikā-
cijās un grāmatās”. Levite atzīmēja, 
ka 2015. gadā amerikāņu rakst-
niece Dženisa Kaplana aprakstījusi 
zinātniskus eksperimentus, kur 
dalībniekiem lika nosaukt, kuŗu 
cilvēku viņi uzskata par ģēniju. 
Tika minēts Galileo Galilejs, Leo-
nardo da Vinči, Volfgangs Ama-
dejs Mocarts, Alberts Einšteins. 
“Visi vīrieši. Pēc ilgas domāšanas 
daži atcerējās divkārtējo Nobela 
prēmijas laureāti Mariju Kirī. 

Amerika deg
No Paula Raudsepa komentāra nedēļrakstā IR

Pasaule noskatās uz Amerikā notiekošo 
ar šausmās un izbrīnu, tomēr dažs labs 

teiks – kas tur jauns?
1968. gadā pēc Martina Lutera 

Kinga noslepkavošanas ASV pie -
dzīvoja lielāko nemieru vilni kopš 
Pilsoņu kaŗa beigām simt gadus 
iepriekš.

1992. gadā Losandželosā 63 cil-
vēki nomira un īpašumi vairāk 

nekā viena miljarda dolaru vērtībā 
tika iznīcināti grautiņos, kuŗi sākās 

pēc četru policistu attaisnošanas par bru-
tālu tumšādainā Rodnija Kinga piekaušanu. 

Kāds to bija uzfilmējis ar videokameru.
Kopš 2014. gada lielāka vai mazāka mēroga protestus izraisījusi 

policijas atbildība par 12 gadus vecā Tamira Raisa nošaušanu Klīv-
landē, Maikla Brauna nošaušanu Fērgusonā Misūri štatā, Ērika 
Garnera nožņaugšanu Ņujorkā, Fredija Greja nāvējošo traumēšanu 
policijas transportā Baltimorā, Altona Sterlinga nošaušanu Baton-
rūžā Luiziānā un Filandro Kastīla nošaušana Sententonijā Minesotā.

Ikdienā Amerikā katrs tumšādainais zina – lai cik viņš būtu izglī-
tots, labi pelnošs un likumpakļāvīgs, viņa ādas krāsa daudzu acīs 
padara viņu aizdomīgu, un jebkura saskarsme ar policiju var beigties 
iecirknī vai pat morgā, ja kārtības sargam tajā dienā ir slikta oma vai 
nervozs garastāvoklis. (..)

Ko nozīmē dzīve pastāvīgu, potenciāli letālu aizdomu ēnā, spilgti 
parāda divi citi neseni gadījumi. Februāŗa beigās agrā pēcpusdienā 
Ahmauds Arberijs izgāja skriet savā mazajā Džordžijas štata pilsē-
tiņā. Jaunais, tumšādainais skrējējs kādam kaimiņam likās aizdo-
mīgs. Tas pagrāba bisi un pistoli, kopā ar dēlu panāca Arberiju, mē -
ģināja apstādināt un beigās nošāva. Uzbrucējus aizturēja un apsū-
dzēja slepkavībā tikai vairākus mēnešus vēlāk, kad publiskajā telpā 
parādījās gadījuma videoieraksts.

Savukārt maijā Ņujorkā, Centrālparkā, 57 gadus vecais Hārvarda 
Universitāti beigušais, aizrautīgais putnu vērotājs Kristiāns Kūpers 
pastaigas laikā ar binokli palūdz jaunāku balto sievieti paņemt savu 
suni saitē, kā noteikts parka noteikumos. Viņa savukārt piezvanīja 
policijai, lai paziņotu, ka «man izteicis draudus afroamerikānis». Ja 
Kūpers nebūtu telefonā uzfilmējis sievietes nepamatoto histēriju, arī 
viņam draudētu nonākšana ļoti nepatīkamā situācijā, par spīti visām 
pazīmēm, ka pieder pie turīgās vidusšķiras.

Tomēr protestos pēc Džordža Floida nogalināšanas parādījies arī 
kaut kas jauns — starp protestētājiem (un arī veikalu izlaupītājiem) 
ir daudz jaunu baltu cilvēku. Vietām viņi ir tieši atbildīgi par 
vardarbības eskalāciju. Pitsburgas policija aizturējusi Braienu Bartelu 
par grautiņa izraisīšanu. Viņš pirmais sāka dauzīt policijas mašīnu, 
kamēr tumšādainie protesta dalībnieki kliedza, lai viņš izbeidz. 
Līdzīgi gadījumi uzfilmēti arī citur. Ne tikai minoritātes izjūt 
atsvešinātību un dusmas, ne tikai minoritātes vainīgas grautiņos.

Taču ir arī kādi cerības stariņi. Otrdien Indianapolē protesta 
gājiens beidzās, kad policisti sadevās rokās ar marša dalībniekiem. 
Pastāv iespējas arī mierīgam dialogam, ja vien kāds to vēlas izmantot.

Andra Levite
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Kultūras ministrs Nauris Pun-
tulis “iestāda“ tautasdziesmu

Tautasdziesmu augtuve ir in -
teraktīva kultūrvieta Sporta 2 
kvartālā Rīgā, kur ikviens intere-
sents var ieiet, atrast savu tautas-
dziesmu un to iestādīt. Pilsētvides 
objektā iespējams ne tikai aplūkot 
jau iestādītās tautasdziesmas, bet 
arī klausīties tās un iepazīt jaunus 
faktus par Imantu Ziedoni un 
Krišjāni Baronu.

***
Ceļojošā izstāde 

“Latvijas kultūras alfabēts”
Rīgas Svētā Pēteŗa baznīcā dur-

vis vērusi ceļojošā interaktīvā iz -
stāde visai ģimenei “Latvijas kul-
tūras alfabēts”. Tajā galvenie ele-
menti ir latviešu alfabēta burti, 
caur kuŗiem ļauts ieskatīties mūsu 
valsts kultūras vēsturē.

Izstāde tapa pērn par godu 
Latvijas nacionālo kultūras, izglī-
tības un zinātnes institūciju simt-
gadei, un vispirms tā tika izstādīta 
UNESCO galvenajā mītnē Parīzē, 
vēlāk arī Latvijas Universitātē. 
Izstāde ir veltīta septiņu Latvijas 
nacionālo institūciju simtgadēm, 
un ir bijis ārkārtīgi svarīgi – savie-
not ļoti nozīmīgo pagātnes stāstu, 
kas faktiski ir par Latvijas kultūras 
nācijas dzimšanu un kultūras 
valodas rašanos, ar šodienu, ar to 
valodu, kuŗā mēs runājam te un 
tagad. 

***
Džeza izdevniecība 

Jersika Records publicē 
dokumentālo īsfilmu

Filma veidota pēc mūziķa, 
JVLMA džeza katedras dibinātāja 
un vadītāja, džeza vēstures pa -
sniedzēja Indriķa Veitnera grā-
matas  “Latvijas džeza vēsture 
1922 –1940” motīviem un at  spo-
guļo džeza mūzikas pirmsāku -
mus Latvijā starp diviem pasaules 
kaŗiem. Filma tapusi ar Džeka 
Michaļicka fonda atbalstu.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

koncertzāles Cēsis pārstāvji. Pro-
grammā: Antonio Vivaldi, Pēteŗa 
Vaska, Gijas Kančeli, Filipa Glāsa 
un Osvaldo Golihova skaņdarbi 
jaunos lasījumos.

***
LMA absolventes un mācībspēki 

starptautiskā informācijas 
dizaina balvu konkursā

Jūnija sākumā Starptautiskā in -
formācijas dizaina institūts, Aus - 
t rijā (International Institute for In -
formation Design (IIID)) paziņoja 
informācijas dizaina balvas kon-
kursa IIID Award 2020. gada lau-
reātus. Konkursā godalgotas vie-
tas ieguva arī Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) Dizaina no  da-
ļas absolventes un mācībspēki, 
medijus informē akadēmijā. Zelta 
balvu studentu darbu katēgorijā 
un konkursa žūrijas īpašo balvu 
ieguva LMA absolventes Vinetas 
Kreigeres 2018. gada maģistra 
darbs – informācijas vietne “Sie-
viete un darbs”. Bronzas godalgu 
studentu darbu kategorijā ieguva 
Rūtas Jumītes 2019. gadā aizstā-
vētais bakalaura darbs “Izdevums 
ND” (“Nonprofits & Designers”). 
Noras Gavares 2019. gada izstrā-
dātais maģistra darbs “Kopienas 
dārzs” ieguvis atzinību. Bronzas 
godalgu ieguvis arī LMA Dizaina 
nodaļas mācībspēku Ingūnas un 
Holgera Eleru vadītais Dizaina 
birojs H2E par pieteikto darbu 
“Liepājas pilsēta infografikās” kor-
porātīva un komūnikācijas dizai-
na katēgorijā.

***
Imanta Ziedoņa mūzejs 
ceļā ar Krišjāni Baronu

Šogad par godu Krišjāņa Baro -
na 185. jubilejai pēc K. Barona 
mūzeja aicinājuma Imanta Zie-
doņa mūzejs uzsāk projektu “Zie-
doņa mūzejs ceļā ar Baronu”. 
Mūsu tautas lielo cilvēku un ģē -
niju cienīšana, arī viņu darbu 
studēšana bija viena no Imanta 
Ziedoņa interesēm. Projekta “Zie-
doņa mūzejs ceļā ar Baronu” 
iecere ir godināt Krišjāni Baronu 
ar notikumu ciklu, kas aktuālizē 
Ziedonim un Baronam, kā arī 
ikvienam Latvietim tik būtisko 
vērtību – tautasdziesmu. Pagājušā 
gadsimta astoņdesmito gadu 
otrajā pusē Imants Ziedonis pēta 
K. Barona paveikto un izdod tau-
tasdziesmu izlases “Kas jāzina 
meitiņām” (1981), “Puisīts augu” 
(1984) un “Manas tautasdzies-
mas”. “Tu dzīvoji dižu darbu” 
(1985), pievienojot tām savus ko -
mentārus. Šajos darbos dzejnieks 
itin kā ielūkojas starp tautasdzies-
mu rindām un atklāj tajās slēpto 
filozofisko domu, dzīves pamat-
vērtības un principus.

ņa, ka digitālās prasmes būs īpaši 
noderīgas, ieviešot kompetenču 
saturu. Tāpēc neatkarīgi no si  tuā-
ci jas sola modernās technoloģijas 
izmantot vairāk. Jaunais mācību 
gads būs citādāks ne vien tādēļ, ka 
esošais noslēdzies, mācoties attāli-
nāti, bet arī tāpēc, ka septembrī 
sāksies kompetenču satura ievie-
šana visās skolās. Pēdējo mēnešu 
laikā tai sagatavoties laika nebija, 
bet situācija pati esot visu salikusi 
pa vietām. “Jaunā satura apgūšana, 
kompetenču pieeja, digitālā pras-
me un pašvadīta mācīšanās ir tās 
prasmes, ko mēs bijām iestrādā -
juši jaunajos standartos. Vienkārši 
šis periods mūs iemeta reālajā 
praksē, pirms mēs sākām īstenot 
formāli jauno saturu,” pastāstīja 
Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vadītājs Guntars Catlaks.

***
Izveidotas 22 no 42 

pašvaldībām
Strādājot pie novadu reformas 

likumprojekta “Administrātīvo 
terri toriju un apdzīvoto vietu li -
kums” galīgajā lasījumā, Saeima 3. 
jūnijā, ir vienojusies par 22 no 
plānotajām 42 jaunajām pašval-
dībām. Darbu pie reformas Sa  ei-
ma turpināja 9. jūnijā. Saeima bija 
izskatījusi 238 no 377 priekš liku-
miem.

***
Latvijā radītā lietotne Solfeg.io 

uzvarējusi starptautiskā 
mūzikas technoloģiju konkursā

Jūnija pirmajā nedēļā Parīzē 
noskaidroti mūzikas industrijas 
technoloģiju konkursa Midemlab 
2020 uzvarētāji. Katēgorijā Music 
Creation & Education (“Mūzikas 
radīšana un izglītība”) uzvarējusi 
Latvijā radīta mūzikas mācību 
lietotne Solfeg.io.

Konkursā, kuŗā līdz šim ar 
uzvaru debitējuši tādi plaši pa -
zīstami industrijas pārstāvji kā 
Soundcloud, Kickstarter, The Echo 
Nest, šogad tika iesniegti vairāk 
nekā 200 pieteikumi no 49 val-
stīm, tostarp pirmo reizi konkursā 
pārstāvēts uzņēmums no Latvijas. 
Mūzikas mācību lietotne Solfeg.io, 
kas palīdz bērniem un jauniešiem 
apgūt mūziku, kopā dziedot un 
spēlējot populāras dziesmas, starp 
20 konkursa finālistiem uzvaras 
laurus plūca katēgorijā Music 
Creation & Education, kuŗā līdz-
tekus tika nominēti jaunuzņē-
mumi no ASV, Indijas un Fran-
cijas. (Pēc latviesi.com)

***
Gidons Krēmers, Georgijs 

Osokins un Kremerata Baltica 
koncertēs Cēsīs

Pēc trīs mēnešu pārtraukuma ar 
pirmajiem teju 100 klausītājiem 
zālē 13. jūnijā Cēsīs notiks pirmais 
dzīvais akustiskais koncerts “Viva 
la musica!”. Uz skatuves tiksies 
Kremerata Baltica Lietuvas un 
Latvijas kameransambļi ar solis-
tiem, vijolnieks Gidons Krēmers, 
pianists Georgijs Osokins, soprāns 
Gunta Gelgote un klarnetists 
An drius Žiūrs, medijus informēja 

tikties ar pieredzējušiem astro-
nautiem.

EKA atzinīgi novērtējusi Sigul-
das skolēnu Daira un Dāvja vīziju 
par bazi, kādu tuvākajā nākotnē 
varētu uzbūvēt uz Mēness. Lai 
rastu risinājumu, kā uz Mēness 
nodrošināt dzīvošanai nepiecie ša-
mos apstākļus – iegūt elektrību, 
izaudzēt pārtiku un attīrīt gaisu 
elpošanai, puišiem nācās domāt 
ne tikai techniski – vispirms jau 
bijis jāapgūst un jāizpēta viss par 
un ap kosmosu.

***
Rīga saņem Hanzas karogu

Viens no galvenajiem Hanzas 
dienu pasākumiem – virtuālā Han-
zas karoga nodošana Latvijas gal-
vaspilsētai Rīgai – notika tiešraidē 
Rīgas domes Facebook kontā 
https://www.facebook.com/Riga.
lv/ 7. jūnijā. Tajā pašā laikā svinīgo 
karoga nodošanu translēja arī 
Brilona Hanzas dienu mājas lapā, 
Youtube kontā un sociālajos tīklos. 
Ar šo karoga saņemšanu Rīgai 
jāpārņem Hanzas dienu rīkošanas 
stafete – Hanzas savienības karogs, 
kas Starptautisko Hanzas dienu 
noslēguma ceremonijas ietvaros 
tradicionāli tiek nodots nākamajai 
Hanzas dienu rīkotājai pilsētai. 
Virtuālajā Hanzas karoga saņem-
šanā Edvīnu Balševicu atbalstīja 
un ar dziesmu “Rīga dimd” plašo 
Hanzas pilsētu saimi iepriecināja 
Rīgas kamerkoris Ave Sol diriģenta 
Andŗa Veismaņa virsvadībā. Han-
zas dienas Rīgā tiks organizē -        
tas nākamajā gadā, un oficiālie    
41. starptautisko Hanzas dienu 
Rīgā norises datumi būs no 2021. 
gada 19. līdz 22. augustam.

***
Vienojas par pedagogu algu 

celšanu septembrī 
Valdību veidojošās partijas pa -

nākušas polītisku vienošanos no 
1. septembŗa celt pedagogu algas,  
pēc koalicijas partiju tikšanās 
žurnālistiem pastāstīja Ministru 
prezidents Krišjānis Kariņš (JV). 
“Atbalstīsim pedagogu algu palie-
linājumu no 1. septembŗa,” teica 
premjērs, skaidrojot, ka jautājums 
valdībā tiks skatīts tad, kad tiks 
sagatavoti visi nepieciešamie do -
kumenti. “Polītiska vienošanās ir. 
Skaidrību ieviesīsim pēc iespējas 
drīz,” piebilda Kariņš. Izglītības un 
zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
(JKP) skaidroja, ka vienošanās 
paredz minimālo algu par likmi 
celt līdz 790 eiro. No noziedzīgi 
iegūto līdzekļu konfiskācijas ir 
iegūts pietiekami daudz naudas, 
lai no septembŗa celtu pedagogu 
algas, izriet no Finanču ministrijas 
pārstāves Jolantas Plūmes sacītā 
iepriekš Saeimas Budžeta un fi -
nanču (nodokļu) komisijā. 

***
Attīstīs digitālo mācīšanos 

Skolēniem un pedagogiem do -
doties vasaras brīvlaikā, vēl nav zi -
nāms, kādā režīmā mācību darbs 
turpināsies septembrī. Līdz šim 
attālināto mācību laikā gūta atzi -

Turklāt katrs septītais aptaujātais 
vīrietis sevi pašu uzskatīja par 
ģēniju, bet neviena sieviete,” iztei-
cās prezidenta dzīvesbiedre. Levite 
uzsvēra, ka visstiprākais ierocis 
pret šādu manipulāciju joprojām 
ir laba izglītība un patstāvīga do -
māšana. Levite akcentēja,  –  ja 
šodien bērniem jautātu, kā izska-
tās IKT speciālists, viņi uzzīmētu 
vīrieti, taču sievietes, kuŗas jau 
strādā šajā nozarē, laužot šo ste-
reotipu.

***
Ģenerālprokurora amatam 
virza tiesnesi Juri Stukānu

Tieslietu padome par piemē-
rotāko ģenerālprokurora amata 
kandidātu nolēma virzīt Rīgas ap -
gabaltiesas Krimināllietu tiesas 
ko  llēģijas priekšsēdi Juri Stu kānu. 
Par Stukāna kandidatūru tagad 
būs jābalso Saeimai.

Juris Stukāns 

1972. gadā dzimušais Stukāns 
pats ir Tieslietu padomes loceklis, 
taču  padomes sēdē paziņoja, ka 
nepiedalīsies balsošanā un ģene-
rālprokurora kandidātu iztaujā-
šanā. Stukāns savulaik strādājis 
Iekšlietu ministrijas Informācijas 
centrā, kā arī Tieslietu ministrijas 
Publisko tiesību departamenta 
Kriminālo un procesuālo tiesību 
nodaļā Tāpat viņš strādājis par 
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tie-
sas tiesnesi un tiesas priekšsēža 
vietnieku. Stukāns arī iepriekš bijis 
Rīgas apgabaltiesas priekšsēža 
pienākumu izpildītājs.

***
Starptautiskai balvai izvirzīti 

divi kandidāti no Latvijas
UNESCO 2020. gada balvai par 

iecietības un nevardarbības kul tū-
ras veicināšanu izvirzīti divi kan-
didāti no Latvijas, vēsta UNESCO 
Latvijas Nacionālajā komisija (LNK). 
Latvijas Izglītības un zinātnes mi -
nistrija sadarbībā ar UNESCO 
LNK balvai no Latvijas izvirzījusi 
biedrību Centrs Marta un Latvijas 
Autisma biedrības izveidotāju un 
vadītāju Līgu Bērziņu. Pēc ko  mi-
sijā sniegtās informācijas, balva 
tiek piešķirta par nozīmīgiem sa -
sniegumiem zinātnes, mākslas, 
kultūras un komūnikācijas jomās, 
kas sekmē toleranci un mieru. 
Piemēram, starptautisko vai na -
cio nālo iecietības un nevardar-
bības kultūras veicināšanas pro-
grammu ieviešana, mācību mate-
riālu izstrādāšana vai pētījumu 
veikšana.

***
Siguldas jaunieši uzvar 

Kosmosa aģentūras konkursā
Siguldas Jaunrades centra elek-

tronikas un mehatronikas ko -
manda uzvarējusi Eiropas Kosmosa 
aģentūras (EKA) modelēšanas sa -
censībās. Jaunieši radījuši Mēness 
bazes modeli, kas 92 komandu 
konkurencē atzīts par labāko. Līdz 
ar starptautisku atzinību topošie 
inženieri guva iespēju arī attālināti 

ASV. No 2020. gada 10. jūnija tiek atsākta apmeklētāju pieņem-
šana Latvijas Republikas vēstniecības ASV (Vašingtonā) Konsulārā 
nodaļā. Esot Konsulārās nodaļas telpās, mutes un deguna aizsega 
lietošana ir obligāta. Vīzu pieteikumi tiek pieņemti tikai izņēmuma 
gadījumos, kas saistīti ar valsts interesēm vai humāniem iemesliem. 
Tuvāka informācija sadaļā “Konsulārā informācija”.

GRIEĶIJA. Latvijas vēstniecība Grieķijā informē ceļot gribētā-
jus, ka Grieķija ir gatava uzņemt tūristus. Robežas ceļotājiem tiks at -
vērtas 3 posmos: 1. posms – līdz 15. jūnijam. Starptautiski reisi ir at  -
ļauti tikai Atēnu lidostā.  2. posms – pārejas posms no 15. jūnija līdz 
30. jūnijam. Atēnu un Saloniku lidostās ir atļauti starptautiskie reisi. Ja 
ceļojums ir sācies no Latvijas vai lidostas, kas nav iekļauta EASA 
sarakstā, tad, iespējams, būs jāveic tikai izlases veida tests, ierodoties 
Grieķijā. Latvija nav šajā sarakstā. 3. posms – 1. jūlijs un turpmāk. 
Starptautiskie lidojumi tiek uzņemti visās Grieķijas lidostās. 
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Policista sejas izteiksme bija pil-
nīgi vienaldzīga, pat varētu teikt – 
lietišķa. Viņš ar ceļgalu spieda 
ze  mē gulošajam vīrietim kaklu, 
atkal un atkal. Gulošais gārdza: 
“Nevaru elpot... nenobeidz mani” 
(Don’t kill me). Bet policists tur pi-
nāja spiest vienā mierā, ar kreiso 
roku bikšu ka  batā.

It kā gārdzošais, mirstošais ne -
būtu cilvēks. Tā jau ir tā lieta,      
ka spiedējam – brutālajam poli-
cistam Derekam Čauvinam gu -
lošais NAV cilvēks, jo viņš – 
Džordžs Floids – bija meln - 
ād ains, afroamerikānis, kā tagad, 
polītkorektuma labad, dēvējam 
melnos – blacks, kas vispār ir 
nor māls, neaizskarošs etnonims.

Tas notika 2020. gada 25. maijā 
Mineapolē, Minesotas pavalstī, 
kur 80 % iedzīvotāju ir baltie. 

It kā tas nebūtu cilvēks
PĀRDOMAS PAR RASISMU AMERIKĀ

Gan “lietišķais” policists, gan 
viņa upuris cēlušies no tautas, 
abi, kā Latvijā mēdz teikt, reņģ-
ēdāji, abi ne tuvu nav “briljanti”. 
Banāls gadījums: Floids gribēja 
ar viltotu 20 dolaru zīmi samak-
sāt par cigaretēm, bodnieks iz -
sau ca policiju, Floidam uzlika 
ro  kudzelžus un mēģināja viņu 
iesēdināt policijas mašīnā. Bet 
Floids spurojās, jo baidās būt 
slēgtā telpā (klaustrofobija). Viņu 
nogāza zemē, pagrūžot līdz ple-
ciem zem mašīnas, un Dereks 
Čauvins nu ņemas viņam parā-
dīt, “kas ir kas”...

Amerika tagad zināmā mērā 
kratās drudža krampjos: te gan 
koronavirusa katastrofālais upu-
ŗu skaits, gan sīkstā prezidenta 
vēlēšanu kampaņa, Trampu bie-

dē Baidens, un nu Floida noga-
lēšana. ASV melnādaino masā 
jau bija sakrājies milzīgs naids,  
jo dažādi pazemojumi un pār es -
tī bas sasniedza punktu, kad 
“mērs bija pilns”. Un kādās simt 
ASV pilsētās sākas melnādaino 
grautiņi ar dedzināšanu un 
vitrīnu dauzīšanu.

Floida nāve sacēla protesta 
vētru arī Eiropā, un te nu nav 
taisnība tiem, kas ieskata, ka tās 
esot kreiso radikāļu provokāci-
jas. Eiropas vairumā balto de -
monstrantu acīs allaž tainīgā un 
labestīgā Amerika izkūņojas kā 
netaisna un tumsonīga.

Pats apjukušais un impulsi -
vais Donalds Tramps tagad savā 
ze  mē šausta t.s. antifašistu gru-
pējumus, un viņa “karsēji” vaino 

Džo Baidenu demonstrantu uz -
kūdīšanā. Un kā nu gan citādi – 
sociālos tīklos baltie, var teikt, 
mietpilsoņi ar lāstiem apber, 
pro  tams, Džordžu Sorosu – visa 
pasaules ļaunuma pirmavotu...

Pie reizes jāatgādina, ka afro-
amerikāņi vairojuši Amerikas 
sla vu daudzās jomās – sportā, 
po  pulāraja mūzikā, izklaidē, un 
ar viņiem Amerika var lepoties. 
Var teikt, ka spilgti izceļas tas 
fakts, ka tieši Republikāņu par-
tijas pārstāvja Džordža V. Buša 
prezidentūras laikā ASV otro 
svarīgāko Valsts sekretāra amatu 
ieņēma tumšādainie – Kolins 
Pauels 2001. un Kondolīza Raisa 
2005. gadā.

Īpašs gadījums, protams, ir 
Baraks Obama, kuŗš kā Demo-

kratu partijas pārstāvis bija ASV 
prezidents no 2008. līdz 2016. 
gadam – divus termiņus. Viņš 
ieguva simpatijas Eiropā kā li -
be rālas inteliģences pārstāvis, un 
drīz pēc inaugurācijas viņam 
pie šķīra Nobela Miera premiju – 
par ko īsti, gan nezinu...Viņa 
māte bija balta amerikāniete, bet 
tēvs, var teikt, afroafrinikānis – 
kādai Kenijas ciltij piederīgs.

Kad Baraks Obama 2008. gadā 
ar nelielu pārsvaru uzvarēja re -
pub likāni Makkeinu, bija pamats 
pieņēmumam, ka pretējā gadī - 
ju mā – ja Obama būtu zaudē -   
jis – afroamerikāņu nemieri tālu 
pār sniegtu tagadējos – Džordža 
Floi da dēļ, kuŗu Dereks Čauvins 
neuzskatīja par cilvēku.

Svētdien, 7. jūnijā, bija simtga-
de dienai, kad Latvijas Satver - 
s mes sapulce oficiāli noteica 
Bau maņu Kārļa sakomponēto 
dziesmu “Dievs, svētī Latviju” 
par valsts himnu. Dziesmas vēst u-
re ir visai interesanta.

“Dievs, svētī Latviju” sākumā 
bija vīru koŗa dziesma, sacerēta 
pirmajiem “Vispārīgajiem latvie-
šu dziedāšanas svētkiem” 1873. 
gadā Rīgā. Svētki sākās 26. jūnijā 
un turpinājās līdz 29. jūnijam. 
Tajos piedalījās 46 koŗi no 53, kas 
sākotnēji bija pieteikušies dalī-
bai. Grūti spriest, kas notika ar 
tiem septiņiem koriem, kuŗi to -
mēr nepiedalījās. Dziedātāju kop-
skaits – 1003. Svētkos spēlēja 16 
orķestri, virsdiriģenti bija Jānis 
Bētiņš un Indriķis Zāle, klausī-
tāju skaits bijis ap 20 tūkstošiem.

Dziedāšanas svētku atklāšanas 
ceremonija bija 26. jūnija pēc-
pusdienā Rīgas Latviešu biedrī-
bas namā. Klātesošos uzrunāja 
svētku organizētāju pārstāvji, un 
tad Baltijas skolotāju semināra 
vīru koris pirmoreiz nodziedāja 
“Dievs, svētī Latviju”. Dziesmai 
sekoja R. Vāgnera maršs no ope-
ras “Tanheizers”, kuŗa laikā zālē 
tika svinīgi ienests Dziesmu svēt-
ku karogs. Tās pašas dienas va -
karā Doma baznīcā notika garī-
gās mūzikas koncerts, ko noklau-
sījās ap 3500 apmeklētāju. Kon-
certam sekoja goda mielasts Lat-
viešu biedrības namā ar aptuve -
ni 600 viesiem. Goda viesis bija 
1801. gadā dzimušais Jānis Cim-
ze, pedagogs, tautas dziesmu vā -
cējs un apdarinātājs. Savā uzru -
nā J. Cimze latviešu tautu salīdzi-
nāja ar māsiņu, kuŗa minēta 
dziesmā “Rīga dimd.” Pēc Cimzes 
uzskata, viens no šiem bāleli-
ņiem būtu vācu skolas, kas lat-
viešiem devušas izglītību. Nāka-
mais runātājs Atis Kronvalds 
iebilda pret Cimzes teikto: “Pir-
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mais gods nākas tautības garam, 
kas jaunākos laikos brīnišķīgi 
spēcinājis latviešus. Vācu skolas 
strādājušas ilgus gadus mūsu 
ze  mē, bet Vispārīgos latviešu 
dziesmu svētkus tikai tagad svi-
nam, kad tautas gars mūs cilājis 
sa  viem varenajiem spārniem.”

Nākamajā dienā bija dziedā-
šanas svētku gājiens, ko viens     
no novērotājiem aprakstīja šādi: 
“Tā bija nepārredzama gaŗa rin-
da, kas kā kāda raiba čūska vijās 
pa pilsētas ielām. No lēnas vēs-
miņas vēdināti, dziedātāju bied-
rību karogi jautri un lepni pli-
vinājās pāri dziedātāju galvām.” 
Savukārt viens no gājiena dalīb-
niekiem vēlāk to atcerējās šādi: 
“Nekad vairs neesmu sirdī sajutis 
tādu pašu apzinīgu lepnumu, kā 
ejot slēgtās rindās zem savu 
dziedoņu pulciņa greznā karoga 
un redzot uz mums vērstus tik 
daudz ziņkārīgus skatus, gan 
apbrīnojošus, gan skaudīgus, pat 
ironizējošus. Uz mums, tās tau-
tas jaunekļiem, kuŗu smadzenēs 
pēc tā laika dižciltīgo analīzes, 
Augstākas radītājs neesot ierādī-
jis telpas augstākajai kultūrai. 
Man šķita, ka ar pirmajiem svēt-
kiem mēs saplosījām šo vīru ie -
domas un gāzām kaunā viņu 
polītisko tuvredzību. Tad mums 
arī iezagās sirdī tā apziņa, ka 
mums pieder nākamie laiki.”

Svētku galvenais koncerts no -
tika Ķeizardārzā, kas mūsdienās 
pazīstams kā Viesturdārzs. Parkā 
tika uzcelta estrāde dziedātājiem, 
un koncerta laikā vīru koŗi un 
jauktie kori nodzie dāja 16 dzies-
mas aptuveni 11 tūkstošiem 
klausītāju. 12 no šīm dziesmām 
bija latviešu kompo nistu darbi, 
tajā skaitā desmit tautasdziesmu 
apdares un divi Baumaņu Kārļa 
darbi. “Dievs, svētī Latviju” ne - 
bija viena no tām, jo Latvija bija 
Krievijas im  pērijas sastāvdaļa, 

un koncer tu ievadīja impērijas 
himna – “Dievs, sargi caru.” Ar 
laiku Bau maņu Kārlis dziesmu 
iekļāva savā dziesmu grāmatā, 
bet varas iestādes to konfiscēja. 
“Dievs, svētī Latviju” pirmoreiz 
atska ņota IV Dziesmu svētkos 
Jelgavā 1895. gadā, taču vārda 
“Latvija” vietā koris dziedāja 
“Baltija.” To pieprasīja tā laika 
cenzūra. Pēc svētkiem Apsīšu 
Jēkabs rakstīja: “’Dievs, svētī Lat-
viju” var cienīgi līdzās stāties la -
bākajām tautu himnām, no liela 
dziedātāju pul ka dziedātai, šai 
dziesmai varens iespaids, kas ar 
orķestra pava dīšanu top vēl 
lielāks.”

“Dievs, svētī Latviju” arī no -
nāca Satversmes sapulces deba -
šu krustugunīs, kad atsevišķi 
deputāti piedāvāja domu, ka 
Dievs būtu minams valsts Pa -
matlikumā, kuŗa sacerēšana bija 
šīs sapulces galvenais uzdevums. 
Attiecībā uz šo priekšlikumu 
Ādolfam Klīvem bija, lūk, kas 
sakāms: “Tā kā himna iesākas    
ar vārdu Dievs, tad esot vajadzīgs 
to arī pieņemt Konstitūcijas 
ievada formulā. Man liekas, tā 
argumentēt varbūt var tikai 
reliģijā vai baznīcā, atvainojiet 
par izteicienu, bet tā nevar ar -
gumentēt parlamentā. Mēs dzie-
dam mūsu himnu “Dievs, svētī 
Latviju” ne tādēļ, ka tā iesākas     
ar vārdu Dievs, bet tādēļ, ka viņa 
ir mūsu himna. Mums ir ļoti 
daudz dziesmu, kas iesākas ar 
vārdu Dievs, bet tomēr mēs šīs 
dziesmas svinīgos gadījumos ne -
dziedam. Tādēļ vārds Dievs nav 
noteicošais. Ja vienā tautā, šinī 
gadījumā latviešu tautā, dziesma, 
kas dabiski ir ieguvusi savu po -
pulāritāti un, nodibinoties val-
stij, ir pārvērtusies par himnu   
un iesākas ar vārdu Dievs, tad 
ne var prasīt, lai mēs darītu pakaļ 
vienai otrai valstij tikai tamdēļ, 

ka tas ārzemēs tā ir un arī savu 
konstitūciju iesākt ar vārdu 
Dievs.” Priekšlikums tika norai-
dīts, un Dieva vārds mūsu Sa -
tver smē parādās tikai preambulā, 
kas apstiprināta 1994. gadā un 
beidzas ar vārdiem “Dievs, svētī 
Latviju”. 

Attiecībā uz “Dievs, svētī Lat-
viju” man ir pāris personīgu at -
miņu. Pirmā – pirmajā gadā, kad 
dzīvoju Latvijā, katru svētdienu 
gāju uz Doma baznīcu. Bieži 
vien dievkalpojuma laikā mācī-
tājs noskandināja vārdus “Dievs, 
svētī Latviju”, ieskanējās baznīcas 
varenās ērģeles, un tad dievlū-
dzēji dziedāja. Es gan ne, jo rau-
dāju... Tāpat tas bija dienā, kad 
okupētās Latvijas Augstākā pa -
dome 1991. gadā 4. maijā pie-
ņēma neatkarības deklarāciju. 
Pēc tās pieņemšanas, visi sapul-
cē jāmies lielajā zālē, un arī tur 
tika dziedāta mūsu himna. 

Un vēl, pirms diezgan dau-
dziem gadiem Latvijas Tautas 
frontes viena no līderēm Sandra 

Kalniete, kuŗa vēlāk kļuva par 
Saeimas deputāti, ārlietu mi -
nistri, vēstnieci un Eiropas Par-
lamenta deputāti, man stāstīja 
par manifestāciju, ko Atmodas 
sākumā pie Rīgas jūras līča kras-
tiem rīkoja Vides Aizsardzības 
klubs. Vides aizsardzība bija vie-
na no tām retajām jomām, kuŗā 
PSRS tā līdeŗa Michaila Gorba-
čova glasnostj polītikas laikos va -
rēja atļauties kritizēt valsti. Ma -
nifestācijā bija paredzēts dzie dāt 
valsts himnu, bet rīkotāji nebija 
pārliecināti, ka pēc 40 okupāci -
jas gadiem, kuŗu laikā, protams, 
“Dievs, svētī Latviju” bija aizlieg-
ta dziesma, klātesošie zinās vār-
dus, un tāpēc drošības labad tika 
pieaicināts koris. Dziesmu kā 
Latvijas himnu oficiāli Latvijas 
PSR Augstākā padome atjaunoja 
1990. gada 5. februārī. 

Skaista ir mūsu himna, salī-
dzinoši vienkārša un viegli dzie-
dama. Šajā dziesmas simtgadē 
vēlos, kaut Dievs mūsu valsti 
svētītu vairāk un vairāk!
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Pēc 25. maijā Mineapolē noti-
kušās afroamerikāņa Džordža 
Floida aizturēšanas un nāves  
visā Amerikā joprojām turpinās 
ielu protesti. Daudzviet tie pār-
auguši vardarbībā, grautiņos un 
laupīšanās. Un pasaule, tai skaitā 
Latvija, uzdod jautājumu – kas 
notiek ar Ameriku? Kas tieši iz -
raisīja šo sprādzienu? Covid-19 
karantīna, apnicīgā sēdēšana mā  -
jās? Bezdarbs, ar to saistītās ma -
teriālās un psicholoģiskās pro-
blē mas? Joprojām pastāvošā mel-
 no cilvēku diskriminācija? Bet 
varbūt jaunie mediji, kas jebku -
ŗu notikumu momentāni dara 
zi  nāmu visai pasaulei? 1. jūnijā 
sociālajos tīklos parādījās video 
no Čatanūgas pilsētas Tenesijas 
štatā – policisti no kādas ēkas 
pakāpieniem tēmē ar pistolēm 
uz pūli, kas viņus ielencis. Savu-
kārt katram protestētājam rokā   
ir pret policistiem pavērsts vied-
tālrunis. Un nav pat īsti skaidrs, 
kuŗš ierocis šodien ir spēcīgāks – 
pistole vai ierīce, kas notiekošo 
“pa tiešo” straumē internetā.

Neesmu ASV pilsonis, tāpēc 
nejūtos tiesīgs vērtēt notiekošo, 
to, kas ir labi, kas slikti, kas pa -
reizi vai kļūdaini. Taču ameri kā-
ņu sabiedrības reakcija uz Floida 
nāvi brīžiem šķiet pārspīlēta. Es 
vēroju dīvainas procesijas, kuŗās 
soļo ķēdēs saslēgti baltie ameri-
kāņi un tēlo vergus. Policistus un 
FBI darbiniekus, kuŗi metas uz 
ceļgala pūļa priekšā. White Guilt 
jeb “balto vaina”! Daļa no 16. ie -
las Vašingtonā pārdēvēta par 
Black Lives Matter ielu. Mūsdie -
nu Latvijas latvietim tas šķiet jo -

Mēģinot saprast Ameriku
cīgi – ne pati ielas pārdēvēšana, 
bet jaunais nosaukums – “Melno 
dzīvības ir svarīgas”. Protams, ka 
svarīgas! Bet vai tāpēc pārdēvēt 
ielu par, teiksim, “zagt ir slikti”? 
Starp citu – par zagšanu. Šajās 
dienās esam apguvuši jaunu vār-
du “looting”. Latviski tas tiek tul-
kots kā “izlaupīšana” vai “maro-
dierisms”. Taču “looting” laikam 
ir kas cits – gandrīz vai pati par 
sevi saprotama, dabiska lietu 
“paņemšana” no izdemolēta vei-
kala. “Laupi salaupīto!”– no ma -
las izskatās, ka Amerikā daudzi 
cilvēki dzīvo ar šādu ideju gal - 
vā. Lozungs, kas radies boļševiku 
revolūcijas laikā Krievijā. Arī 
Latvijā, Vecrīgas grautiņu laikā 
2009. gada 13. janvārī, tika iz -
laupīta “šnabja bode” – “Latvijas 
Balzama” veikals.

Interesanta ir Krievijas reakci-
ja. Oficiālie masu mediji (valsts 
televīzijas, propagandas kanals 
“Russia Today”) burtiski izgaršo 
Amerikā notiekošo, lietojot tā -
dus epitetus kā “pilsoņu kaŗš”. 
Pats Putins klusē. Un tas ir sapro-
tami – viņš gatavojas 1. jūlijam, 
kad paredzams referendums par 
Krievijas prezidenta pilnvaru pa -
garināšanu. Un es jau zinu, ko 
teiks Putins, ja Krievijā sāksies 
masu protesti – “jūs gribat, lai  
pie mums notiek kā Amerikā?!” 
Ja policists Maskavā ar steku sitīs 
pa galvu demonstrantam – “li -
kums un kārtība pirmajā vietā, 
mēs rīkojamies tāpat kā Ame ri-
kā!” Tikmēr Krievijas komjau-
natne (kompartijas jaunatnes or -
ganizācija) pieņēmusi īpašu pa -
zi ņojumu, kuŗā izsaka atbalstu 

“ASV darbaļaužu protestiem”. 
Sa  vukārt krievu nacionālisti 
(kuŗu vidū ir arī baltie rasisti) 
pilnībā atbalsta Trampu un tos, 
kuŗi saka: “when the looting 
starts, the shooting starts”! Ja lau -
pīs, mēs šausim!

Atliek konstatēt – ja Floida 
nāve dažu dienu laikā varēja iz -
saukt milzu ugunsgrēku, tad Ame-
rikā pastāv problēmas, un tās ir 
jārisina. Nepietiek tikai skandi-
nāt “Black Lives Matter”, ir jābūt 
reālai, mērķtiecīgai rīcībai. Man 
pašam liekas dīvaini, ka 1865. 
ga  dā pieņemtais 13. ASV Konsti-
t ūcijas labojums, kas aizliedza 
verdzību, Misisipi štatā formāli 
tika ratificēts vien 2013. gadā. 
Bet Eiropa, bet īpaši jau Krievija 
un Vācija, neko daudz nevar 
pārmest Amerikai. Nesena Eiro-
pas vēsture bijusi daudz bries mī-
gāka par verdzības laiku ASV – 
lai pieminam kaut vai Staļina 
čekas terroru, GULAG nomet-
nes, holokaustu un nacistu gā -
zes kameras. Un kas tad bija cīt ī-
gākie vergu mednieki un tirgo-
tāji? Eiropieši! Dzimtbūšana, kas 
patiesībā nav nekas cits kā ver-
dzība, tagadējās Latvijas territo-
rijā (Latgalē) pilnībā tika atcelta 
vien 1861. gadā. Tātad vienā lai-
kā ar verdzības aizliegumu ASV. 
Līdzīgi kā Amerikā melnie vergi 
pēc atbrīvošanas nesaņēma solī-
tos 40 akrus zemes un mūli 
(“forty acres and a mule”), arī 
Krievijas impērijā zemnieki tika 
atlaisti brīvībā bez zemes. Viens 
no galvenajiem 1905. gada un 
1917. gada revolūciju iemesliem! 
40 akri – tas ir ap 16 hektari ze -

mes. Mans vectēvs pēc agrārre-
formas saņēma 30 hektarus, no 
kuŗiem tieši 16 hektari bija 
aramzeme, pārējais meži un pļa-
vas. Un kas zin, vai jaunā Latvi -
jas valsts būtu noturējusies zem 
boļševiku propagandas spiedie-
na, ja turpat 100 000 zemnieku 
nebūtu tikuši pie vācu baronu 
zemes un sākuši veidot savas 
saimniecības, tā beidzot kļūdami 
saimnieki paši savā zemē – gan 
tiešā, gan pārnestā nozīmē.

Latvijā tikpat kā nav rasu 
problēmas. Arī tāpēc, ka vēstures 
gaitā esam reti saskārušies ar ci -
tas ādas krāsas cilvēkiem. Šķirt-
ne, kas šķeļ sabiedrību, mums      
ir valoda. Latvijas latvietim sa -
vējais var būt arī melnais, arabs, 
krievs, ebrejs vai uzbeks – ja vien 
viņš runā latviski. Vietējie čigā -
ni ir “ok”, jo viņi visi tekoši runā 
latviski. Un otrādi – ģenētiski 
100 % latvietis tomēr ir mazliet 
pasvešs, ja viņš runā vien krie-
viski vai angliski. Tikmēr latvie -
ši Latvijā šodien droši var teikt – 
“mums ir svarīga Amerika”. Kā 
NATO stūrakmens, kā mītnes 
zeme daudziem tautiešiem. Oku-
pācijas laikos ASV bija viens no 
mūsu lielākajiem neatkarības 
balstiem. Mēs varam pateikties 
Amerikai par okupācijas neatzī -
š anas polītiku, par Latvijas vēst-
niecības darbību Vašingtonā. Vi -
sus atjaunotās neatkarības ga - 
gus Latvija deklarējusi, ka ASV  
ir mūsu stratēģiskais partneris 
un ciešs sabiedrotais. Bet tagad 
rodas jautājums – vai ASV šo -
dien ir tā pati, kas 1991. gadā? 
Vai tās iekšējā vienotība, ietekme 

pasaulē, polītiskā, militārā, eko-
nomiskā varenība un morālā au -
toritāte ir tikpat augsta kā tolaik? 
Diemžēl Eiropas un tātad arī 
Latvijas drošības situācija kopš 
Trampa ievēlēšanas prezidenta 
amatā ir pasliktinājusies. Par to 
nerunā Latvijas polītiķi, kuŗi jo -
projām dzied veco dziesmu par 
“stratēģisko partneri aiz okeāna”, 
bet to visai skaidri pasaka vācie -
ši, skandināvi, francūži, briti. 
Vašingtona ir tālu, bet Krievijas 
robeža ir tepat blakām – ar Ples-
kavas desanta divīziju, ar “Iskan-
der” tuvās sniedzamības raķe -
tēm Kaļiņingradas (bijušās Kē -
nigsbergas) apgabalā. Labi, ka 
ASV vismaz parādīja stingrību 
jautājumā par Krievijas – Vāci -
jas gāzes vadu “Nordstream-2”, 
uz  lie kot sankcijas cauruļvada 
bū vē un apkalpošanā iesaistīta -    
jām kom pānijām. Vienlaikus 
Wall Street Journal raksta, ka 
Tramps pavēlējis Pentagonam 
jau tuvāko mēnešu laikā sama-
zināt amerikāņu kaŗavīru skaitu 
Vācijā par vairāk nekā ceturt-
daļu. 

Diemžēl pasaule kļūst aizvien 
sarežģītāka un neprognozē ja mā-
ka. Cik saprotama un vien kār ša 
tā bija vēl 2019. gada Ziemas-
svētkos! Kā dzīvot tālāk – tas ir 
jautājums, uz kuŗu jāmeklē at -
bildes visiem – pasaulei, Ameri-
kai, Eiropai, Latvijai, katram no 
mums.

JURIS 
LORENCS

Vēsture joprojām atgriežas
Rasisma atainojums ASV dzīvojušā latviešu mākslinieka Aleksandra Karpova darbos 

gandrīz pirms piecdesmit gadiem ir kā pagātnes liecība

Aleksandrs Karpovs piedzima 
1953. gada 21. martā Demoinā, 
Aiovas štatā, ģimenē, kuŗā lat -
viešu valoda un kultūra bija pir-
majā vietā, un viņa dzīve un 
māksla bija stāsts par cīņu pret 
ļaunumu, vienaldzību un ge -
nocīdu.

Mātei Lūcijai bija laimējies iz -
bēgt no Staļina genocīda, kas 
skā  ra viņas ģimeni pirmās masu 
deportācijas laikā 1941. gada 14. 
jūnijā, kad viņas tēvs un māte 
(Justyns un Stefanija Volonts) no 
Līvāniem tika izsūtīti uz Sibi -
riju. Lūcijas dzīves traģēdija ne -
beidzās Latvijā. Aleksandra tēvs 
Anatolijs Karpovs, kuŗu Lūcija 
satika un ar kuŗu apprecējās Ful-
das nometnē Vācijā 1946. gadā, 
pēc deviņiem gadiem aizgāja no 
ģimenes jaunākas sievietes dēļ. 
Lūcija tika pamesta nabadzībā, 
ar nepilnīgām angļu valodas zi -
nāšanām un trīs zēniem, ko       
ba  rot un audzināt vienai pašai 
Ame rikā. Bērni savu tēvu nekad 
vairs nesatika. Aleksandra māte 
nomira 1965. gadā, un Alek san-
dra dzīve pēc mātes nāves nebija 
viegla. Viņš bija zaudējis māti un 
nošķirts no brāļiem 13 gadu 
vecumā, pēc tam dzīvojot piecās 

SALLIJA BENFELDE

Aleksandra Karpova oforts “Dzīve policijas valstī” (1973) ir viens 
no pirmajiem, kas attēlo ASV Mičiganas pavalsts vidi. Divi po -
licisti no grupējuma kas saucas S.T.R.E.S.S. (angliski veidots 
saīsinājums no “Apturiet Zādzības un Baudiet Drošas Ielas”) 
tikko kā nošāvuši melnādainu zēnu, kuŗš kopā ar savu tēvu bija 
ceļā no kinoizrādes uz mājām. Aleksandrs par to rakstīja: “Šis at -
gadījums ir piemērs tam, ko policisti, vairums “baltie”, spēja darīt 
laikā kad apspieda afroamerikāņu protestus. Šī gravīra attēlo īstu 
atgadījumu 1972. gadā ... S.T.R.E.S.S. bija tipiska, speciāla poli-
cijas vienība, kādas veidoja, lai apspiestu vardarbību visos Ame-
rikas pilsētu trūcīgajos rajonos. Tas bija galējs instituc ionalizēts 
rasisms Amerikā.”

dažādās audžuģimenēs, līdz ie -
gu va patstāvību, kad viņam pa -
li ka 18 gadi. Šie zaudējumi un 
na  badzības pieredze Amerikā 
spē cīgi iespaidoja Aleksandru 
uz  sākt sociālā reālisma māk-
slinieka karjeru, speciālizējoties 
grafikā (litografijā un ofortā). 
Lai segtu studiju maksu un ma -
zinātu cie šanas Amerikā, Alek-
sandrs 20 ga  dus strādāja par 
sanitāru valsts slimnīcā, ik die-
nas saskaroties ar trūcīgākajiem 
Minesotas iemīt nie kiem. “Strā-
dājot tur, es sapratu, cik slima 
Amerikas sabied rība ir kļuvusi. 
Skats uz naba dzības upuŗiem, 
fiziskā stāvokļa pasliktināša -
nās, ko nabadzība izraisīja, lika 
man ieraudzīt šīs sabiedrības 
lielo netaisnību, vē  lāk rakstīja 
Aleksandrs. “Es pie re dzē ju se -
kas Reigana valdības vie nal dzī-
bai pret trūcīgo ciešanām. Sli-
mo un ievainoto skaits uz  ņem-
šanas nodaļā palielinājās ne  pār-
traukti. Manas dusmas auga, 
saprotot, ka ārstēju vien netais-
nīgas sabiedrības grieztās brū-
ces, nevis tās cēloni. Sapratu, ka 
mākslinieka talants ir mans 
spē cīgākais ierocis, lai uzsāktu 
īstas pārmaiņas, un 1986. gadā 

ar jau nu sparu un apņēmību 
atgriezos pie mākslas.”

No 1986. līdz 1990. gadam 
lī  dzās provocējošiem darbiem 
Alek sandra daiļradē ienāca ro -
mantisms – tapa skaisto pilsētu 
Rīgas, Cēsu, Rēzeknes un Dau-
gav pils grafikas. Viens no šo dar-
bu uzdevumiem bija pavēstīt 
amerikāņu publikai par Latvijas 
eksistenci. Tas īpaši būtiski kļuva 
1988. gadā, kad Latvijā sākās At -
moda.

Aleksandrs uzskatīja, ka galve-
nais polītiskais šķērslis brīvu un 
demokratisku sabiedrību dzīvei 
un attīstībai šai pasaulē ir fašisms: 
“Brūnie vai sarkanie fašisti, – ar 
viņu noziegumiem pret cilvēci 
tie neizbēgs no maniem attēliem.”

1990. gadā Aleksandrs ar izci-
lību pabeidza bakalaura prog-
ram mu tēlotājmākslā Minesotas 
universitātē. 1991. gadā viņš no 
ASV pārcēlās uz Latviju, kur tur-
pināja māksliniecisko izglītību. 
1993. gadā Latvijas Mākslas aka-
dēmijā Aleksandrs ieguva maģis-
tra gradu mākslās. Pēc akadē mi-
jas absolvēšanas mākslinieks bija 
pasniedzējs Rēzeknes Mākslas 
kolledžā.

(Turpinājums 13. lpp.)
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Savās atmiņās Aleksandra brā-
lis Konstantīns par viņa dzīvi 
Latvijā raksta: “Viņš radīja vizuā-
las liecības, lai patiesība nekad 
netiktu aizmirsta un vēsture ap -
sūdzētu genocīda vaininiekus. 
Viņš arī piedalījās demonstrāci-
jās un laikrakstos publicēja savus 
darbus, kas atklāja padomju zvē-
rības, tādējādi riskēdams ar sa -
vu dzīvību, atbalstot latviešu cen-
tienus atbrīvoties no okupan-
tiem. Viņš tika piekauts un ar 
sma dzeņu satricinājumu nonāca 
slimnīcā divas reizes. Uzbrucēji 

bija, viņa vārdiem, “sarkanie 
fašisti”. Mēnesi pirms savas nāves 
Aleksandrs man atsūtīja vēstuli, 
jokojot, ka viņam vajadzētu at -
stāt pilsētu, jo vietējie krievi Rē -
zeknē pēc viņa mākslas darbu 
izstādes naktīs dauzot durvis un 
kliedzot nāves draudus”.

1994. gada 22. martā Alek-
sandrs tika atrasts miris korido -
rā blakus viņa istabai. Aleksandrs 
Karpovs, Latvijas patriots, tika 
ap  glabāts ar Latvijas karogu pār-
klātā zārkā. 

Gleznotāja un izstāžu kuratore 
Lelde Kalmīte atceras, kā iepazi-
nās ar Aleksandru un viņa dar-

biem: “1993. gadā savas pirmās 
vizītes laikā Latvijā kopā ar 
mākslinieci Ilgu Reke, ar kuŗu es 
piedalījos mūsu darbu izstādē 
Rīgā un Limbažos, satiku Alek-
sandru Karpovu. Mēs apmeklē-
jām viņa Rīgas studiju (viņš stu-
dēja Latvijas Mākslas akadēmijā, 
pēc tam, kad ieguva BFA gradu 
Minesotas Universitātē). Karpo-
va ofortā, kuŗu tajā laikā iegā dā-
jos, ar virsrakstu “Vismaz 999 999 
pārāk daudz” ir attēlots Sarkanās 
armijas kaŗavīrs skeleta formā,  
ar kalašņikova automātu un no -
liecies pret ēku Vecrīgā ar baltu 
žurku uz pleca. Iela parasto bruģ-

akmeņu vietā noklāta ar žur  -
kām. Daudzus gadus vēlāk es sa -
tiku Aleksandra brāli Kon stan-
tīnu, kuŗš strādā pie sava brāļa 
mākslas saglabāšanas. Pil na Alek -
sandra izdruku kollekci ja tiek 
glabāta Pasaules latviešu mākslas 
centrā Cēsīs (PLMC), un šogad 
tā tiek prezentēta kā pirmā 
PLMC 2020 sezonas iz  stāde.

Nav viegli apskatīt šos attēlus, 
kas dokumentē “sarkano fašis -
tu” cietsirdību un vardarbību, tā 
Aleksandrs sauca padomju pār-
stāvjus, kuŗi iebruka un okupēja 
Latviju pusgadsimta gaŗumā.  
Bet ir svarīgi zināt, ka Karpova 

agrākais darbs Amerikas Savie-
notajās Valstīs tikpat spēcīgi no -
soda nežēlību un ra  si smu. Tātad 
no polītiskā vie dokļa Karpovs 
bija pilnīgi konsekvents. Viņš 
izmantoja mākslu kā ieroci pret 
sociālo netaisnību visur, kur tā 
pastāvēja”.

Par Pasaules latviešu mākslas 
centrā (PLMC) Cēsīs sagatavoto 
Aleksandra Karpova izstādi, kas 
būs skatāma šogad, PLMC di  rek-
tors Kārlis Kanderovskis skaid - 
ro, ka vīrusa krizes dēļ tās atklā-
šanas datums pagaidām vēl nav 
zināms, un aicina sekot informā-
cijai par izstādes atklāšanu.

Vēsture joprojām atgriežas
(Turpināts no 12. lpp.)

Godinot un sveicot Ainu Na -
gobads Ābolas kundzi, publi cē-
jam izvilkumus no intervijas un 
rakstiem mūsu laikrakstos aiz-
vadītajos gados.

No intervijas L. Kovtunai “Zel-
ta vērtais franču šarms Latvijas 
diplomātijā (2012. gada nr. 21). 

Bija parasts, ka ik gadu maija 
sākumā Aina Nagobads Ābola 
ieradās Latvijā, lai piedalītos 4. 
maija – Latvijas valsts neatkarī-
bas atjaunošanas dienas svinībās 
dzimtenē.

“Tā man ir liela, patiesi liela 
diena. 1918. gada 18. novembri 
es nepiedzīvoju, jo vēl nebiju dzi-
musi. Taču manā ģimenē šo 
dienu vienmēr svinēja. Bet sirdij 
tuvākais ir un paliek 4. maijs, 
kuŗa norisēm 1991. gadā sekoju 
televīzijā. Tolaik jau aktīvi dar-
bojos Parīzē, veidojot Latvijas 
vēstniecību, biju sākusi “virināt 
pirmās durvis”.

Manā dzīvē bija sācies ļoti no -
zīmīgs un ļoti interesants laiks. 
Uz Parīzi darba vizītēs brauca 
atjaunotās Latvijas valsts jaunie 
diplomāti, deputāti. Es iekārtoju 
viņu tikšanos ar Francijas valsts-
vīriem. Bija 1991. gads, un mēs 
visi sākām darbu no nulles, citam 
bija lielāka “bagāža”, citam ma -
zāka, citam – nekādas. Taču to -
laik mēs visi strādājām kopā, 
darījām visu, ko varējām un spē-
jām. Un darījām to ar prieku un 
ar ticību.

Jūsu privātie kontakti bija par 
pamatu vairākiem ļoti nozīmī-
giem notikumiem atjaunotās 
Latvijas vēsturē. Ja mēģinātu 
tos sarindot pēc nozīmīguma, – 
kuŗš būtu pats galvenais? Var-
būt Fransuā Miterāna vizīte vai 
varbūt Latvijas zelta atgūšana?

Jā, Miterāna vizīte patiesi bija 
ļoti nozīmīga, viņš Rīgā ieradās 
laikā, kad te vēl staigāja vīri ar 
sarkanu zvaigzni pie cepures. Bet 
viss sākās tā – kādā konferencē, 
uz kuŗu Fransuā Miterāns bija 
ieradies saguris, varētu pat teikt – 
miegains, viņu aizkaitināja kāda 
Krievijas žurnāliste. Tā aiz kai ti-

Latvijas zelta diplomātei 
Ainai Nagobads Ābolai 9. jūnijā – 100!

Redakcija visas mūsu lasītāju saimes vārdā no sirds sveic cienījamo diplomāti, 
Latvijas patrioti un šarmanto laikabiedri nozīmīgajā jubilejā! Lai veselība un sirdsmiers, 

gandarījums par savējiem – tuvumā un tālumā – ir Jūsu uzticamie pavadoņi!

nāja, ka Miterānam pazuda mie-
gainums un viņš skaļi pateica: 
svešām armijām tūlīt ir jāatstāj 
okupētās zemes! Viņš skaļi r u-
nāja tostarp par Latviju. Atminē-
simies – Francija Miterāna laikā 
bija vadošā Eiropas valsts, kas va -
dīja aizsardzības komisiju, valsts, 
ar kuŗas viedokli rēķinājās. Fran-
cija 1991. gada septembrī bija 
pirmā, kas atbalstīja Latvijas uz -
ņemšanu Apvienoto Nāciju or -
ga nizācijā. Un kopš tā paša gada 
novembŗa mēs šai aliancē arī 
esam!

Jūsu privātā pieredze un kon-
takti īstenībā arī līdzēja atgūt 
Francijā noglabāto Latvijas 
zeltu.

Jā, biju personiski pazīstama ar 
Francijas Bankas direktoru de 
Larossiere kungu, īstu aristokra-
tu, ļoti cienījamu vīru, ar kuŗu 
mani un manu dzīvesbiedru 
Guntaru saistīja draudzīgas at -
tiecības. Tiekoties ar viņu, pēc 
sarunām bijām sapratuši, ka 
franči ļoti lepojas ar to, ka mūsu 
zeltu nav atdevuši sovjetiem. 
Otrā pasaules kaŗa laikā viss 
zelts, kas glabājās Francijas Ban-
kā, tostarp Latvijas īpašums, tika 
pārvests uz Dakāru un tur no -
glabāts. Pēc kaŗa tas atgriezās 
Francijā, un es pati savām acīm 
redzēju šo Latvijas zeltu, ko bija 
pirkuši mūsu tēvi. Sajoza jostas 
ciešāk un nopirka. Un tagad?... 

Kad mani – Latvijas valsts pār-
stāvi – ieveda Francijas Bankas 
milzīgajos pagrabos, es savām 
acīm varēju to aplūkot. Ar lupu, 
ko man iedeva, varēju izlasīt 
visus pierakstus un datumus –
kad zelta gabali nopirkti, kad 
reģistrēti, piemēram, 1928. gada 
novembrī utt. Netrūka nevienas 
monētas. Pat rokā paturēju zelta 
stieni – vai, cik smags, nebiju ie -
domājusies! Tās bija neizstāstā-
mas emocijas, kad ar tālaika Lat-
vijas Bankas prezidentu Einaru 
Repši šo zeltu pārņēmām. Un tas 
bija mūsu valsts valūtas “tica mī-
bas garants”.

Citādi notika ar Angliju, kas, 
pakļāvusies sovjetu spiedienam, 
Latvijas zeltu bija atdevusi PSRS. 
Arī to atguvām. Kopā ar manu 
vīru (uzņēmēju Guntaru Ābolu – 
red.), devāmies pie Lielbritani - 
jas amatpersonām un risinājām 
daudz grūtu sarunu sarkankoka 
mēbelēm iekārtotos kabinetos, 
līdz Anglija bija spiesta nopirkt 
zeltu, ko atdot neatkarīgajai Lat-
vijai. Dārgi tas angļiem izmak-
sāja, jo zelta cena tad jau bija 
pavisam cita. ASV Latvijas zeltu 
bija godam glabājusi un uzreiz 
atdeva Latvijai, kad tā tika de -
klarēta par neatkarīgu valsti. Nav 
vārdos izsakāms gandarījums,  
ko izjutām pēc paveiktā darba.

“Mūsu kopības apziņa, tā pati, 
kas mūs izvedusi caur mūsu 
vēstures pārbaudījumiem, vēl ir 
īsta un dzīva, dod paļāvību nā -
kotnei” – tā ir mūsu “zelta di  plo-
mātes” pārliecība.

***
Visus šos gadus viņa ir bijusi 

tilts starp Francijas sabiedrību 
un Latviju, iezīmējot mūs franču 
apziņas kartē, stāstot par mūsu 
vēsturi un kultūru. Arī tagad, 
kad Latvija ir ne tikai brīva valsts, 
bet arī NATO un Eiropas Sa -
vienības locekle, Aina Nagobads 
Ābola uzskata, ka par savu valsti 
ir jābūt nomodā –  gan gudri 
jāveido attiecības ar kaimiņiem, 
gan jākārto polītiskās un ekono-
miskās lietas, un visā tajā jāmē-

ģina būt spēcīgiem un stipriem. 
A. Nagobads Ābolai ir piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis, Francijas 
Goda leģiona ordenis un Por-
tugāles Lielais Nopelnu krusts.

Aizvadītā gada 9. septembrī 
Latvijā oficiāli at  zīmēja ārlietu 
dienesta simtgadi. Ārlietu minis-
trijas darbinieki bija pulcējušies 
svinīgā sarī ko ju mā Latvijas Uni-
versitātes Lielajā aulā. Un ar šo 
dienu tika iedibi nāta jauna tra-
dicija – ik gadu pasniegt balvu 
par mūža iegul dījumu ārlietās. 
Pirmajai īpašā sudraba grāmat-
zīme ar gravēju miem pieškirta 
vienai no pazīsta mākajām un 
ilggadējākajām Lat vijas diplomā-
tēm Ainai Nago bads-Ābolai. 

Viņa apbalvojumu saņēma sa -
vās mājās Parīzes piepilsētā Ve  - 
  zi nē, kur arvien turpina aktīvi 
sekot līdzi norisēm Latvijā.

UZZIŅAI. 
Aina Nagobads Ābo la dzimusi 

brīvības cīnītāja, atbrīvotā Zie meļ-
latvijas apgabala valdes priekš-
sēža (1919.g.) Ernesta Nagobada 
un Emmas Nagobads (dzim. 
Brūniņa) ģimenē. Tēvs savulaik 
strādājis arī pirmajā Latvijas 
valdībā, Iekšlietu ministrijā, līdz-
darbojies LR Nacionālās armijas 
organizēšanā, kā arī bijis Rīgas 
pilsētas 2. ģimnazijas direktors. 
Ģimenē vēl auga divi dēli, Ainas 
jaunākie brāļi Visvaldis un Ilg-
vars. Abi izmācījās par ārstiem.

Ģimene 1944. gadā atstāja Lat-
viju. Aina turpināja studijas Tī -
bingenas universitātē, ieguva 
zobārstniecības chirurģes diplo-
mu. Taču lielāko darba mūža 
da  ļu kopā ar vīru Guntaru Ābolu 
strādājusi viņa naftas rūpniecī-
bas uzņēmumos. Ģimenē izau-
dzi nāti divi bērni – meita Ingrīda 
un dēls Jānis, ir trīs mazmeitas 
un divi mazdēli.

1990. gadā Aina Nagobads 
Ābo la sākusi darboties, lai izvei-
dotu LR vēstniecību Parīzē. 1991. 
gadā akreditēta par vēstnieci. 
Vēlāk bijusi arī vēstniece Spānijā 
un Portugalē, kā arī UNESCO.

Aina Nagobads Ābola: “Mūsu kopības 
apziņa, tā pati, kas mūs izvedusi caur 
mūsu vēstures pārbaudījumiem, vēl ir 
īsta un dzīva, dod paļāvību nākotnei.”
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Jau vairāku gadu gaŗumā fonds 
“Sibirijas bērni” rīko skolēnu dom-
rakstu sacensību par 1941. gada 
14. jūnija un 1949. gada 25. mar-
ta deportācijām. Sacensībā aici-
nāti piedalīties kā Latvijas, tā arī 
diasporas skolasbērni, un viņu 
veikumu vērtē žūrijas komisija, 
kuŗas loceklei ir gods būt arī šo 
rindu autorei. Turklāt – žūrijas 
locekļiem ir iespēja īpaši apbal vot 
tos rakstītājus, kuŗu darbs viņiem 
licies īpaši atzīmējams. Man šo -
gad bija īpašs prieks sa  ņemt, lasīt 
un vērtēt divu dia sporas puišu 
sacerējumus – Ar  vina Narouzi no 
Stokholmas lat viešu skolas (viņš 
arī savā vecuma grupā ieguva 
godpilno 3. vietu) un Kārļa Kal-
vāna no Lo  s andželosas latviešu 
skolas. Abi puiši un viņu skoliņas 
saņems avīžu Brīvā Latvija un 
Laiks abonementus un grāmatu 
veltes.

Šai nr. publicējam Arvina, Kār-
ļa un divu Rīgas Teikas vidus -
skolas skolnieču – Noras un Lī  vas 
domrakstus. 

Ligita Kovtuna

Kārlis Kalvāns, 12 gadi
Losandželosas Latviešu skola 

Ar ticības spēku 
Sibirijas ceļos

1949. gada martā no Latvijas 
uz Sibiriju tika izsūtīti 42 tūksto -
ši cilvēku, tostarp mana  vecmā-
miņa Veronika Jane. Viņai bija 
17 gadi. Kaut gan deportācija 
tika gatavota lielā  slepenībā, to -
mēr notika informācijas noplū -
de vietējo iedzīvotāju starpā. 
Cilvēki runāja. 

Es dalīšos atmiņās par manas 
vecvecmāmiņas Sibirijas stāstu. 
1949. gada 25. marts  bija parasta 
skolas diena daudziem bērniem 
Latvijā. Taču manai vecvecmā-
miņai  ejot uz skolu, bija nelāgas 
nojautas. Ap pusdienas laiku 
viņa tika iesaukta direktora  ka -
binetā, kur viņai tika paziņots,   
ka viņas ģimene tiek izsūtīta uz 
Sibiriju. Viņa stāstīja,  ka   visu 
ceļu no direktora kabineta līdz 
mājām gāja raudādama. Viņas 
sapņi par studijām  Rīgā un kļū-
šanu par skolotāju tika sagrauti. 
Atnākusi mājās,  viņa sastapa ne 
tikai savu ģimeni, kas jau kra-
vājās, bet arī ar ieročiem bruņo-
tus krievu kaŗavīrus. Steigā un   
apjukumā tika ņemts līdzi silts 
apģērbs un ēdiens. Viens no 
krie vu karavīriem redzēja   viņu 
apjukumu. Viņš paņēma un  sa -
rullēja paklājiņu,  un iedeva to 
vecvecmāmiņai rokās, noteik-
dams, ka viņai noteikti noderēs.   

Sākās garais ceļojums uz Sibi-
riju lopu vagonos. Ceļā nomira 
vecvecmāmiņas   mamma. Tētis 
nomira, gadu nenodzīvojis Sibi-

rijā. Viņa palika viena ar savu 
māsu un   vecākā brāļa ģimeni. 
Gandrīz 10 gadi pagāja, smagi 
strādājot Sibirijā. Nebija viegli, 
bet   viņa izturēja un atgriezās 
Latvijā kopā ar vīru un vecāko 
dēlu, kurš piedzima izsūtījumā. 
1958. gadā, esot Latvijā, viņai 
piedzima mana omamma.    

Kā stāstīja mana mamma par 
manu vecvecmāmiņu, viņas klāt-
būtne deva   gaišumu, siltumu, 
drošību un mīlestību. Viņa ne -
kad nepieminēja nevienu sliktu 
vārdu   par cilvēkiem, kuri bija 
atbildīgi par to, ka visi tika de -
portēti uz Sibiriju. Mīlestība un   
piedošana ir tas, ko viņa ir no -
devusi kā galveno dzīves vērtību 
un mācību nākamajām   paau-
dzēm savā ģimenē un visiem 
apkārtējiem, kuri savās atmiņās 
saglabājuši viņu kā gaišāko cil-
vēku visā apkārtnē. Ticība un 
paļaušanās uz Dievu bija tas,    
kas deva spēku un  izturību,  ejot 
ga  ro un sarežģīto dzīves ceļu 
mūža garumā. Neliels sudrabots 
krusts, kas  tika turēts mājās īpa-
šā vietā un pie kura notika ģi -
menes lūgšanas,  tika ņemts līdzi 
uz  izsūtījumu kā lielākais ģime-
nes dārgums. Tas arī atgriezās 
Latvijā,  nodilis no gaŗā ceļa,  bet 
tikpat mīļš un vēl mīļāks,  un gla-
bājas goda vietā manas omam-
mas mājās Latvijā. 

 Mana vecvecmāmiņa un viņas 
dzīves gudrība un mīlestība gla-
bājas bērnu un mazbērnu  sirdīs, 
un to viņi nodod tālāk nāka-
majām paaudzēm. 

***

Nora Ērgle, 13 gadi
Rīgas Teikas vidusskola, 7. klase

Tagad es zinu,
kas notika

Izvešanas uz Sibiriju man bija 
svešs laika posms vēsturē, – es 
par to gandrīz neko nezināju. 
Zināju tikai to, ka tūkstošiem 
cilvēku tika deportēti uz skarbo 
Sibiriju. Pateicoties manai vec-
mā miņai, kuŗa ir žurnāliste un 
kuŗa apmeklējusi, pati savām 
acīm redzējusi vietas, kas ir šo 
dziļi tumšo atmiņu pilnas, es 
uzzināju par šo vēsturisko noti-
kumu vairāk.

Es arī no viņas saņēmu skaid-
rojumu, bet ar to nepietiek, lai   
es spētu sajust,  kā tas īstenībā 
bija. Vecmāmiņa man iedeva trīs 
grāmatas, un es tūlīt ķēros pie to 
lasīšanas. Mani šī tema uzrunāja, 
jo mani vienmēr ieinteresējuši 
vēstures notikumi, kas ir mai-
nījuši to, kas mēs esam, kādā 
valodā mēs runājam un kuŗā 
pasaules malā mēs dzīvojam. 
Grāmatas, kuras man vecmāmi -
ņa iedeva, ir – atmiņas stāstu 
grāmata “Skaudrā bērnības sau le”, 

BĒRNI RAKSTA PAR SIBIRIJU

ko sastādījusi Laimdota Podze, 
Dzintras Gekas sastādītā “Skola 
Sibirijā” un Ilmāra Knaģa grā-
mata “Ne mēs tos laikus izdo-
mājām”. Šī grāmata, kā rakst -
nieks pats teicis, ir turpinājums 
grāmatai “Bij’ tādi laiki”.

Lasot šīs grāmatas, man acīs 
riesās asaras un sirds žņaudzās 
čokurā, izprotot cik lielas mo - 
kas – gan fiziskas, gan garīgas – 
šiem cilvēkiem bija jāizcieš. Vi -
ņiem bija jācieš bads, aukstums 
un tukšums sirdī, daudzi arī 
aizgāja Viņsaulē no slimībām.

1941. gada 14. jūnijā un 1949. 
gada 25. martā deportēti tika  
gan lieli, gan mazi,  un to kā 
bērniem klājās skarbajā Sibirijā,  
es sapratu, izlasot grāmatu “Sko -
la Sibirijā”. Šī grāmata vēsta par 
ļoti daudz sarežģījumiem, kas 
bija, mācoties skolā Sibirijā – 
bērni nesaprata pat valodu,  kādā 
tajā valstī runā, nebija arī  nedz 
burtnīcu, nedz grāmatu.

“Skaudrā bērnības saule” ir 
grā  mata, kuŗu lasīju, domājot: 
“Cik laimīga es varu būt, ka ne -
esmu piedzīvojusi tās šausmas 
un esmu dzimusi laikā, kad visa 
pasaules uztvere ir maiga un mūs, 
bērnus, ciena un izturas pret 
mums kā pret dārgak meņiem.” 

Grāmatā “Ne mēs tos laikus 
izdomājām” Ilmārs Knaģis stāsta 
par savu bērnību un Ulmaņ-
laikiem Jēkabpilī. Rakstnieka at -
miņas dod iespēju izzināt vēstu -
ri,  – vairāk gan Jēkabpils pilsē -
tas vēsturi. Rakstnieks teicis :“Bij’ 
tādi laiki” ir tā, it kā tas būtu pats 
par sevi saprotams. Bet ar jaunās 
grāmatas nosaukumu es vēlējos 
pateikt, ka mēs neizdomājām tos 
laikus, mēs negribējām tos lai-
kus, bet mums tos uzspieda. Cil-
vēks taisa laikus, nevis laiks – 
cilvēku”. Man šie vārdi likās ļoti 
precīzi un patiesi. Šis laiks ir 
atstājis lielas sekas tūkstošiem no 
bada un slimībām dzīvību pa -
zaudējušu cilvēku. Atminamies 
bērnus, tagad vecāka laika gāju-
ma latviešus, kam bija atņemta 
saulainā bērnība. 

Un nu, lūk,  man tagad ir 
skaidrs, kas tad ir šīs izvešanas, 
un es uzskatu tā – lai cik grāma -
tas es izlasītu, es nekad neuzzi-
nāšu, kā tas pa īstam ir – būt 
bērnībā izsūtītam svešumā bez 

zināšanas, vai tu izdzīvosi, vai 
tavi tuvinieki izdzīvos un vai tu 
atgriezīsies savā dzimtajā zemē. 
Tāpēc es izsaku lielu līdzjūtību 
cilvēkiem, kas paši ir uz savas 
ādas izjutuši sūro izsūtīšanas 
laiku. Un ticu, ka kaut kas tik 
nežēlīgs nekad, nekad neatkār-
tosies.

***

Līna Jansone, 14 gadi, 
Rīgas Teikas vidusskolas 7. klase

Manas ģimenes 
stāsts par Sibiriju

Par šo konkursu es uzzināju no 
savas draudzenes. Uzreiz, kad 
padzirdēju par šī konkursa temu,  
man prātā atausa manas vecmā-
miņas stāsti par viņas bērnību 
Sibirijā, un  tieši tāpēc izlēmu 
piedalīties.

Manas vecmāmiņas stāsts sā -
kas ar to, kā viņas vecmāmiņa, 
vectētiņš, mamma un tētis tika 
iegrūsti vagonā, kas lēnā gaitā 
virzījās uz viņu daudzu turpmā -
ko gadu dzīvesvietu. 

Šī negodīgā likuma varā viņas 
vectēvs nonāca tāpēc, ka, esot 
galdnieks, atteicās krievu priekš-
niekam darināt zārkus, tādā vei-
dā pakļaujot sevi un visu ģimeni 
izsūtīšanai.

Vecmāmiņas ģimene šim li -
kumam tika pakļauta vēl nego-
dīgāk – izrādījās, ka būt par 
īpašniekiem lielai un bagātai 
saimniecībai nemaz nav tik labi, 
kā izskatās. Šī iemesla dēļ arī viņi 
tika izsūtīti uz Sibiriju. Katram 
bija arī iespēja paņemt kaut ko 
līdzi. Vecmāmiņa paņēma šuj-
mašīnu un drēbes, kuŗas viņai 
vēlāk krietni noderēja.

Dzīve vagonā bija smaga, ne -
bija ne pietiekami daudz ēdiena, 

ar ko remdēt izsalkumu, ne 
ūdens, ar ko remdēt slāpes, bet 
vissliktāk bija naktī, kad tem pe-
rātūras stabiņš bieži nolaidās 
zem nulles. Tieši šajos briesmī-
gajos apstākļos iepazinās manas 
vecmāmiņas vecāki.

Pēc trīs nedēļu gaŗā un no -
gurdinoša brauciena vilciens 
beidzot piestāja Sibirijā, vietā,  
kuŗu dēvē par Amūru pie Ķīnas 
robežas, bet ar to grūtības nebūt 
nebeidzās – lai tur izdzīvotu zie-
mu,  viņiem nācās izrakt bunku-
rus zem zemes. Tie viņus pasar-
gāja no skarbajiem saliem ziemā, 
taču naktīs tajos bija tik auksts, 
ka spaiņos sasala ūdens.

Kad pirmā saltā ziema bija 
pārdzīvota, iestājās silta vasara,  
kuŗas laikā izsūtītajiem bija ie -
spēja sākt kārtīgi iedzīvoties. 
Viņi uztaisīja kārtīgākas mājas, 
sāka rakt laukus un audzēt lo--
pus. Pēc dažiem šādi pavadītiem 
gadiem beidzot nāca pasaulē 
mana vecmāmiņa.

Vecmāmiņas atmiņās Sibirija 
nebūt nelikās tik skarba un 
nežēlīga  – pēc viņas stāstiem, tur 
esot milzīgas pļavas,  pilnas ar 
krāšņiem ziediem un ziemas 
nemaz neesot tik sliktas, ja tām 
kārtīgi sagatavojas. Viņa savu 
bērnību pavadīja, spēlējoties ar 
citiem bērniem un palīdzot ģi -
menei smagajos lauku darbos. 
Protams,  bija arī tādas ziemas, 
kad iztikas nepietika un auk -
stums lauzās iekšā mājās, bet, ne -
skatoties uz to, tur esot bijis ļoti 
daudz tiešām inteliģentu un 
jauku cilvēku, ar kuŗiem kopā 
svinēt dažādus svētkus.

Kad 1953. gadā nāvē aizgāja 
Staļins, beidzot sāka parādīties 
iespēja atgriezties mājās. Kaut 
gan Amūrā jau bija visai labi 
dzīvošanas apstākļi, mana ģime-
ne atteicās tur palikt, jo viņu īstās 
mājas bija un palika Latvijā. 
Daudzi viņu draugi te bija pali-
kuši un turpināja dzīvot un strā-
dāt, lai padarītu to vēl skaistāku.

Dzirdot šos stāstus, es vēl vai-
rāk cienu savu vecmāmiņu par 
to, ko viņa savas dzīves laikā ir 
piedzīvojusi. Pēc šī visa viņa vairs 
nesaskata grūtības lietās, kurās 
citi tās saskata. Esmu ļoti pa -
teicīga, ka mūsdienās necilvēcī-
gie un negodīgie likumi ir atcelti. 

Līdz ar domrakstu sacensību notiek arī bērnu zīmējumu konkurss par Sibirijas bērnu tēmu. Šeit 
Majoru vidusskolas skolnieces Elīnas Sproģes (14) darbs
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Austrumeiropā un Latvijā tas 
jādara uzreiz, bet nevar jau uzreiz. 
Ātrus rezultātus nevar gaidīt: tā 
būs cīņa – cīņa par demokratiju. 
Tas ir nemitīgs process, kas tur pi-
nās vēl joprojām. Un rezultāts ir 
atkarīgs no pašas tautas. 

Bet kad es dzirdēju vasarā Bišera 
kunga un Ķezbera kunga izteicie-
nus par īpašas padomes nepiecie-
šamību, kas atvietotu Augstāko Pa -
domi šajā grūtajā laikā, es jau ie  k-
šē ji sāku gatavoties otrajai trim  -
dai. Mani baida, ka Latvijā neatšķiŗ 
to Ulmani, kas izcīnīja Latvijas ne -
atkarību un nodibināja demokra-
tiju, no tā Ulmaņa, kas iznīcināja 
demokratiju un nodeva Latvijas 
neatkarību. Trimdā jau tas ir sen 
izdiskutēts. Bet Latvijā vajadzētu 
beidzot saprast, ka ar nacionālu 
diktātūru atgriešanās Eiropā nav 
iespējama. Fašistiskajai Portugalei 
un Grieķijai bija jāgaida, kamēr 
tur nodibinājās demokratija, un 
tikai tad tās varēja atgriezties Ei -
ropā. Jādomā, kas ir tie spēki Lat-
vijā, kas tagad ceļ Ulmani augstā 
godā un nešķiŗ viņu divās daļās? 
Kam tas ir izdevīgi. Ja mums 1940. 
gadā būtu bijis parlaments tāpat 
kā Somijā, tad tik viegli mēs ne -
būtu padevušies Padomju Savie-
nības ultimātiem. 

ATIS LEJIŅŠ

Latvija, 1990: ceļš atpakaļ uz mājām Nr. 2
Moto: “Mēs, bez tam, ka esam latvieši arī esam cilvēki, kam visa pasaule pieder.” 

Juris Alunāns, 1859. gads
 Tā, ko Guntis Feldmanis sauc 

par “kņadu”, būtībā ir demokra -
tiju dzīvības dzīvības sula. Izraēlas 
parlamentā jeb knesetā kņada ir 
vēl trakāka, nekā kādreiz bija Lat-
vijas Saeimā. Ja es nemaldos, tur 
pat ir vairāk polītisko partiju nekā 
savulaik Latvijā, jo Izraēlā ir tikai 
vienprocentīgais siets. Arī Zvied-
ri jā pašlaik ir šausmīga kņada, un 
Norvēģijā nesen mainījās valdība, 
bet Amerikā bija liela kņada sa -
karā ar budžeta pieņemšanu. Tie 
ir tikai daži piemēri, kas aplieci -
na, ka “kņada” brīžiem ir neizbē-
ga ma. Bet šajās zemēs neviens to -
mēr neņemas apgalvot, ka kņa das 
dēļ ir nepieciešams apvērsums, lai 
glābtu, piemēram, Zviedrijas val-
sti un lai zviedru tauta neietu bojā. 
Tautiešiem Latvijā jāzina, ka šai 
ziņā Ulmanis bija liels dzirnak-
mens ap kaklu. Kad mēs trimdas 
sākuma meklējām polītisko atbal-
stu no partijām un valdībām, kad 
teicām, ka cīnāmies par brīvību, 
demokratiju, viņi varēja mums 
aizrādīt, ka mūsu pašu mājās taču 
bijusi diktātūra. Mums nāca par 
labu tas, ka bijām okupēti, tas, ka 
bijām pret komūnismu. Ja nevēlas 
daudzas partijas (jeb pārāk dau-
dzas partijas), tad var – tāpat kā 
Zviedrijā – ieviest 4 procentu sie tu. 
Tās partijas, kas negūs 4 procen tu 
atbalstu no visu vēlētāju no  dotām 

balsīm, neiekļūst parla mentā. Pa -
visam vienkāršs mechanisms.  

 Nezinu, vai mums, latviešiem, 
sevi tik ļoti vajadzētu šaustīt. Esmu 
dzīvojis 10 gadus Austrālijā, 10 ga -
dus Amerikā, gandrīz 6 gadus Vā -
cijā un nu jau 17 gadus Zviedrijā, 
un par visām minētajām zemēm 
varētu uzrakstīt diezgan lielu sū -
dzību katalogu, bet nesaprotu, kā -
pēc tas būtu vajadzīgs. Nedomāju, 
ka mēs salīdzinājumā ar šīm pā -
rē jām tautām būtu daudz sliktāki. 
Patiesībā jābrīnās, ka esam pār dzī-
vojuši šos aptuveni 50 padom ju 
gadus. Dzīvodams šogad Rīgā, ne -
varu saprast, kā tas bijis iespē jams. 

Vecpilsēta, Stokholma. Ejot mā -
jās no darba pa Karalienes ielu, 
dzirdu tādas pazīstamas skaņas. 
Tā kā būtu latviešu valoda. Dzied 
taču! Kad pēdējo reizi dziedāts 
Stokholmas ielās? Nāk bariņš tau-
tiešu. Atbraukuši skolu apmaiņas 
braucienā. Vēls vakars, un spožie 
skatlogi vilināt vilina ar savu preču 
pārpilnību. Bet viņiem tas nav pa 
makam – tāpēc dzied. Līdzīgā si -
tuā cijā amerikāņi nedziedātu, vā -
cieši nedziedātu, angļi nedziedā -
tu, austrālieši nedziedātu. 

Domāju, mēs neesam ne labāka, 
ne sliktāka tauta par visām pārē-
jām, bet, ja Zviedrijai būtu jāpār-
cieš tas viss, ko pārcietusi Latvija, 
nezinu, kāds būtu iznākums. 1990. 

gadā manī ir radusies īpaši liela 
cieņa pret latviešu tautu. Un es 
nebūt neesmu vienīgais – arī Rie-
tu mu polītiķi, diplomāti, uzņēmu-
mu vadītāji, ar kuŗiem esmu ticies 
šajā gadā, apbrīno mūs par to, ka 
tik maza tauta varējusi iziet pret 
tik milzīgu pārspēku. 

To patiesi var saukt par brīnu-
mu, jo ļoti daudzi man atzinušies, 
ka viņi ticējuši Ļeņinam, ticējuši 
tam, kas mācīts skolā, jo neko citu  
jau nav zinājuši. Man pagrūti tam 
noticēt, jo mēs trimdā vienmēr 
domājām, ka cilvēki, arī jaunā 
paaudze, nekad Ļeņinam nav ti -
cējuši. Varbūt kāds no rakstnie-
kiem varētu ķerties pie šīs temas, 
tuvāk izpētīt šo procesu – kas no -
tiek, ja tautai izgriež smadzenes? 
Vai tad tā domā citādāk? Vai sāk 
ticēt ienaidniekam, nevis senču un 
nacionālā mantojuma pasaulei?

Bet kas neatkarīgā Latvijā kon-
trolēs ekonomiskās sviras? Norčē-
pin gā notika Latvijas tirdzniecī -
bas seminārs. Kamēr latvieši dejo-
ja tautasdejas un stāvēja pie sa -
viem stendiem, demonstrējot pre-
ci, tikmēr 36 zviedru tirdzniecības 
pārstāvji zviedriski un krieviski 
sarunājās ar četriem Latvijas pār-
stāvjiem – ar “Latvijas muitas šefu” 
Gusevu, ar ārējo ekonomisko sa -
karu šefu Zaharovu u. c.

Pārdaugava. Iepērku grāmatas. 

Redzēju, la latviešu skolnieces no -
pirka atlantu un pasaules karti – 
krievu valodā. Saku: “Vai tad nav 
latviešu valodā?” Viņas man at - 
bild – “nav”. Paskaidro, ka jāzina 
jau arī krievu valoda. Es: “Bet 
krie vu valoda jau nekam neder 
Eiro pā, jāzina angļu valoda.” – “Jā, 
mēs mācāmies angliski. Un arī 
vāciski!” – “Bet vai jūs ar krievu 
bēr niem runājat latviski? Vai jūs 
mācāt arī viņiem latviski” –  “Jā, 
mēs to noteikti darām.” Šī jaunā 
paaudze ir bijusi brīva jau trīs 
gadus, un, ja šiem bērniem tagad 
ir 10 gadi, tad tas nozīmē, ka trešā 
daļa viņu mūža jau pavadīta brī -
vās domāšanas apstākļos. No ga -
da gadā aug jauna paaudze, ko 
vairs nespiež totālitārais pasaules 
uzskats Priekš viņiem mums ir 
jāstrādā. 

Zviedrijā ir valsts psīcholoģis -
kās aizsardzības departaments. 
Tas māca, kā tautai izturēties 
draudu vai okupācijas apstākļos. 
Uzkrī to ši, ka pirmajā krizes ne -
dēļā pēc  18. novembŗa tikai LTF 
veica šīs iestādes funkciju Latvijā – 
aktīvi darbojās Latvijas aizsar dzī-
bai. Mū su pieredze māca, ka var 
at  kārtoties vai nu 1940. gads, vai 
1919. gads. Bet vēsture jau allaž 
pārsteidz, tāpēc galvenais – būt 
gataviem!

Rīgā, 1990. gada decembrī                                 
          

(Turpināts no Nr. 21)

Šī publikācija sagatavota ar Mediju atbals-
ta fonda fi  nanciālu at  bal stu no Latvijas 
valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par publikācijas  
saturu at  bild biedrība “Laiks-BL”

Mani sauc Arvins Norouzi, 
esmu 14 gadus vecs, dzimis un 
uzaudzis Stokholmā. Eju Stok-
holmas Latviešu skolā katru sest-
dienu no divu gadu vecuma, kā 
arī dejoju Stokholmas jauniešu 
deju kopā  “Zibenītis”. 

Šogad savu skolas noslēguma 
darbu rakstīju par latviešu izsū-
tīšanu uz Sibiriju. (distancēšanās 
laikā izprašņāju savu vecomam-
mu Edīti Šakinu caur planšeti. Tā 
tapa atmiņu stāsts par Sibiriju).

Mans vecvectēvs Aleksandrs 
Dzerkalis bija skolas direktors un 
ticēja Latvijas valstij. Viņš bija arī 
aizsargs. Kad tuvojās Otrā pa -
saules kaŗa beigas, ģimene bēga 
uz Liepāju, lai pārceltos ar ku -
ģiem uz Vāciju. Tā kā tilti pāri 
Daugavu bija saspridzināti, ceļš 
veda līdz Liepājai. Kad viņi sa -
sniedza Liepāju, krievu fronte 
jau bija klāt un sabombardēja 
visus kuģus, kas vēl centās aiz-
bēgt uz Vāciju. Ģimene bija 
spies ta palikt Aizputē. Vecvectēvs 
Aleksandrs slēpās, strādāja gadī-
juma darbus un vairs nestrādā -  
ja par skolotāju. Vecvecmamma 
Ade laida gan strādāja par sko-
lotāju – Bojas skolā un mācīja 
bēr nus no 1. līdz 4. klasei.

Cilvēki slēpās mežos. Vecvec-
mammas vecāki un māsa Helēna 
palika sargāt Aglonas māju, lai   
tā netiktu izdemolēta un node-
dzināta. Kad pie varas nāca ko -
mū nistiskais režīms,  čekisti mo -
cīja palikušos, lai uzzinātu kur 
palicis vecvectēvs Aleksandrs. 
Bet viņi tiešām nezināja, kur 
vecvectēvs palicis.

Atmiņu stāsts par izsūtīšanu uz Sibiriju
Uz Liepāju nāca ziņas par gai-

dāmo izvešanu, un vecvectēvam 
Aleksandram bija bail. Viņš iz -
šķīrās no vecvecmammas un slē-
pās pie radiem, jo zināja, ka viņu 
meklē. Vecvectēvu atrada, ieskai-
tīja vīriešu darba kolonijā. Uz 
Sibiriju viņu aizveda lopu vago-
nā, kur nevarēja ne sēdēt, ne gu -
lēt, uz grīdas vagonā bija  cau-
rums, kur varēja nokārtoties. No 
vagona āra nelaida, to apsargāja 
krievi. 

Izsūtītie brauca vairākas nedē-
ļas, bija auksti, cilvēki spiedās cits 
pie cita, lai sasildītos, ēst nedeva, 
daudzi nomira. Brauciena galā 
viņi dabūja zināt, ka atrodas 
Ko  mi apgabalā Sibirijā. Tur iz -
vestos sadalīja pa grupām un 
ielika barakās, kur bija tikpat 
auksts kā vilciena vagonos. Cil-
vēki plūca sūnas un zāli un klāja 
uz grīdas, kur gulēt,  un apsedzās 
ar mēteļiem. Pēc tam viņus aiz-
veda  meža darbos, kas bija ļoti 
smagi. Ēst deva negaršīgu plā-
ceni, nāca ziema un daudzi sli-
moja un mira. Mirušos sameta 
kaudzē pie barakām, vēlāk viņus 
kaut kur aizveda. Mirušo drēbes 
savāca palikušie Mazgāties ne -
bija kur, barakas smirdēja pēc 
sviedriem un netīrības, tajās ie -
viesās utis un blaktis. Visi gaidīja 
vasaru, jo tad varēja upē maz-
gāties. Vienīgi vasara bija ļoti īsa. 
Barakās dzīvoja dažādu tautību 
cilvēki, naktī katrs runāja savā 
valodā ‒ pats ar sevi. Visi sapņoja 
par mājām un ēdienu. Vecvec-
mama Adelaida sūtīja savējiem 
sālītu speķi. To sagrieza  mazos 

gabaliņos un sūkāja kā konfekti. 
Tas manam vecvectēvan izglāba 
dzīvību.

Vecvectēvu Aleksandru atbrī-
voja pēc amnestijas 1955. gadā, 
bet viņš atgriezās mājās, Latvijā, 
vecs un salauzts, tikai 1956. ga  dā. 
Viņš bija zaudējis pusi no sava 
svara, un  viņa māja bija atdota 
svešiem cilvēkiem, arī zeme bija 
sadalīta un atdota. Vecvectēvs 
Aleksandrs uz Aglonas mājām 
aizbrauca  tikai vienu reizi pēc 
Sibirijas. Viņš atļāvās skatīties uz 
savām mājām caur krūmiem 
tikai naktī kopā ar savu dēlu Pē -
teri. Viņš bija morāli sagrauts, 
slimoja un nomira, brīvu Latviju 
nesagaidījis.

Vecmamma Edīte Šakina (dzi-
musi Dzerkale) gāja  Kalvenes 

skolā, kad atbrauca un aizveda 
viņas tēti. Manai vecmammai 
bija 12 gadi, un tad sākās viņu 
daudzu gadu vēstuļu sarakste. 
Lielāka daļa vēstuļu bilžu tika 
apraktas un slēptas no bērniem, 
lai viņi neizplatītu pareizo in -
formāciju. Sākumā bērni nezi-
nāja, kur tētis aizvests. Bet vēlāk, 
kad polītiskā situācija uzlabojās, 
vairs netika slēpta informācija, 
ka tēvs ir Sibirijā. Bērni rakstīja 
ļoti vispārīgi par skolas gaitām, 
jo zināja, ka vēstules tiek pār-
lasītas. Īstā informācija vēstulēs 
netika rakstīta.

Vairākas reizes vecvectēvs 
Alek sandrs bija tik  smagi slimo-
jis, ka nevarēja paiet. Bet viņu no 
nāves izglāba tas, ka viņš mācēja 
runāt vācu un krievu valodā. 

Barakas retas reizes apmeklēja 
feldšeris, kuŗš nevarēja saprasties 
ar ieslodzītajiem. Feldšeris pa -
ņēma vecvectēvu Aleksandru 
par tulku,  un tā pēc slimošanas 
viņš palika dzīvs, jo dabūja zāles. 
Temperātūru nekad nemērīja, 
feldšeris to noteica ar roku. Do -
dams zāles, feldšeris teica – ja 
zirgiem palīdz, tad arī tev palī-
dzēs. Visas rētas, nobrāzumus 
apstrādāja ar “ziliem graudi-
ņiem”. Nekā cita jau nebija.

Vecvectēvs Aleksandrs  stāstīja,  
kā ilgojies pēc mājām un sa -
vējiem, un bieži sapņos redzējis 
mājas. 

Mana vecmamma Edīte tika 
aizsūtīta pie radinieces uz Rīgu, 
kur Edīte visiem stāstīja, ka viņas 
vecāki ir miruši.

Kaut arī vecvectēvs Aleksandrs 
atgriezās Latvijā, viņa pasē ie -
spieda zīmogu, ka viņš nekad 
nedrīkst strādāt par skolotāju. 
Viņam bija atļauts strādāt lauku 
darbos un meliorācijā.

Vecvectēvs Aleksandrs tomēr 
saglabāja savu ticību Latvijas ne -
atkarībai, neskatoties uz to, ko 
viņš pārdzīvoja Sibirijā.

Kopā ar vecmammu Edīti Šakinu rudens brīvlaikā Bastejkalnā pie 
Brīvības pieminekļa



LAIKS 2020. gada 13. jūnijs  – 19. jūnijs16

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11 12 13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23

24

25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36

37

38 39

40

KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta, 
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši 
bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par zie-
dojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu 
nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas 
BL Nr. 21 atrisinājums
Līmeniski. 7. Kolosāli. 8. Peli-

kāns. 10. Amons. 11. Sakas. 12. 
Perikards. 16. Pirita. 19. Vanags. 
20. Pastēte. 21. Bardi. 22. Drisa. 
23. Poras. 24. Slava. 25. Breve.   
28. Maska. 30. Absints. 31. Mi -
siņš. 32. Andora. 36. Tiraspole. 
40. Tulpe. 41. Saite. 42. Sardīnes. 
43. Diametrs.

Stateniski.1. Klons. 2. Nātres. 
3. Viesi. 4. Apara. 5. Slaidi. 6. 
Sāgas. 7. Kamēlija. 9. Svarīgas. 
13. Korts. 14. Staipekņi. 15. Kar-
damons. 17. “Salambo’’. 18. Sti-
lets. 26. Raiskums. 27. Siers. 29. 
Korintes. 33. Milāna. 34. Slokas. 
35. Epīra. 37. Atoss. 38. Panda. 
39. Kants.

Līmeniski. 1. Monētu un me -
daļu kollekcionārs. 6. Mākslas 
veids. 7. Dabiskas ūdensplūsmas. 
9. Optisks instruments. 10. Navi-
gācijas ierīce jūras dziļuma no -
teikšanai. 12. Viedoklis, aspekts. 
13. Senas gaŗuma mērvienības. 
18. Apdzīvota vieta Cēsu novadā. 
19. Kuģa kāpnes. 21. Mūzikāli 
drāmatisks sacerējums. 22. Īss 
tei ciens, domu grauds. 23. Ārst-
niecisks apliekamais, pārsējs. 25. 
Vokāls skaņdarbs vienai balsij    
ar pavadījumu. 26. No rīsiem 

gatavots stiprs alkoholisks dzē-
riens. 27. Sena pilsēta Mazāzi -   
jas ziemeļrietumos. 28. Lūk! 30. 
Amerikāņu rakstnieks (1932 – 
2009). 33. Latviešu aktieris (1895 – 
1973). 37. Ģipša paveids. 38. 
Tuk sneša un svešzemju dievs 
seno ēģiptiešu mītoloģijā. 39. 
Angļu izgudrotājs (1736-1819). 
40. Kāda priekšmeta vai parā-
dības īpatnība.

Stateniski. 1. Diplomātisks 
akts. 2. Rēzeknes pieteka. 3. Uz -
varētas. 4. Administrātīvi terri to-

riālas iedalījuma vienības Dāni-
jā. 5. Gulēt bezdarbībā (sar. val.). 
6. Ekvadoras galvaspilsēta. 8. Ga -
nas naudas vienība. 10. Bībelē –
briesmīgs jūras nezvērs. 11. Trīs 
viena autora romāni, kuŗus saista 
kopīga ideja. 14. Sporta veids. 15. 
Viens no Dānijas jūras šauru-
miem. 16. Mākslinieku pirmās 
uzstāšanās. 17. Saldais ēdiens. 
19. Upe Anglijas dienvidos. 20. 
Augstprātīgs cilvēks, kuŗš pre-
tendē uz izsmalcinātu gaumi, 
manierēm. 24. Pilsēta Japānā, 
Kjusju salā. 29. Angļu jūras-
braucējs (1728-1779). 31. Plātne. 
32. Laiski. 34. Latīņu alfabēta 
burts. 35. Vīriešu balss. 36. Nīlas 
pieteka.

Covid-19 pandēmija pasaulē 
šogad liegusi rīkot daudzus pa -
sākumus, tostarp uz 2021. gadu 
ir pārceltas arī visas 3x3 no -
metnes. Par to skumst ne tikai 
dalībnieki, kas bija pieteikušies 
braucieniem uz nometnēm, bet 
arī šo nometņu un salidojuma 
rīkotāji.

3x3 ir ieņēmis stabilu vietu 
daudzu jo daudzu pasaules lat-
viešu dzīvēs. Nometnes nedēļa 
tiek gaidīta ar satraukumu un 
cerībām, tā kļuvusi par neatņe-
mamu vasaras sastāvdaļu, kas 
dod ne tikai lādiņu latvietības 
kopšanai līdz pat nākošajam ga -
dam, bet arī emocionāli saista 
gan latviešus Latvijā, gan visā 
pārējā pasaulē. 

Ziņa par to, ka 2020. gadā 3x3 
nebūs, rīkotājiem lika sarosīties, 
lai meklētu vei dus, kā tomēr 
satikties, glabāt un daudzināt 
gadu gaitā izveidoju šās 3x3 vēr-
tības. Virtuāli jau no  tikuši vairā-
ki mēģinājumi. Ame rikā tās ir 
kopīgas virtuālas sa  dziedāšanās, 
rīkojot attālinātas nīkšanas, bet 
Īrijā tās ir spēka dziesmas, kas ik 
nedēļu tiek pub licētas Facebook.

Latvijas 3x3 padome pagāju šo-
nedēļ uzsāka jaunu iniciatīvu – 
katru trešdienas vakaru rīkot at -
tālinātu pasākumu “Vakara vie-
sis”, lai virtuāli tiktos Zoom plat-
formā. Šis cikls tika uzsākts 3.jū -
nijā ar vairāk kā piecdesmit da -
lībniekiem. Īpašie viesi pir ma jā  
tikšanās reizē – 3x3 kustības aiz-
sācējas pasaulē un Latvijā – Līga 
Ruperte un Inese Krūmiņa. Vi -
ņas abas stāstīja savas atmiņas 
par pirmajām nometnēm Ame-
rikā un Latvijā: vēlmēm un 

3x3 šovasar notiek attālinātiSANDRA BONDAREVSKA

sajūtām; par to, kādas ir 3x3 
vērtības un kā tās tika un tiek ie -
vērotas vēl joprojām; par “cīņu”, 
ko nācies izcīnīt, lai trīsreiz trīs-
nieki viens otru uzrunātu uz  
“tu”. Atmiņā palikuši arī tā laika 
jautrie brīži un pārpratumi, un, 
protams, Latvijas un ārzemēs 
mī  tošo latviešu  tuvināšanās un 
barjeru nojaukšana, kas šo kus-
tību visdrīzāk arī ir padarījusi 
unikālu.

Sarunu laikā abas vakara vieš-
ņas aicināja uzdot jautājumus  
un arī pārējiem dalīties savās   
3x3 atmiņās un pieredzē, un jau-
tātāju nebija maz. Lai gan Līga 
katēgo riski noliedz savus nopel-
nus saukties par 3x3 radītāju un 
iz  veidotāju, iebilstot, ka tas ir 
dau dzu jo daudzu iesaistīto no -
pelns, tomēr bez viņas neatlaid ī-
bas un uzņēmības veidot pirmo 
saietu 1981. gadā Gaŗezerā šīs 
kustības nebūtu ne Latvijā, ne arī 
citur pasaulē. Tā nu Līgas iebil-
dumi saukties par 3x3 autori tika 
pārliecinoši atspēkoti. 

Emocionāli pacilājošākais brī -
dis tikšanās laikā bija “Vakara 
viesa” noslēgumā. Atvadoties, kā 
jau trīsreiztrīsniekiem ierasts, 
Inese uzsāka un visi nodziedāja 
3x3 Vakara dziesmu.  Jau ar pir-
majiem dziesmas vārdiem “Šķi-
ramies(i) mēs, ļautiņi” pakrūtē 
kaut kas dīvaini iesmeldzās un 
plaukstas teju fiziski sajuta bla -
kus stāvētāju silto rokasspiedie-
nu. Kas tas bija? Tā noteikti bija 
īpašā 3x3 sajūta, kas mūs no vir-
tuālajām sarunām pārcēla īstajā 
3x3 klātbūtnē.

Bet, ko nu es te to visu aprak-

stu, paši varat noskatīties pir-
mās satikšanās ierakstu 3x3 in -
terneta mājaslapā – www.3x3.lv. 

Tur un Latvijas 3x3 Facebook 
lapā atra dīsiet arī visu nepie-
ciešamo in  formāciju par turp-
mākajiem Va  kara viesiem treš-
dienās un arī aprakstu, kā 

pieslēgties, lai piedalītos. Uz 
tikšanos 3x3!
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PĒRK
Mežus, cirsmas. Veic meža in -
ventarizācijas.
Tālr. +371 27866653.

(Turpināts 20. lpp.)

S P O R T S

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

Artūra Irbes 
izjūtas klausoties 

Latvijas himnu
1920. gada 7. jūnijā Kārļa 

Baumaņa dziesma “Dievs, svētī 
Latviju!” tika oficiāli pasludināta 
par valsts himnu. 

Artūrs Irbe

Uga Dumpis // FOTO: LETA

Kristaps Porziņģis

100 gadu jubilejas sakarā 
Latvijas hokeja leģenda Artūrs 
Irbe atceras 2000. gada pasaules 
čempionātu Sanktpēterburgā, 
kur Latvijas hokejisti pieveica 
zvaigžņoto Krievijas izlasi – 3:2. 
Tajā laikā mūsu hokejists sa -
prata hokeja saikni ar valsti un 
tautu. Par to Artūrs pastāstīja 
intervijā Latvijas Radio.

“Saistībā ar Latvijas himnu 
man noteikti visvairāk atmiņā 
palikusi 2000. gada pasaules čem-
 pionāta spēle pret Krieviju. 
Visas mūsu emocijas ir at  spo-
guļotas, dzirdētas un piedzī-
votas. Protams, asaras bira un 
prieks bija,” atceras vārtsargs 
Artūrs Irbe. “Šī himna un šī 
spēle mūsu cilvēkiem nozīmē 
tik daudz, ka tajā pašā vasarā 
2000. gadā es gāju Rīgā pa ielu, 
un man priekšā nostājās kāda 
vecmāmiņa, kuŗa mani apstā-
dināja un teica: “Artūr, es gribu 
pateikt jums paldies! Nē, nē, 
nepārprotiet, es neesmu hokeja 
līdzjutēja, esmu vienkāršs cil-
vēks, bet šo spēli es skatījos. Pēc 
spēles stāvēju kājās pie televi-
zora un dziedāju jums līdzi ar 
asarām acīs.””

Kamēr būs vīruss, 
tikmēr pilnas 

tribīnes
sporta sacensībās nedrīkst būt. 
Galvenais koronavīrusa drauds 
sabiedrībai, tostarp sportā, ir 
cilvēku pulcēšanās, kas noteiks 
to, ka rudenī, vis ticamāk, sa -
censības telpās ar skatītāju klāt-
būtni Latvijā ne  notiks. Tikmēr 
nākamā gada olimpiskās spēles 
visdrīzāk no  risināsies daudz 
labākos ap  stākļos, tīmekļa viet-
nē 11tv.lv sarunā ar Valdi 
Valteru savu viedokli par sporta 
sfēru izteica Veselības ministri-
jas galvenais infektologs Uga 
Dumpis.

Dumpis norāda, ka sākumā, 
kad norisinājās Čempionu līgas 
spēles futbolā, kuŗās bija daudzi 
inficētie un pēc tam – arī mi -
rušie, kā arī zirgu skriešanas 
sacensībās Lielbritanijā, cilvēki 
vēl neapzinājās, kāds vīruss ir, 
kas ir jādara, lai ar to nesaslim-
tu, un kas nav jādara. Viņš uz -
sver, ka, līdzjutējiem aktīvi jūtot 
līdzi, dziedot un izkliedzot 
saukļus, vīruss tiek izmests no 
organisma kā ar aerosolu, un ir 
liels risks inficēties. “Ja visi sē -
dētu ar mutēm ciet un maskām, 
tad varbūt tik traki nebūtu,” 
salīdzina Dumpis, kurš savulaik 
itin labi pieprata basketbola 
spēli. “Kamēr būs vīruss, pilnas 
tribīnes būt nedrīkst.” “Kad 
vīrusa valstī vairs nebūs, tas ir, 
kad kādas divas nedēļas valstī 

netiks fiksēta inficēšanās ar 
vīrusu, tad pūļus varēs laist 
arēnās,” precīzē infektologs. 
“Kamēr ir kaut daži gadījumi, 
kā Latvijā ir tagad, to nedrīkst 
darīt.”

Par olimpiskajām 
spēlēm

Latvijas Veselības ministrijas 
galvenais infektologs Uga Dum-
pis  uzskata, ka japāņus gaid a 
liels izaicinājums, jo olimpiskās 
spēles pulcē cilvēkus no visas 
pasaules. “Iespējams, ka uz nā -
kamo vasaru būs izstrādāta 
vakcīna. Diez vai paspēs visus 
vakcinēt, bet sportistus gan 
varētu. Japānā šobrīd epide-
mioloģiskā situācija ir laba, 
domāju, ka olimpiada notiks, 
bet, ja visi nebūs vakcinēti, tad 
droši vien pie tukšām tribīnēm 
un tikai pie televīzijas kame-
rām,” intervijā TV prognozēja 
Dum pis. “Esmu optimists, do -
māju, ka uz nākamo vasaru 
vīruss varbūt būs pazudis vai 
būs ga  tava vakcīna. Bet kā būs 
ar kvalifikācijas sacensībām, 
tre  niņnometnēm, sagatavo ša-
nās procesu, grūti pateikt. Tāpat 
nevar zināt, vai rudenī nenāks 
atpakaļ otrais vilnis un vai 
spēsim to noturēt.”

NBA sezonā 
jāspēlē būs visiem 

latviešiem
Nacionālās basketbola aso-

ciācija (NBA) izstrādājusi plānu 
atlikušās sezonas aizvadīšanai, 
un visu Latvijas basketbolistu 
pārstāvētās komandas turpinās 
sezonu, raksta ESPN žurnālists 
Eidriens Vodžnarovskis. NBA 
rēgulāro čempionātu noslēgs 
ASV pilsētā Orlando, un katra 
komanda aizvadīs pa astoņām 
spēlēm, lai noskaidrotu čem-
pionāta kopvērtējumu. Līgas 

vadība sezonu piedāvās noslēgt 
22 komandām, kuŗas vēl pre-
tendēja uz vietu izslēgšanas 
spēlēs pirms Covid-19 krizes. 16 
komandām, kas jau atradās 
izslēgšanas spēļu zonā pievie-
nosies piecas Rietumu līgas 
komandas – Ņūroleānas Peli c-
ans, Portlendas Trail Blazers, 
Fīniksas Suns, Sakramento 
Kings un Sanantonio Spurs, kā 
arī viena Austrumu konferen-
ces komanda – Vašingtonas 
Wizards. Līdz ar to visu latviešu 
pārstāvētās komandas turpinās 
NBA sezonu. Rietumu līgā 
Kristapa Porziņģa pārstāvētā 
Dalasas Mavericks ierindojās 
septītajā vietā, Rodiona Kuruca 
pārstāvēta Bruklinas Nets ie -
ņēma septīto vietu Austrumu 
konferencē, bet Wizards, kuŗas 
rindās spēlē Dāvis Bertāns un 
Anžejs Pasečņiks” austrumos 
bija devītajā vietā. Nepie cie ša-
mības gadījumā tiks aizvadīts 
play-in spēles, lai noskaidrotu 
visas izslēgšanas spēļu dalīb-
nieces. Play-inspēles aizvadīs 
konferenču astotās un devītās 
vietas īpašnieces, ja devītajā 
vietā esošo komandu līdz iz -
slēgšanas spēļu zonai šķirs 
mazāk nekā četras uzvaras. 22 
komandas NBA sezonu varētu 
atsākt 31. jūlijā, bet vispirms 
par šo ierosinājumu notiks NBA 
vadības balsojums. Lai apstip-
rinātu atgriešanās plānu, tam 
vajadzīgs trīs ceturtdaļas klubu 
īpašnieku atbalsts, taču ESPN 
rīcībā esošā informācija liecina, 
ka šādai sezonas atsākšanai ir 
pietiekams atbalsts. NBA fināl-
serijas septītā spēle ieplānota 
12. oktobrī.

Porziņģis NBA 
sezonai gatavojas 

Nīcas sporta hallē
Nacionālās basketbola aso ciā-

cijas (NBA) vienības Dalasas 

Mavericks centra spēlētājs 
Kristaps Porziņģis atsācis tre-
niņus Nīcas Sporta hallē, vēstīja 
video sportista Instagram 
vietnē. 

Porziņģis treniņā Nīcas 
Sporta hallē ar divu palīgu 
piedalīšanos atstrādāja metie-
nus un driblu.

Porziņģa
ko  mandas biedrs 

U-18 izlasē 
mēģinās iekļūt 

NBA
Kristapa Porziņģa vienaudzis 

un komandas biedrs Latvijas 
U-18 un pieaugušo izlasē Ro -
lands Šmits nav atmetis cerības 
tuvākajā nākotnē debitēt Na -
cionālajā basketbola asociācijā 
(NBA), sarunā ar portālu TVNET 
pastāstīja valmierieša aģents 
Mārtiņš Bērziņš. Porziņģis NBA 
spēlē kopš 2015. gada, bet 2019. 
gada decembrī pasaules basket-
bola Mekā debitēja arī viņa 
cīņubiedrs U-18 izlasē Anžejs 
Pasečņiks.
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S A R Ī K O J U M I / D I E V K A L P O J U M I
Redakcija lūdz lasī-

tājus sazināties ar sarī-
kojumu un dievkalpo-
jumu rīkotājiem, precī-
zējot, vai paredzētie 
sa  rīkojumi notiks, vai 
tie ir atcelti!

SARĪKOJUMI
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los An -
geles, CA 90034).

Visidievkalpojumiaprīlī ir 
atcelti. 

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

 rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 
1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-8272338.

Uzmanību! Mainījusies bied-
rī bas Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Lat-
viesu Biedriba St. Peters burg 
FL“. Sī  kāku infomāciju par 
pasākumiem var uzzināt Bied-
rības Facebook lapā vai zvanot 
Dacei Nebarei Tel: 917-755-
1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

dienās, 13:00, Info: 514-992-
9700. www.tervete.org

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran -

cisco), Info: www.zklb.word-
press.com, ZKLB sekr. un 
informāc. daļas vadītāja Una 
Veilandetālr.: 408-813-5104, 
e-pasts: una.vei  lande@gmail.
com. Katru otrdienplkst. 20:00 
koŗa mēģinājums.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 

MA 02445). Info: 617-232- 
5994, e-pasts:bostonastrim das-
drau dze@gmail.com, tālr: 617-
232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.Runas 
stundas trešdienās 10:00-15:00. 
Dievk.notiek11:00. Dievk., 
12:00 Bībe les stunda.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianas-
draudze@gmail.com; www.
facebook.com/Čikāgas-Ciānas-
drau dze-   255043897965234. 
Dievk. no  tiek 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.: 
630-595-0143. Māc. Ojārs 
Freimanis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00.

Pēc Dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr: 

(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285. 

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, 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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.
com Info: Andrejs Jugs, tālr.: 
561-447-9050. Dievk. notiek 
14:00. Pēc Dievk. visi lūgti pie 
kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039).Diev-
 kalpojumi notiek plkst. 11:00 

Mums visi dievkalpojumi ap -
rīlī ir atcelti.

3. maijā plkst. 11.00 Ģimenes 
dienas dievkalpojums; pēc diev -
kalpojuma draudzes pilnsa-
pulce baznīcas lejas zālē.

17. maijā plkst. 11.00 dievkal-
pojums ar dievgaldu, diakone 
Guna Reina

Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Con  gregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpomācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzessekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Māc. Ieva Dzelzgalvis

2017. gadā LĀZA aicināja 
trimdas mediķus sūtīt uz Latviju 
savus trimdā iegūtos diplomus, 
lai tos tālāk nodotu Paula Stra -
diņa Medicīnas vēstures mū  ze-
jam. Tā nu esmu atsūtījusi uz 
Latviju gan dokumentus, gan 
arī stāstu par savu māti, kuŗa arī 
bija zobārste, jo dokuments bez 
cilvēka jau neko nevar pateikt. 

Par savu mammu es gribu 
teikt, ka viņa bija ļoti sirsnīga, 
ļoti mīlēja mūs, centās daudz 
laika pavadīt kopā ar bērniem. 
Mamma mani veda uz operām. 
Es neatceros, kāda bija viņas 
mīļākā mūzika, bet ģimenes 
saietos pie galda vienmēr dzie-
dāja „Tik pie Gaujas, tik pie 
Gaujas...“. Tā bija mammas mī -
ļākā dziesma. Mūsu mājās 
daudz dziedāja. Mamma bieži 
dziedāja mums, bērniem. Viņai 
bija tuva Valmiera un tās 
apkārtne. Man saglabājušās ļoti 
sirsnīgas un mīļas atmiņas no 
bērnības. Mammai bija liels 
draugu pulks, viņa bija sirsnīga 
un ļoti iecienīta, mīlēja mūziku, 
teātŗus, centās baudīt tā laika 
kultūras dzīvi. 

Emīlija Celms ir dzimusi 
1893. gada 17. maijā Eiķenu 
muižas pirtī, Burtniekos, pus-
graudnieka ģimenē. Tēvs – 
Tenis, māte – Anna, ģimene 
kupla, tajā auga četri bērni.

Emīlijas bērnība ne ar ko 
neatšķiŗas no daudzu citu lauku 
bērnu ikdienas, agri uzsāktas 
ganes gaitas un palīdzība ikdie-
nas lauku darbos, tas rūda rak-
sturu un raisa vēlmi izglītoties. 
Pēc pagastskolas beigšanas 
Emīlija turpina mācības Val-
mieras ģimnazijā. Mācību laikā 
dzīvo skolas internātā, tur sanāk 
vienkop daudz ģimnazistu no 
tuvākas un tālākas apkārtnes. 
Katru nedēļas nogali Emīlijas 
tēvs ar zirgu brauc no Burt-
niekiem uz Valmieru, lai meitai 
vestu maizi, biezpienu un svies-
tu nedēļas iztikšanai, internātā 

ZOBĀRSTE EMĪLIJA CELMS LAKSTĪGALA

dod tēju un kaut kādu zupu, un 
ar to pietiek. Vasaras Emīlija 
pavada, strādājot dažādus lauku 
darbus. Brālis Mārtiņš, kuŗš to -
laik jau ir pagasta skolotājs Val-
mieras apriņķī, ir uzņēmies rū -
pes par savām māsām, un viņš 
Emīlijai iesaka kļūt par zobārsti vai 
šuvēju, lai izlauztos no smagās 
zemnieces ikdienas. Var tikai 
nobrīnīties, kur viņam, lauku 
zēnam, radās šī liktenīgā doma, 
kas veidoja visu māsas dzīvi.

šo faktu neapšaubāmā liecība.
Mana māte zobārstes gaitas 

uzsāka strēlnieku lazaretē, kur 
strādāja arī Rīgas aizstāvēšanas 
laikā, par ko tiek atzinīgi no -
vērtēta ar 1923. gadā piešķirto 
Triju Zvaigžņu ordeni.

1925. gadā Emīlija Celms ap -
precas ar Jēkabu Lakstīgalu, 
Latvijas valsts armijas virsnieku. 
Ģimenē aug 4 bērni. Ģimene 
dzīvo Rīgā, plašā sešu istabu 
dzīvoklī Hospitāļu ielā, bērnus 

Ārpus darba Emīlija daudz 
laika velta saviem bērniem, ap -
meklē dažādus kultūras pasā-
kumus un apgūst angļu valodu 
Angļu institūtā. Viņa sapņo par 
ceļošanu, bet ikdienas dzīve 
diktē savus noteikumus. Tomēr 
izdodas divreiz ar vilcienu do -
ties uz Romu un Berlīni. Emīliju 
ļoti sajūsmina redzētais, tomēr 
tik kārotie ceļojumi vairs ne -
seko, jo Eiropas polītika maina 
ģeografiju. 1939. gadā sākas II 

neskaitāmiem apcietinājumiem. 
Mūsu dzīvē sācies drūms un 
nospiedošs periods. Tēvs bieži 
nenakšņo mājās, pārguļ pie 
radiem, draugiem. 1941. gada 
vasarā vācu armija iesoļo Rīgā, 
tos tauta sveic kā atbrīvotājus.

Tiek meklēti un identificēti 
padomju varas upuŗi. Emīliju 
aicina atpazīt noslepkavotā Lat-
vijas Bruņoto spēku ģenerāļa 
Kārļa Goppera mirstīgās atlie-
kas. Ģenerālis bija viņas paziņa 
un pacients. 20. gadsimtā zobi 
un žokļu kauls bija gandrīz 
vienīgā tiešā liecība personas 
identifikācijai. Šis notikums 
Emīlijai bija neizsakāmi trau-
matisks, viņa par to nekad vairs 
nerunāja.

1944. gada oktobrī, tuvojoties 
Austrumu frontei, Emīlija kopā 
ar vīru un trīs pusaugu bērniem 
ar koferi rokās, atstājot visu 
sarūpēto un sasniegto, dodas 
bēgļu gaitās uz Vāciju. Vecākais 
dēls Juris ir leģionārs un tolaik 
jau 19 gadus vecs, piedalās fron-
tes cīņās, tiek ievainots un brī-
numainā kārtā ar lazaretes vil-
cienu izvests uz Rietumvāciju 
(pēc atveseļošanās ar Sarkanā 
Krusta palīdzību ģimene Juri 
sameklē Ziemeļvācijā).

No 1945. gada novembŗa līdz 
1951. gada martam Emīlija 
Lakstīgala strādā par zobārsti 
un zobu ķirurģi IRO (Inter na-
tional Refugee Organization) 
bēgļu nometnēs Eslingenā un 
Ludvigsburgā, Vācijā.

Beidzoties II Pasaules kaŗam, 
atgriešanās padomju Latvijā šķiet 
neiespējama, arī mazsološa ir 
nākotne izpostītajā Vācijā, un 
Emīlijas bērni individuāli iz -
ceļo,   dēli Juris un Andrejs – uz 
Kanadu, meitas uz Ameriku. 
Jaunākai meitai Maijai jau 
Vācijā piešķiŗ pilnu stipendiju 
ķīmijas studijām Grinnellas 
koledžā, Aiovas štatā.

Emīlija dodas uz Rīgu uzsākt 
zobārstniecības studijas. Dzīvot 
apmetās pie brāļa Jāņa ģimenes, 
kuŗš ir strādnieks VEF rūpnīcā, 
savukārt naudu studijām dod 
vecākais brālis Mārtiņš.

Galvenās studijas notiek Dr. 
Kārļa Barona klīnikā Rīgā, bet 
eksāmenus kārto Krievijas im -
perijas ķeizara Nikolaja II 
universitātes Medicīnas fakul-
tātē Tērbatā.

1915. gada 18. maijā Emīlijai 
piešķiŗ zobu ķirurģes gradu ar 
vērtējumu “izcili”. Šie fakti, kā 
tos atstāstu, varētu būt nedaudz 
kļūdaini, tie ir simt gadus veci 
stāsti, tomēr diploms ir galvenā 

pieskata un ēst gatavo kalpone. 
Vasaras bērni pavada lauku 
mājās Sabilē.

Visus Latvijas brīvības gadus 
Emīlijai ir privātprakse Rīgā, 
Brīvības ielā 2. Prakses sākumā 
notika interesants gadījums. 
Emīlija kabinetā laistīja lielu 
ģerānijas podu, kas atradās uz 
palodzes, un pēkšņi kāda no  mal-
dījusies lode, kura nāca no Vec-
rīgas puses, trāpīja podā, pro-
tams, izbīlis bija milzīgs, pods 
sašķīda smalkos gabalos, bet 
Emīlija tika cauri ar vieglu izbīli 
un plānotā dzīve tur pi nājās.

Pasaules kaŗš.
1940. gadā māju Brīvības ielā 

2 pārņem valdošā vara un 
visiem šīs telpas jāatstāj. Emī-
lijas kabinets tiek pārcelts uz 
Brīvības ielu netālu no Ģer-
trūdes ielas. Privātprakse tur-
pinās, nevaru spriest par kādām 
pārmaiņām viņas ikdienas 
darbā, tomēr ievēroju, ka ka -
bineta telpas bija mazākas un 
tumšākas.

Vīrs Jēkabs, atstājis Latvijas 
armiju, sāk strādāt kādā uzņē-
mumā par kasieri. Ir sācies kaŗš, 
un visapkārt dzird runājam par 

Zobārste Emīlijas Celms Lak stī-
gala ap 50. gadiem Ņujorkā

Teņa Celma ģimene ap 1906. gadu Burtniekos pie doktorāta. No 
kreisās sēž: Tenis Celms (1851-1932), Anna, dzim. Puriņa (1858-
1942), Anna Marija (1899-1991); stāv: Emīlija (1893-1961), Jānis 
(1884-1958), Mārtiņš (1888-1972)

Dr. ILZE LAKSTĪGALA,
LĀZA biedre, Randolph, NJ, USA
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D I E V K A L P O J U M I

Debesu pļavās aizgājis mūsu ilggadīgais skolotājs un draugs,
kultūras dokumentētājs un žurnālists

VALDIS BAŠĒNS
Dzimis 1946. gada 27. aprīlī Husumā, Ziemeļvācijā,

miris 2020. gada 15. maijā Vinlandē, Ņudžersijā

Dieva mierā ir aizgājusi sabiedriskā darbiniece, dibinātāja „Kustība par Dzīvību Latvijā“

ANNA KANCĀNS,
dzim. LANDSBERGS

Dzimusi 1923. gada 15. martā Rēzeknē, Latvijā,
mirusi 2020. gada 13. maijā St. Paulā, Minesotā, ASV

Viņu gaismā paturēs
MĪĻĀS BEVERĪNAS

VASARAS VIDUSSKOLAS SAIME

 Mīlestībā paturēs – BĒRNI: INGRĪGA KANCĀNS-MCLAUGHLINA, ANITA ELKSNE, JĀNIS 
 KANCĀNS, SLLVIJA KANCĀNE, ANDRIS KANCĀNS

 11 MAZBĒRNI UN 1 MAZMAZBĒRNS
 ST. PAULAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZE - VILHELMĪNE UN VISVALDIS VANAGI,

LILIJA TUTINS, RAITA TUTINS, JANINA JANSEVIČS
LIGIJA LISOVSKIS-EDENS, VERONIKA PLINTE.

 MARIJA SKUTĀNS-NETZ, LEOPOLDS, ALEKSANDRS UN ANGELA - KLĪDZĒJI,
 JĀNIS UN BOŽENA DIMANTS, VITĀLIJS RUDZĪTIS,. IRĒNA SUKĀNS-

 POLSINELLI, GEORGE UN MARGIE LISOVSKIS, JĀNIS LOBZA,
LOBZA-GEORGE KENT UN IRENA,

 JĀNIS KĻAVIŅŠ, IMANTS UN VENESSA LISOVSKIS, U.C.
 RADI UN DRAUGI LATVIJĀ

 AMERIKAS LATVIEŠU KATOĻU APVIENĪBA (ALKA)

Ved mani, Dievs, 
un manas gaitas svētī...

Piecu dēlu māmiņa
un klasesbiedrenīte

ASTRA OZOLS
1929 – 2020

Mīļā piemiņā vienmēr paliks

VALDIS BAŠĒNS
1946-2020

Pieminot
DAGMĀRA

KRUSTMEITA ELGA OZOLA AR ĢIMENI

9. maijāUTENIS – draudzes 
īpašumā noplkst. 8:00 am līdz 
2:00 pm.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505 

Tālr: 616-361-6003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr.pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc 
Dievk. kafijas galds.

Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala ma-
zoo MI 49996). Māc. A.Graham. 
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

Kalamazū latviešu ev. lut. 
apvienotā draudze seko notei-
kumiemun 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) vir -
tuālā vidē. Facebook mājas lapa 
Latvian Lutheran united church 
in Kalamazoo, un You tube, atro-
dot kanālu    Latviešu apvienotā 
draudze Kalamazoo.

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lakewood, OH 44107) Drau-
dzes Dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
dievk. Notiek svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.: 
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. no  tiek 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. Trīs-
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Janis Gin-
ters talr: 260-797-5695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
talr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv.
ev.lut.dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Pēc 
Dievk. sadraudzība.

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau -
dze.orgvai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik.Zvirgzds. tālr.: 514-481-
2530, e-pasts: prez@draudze.
org. Diev kalpojumi Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 Gates Ave, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Puš mucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianlu-
theranchurch@gmail .com. 
Dievk. no  tiek 13:30.

21. maijs 11:00  Debes brauk-
šanas dienas svētbrīdis; Bībeles 
stunda.

31. maijs 13:30Dievkalpojums 
ar dievgaldu – Vasarsvētki.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine 

Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville 

NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds 

Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street, 

New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ 
Salas bazn. plkst. 10:30 dievk., 

māc. Saliņš.
Ņujorkas draudzes valdes 

2020. gada 10. marta lēmums:

Ņemot vērā rūpes par draudz-
es locekļiem, korona vīrusa dēļ 
Jonkeru baznīcu slēgs līdz 25. 
martam. Pēc tam no jauna 
novērtēs apstākļus.

Vīruss ir jau izplatījies Vest-
česterā, Jonkeru baznīcas tu -
vumā. Jonkeros parasti pulcējas 
ne tikai uz dievkalpojumiem, 
bet arī uz skolu un koŗa mēģi-
nā jumiem. Tādēļ ir risks, ka tie, 
kam navsimptomu, varētu vī -
rusu nodot vārīgākajai vecākai 
paaudzei.

Ročesteras ev. lut. Krusta 
dr.: Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269) 2675330. Kontakt-
persona MaryBeth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. Epasts: 
dzirnis@chartermi.net

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1:00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: As -
cension 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.

6. jūnijs plkst. 12.00 diakone 
Guna Reins. Aizvesto Piemiņas 
Dievkalpojums; kafijas galds ar 
groziņiem. 

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Sku -
diņa.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.: 206-

674-9600; e-pasts:cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org

Dievkalpojumi un sarīko ju-
mi Sietlas latviešu centrā ir 
atcelti līdz aprīļa beigām.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church (35 
Fur man St, Schenectady NY 
12308).Diakone Linda Sniedze-
Taggart.

Nakošais dievkalpojums ir 
paredzēts 17. maijā.

St. Pētersburgaslatv. ev. lut. 
dr.: Dievk. notiek 14:00 katru 
pirmo un trešo svētdienu Faith 
Lutheran baznīcā (2601 49th 
Str. N, St.Petersburg, FL), Māc. 
Aivars Pelds, tālr.: 727-368-
0935

Sv. Pētersburgas latviešu ev. 
luterāņu draudzes ziņas:

Draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds, Draudzes priekšniece 
Aija Norbergs.

Par visiem neskaidriem jau -
tājumiem var griezties pie mā -
cī tāja 727-368-0935.

Draudzes locekļu ziedojumus 
pirms katra dievkalpojuma vai 
pa pastu pieņems draudzes ka -
sieris  Andris Ritums.  Lūdzu, 
centieties ziedot!

Pasta adrese:  2862 Weat hers-
field Ct. Clearwater, FL33761. 

Draudzes altāŗa ziedu kār to-
tāja ir  Kitija Treimanis.  Lūdzu, 
esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas 
darbu un piesakieties viņai pa 

tālruni: 727-540-9078.
Tērvete – Trīsvienības drau-

dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-
400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus. 

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts 
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry 
Trail, North York ON M2H 2S1), 
tālr: 647-986-5604, E-pasts: gri-
etins@gmail.com. Dr. pr. Kārlis 
A.Jansons, tālr.: 905-338-5613, 
e-pasts: kjan27@gmail.com.Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom. pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: Draudzes nams (400 
Hurley Ave, Rockville, MD 
20850-3121), tālr.: 301-251-
4151, e-pasts: dc  draudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org 
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga 
Pāža, mob.tālr.: 301-302-3270, 
e-pasts: macani tavp@gmail.
com, dr. pr. Dace Zalmane (tālr. 
703/442-8458 un epasts-dzal-
manis@yahoo.com).

***
Lūgums sūtīt 

SARĪKOJUMU un 
DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu: rigaven@aol.
com – Inese Zaķis – ne 

vēlāk kā PIEKTDIENĀS

Kad meži plaukst un dārzi zied,
Tev tālu projām jāaiziet.
Vēl atskaties kā vaicājot,
Ko varam ceļā līdzi dot.
Tos labos vārdus neteiktos,
Tos glāstus, rokās aizmirstos,
Tos paņem līdz, kad jāaiziet,
Pār augstu kalnu jāaiziet,
Kur Dieva dārzā rozes zied. 
– Rita Gāle

Ērst dīnu skaits
Ilgu pleivurā 
Gurst sūlis muns
Svešus ceļus mynūt ... 
(Anna Dimants)
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Jeļena Prokopčuka

FIBA reklāmas plakāts

// FOTO: AFP / Scanpix

Rolands Šmits pret Kristapu 
Porziņģi Latvijas izlases treniņā
// FOTO: LETA

No talantīgās 1995. gadā 
dzimušo basketbolistu paau-
dzes savu iespēju debitēt NBA 
vēl gaida arī Barcelona kluba 
uzbrucējs Rolands Šmits, kuŗa 
plāni nebūt nesaistoties tikai ar 
spēlēšanu ULEB Eirolīgā, pa -
stās tīja viņa aģents Bērziņš. 
“Kas attiecas uz Rolandu un 
NBA – nekas nav beidzies. Gan 
pagājušajā, gan šajā sezonā ir 
neliela interese no NBA klu-
biem, arī skauti bijuši skatīties 
viņa spēles Barcelona sastāvā. 
Domāju, ka aiz okeana viņš 
varētu būt ļoti noderīgs kon-
krētai lomai kādā komandā,” 
sacīja Bērziņš. Šmitam vēl nā -
kamās divas sezonas būs spēkā 
līgums ar Barcelona klubu, taču 
šajā starpsezonā basketbolists 
un viņa pārstāvji runāšot ar 
Spānijas komandas vadību par 
valmierieša iespējamo lomu vie -
nībā nākotnē, jo pats basketbo-
lists vēlas dot lielāku pienesumu 
kopējā rezultātā.

Izbeigts 
kriminālprocess 

pret Porziņģi
Valsts policija (VP) šogad 

maijā izbeigusi kriminālprocesu 
par konfliktu, kuŗā pirms gada 
bija iesaistīts arī Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
kluba Dalasas Mavericks zvaig-
zne Kristaps Porziņģis. Valsts 
policijas Kurzemes reģiona pār-
valdes preses pārstāve Madara 
Šeršņova aģentūrai LETA ap  -
stip rināja, ka līdz pat krimināl-
procesa izbeigšanas brīdim ne 
konfliktā iesaistītās personas, 
ne atpūtas vietu īpašnieki nav 
vērsušies policijā, proti, nav 
bijis iesniegums par sabojātām 
mēbelēm vai miesas bojājumu 
nodarīšanu personām. Ņemot 
vērā, ka neviens šajā situācijā 
nav vēlējies būt par cietušo, 
policija ciešā sadarbībā ar pro -
kurātūru pieņēma lēmumu par 
kriminālprocesa izbeigšanu, no   -
rādīja Šeršņova.

Latvijas basketbola 
izlases “Sapņu 

komanda”
Starptautiskā basketbola fe -

derācija (FIBA) savā mājaslapā 
aicināja līdzjutējus balsot par 
Latvijas basketbola izlases 
“sapņu komandu” Eiropas čem-
pionātos. Aptaujai tika izvirzīti 
16 basketbolisti, kuŗi piedalī-
jušies vismaz vienā Eiropas 
čempionātā. Līdz ar to aptaujā 

nav Nacionālās basketbola aso-
ciācijas (NBA) klubu pārstāvji 
Rodions Kurucs un Anžejs 
Pasečņiks, kuŗiem ir neliela 
spēļu pieredze valstsvienībā. 
Aptaujai tika nominēti Jānis 
Blūms, Kristaps Porziņģis, Ai -
nars Bagatskis, Jānis Strēlnieks, 
Andris Biedriņš, Dāvis Bertāns, 
Kaspars Kambala, Roberts Štel-
machers, Kristaps Janičenoks, 
Uvis Helmanis, Armands Šķēle, 
Jānis Timma, Kaspars Bērziņš, 
Raimonds Miglinieks, Kristaps 
Valters. FIBA atzīmē, ka Latvija 
joprojām ir mazākā valsts pēc 
iedzīvotāju skaita, kas trium-
fējusi Eiropas čempionātā. Lat-
vija to paveica kontinenta pašās 
pirmajās meistarsacīkstēs 1935. 
gadā.

Iepriekš šāds balsojums bija 
veikts par vairāku valstu visu 
laiku labākajām izlasēm, tai 
skaitā Lietuvu, Grieķiju, Čechiju 
un citām. Balsojumā bija ie  spē-
jams izvēlēties piecus dažādus 
Latvijas izlases spēlētājus, neat-
karīgi no viņu pozicijas lau-
kumā. Bez īpaša pārsteiguma 
visvairāk balsu ieguva Nacio nā-
lās basketbola asociācijas (NBA) 
spīdeklis Kristaps Porziņģis, 
kuŗš Latvijas izlasi pārstāvēja 
2017. gada Eiropas čempionātā 
un caurmērā spēlē izcēlās ar 
23,6 punktiem un 5,9 atlē ku-
šajām bumbām.

Uzreiz aiz Porziņģa ierindojās 
cits NBA spēlētājs Dāvis Ber-
tāns, kuŗš Latvijas izlases kreklu 
ir vilcis mugurā divos Eiropas 
čempionātos – 2011. un 2017. 
gadā. Bertāna vidējie rā  dītāji 
Eiropas čempionāta spēlēs ir 
10,2 punkti un 2,5 bumbas zem 
groziem.

Tālāk seko Latvijas izlases 
veterāns un Eiropas čempionātu 
vērtība saspēles vadītāja pozicijā 
Jānis Strēlnieks, kuŗš Latviju 
pārstāvējis četros turnīros – 
2011., 2013., 2015. un 2017. 
gadā. Caurmērā spēlē Strēlnieks 
izcēlies ar 7,6 punktiem, 4,7 
rezultātīvām piespēlēm un 3,1 
bumbu zem groziem. 

Latvijas “sapņu komandā” ie -
kļuvis arī Jānis Timma, kuŗš 
izlases krāsas aizstāvējis divos 
Eiropas čempionātos – 2015. un 
2017. gadā. Vidēji spēlē Timma 
guvis 10,3 punktus, pievienojot 
5,2 atlēkušās bumbas un trīs 
piespēles.

“Sapņu komandā” iekļuvis arī 
Ainars Bagatskis, kuŗš ir bijis 
visu iepriekš minēto basketbo-
listu galvenais treneris Latvijas 
izlasē. Bagatskis, kuŗš Latvijas 
basketbola fanu vidū bija pa -
zīstams ar iesauku “Zelta roka”, 
Latviju pārstāvējis četros Ei  ro-
pas čempionātos – 1993., 1997., 
2001. un 2003. gadā. Caurmērā  
spēlē Bagatskis guvis 15,1 pun-
ktu un izcīnījis 4,3 atlēkušās 
bumbas.

Pēdējā Eiropas čempionātā 
2017. gadā Latvijas izlasei iz -
devās sasniegt turnīra ceturt-
daļ f inālu, kur tika atzīts nākamo 
čempionu – Slovēnijas valsts-
vie nības pārākums. Šajā čem-
pio nātā Latvija finišēja piektajā 
vietā, kas ir Latvijas valsts vie -
nības augstākais sasniegums 
kopš neatkarības atjaunošanas.

Lielais fināls: kurš 
ir visu laiku 

labākais Latvijas 
sportists?

Ceturtdaļfinālā TVNET lasī-
tāju lielāko atbalstu ieguva 
šķēpmetējs Jānis Lūsis, kurš 
saņēma 91% balsu cīņā pret fut-
bolistu Māri Verpakovski. Arī 
hokejists Sandis Ozoliņš ce  turt-
daļfinālā uzvarēja pārliecinoši, 
iegūstot 76% balsu duelī pret 
bobslejistu Oskaru Melbārdi. 
Latvijas hokeja leģenda Helmuts 
Balderis aptaujas ceturtdaļfi-
nālā pret bokseri Mairi Briedi 
ieguva 67% atbalstu, bet skele-
tonists Martins Dukurs saņēma 
63% balsu duelī pret basket-
bolistu Kristapu Porziņģi.

TVNET sporta redakcija bija 
izvirzījusi aptaujai 16 sportistus 
nominācijā “Latvijas visu laiku 
labākais sportists”. Astotdaļ fi-
nālu, ceturtdaļfinālu un pusfi-
nālu pārvarējuši divi sportisti.

Sandis Ozoliņš
vai Jānis Lūsis

No visiem Latvijas hokejis-
tiem Ozoliņam bijusi veiksmī-
gākā karjēra Nacionālajā hokeja 
līgā (NHL). Viņš rēgulārajā 
čempionātā aizvadīja 875 spēles 
un sakrāja 564 rezultātīvitātes 
punktus (167 vārti + 397 pie-
spēles). Ozoliņš palīdzēja Kolo-

rādo Avalanche komandai 1996. 
gadā izcīnīt hokeja prestižāko 
trofeju – Stenlija kausu. Rezul-
tātīvais aizsargs septiņas reizes 
karjerā piedalījās NHL Visu 
zvaigžņu spēlē.

Jānis Lūsis ir izcīnījis pilnu 
medaļu komplektu olimpiskajās 
spēlēs – zelts 1968. gadā Me -
hiko, sudrabs 1972. gadā Min-
chenē un bronza 1964. gadā 
Tokijā. Četrreiz viņš kļuva par 
Eiropas čempionu un divreiz 
laboja pasaules rekordu. 1987. 
gadā Starptautiskā Vieglatlētikas 
federācija (IAAF) atzina Lūsi 
par visu laiku izcilāko šķēpa 
metēju pasaulē. 2014. gadā viņš 
kļuva par pirmo Latvijas viegl-
atlētu, kas uzņemts IAAF Slavas 
zālē. Jānis Lūsis aizgāja Aizsaulē 
2020. gada maijā. Fināla bal so-
jums noslēdzās 8. jūnijā pus-
naktī, par uzvarētāju ar 60% 
atbalstu atzina Jāni Lūsi.

Pēdējais maratons 
vēl, iespējams, nav 

noskriets,
taču profesionāles gaitas gan ir 
noslēgtas, kādēļ šobrīd ir iespēja 
pievērsties ģimenes dzī vei, sa -
runā ar plašsaziņas lī  dzekļiem 
sacīja pieredzes un tituliem 
bagātā garo distanču skrējēja 
Jeļena Prokopčuka.

Maratonu distanču speciā lis-
tei Prokopčukai pieder Latvijas 
rekordi 3000, 6000, 10 000 met-
ros, kā arī pusmaratonā un 
maratonā. 2005. un 2006. gadā 

viņa svinēja uzvaru Ņujorkas 
maratonā, 2007. un 2013. gadā 
šajā pašā pilsētā izcīnot bronzas 
medaļu. Uz pjedestala zemākā 
pakāpiena viņa 2006. un 2007. 
gadā arī stājās Bostonā, savukārt 
Čikāgā tas izdevās 2003. gadā.

Iepazīstot Latvijas 
vēsturi un kultūru, 

rada medaļu 
Rīgas maratona 30. jubilejas 

medaļas dizainu izstrādājis To -
kijas olimpisko spēļu me  daļu 
autors japānis Džuniči Kavaniši 
(attēlā).

 Organizātori cer, ka unikālās 
medaļas mudinās skrējējus pie-
dalīties oktobrī paredzētajā skrē  -
jienā. Medaļas varēs saņemt 
ikviens, kurš 10. un 11. oktobrī 
finišēs jubilejas maratonā, pus-
maratonā, desmit un sešu kilo-
metru distancēs un Bērnu die-
nas skrējienos. Kavaniši uzsver, 
ka, strādājot pie medaļas izvei-
des, viņam ļoti svarīga bija sav -
starpējā uzticēšanās. “Pro ce sā, 
iepazīstot skaistās Latvijas vēs-
turi un kultūru, sajutu garīgu 
tuvību ar savu zemi Japānu. 
Medaļā vēlējos ietvert vairākas 
idejas – par dažādām paaudzēm, 
kas skrien un tādējādi savieno 
pagātni ar nākotni. Par skrē-
jējiem no dažādām valstīm, 
kuŗi satiekas maratonā un caur 
savu aizrautību pret skriešanu 
vieno visu pasauli.”

5 miljoni
sportam

Sporta joma Latvijā pēc koro-
na vīrusa pandēmijas atkopsies 
lēnām. Valdošās koalicijas part-
neri iezīmējuši piecus miljonus 
eiro sportam. Šo naudu attie-
cīgās organizācijas drīkstēs lie -
tot iepriekš paredzētiem mēr-
ķiem – tai skaitā arī sporta 
infrastruktūras atbalstam, pie-
mēram, Olimpiskajam centram 
Rīgā, kam nepieciešami ap 300 
tūkstošiem eiro, lai neban-
krotētu.

Top
futbola halle

Septembrī Pārdaugavā tiks 
atklāta Playoff Arena ar sep ti-
ņiem mini pich jeb mazā izmēra 
laukumiem (11x20 m). Projekts 
noskatīts ārzemēs. Halle pie mē-
rota visu vecumu futbolistiem. 
Amatieri varēs spēlēt 4 pret 4. 
Arēnas vadītājs ir sporta žur-
nālists un futbola komentētājs 
Ilvars Koscinkēvičs.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


