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Māra Linde

Grāmatu klubiņš Zoom sapulcē

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Ziemeļkalifornijā atdzimst
latviešu “Grāmatu draugu” klubs

Valsts prezidents novērtē Latvijas studentu
pasaules līmeņa izcilību

Valsts prezidents Egils Levits 
Rīgas pilī tikās ar Latvijas 
Universitātes (LU) Juridiskās 
fakultātes studentu komandu, 
kas 68 komandu konkurencē no 
33 Eiropas valstīm uzvarējusi 
Eiropas Padomes un Eiropas 
tiesību zinātņu studentu ap -
vienības organizētajā Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas procesa 
izspēlē.

“Tas ir milzīgs panākums un 
stabils solis augšup pa karjēras 
kāpnēm,” sveicot komandu, 
teica Valsts prezidents. Arī LU 
Juridiskās fakultātes dekāne 
Asoc. prof. Dr. iur. Anita Ro -
diņa atzina, ka fakultāte ļoti 
lepojas ar rezultātu, un tas ir 
apliecinājums, ka topošajiem 
juristiem ir jāpiedalās šādās 
izspēlēs, lai ne tikai pilnveidotu 
sevi, bet arī attīstītu fakultātes 
sniegumu un nestu Latvijas 

galā uzvaras godu atveda uz 
Latviju. Balvā topošās juristes 
ieguvušas iespēju vienu mēnesi 
darboties par praktikantē Ei -
ropas Cilvēktiesību tiesā, kur 
par tiesnesi no 1995. līdz 2004. 
gadam strādāja arī Valsts prezi-
dents Egils Levits.

Tikšanās laikā Valsts prezi-
dents ar studentēm pārrunāja 
augstākās izglītības reformas 
nepieciešamību, raugoties no 
studējošo perspektīvas. Kā gal-
veno iemeslu vajadzībai pēc 
reformas studentes minēja 
augsto studentu skaitu, kuŗi 
izvēlas studēt ārzemēs, nevis 
Latvijā. “Mūsu gaišie prāti ir 
nepieciešami Latvijai,” bija pār-
liecinātas studentes. Tāpat tika 
diskutēts par studentu pilso-
nisko aktīvitāti un risināju miem, 
kā veicināt jauniešu vēl mi ie -
saistīties demokratijas procesos.

vārdu pasaulē.
LU Juridiskās fakultātes kom-

anda konkursa finālā mērojās 

spēkiem ar Oksfordas uni ver-
sitātes komandu, kas ir iepriek-
šējo gadu laureāte, taču galu 

Māra Linde Jau desmit gadus 
kopā ar ģimeni dzīvojam Ka  li-
fornijā. Tādus cilvēkus kā es, šeit 
sauc par sabiedriskajiem darbi-
niekiem – es esmu Sanfrancisko 
latviešu skolas skolotāja, piecus 
gadus biju skolas pārzine, darbo-
jos Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrībā un palīdzu arī 3X3 

Saruna ar Grāmatu draugu kluba dibinātāju, profesionālu 
bibliotekāri Ausmu Saveli un Sanfrancisko latviešu skolas pedagoģi 
Māru Lindi par zināšanām, grāmatām, draugiem un spēju lietot 
jaunās technoloģijas cilvēkiem jebkurā vecumā.

nometnei Gaŗezerā. Vienmēr ir 
bijusi sajūta, ka ir jādarbojas 
kopā ar latviešiem, jādara latvis-
ki: – kopīgās dziedāšanas, lat-
viešu tautasdejas, teātris, arī 
latviešu ēdienu gatavošana. 

Gadu gaitā tev ir bijušas 
daudzas interesantas idejas – 
kā Latvijas Simtgadei veltītā 

Ceļojošā latviešu cimdu izstāde, 
latviešu maizes cepšanas darba 
seminārs, un citas. Šajā pavasarī 
radies jauns projekts “Latviešu 
grāmatu draugu klubs” virtuā-
lajā vidē. 

Zināju, ka mūsu senioru dāmas 
satiekas dažādās grupās – gan 
grāmatu lasīšanas, gan drau dzī-
bas un sabiedrības uzturēšanai. 
Brīdī, kad sākās karantīna, man 
bija sajūta – labi, uz latviešu 

namu mēs vairs nevaram iet, mēs 
nevaram pulcēties un tikties, bet 
kopējo draudzēšanos un kon -
taktu uzturēšanu taču vajag 
turpināt! Zoom virtuālā vide 
nāca kā atrisinājums, jo ar tā 

palīdzību varējām turpināt 
daudz lietu, ko bijām iesākuši. 
Latviešu skola pārgāja Zoom 
vidē, un biedrības sanāksmes 
noturējām Zoom vidē.
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: 3 mēnešiem.......ASV $50.00
 6 mēnešiem........ASV $100.00

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet 
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!

Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
 6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
 6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
 6 mēneši $186.00

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā

Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00

6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.

Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us

mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.

Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.

Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli

par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.

Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti ASV, maksājumi notiek ASV dolaros.

Sēru sludinājumus un adrešu maiņas sūtiet pēc adreses
50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

e-pasts: LaiksDSR@aol.com
Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par avīzi,
lūdzu, zvaniet LAIKA ASV tālr.: 727 385-4256

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

IZDEVĪGAS CENAS LIDOJUMIEM UZ LATVIJU UN CITĀM ZEMĒM

AIREX – AVE SOL TRAVEL
A. JANSONS

820 Loraine Ave, Grosse Pointe, MI 48230
e-pasts: jansonsa@gmail.com

Mobilais telefons:
1 (201) 944-1273

Telefons:
1 (313) 466-3310

Bezmaksas telefons:
1 (866) 944-1273

(Turpināts 3. lpp.)

Nedēļas gudrība
„Darbs jau tev atdod visu. Pats tev ieliekas rokās. Viņš jau 

tikai gribas būt darāms. Un tad viņš tev ar spēku pielej dzīslas. 
Ar prieku pielej sirdi. Ar veiksmi locekļus, ar gudrību prātu.”

Anna Brigadere

Nedēļas teikums
“Interesanti, kā jūtas mūsu diplomāti, ja kādā pieņemšanā 

sarunu biedrs pajautā – vai 
taisnība, ka Latvijā ir cilvēki, 
kuŗi spiesti iztikt ar 64 eiro 
mēnesī?”

Žurnālists
Juris Lorencs

Daži mazāk apcerēti jautājumi
1948. gada 25. jūnijā ASV pre-

zidents Trumens parakstīja liku-
mu, kas saucās Displaced Persons 
Act un deva iespēju ieceļot 
Amerikā pirmajos divos gados 
ne vairāk kā 200 000 personām, 
tostarp arī latviešu trimdi-
niekiem. 

Aizritējuši 70 gadi, kopš no 
Vācijas uz Ameriku Atlantijas 
okeanu šķērsoja kuģi ar cil vē-
kiem, kuŗu identitāti apzīmēja ar 
DP (Displaced Persons). 

Pirms 70 gadiem kuģis General 
Stuart Heintzel man pietauvojās 
Bostonas ostā ar vairāk nekā 
tūkstoš pasažieriem. Bija šķērsots 
Atlantijas okeans no sākuma 
ostas Bremerhaven, Vācijā. Kāp-
jot uz kuģa, cilvēki zināja, ka 
priekšā ir ne tikai okeans, bet cits 
kontinents, sveša zeme un jauna, 
nezināma dzīve. Arī mums. Tā 
ar  35 dolariem (ģimenē ar 
vecotēvu bijām septiņi cilvēki) ar 
vilcienu šķērsojām Amerikas 
kontinentu, lai nokļūtu Takomā 
pie Klusā okeana. Vilciena biļešu 
naudu bija vēlāk jāatmaksā, jo 
tas skaitījās parāds.

IVARS
GALIŅŠ

LATVIEŠU TRIMDINIEKU CEĻŠ 
UZ AMERIKU

Gen Black kuģa avīze

Uz kuģa klāja komponists Volfgangs Dārziņš, U.Vīgants ?, I.Galiņš

Viena no cilvēkam rakstu-
rīgajām īpašībām ir krāšana, 
sākot ar monētām, pastmar-
kām, grāmatām, līdz neskaitā-
mām citām lietām vai priekš-
metiem. Paši krājēji reti kad 
gūst kādu atlīdzinājumu, vie-
nīgi krāšanas prieku. Arī rak-
stītājiem kaudžu kaudzes ar 
grāmatām, papīriem, informā-
ciju, kas vairumā paliek neiz-
mantota, bet ir par vērtīgu, lai 
to mestu projām. Dažreiz lai-
mējas. Tā uzgāju mazu grā-
matiņu ar Zentas Mauriņas 
esejām. Titullapā lasāms, ka tā 
ir pirmā latviešu valodā saliktā 
un iespiestā grāmata Kanadā, 
nosaukums ”Uguns Gari”. Iz -
dota 1951. gadā ar esejām par 
Garlību Merķeli, Ausekli un 
Raini. Eseja par Ausekli rakstīta, 
atzīmējot viņa 100. dzimšanas 
dienu 1850. gada18. septembrī. 
Tagad būtu jāpieliek klāt vēl 70  
gadi. Dzejnieka dzimtas uzvārds 
ir Krogzemis. Tēvs un māte 
bijuši ticīgi hernhūtieši, viņi  
cēlušies trijos no rīta, lai tiktu 
laikā uz lūgšanu kambari. Dēls 
mācījies Cimzes seminārā, kur, 
atskaitot vadītāju, visi skolotāji 
vācieši, un mācības notikušas 
vācu valodā.  Kāds vācu mācītājs 
Krons viņu atlaidis no darba 
tikai tāpēc, ka Krogzemju Mi -
kus, izvēlējies zvaigznes Ausek-

LATVIEŠU TAUTAS RĪTA ZVAIGZNE
Par ”Gaismas pils” autoru Ausekli

ļa pseidonīmu, norādot, ka 
viņam jābūt slimīgi iedomīgam. 
22 gadu vecumā Ausekļa dze -

joļus pazina tikpat kā visa tā 
laika latviešu sabiedrība un 
inteliģence. ”Trimpulu” dziedot 
pat veci vīri raudājuši. Šo laiku 
Zenta Mauriņa apzīmē kā lat-
viešu kultūras vēstures rītaus mu, 
kad notika arī Pirmie Dziesmu 
svētki, pirmā vispārīgā skolotāju 
konference. Šajā laikā (1873) 
iznāca Ausekļa vienīgais dzejoļu 
krājums ”Dzejas”. Pēc skolotāju 
semināra beigšanas viņš sep ti-
ņus gadus bijis skolotājs astoņās 
vietās, tostarp Jaunpiebalgā, 
Cēsīs, Lielvārdē, Vecpiebalgā, 
Pēterpilī. Viņu mīlējuši skolnie-
ki un to vecāki, ne darba devēji. 
Visur strādājis sajūsmas un pro-
testa gara pilns, vārīgs pret 
katru apvainojumu.

IVARS GALIŅŠ 
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Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas 
diplomātijas nākotnē

LATVIEŠU TAUTAS RĪTA ZVAIGZNE
Par ”Gaismas pils” autoru Ausekli

Viņa pār liecība, ka skolotājs 
var būt tikai tas, kas pats sevi 
audzina un pazīst savus skol-
niekus. Kopības gara veici nā-
šanai ieteicis korī dziedāšanu 
un kopēdināšanu. Laikā, kad 
bijis skolotājs Jaunpiebalgā, tur 
par mācītāju strādājis balt vā-
cietis Kēlbrants, latviešu nacio-
nālo centienu pretinieks, tāpat 
kā citi viņa amatbrāļi. Auseklis 
tos dēvējis par bizmaņiem, kā 
necienīgus vīrus, kas labprāt 
valkātu bizes. Kēlbrantu viņš 
uzskatījis par bizmaņu vecāko. 
Padzirdējis, ka Jaunpiebalgas 
baznīcas jaunajā zvanā ieliets 
Kēlbranta vārds, viņš ar dažiem 
puišiem nāktī uzkāpuši tornī un 
nīstamo vārdu izvīlējuši. Par 
pretvalstisku rīcību, viņš no 
darba atlaists, kaut vietējie to 
uzskatījuši par varoņdarbu. 
Zīmīga parallēle mūsdienām. 
Latviešu baznīcā dzied Kēl-

branta dziesmas, Dziesmu svēt-
kos – Ausekļa. Auseklis ap  stai-
gājis lielu daļu Latvijas. Savu 
nemieru remdējis pastaigās gar 
Kaibalas un Rumbiņas kras-
tiem, bieži kopā ar draugu 
Andreju Pumpuru. Lielvārdi 
viņš nosaucis par senlietu 
krātuvi, teiku un mīklu zemi. 
Vasaras viņš vadījis tēva mājās 
Alojas ”Sīpolos”. Tur viņš rīko 
„muciņu vakarus”, kur katram 
jāsaka runa par apspiedējiem 
muižniekiem, aprobežotajiem 
mācītājiem, par latviešu laimīgo 
un krāšņo pagātni. 

Tautas brīvība un tās vien rei-
zējais skaistums bija Ausekļa 
augstākās vērtības. Kas tās ne -
aizstāvēja bija viņa ienaidnieks, 
sagraujams putekļos un sami-
nams. Liela daļa viņa dzejoļu 
tika iespiesti tikai pēc dzejnieka  
nāves. Viņš mira ar vēdera tīfu 
Pēterpilī,  nesasniedzis 29 gadu 

vecumu. Pēterpilī viņu Jēzus 
baznīcā izvadīja mācītājs Zē -
bergs, pie ērģelēm viņa draugs 
Baumaņu Kārlis un draugs 
Jurjānu Andrejs. Rīgā viņa 
šķirstu sagaidīja ozola un lauru 
vainagi, ap 4000 liels draugu un 
cienītāju pulks. Bēŗu gājiena 
priekšgalā bija sēŗu karogs, 
spēlēja orķestris, sekoja bēri-
nieki gan ragavās, gan iedami 
līdz gājiena galamērķim, Alek-
sandra vārtiem. Ausekli guldīja 
Alojas kapos. Mazajā lauku 
baznīciņā dziedāja divi kori. 
Viņa draugs Andrejs Pumpurs 
sēru ziņu saņēma, kalpodams 
krievu armijā. Viņa atvadvārdi:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Krāce apklust Ķegumā.
Saules meitas aizvedušas
Auseklīti mūžībā.
Auseklis mira neprecējies. 

Viņa vienīgā līgava bija un 
palika LATVIJA.

     

Latvijas Universitāti (LU) 
absolvējušie diplomāti strādā 
Latvijas ārlietu dienestā un 
paplašina mūsu valsts starp-
tautiskās perspektīvas. Ameri-
kas latvieši Dagnija un Kas-
pars Krēsliņi LU fondam 
ziedojuši 35 000 ASV dolaru 
Diplomātijas stipendijas izvei-
dei un studējošo atbalstam.

Viņi  cer, ka nākamo gadu 
laikā jaunie diplomāti, stipen-
dijas saņēmēji, Latvijai darīs 
godu.  Sadarbībā ar bezpeļņas 
organizāciju „Friends of the 
University of Latvia” mecenāti 
dibinājuši  Diplomātijas stipen-
diju  LU Sociālo zinātņu fakul-
tātes Polītikas nodaļas maģistra 
studiju programmas „Diplo-
mātija” studentiem.

Pirmās stipendijas 2019./ 
2020. akadēmiskajā gadā sa  ņē-
mušas divas apņēmīgas maģis-
trantūras studentes – nu jau 
absolventes –  Lauma Cīrule 
un  Signe Gerinoviča. Viņas ir 
apguvušas diplomātijas iemaņas 
un padziļinātas zināšanas par 
starptautiskajām attiecībām, or -
ganizācijām, ārpolītiku, starp-
tautiskajām attiecībām un 
lēmumu pieņemšanu.

Mecenātu ģimene lielāko daļu 
dzīves pavadījuši tālu prom no 
savas dzimtenes, bet tik un tā 
snieguši milzīgu ieguldījumu 
Latvijas labā, jo īpaši pēc neat-
karības atjaunošanas. Gan Vā -
cijas nometnē dzimusī Dagnija 
Stemme  (1947), gan Rīgā dzi-
mušais Kaspars Krēsliņš (1938) 
ir izauguši latviskā vidē un kopā 
ar vecākiem aktīvi iesaistījušies 
trimdas latviešu sabiedrībā, kā 

(Turpināts no 2. lpp.)

arī darbojušies vairākās vietējās 
tautiešu organizācijās. Arī abi 
dēli – Kristaps un Laris ir 
saglabājuši savu latvisko iden-
titāti.  Krēsliņi bieži ceļo uz 
Latviju, kur jau 11 gadus ar savu 
ģimeni pastāvīgi  dzīvo dēls 
Kristaps.

Diplomātijas stipendijas iz -
veidošana ir cieši saistīta ar 
Dagnijas  dzīvesgājumu. Viņa 
Amerikas Universitātē Vašing-
tonā ieguvusi bakalaura gradu 
starptautiskajās attiecībās un 
polītikas zinātnē. Jau studiju 
laikā strādāja par palīdzi 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) birojā, aktīvi iesaistoties 
Vašingtonas latviešu sabiedris-
kajā dzīvē. Karjera bijusi saistīta 
ar starptautiskajām attiecībām, 
kā arī ar dažādu palīdzības pro-
grammu īstenošanu ārvalstīs, 
it sevišķi Latvijā.  1991. gada 
septembrī, kad ASV atzina 
Latvijas un citu Baltijas valstu 
neatkarību, Dagnija sāka strādāt 
ASV Starptautiskās attīstības 
aģentūras (USAID) Eiropas bi -
rojā un bija pirmā Baltijas val-
stu nodaļas vadītāja. Šajā laikā, 
1991.–1993. gadā, D. Krēs liņa 
pārraudzīja projektus Latvijā, 
kur USAID ieguldīja vairāk kā 
25 miljonu ASV dolaru iz  glī-
tības, lauksaimniecības, elek-
troenerģijas, demokratijas vei -
ci   nāšanas, veselības un biznesa 
attīstības projektos. No 1993. 
gada līdz 1995. gadam Dagnija 
dzīvoja Rīgā, un bija ASV Miera 
korpusa direktore Baltijas val-
stīs.

Abas Diplomātijas stipendijas 
ieguvējas uzsveŗ, ka  ir svarīgi 

atbalstīt LU studentus un 
Latvijas augstāko izglītību ko -
pumā. “Mūsdienu globalizāci-
jas vidē, kad konkurence ik -
vienā jomā ir saspringta, 
augstākās izglītības iegūšana 
sniedz pienesumu veiksmīgāka 
rezultāta iegūšanā. Tāpēc  mil-
zīgs paldies visiem mecenātiem, 
jo īpaši Krēsliņu ģimenei, kas 

dēmiskie raksti un pētījumi nav 
plaši pieejami bez maksas. Šī 
stipendija man sniedza iespēju 
iegūt piekļuvi šīm publikācijām 
un teorētiskajai bazei, kuŗa ir 
ļoti nepieciešama, veicot pri-
māro izpēti.” Autore skaidro, ka 
viņas maģistra darbs  „Meža 
diplomātija kā potenciālā nišas 
diplomātija Latvijas ārpo lī-

iekšlietu struktūrā.
Turpretim  Laumas Cīrules 

maģistra darba tema ir  „Ķīnas 
maigās varas izpausmes Latvijā, 
Vācijā un Somijā kopš 2010. 
gada”. Autore uzsver, ka tēma ir 
aktuāla tāpēc, ka Ķīna ir ļoti 
strauji augoša ekonomika, kas 
tiecas uz globālās lielvaras sta-
tusu. Tā rezultātā tai nepie-
ciešams citu valstu atbalsts, kas 
savukārt izraisa maigās varas 
ietekmes apzināšanos un iz  man  -
tošanu. “Stipendija man radīja 
drošības izjūtu, ka nebūs jālauza 
galva par financējumu studi-
jām, kā arī sniedza gandarīju-
mu, ka tik tiešām mācos to, kas 
sirdij tuvs, ja jau reiz gūstu 
šādus panākumus,” stāsta 
Lauma.

“Svarīgi ir atbalstīt visus stu-
dentus, jo jebkuŗa izglītība 
paplašina redzesloku. Tā papla-
šināšana savukārt raisa kritisko 
domāšanu, kas rada grūtāk 
ietekmējamu, pastāvīgi domā-
jošu sabiedrību, kas šobrīd ir tik 
ļoti nepieciešams.  Turklāt tieši 
financiālie aspekti ir tie, kas 
nereti attur no došanās studēt, 
tāpēc iespēja pieteikties stipen-
dijām daudziem, iespējams, ļauj 
piepildīt sapņus. Un pat tad, ja 
nestrādā ar iegūto augstāko 
izglītību saistītā nozarē, ieraksts 
par to savā CV liek darba 
devējam saprast, ka šim cilvē-
kam piemīt gribasspēks un 
apņemšanās, jo studēt ne vien-
mēr ir viegli. Esuzskatu, ka 
vismaz viena augstākā izglītība 
katram dzīves laikā būtu jāie-
gūst,” saka stipendiāte Lauma 
Cīrule.

Mr. Peter A. Ragauss
2120 Troon Road, Houston

Texas 77019
USA

atveŗ studentiem iespēju īstenot 
savas vēlmes – iegūt zināšanas 
un nodrošināt sev nākotnes 
perspektīvas,” tā saka Signe 
Gerinoviča.

„Stipendija sniedza man 
iespēju  pilnvērtīgi pievērsties 
studiju procesam, it sevišķi ma -
ģistra darba rakstīšanai. Ņemot 
vērā, ka nišas diplomātijas kon-
cepts ir salīdzinoši jauns, aka-

tikā”  ir innovatīvs, oriģināls 
pētījums, kas izaicina Latvijas 
ārpolītikas esošo polītisko vir-
zienu. “Latvijas Universitātes 
studenti, iegūstot zināšanas 
savā  alma mater  ir tie, kas jau 
tagad un arī nākotnē veidos, 
attīstīs un pilnveidos Latviju, kā 
arī tās perspektīvas un iespē jas,” 
piebilst Signe, kuŗa jau ir 
uzsākusi darba gaitas Latvijas 
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NORA IKSTENA,
VILNIS BAUMANIS

(Turpinājums sekos)
* Grāmatas izdevējs – iz  dev-
niecība MicRec, Rīgā – šo grā-
matu plāno laist klajā š.g’26. 
oktobrī. Sekojiet reklāmai!

Trīs no Pārdaugavas
Fragmenti no topošās grāmatas*

DAUGAVPILS
PUIKA AR
KURZEMI
SIRDĪ
Es piedzimu labajos gados,
Kad latvietis saulē bij celts.
Man pilskalni senie bij rados,
Un zvaigznēs man mirgoja zelts.

1936. gadā Daugavpili apcie-
mo prezidents Kārlis Ulmanis. 
Gaisā valda pacēlums un vie-
notība. Ļaudis pēc smagajiem 
kara gadiem jūt sūrā darba sal-
dos augļus. Beidzot sāksies 
mierīga un pārticīga dzīve. 
Daugavpils armijnieka un sko-
lotājas ģimenē piedzimst puika, 
kuram vecāki dod vārdu Vilnis.

“Piedzimu 1936. gada 8. sep-
tembrī Daugavpilī. Mans tēvs 
Rūdolfs Baumanis tai laikā die-
nēja Latvijas armijā – armijas 
bāzē, ko dēvēja par “Daugavpils 
cietoksni”, un māte Austra 
Kreile bija jauna skolotāja cie-
tokšņa pamatskolā. Patiesībā ne -
kad neesmu juties kā daugav-
pilietis, arī mani vecāki ne, jo 
garnizons bija kā atsevišķa pas-
aule, atdalīta no pilsētas. Drīzāk 
sevi uzskatu par kuldīdznieku 
vai vismaz kurzemnieku. Tie 

Viļņa Baumaņa vecāki – Rūdolfs (kreisajā malā aizmugurē) un 
Austra (kreisajā malā, otrajā rindā), Zaļmuižas pamatskolā,
1941. gadā // FOTO: no LNDB kolekcijas “Zudusī Latvija”,
oriģināls Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas krājumā

Tēvs aizgāja karā un vēlāk no 
mātes šķīrās.

BĒGĻU
DUCELĒ
Uzvilksim nu sapņu buras,
Dosimies šai vakarā
Tur, kur senā dzintarjūra
Runā skarbā valodā.
Ieklausies, kā tālā ciemā
Drūma kuršu dziesma dimd.
Klau, kā rudenī un ziemā
Airi tā kā zobens šķind.

1944. gadā, kad Kurzemei 
tuvojas fronte, Planīcas lauku 
skoliņas pagalmā piestāj bēgļu 
pajūgi. Skolotāja ar savu dēlu 
Vilni un meitiņu Aiju negrib 
doties viņiem līdzi.

Manu bērnību, gan tumšos, 
gan gaišākos toņos, iekrāso kara 
laiks un bēgļu gaitas Vācijā. 
1944. gadā, kad fronte tuvojās 
un no Rīgas uz Liepāju plūda 

Baumaņu ģimene. 1946. gadā DP nometnē “Saule”, netālu no 
Hamburgas, Vācijā. Tērpušies britu labdarības organizāciju 
saziedotās drēbēs, māsas auklē dāvātās lelles // FOTO: no ģimenes 
arhīva

bija tā dēvētie Ulmaņa laiki. 
Tautā valdīja nacionāla paci lā-
tība un patriotisms, ko lielā 
mērā iemantoja tai laikā dzi-
mušās un augušās paaudzes. 
Daugavpilī mūsu ģimenei pie-
vienojās divas manas māsas – 
Ilga un Dzintra. Bet mūsu mie-
rīgā dzīve bija īslaicīga.

Uzliesmoja Otrais pasaules 
karš, un 1940. gadā Latviju 
okupēja Sarkanarmija. Jaunā 
vara likvidēja Latvijas bruņotos 
spēkus un sarīkoja masu izsū-
tīšanas, varmācīgi aizvedot uz 
Sibīriju tūkstošiem cilvēku – 
īpaši tos, kuri bija nacionāli 
noskaņoti. Tūlīt pēc tam varas 
mainījās – ienāca vācieši un pa -
dzina komunistus. Mani vecāki 
atrada darbu kādā lauku skolā 
Planīcas pagastā netālu no 
Kuldīgas. Tur piedzima mana 
jaunākā māsa Aija. Planīcas 
pagasta Zaļmuižas pamatskolā 
es sāku skolas gaitas un paguvu 
pabeigt 1. klasi, kad mūsu dzīvē 
nāca jauni satricinājumi.

bēgļu straumes, mana māte bija 
puslīdz nolēmusi palikt dzim-
tenē, domādama apmēram tā: 
mums nekas nepieder, neesam 
nekādi buržuji, ne arī kādos 
amatos, vai nu kāds mūs 
tvarstīs? Turklāt viņai bija jā -
domā par četriem bērniem. Bet 
tad vairākos pajūgos skolā 
piestāja mātes radi un citi bēgļi. 
Viņi māti pārliecināja, ka palikt 
nebūtu prātīgi.

Man palikušas prātā svarī-
gākās lietas, ko ņēmām līdzi.

brūno koferīti nosargājām līdz 
kara beigām.

Brūkošajā un degošajā Vācijā 
par mūsu dzīves neatņemamu 
sastāvdaļu kļuva nepārtrauktie 
uzlidojumi. Kad aurojošs sig-
nāls vēstīja trauksmi, ļaudis 
slēpās pagrabos vai arī īpaši 
celtās patvertnēs ar biezām bet-
ona sienām. Bet ne jau visur 
tādas bija. Rūpniecības pilsētā 
Hallē, ko bumboja dienu un 
nakti, mūsu tuvākā patvertne 
bija ar velēnu jumtu pārklāts, ar 
dēļiem izsists pagrabs. Vienu 
reizi jutām, ka bumbu sprā-
dzieni nāk aizvien tuvāk, it kā 
īpaši meklēdami mūs. Mēs, 
bērni, redzēdami satraukumu 
pieaugušo sejās, sastingām un 
gaidījām, kas notiks. Pēkšņi 
likās, ka baigs nezvērs izrauj 
visu gaisu no telpas. Atskanēja 
zemi tricinošs grāviens, izdzisa 
gaismas, sijas brakšķēja, un 
smiltis bira no griestiem. Māte 
uzmeta sev un mums pāri gal-
vām no Latvijas līdzi paņemto 
segu. Jumts tomēr izturēja. 
Bijām pārliecināti, ka mūs 
izglābusi Latvijas sega.

Tuvojoties kara beigām, bēgļu 
straumes gāzās rietumu vir-
zienā. Vilcieni bija pārblīvēti un 
kustējās saraustīti. Kādu nakti 
mums nācās vairākkārt pārsēs-
ties no viena vilciena citā. 
Cīnīdamies cauri burzmai, mēs 
izkļuvām no vilciena. Pēkšņi 
māte iesaucās: “Kur Aija?” At -
skār tām, ka mazā māsa palikusi 
vilcienā, kas gatavojas tūlīt kus-
tēties! Panikā māte pameta mūs 
uz perona un lauzās atpakaļ 
iekšā vilcienā. Pēc brīža viņa 
parādījās ar mazo māsu klēpī. 
Viņa māsu bija atradusi zem 
sēdekļa, saldi iemigušu. Par to 
esmu šad tad iedomājies: ko 
mēs būtu darījuši, ja vilciens 
būtu aizbraucis?

Mātes šujmašīna, divritenis 
un māla pods ar grauzdētiem 
taukiem, kam toreiz bija zelta 
vērtība un kas bija ļoti garšīgi 
uz rupjmaizes. Mazā brūnā 
koferītī vedām līdzi citus 
dārgumus: dažas fotogrāfijas, 
dažas sudraba karotes, dažas 
monētas, kā arī “Balto grāmatu” 
un “Mērnieku laikus”. Vācijā 
ātri iztukšojās tauku pods, un 
bēgšanas jukās pazuda gan 
šujmašīna, gan divritenis, bet 

Pēdas neizdzēš.
Saule lec, un saule riet,
Dziesma tālāk iet.

Biju sapņotājs. Dzīvoju sevī, 
savā iztēles pasaulē. Vilnis Bau-
 manis 1946. gadā DP nometnē 
Vācijā // FOTO: no ģimenes arhīva

DĪPĪŠU SKOLA – 
GRĀMATAS
UN MĀTES
DZIESMAS
Austrumvējš, rietumvējš
Manā sētā pēdas dzēš,
Šurpu pūš, turpu pūš,
Ilgs nav vēju mūžs.
Austrumvējš, rietumvējš

Viļņa pirmā īstā dzīves skola 
ir dīpīšu jeb bēgļu nometnes 
Vācijā. Dzimtene ir zaudēta, bet 
dzīve turpinās.

Augot visai sievišķīgā sabied-
rībā, es veidojos kluss un mie-
rīgs (vismaz ārēji). Bēgļu no -
metņu skolās nebļaustījos, ne  kā -
vos ar citiem puikām un ne -
raus tīju meitenes aiz bizēm. 
Biju sapņotājs. Dzīvoju sevī, 
savā iztēles pasaulē. Aizrāvos ar 
lasīšanu: divpadsmit gadu ve  cu-
mā lasīju visu, kas DP nometnēs 
bija pieejams. “Dvēseļu puteni” 
izlasīju vairākkārt, laikam tā  pēc, 
ka latvieši beigās uzvar. Sāku 
izgaršot valodu. Mani saistīja 
gan Grīna savdabīgi senatnīgais 
stils, gan Anšlava Eglīša vārdu 
virtuozitāte. Protams, dzīvoju 
līdzi notikumiem, iedomāda-
mies sevi varoņu lomā.

Tāpat kā Marsels Prusts spēja 
atsaukt savu bērnību, iemērcot 
tējā cepumu, tā man pavīd kaut 
kas no tālās bērnības, dzirdot 
vai spēlējot kādu no mātes 
dziedātām dziesmām. Dziedā-
šana bija viņas iemīļotākā no -
darbība. Viņa bieži skubināja 
mūs dziedāt uz balsīm, īpaši 
Ziemassvētkos. Es gan dažkārt 
spurojos pretī, nevēlēdamies būt 
vienīgais vīrietis ģimenes an -
samblī, bet vēl tagad varu no -
dzie dāt “trešo balsi” dažām 
mātes mācītām dziesmām. Ap -
veltīta ar gaišu lirisku soprāna 
tembru, māte visu mūžu dzie-
dāja koros, Vācijas nometnēs 
viņa pat gāja stundās pie kādas 
brīvmākslinieces. Līdz ar to 
viņas repertuārā uzkrājās gan 
operu ārijas, gan latviešu kom-
ponistu solo dziesmas. Tās tad 
viņa trallināja nemitīgi – gata-
vodama maltīti, slaucīdama 
grīdu, mazgādama veļu. Viens 
no viņas iemīļotākajiem gaba-
liem bija skaistā Pučīni ārija O, 
mio babbino caro, ar skanīgo 
oktāvas lēcienu. Tāpat Čo-čo-
sanas ārija no “Madama But -
terfly”. Šie un citi viņas dziedātie 
gabali manī arvien izraisa kādas 
tālas bērnības sajūtas.”
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(Turpināts no 1. lpp.)

Ausma Savele

Zināju, ka Čikāgas Grāmatu 
klubs sācis darboties virtuāli, ka 
tā dalībnieki ir seniori, un tas 
man deva labu pārliecību, ka šo 
jauno technoloģiju var apgūt arī 
cilvēki gados. Grūtākais bija 
pārliecināt dāmas nebaidīties 
no Zoom, pārliecināt, ka šīs 
virtuālās vides lietošana ir gana 
vienkārša. Kad tikām galā ar 
instalēšanas grūtībām, tālākais 
jau vairs nebija problēma.

Tu esi aktīvs cilvēks, tev šeit 
ir ģimene, un, droši vien, vien-
tulību neizjūti. Kas bija tas 
stimuls, kas tev lika iedomā-
ties par cilvēkiem, kas šajā 
“ieslēgtības“ laikā varētu jus-
ties vientuļi?

Pazīstot un runājot ar cilvē-
kiem, kas iesaistīti šajās interešu 
grupās, es pat biju pārsteigta, 
cik bieži viņi sazvanās, sazinās, 
un katram no viņiem ir kāds 
“atbalsta tīkls”. Dzīvojot vieni, 
viņi tomēr nav vientuļi. Tomēr, 
sarunājoties grupā, rodas cita 
enerģija. Es zināju, ka varu nākt, 
palīdzēt un būt noderīga tieši ar 
savām zināšanām technoloģiju 
jomā, un tas ir mans ieguldī-
jums šajā klubā.

Kā norit šīs virtuālās tik-
šanās?

Mums vispirms ir sva rīga 
sociālā saikne – zināt, ka viss ir 
kārtībā, neviens neslimo, visi 
var iepirkties, visi ir ap  rū pēti. 
Pirmo tikšanos aizvadījām, 
pārrunājot nesen izlasītās grā-
matas, pirms nākamās tikšanās 
Amerikas latviešu apvienība 
bija noorganizējusi dzejnieka 
Kārļa Vērdiņa virtuālo dzejas 
vakaru,  turklāt dzejnieks pirms 
gada ar priekšlasījumu jau bija 
viesojies Sanfrancisko. Stunda, 
pārrunājot literātūru, paskrien 
nemanot. Mums ir bijusi Māras 
Zālītes daiļradei veltīta pēc pus-
diena, bija Jāņu svinēšanai vel-
tīts atmiņu vakars, kur es uz -
zināju daudz ko jaunu par 
bijušām Jāņu svinību tradicijām 
Sanfrancisko latviešu vidū. 

Īpaši interesants izvērtās 
Imanta Ziedoņa dzejas vakars. 
piedāvā iespēju visiem tikšanās 
dalībniekiem parādīt uz ekrāna 
attēlu vai, piemēram, Youtube 
video. Es biju iecerējusi rādīt 
“Prāta vētras” dziesmu ar Im. 
Ziedoņa tekstu “Mazā bilžu 
rāmītī”. Kad sāku to meklēt, 
Youtube vidē atradās arī Im. 
Ziedoņa paša lasītais variants, 
kora “Balsis” iedziedātā dzies-
ma un arī vairāki Amerikas 
koŗu iedziedāti šīs dziesmas 
varianti. Tā, lūk, Imanta Zie  do-
ņa dzejolis ir “aizgājis pasaulē”. 

Nākamreiz esam nolēmuši 
noklausīties kādu audio grā-
matu, ko ierunājuši Nacionālā 
teātra aktieŗi. 

Ausmas un Aivara Saveļu 
ģimene ASV latviešu sabiedrībā 
darbojušies visu mūžu. Aivars 
– ilggadīgs Ziemeļkalifornijas 
latviešu luterāņu draudzes 
kasieris, Ausma – mācot lat-
viešu skolā latviešu literatūru 
un vēsturi.

Ausma, tu latviešu sabied-
rībā esi bijusi iesaistīta kopš 

agras jaunības. Kā tas sākās?
Ausma: Kad biju pavisam 

jauna, piedalījos Ouklandes lat-
viešu apvienības dibināšanā 
1951. gadā, kas vēlāk pārtapa 
par Ziemeļkalifornijas latviešu 
biedrību. Bijām nesen te ie -
braukuši, un es biju tik jauna, 
ka mani pie vārda nelaida, 
varēju tikai klausīties. Vēlāk 
pavadīju septiņus gadus San-
francisko latviešu skolā, mācot 
literātūru vidusskolā, un vēl 
trīspadsmit gadus Kursas va  sa-
ras vidusskolā, mācot Latvijas 
vēsturi. Piedalījos tautasdeju 
kopā, literātu apvienībā “Zi  naī-
das Lazdas fonds”, dziedāju 
Ziemeļkalifornijas latviešu korī, 
spēlēju teātri, vienmēr ap  mek-
lēju 18. novembŗa svinības, 
teātŗa izrādes, koncertus. Uz 
Amerikas Rietumkrastu tajā 
laikā sabrauca diezgan daudz 
latviešu.

Tomēr vienu brīdi latviešu 
sabiedrība šeit sašķēlās, jo li -
berālāk domājošie nevarēja sa -
prasties ar radikāli konservā-
tīvi domājošiem. Tas notiek, ja 
nav zi  nāšanu.

Tavs darbs, tavas intereses, 
arī latviešu sabiedrībā, bijušas 
saistītas ar literātūru. Vai tas 
sasaucas ar tavu izglītību?

Universitātē mana pirmā iz -
glītība bija vēsture, bet maģistra 
gradu ieguvu Bibliotēku zinī-
bās. Strādāt bibliotēkā tajā laikā 
bija ļoti interesanti, es katru 
dienu iemācījos kaut ko jaunu. 
Amerikā cilvēki uz bibliotēku 
zvanīja ar jautājumiem par 
visdažādākajām dzīves jomām, 
un, meklējot atbildes, es pati tik 
daudz iemācījos! Atbildēju uz 
ļoti daudziem medicīniska rak-
stura jautājumiem. Kādreiz brī -
nījos, kāpēc viņi nezvana ār -
stam, un man atbildēja, ka ne -
grib ārstu traucēt! Vienkāršāk 
bija zvanīt bibliotekāram!

Man patīk lasīt, mani interesē 
literātūra, un man bijuši daudzi 
personīgie draugi rakstnieki un 
dzejnieki – Jānis Klīdzējs, Zi -
naīda Lazda, Olafs Stumbrs, 
Māra Zālīte.

Ko, mācot literātūru un 
vēsturi latviešu vidusskolā, tu 
gribēji iemācīt jaunajiem cil-
vēkiem, kas tevī klausījās?

Vispirms, katrā ziņā gribēju 
parādīt, cik bagāta ir mūsu 
literātūra. Piemēram, Rūdolfa 
Blaumaņa “Nāves ēnā” – tā ir tik 
spēcīga novele! Cilvēku tipi, kas 
šajā darbā parādās, cilvēku rak-
sturi, kas pa īstam atklājas tajā 
briesmu brīdī. Ja salīdzinām šo 
darbu ar citu tautu literātūru, 
tad jāatzīst, ka R. Blaumanis 
ierindojams blakus pasaules lie-
lajiem rakstniekiem, tāpat arī 
Kārlis Skalbe un citi. Gribēju 
parādīt, cik mūsu literatūra ir 
dažāda un interesanta.

Par vēsturi – ja tu nepazīsti 
vēsturi, tad var daudzas lietas 
pārprast un nepavisam nesa-
prast! Piemēram, Kursā mēs 
bieži dziedājām dziesmu 
“Daugav’ abas malas” un man 
jau kā bērnam vienmēr bija 
jautājums, kāpēc dzied par 
Daugavas abām malām, kas 
mūžam nesadalās. Mācot vēs-

turi, es atradu, ka Rainis šo dze-
joli sarakstīja pēc Brestļitovskas 
miera līguma 1918.gadā, kad 
krievi ar vāciešiem vienojās 
pār  dalīt Latviju: vācieši pa -
ņemtu Kurzemi, krievi – Latgali, 
bet Vidzemei it kā būtu jāizvēlas, 
kam tā grib pievienoties. Visi šo 
dziesmu dziedam, bet retais 
zina tās vēsturi. Kursā, pēc tam, 
kad es izskaidroju dziesmas 
jēgu, bērni to dziedāja ar pilnīgi 
citu izjūtu. Domāju, ka šis ār -
kārtīgi spēcīgais Raiņa darbs 
par Latvijas vienotību, palīdzēja 
arī latviešu kaŗavīriem neatka-
rības cīņās kā garīgs stiprinājums.

Paldies par šo stāstu, arī 
man tas bija atklājums! 

Kā tev radās ideja par Grā-
matu draugum klubu?

2011.gadā pensionējos, un 
radās doma sarīkot rēgulāras 
draugu tikšanās, varbūt pusdi-
enas ar tuvējās apkārtnes dā -
mām manos gados. Bet tad 
iedomājos, ka tikšanās būtu 
interesantākas, ja būtu kāds 
temats, ko varam pārrunāt, un, 
kā vienmēr, atcerējos par grā-
matām. Tā tas sākās: “Saules 
lēkts atmodina dabu, grāmatu 
lasīšana apgaismo prātu.”

Cik jūsu domubiedru klubā 
ir dalībnieku un par ko jūs 
runājat, kādas grāmatas esat 
apsprieduši?

Parasti esam kādas septiņas 

dievības latviešu tautas dzies-
mās”, ko rīkojām kopā ar mā -
cītāju Kārli Žolu. Labais un slik-
tais, attiecības cilvēku starpā – 
tas viss tautasdziesmās līdzinās 
arī Bībelē atrodamajām mācī-
bām. Runājām par Jāņu tra-
dicijām, 18. novembrim veltītās 
sanākšanās lasījām patriotiskus 
dzejoļus.

Kā izmainījās Grāmatu 
kluba tikšanās, kad sākās 
karantīnas laiks?

Protams, kad sākās pandē-
mija, mūsu tikšanās pārtrūka, 
bet visiem tomēr ļoti gribējās 
aprunāties. Un tad man pie -
zvanīja Māra Linde ar ideju 
rīkot tikšanos Zoom vidē.

Kā tev un citām dāmām 
veicās ar Zoom programmas 
uzstādīšanu un lietošanu?

Man nebija problēmu, jo man 
visu nokārtoja mans vīrs Aivars. 
Dažām kundzēm bija grūtības, 
bet Māra aizbrauca un palī-
dzēja. Dažas no mums Zoom 
sarunām lieto lielos datorus, 
citas – “tabletes” vai mazos tele-
fonus. Sākām savas tikšanās 
Zoom vidē, runājot par Māras 
Zālītes darbiem.

Kā jūs abas domājat – vai 
tikšanās virtuālajā vidē tur-
pināsies? Vai tas cilvēkiem 
patīk?

Domāju, ka tas ir veselīgi, it 
īpaši, ja kāds dzīvo viens. Tomēr 
mēs esam kaŗa laika bērni, un 
ko tik neesam pārdzīvojuši... 
Pārcietīsim arī šo krizi. Mūsu 
tautas gudrību visvairāk izsaka 
tieši tautasdziesmas: ”Līks 
ozols, līka liepa,/ Tur bij’ labi 
piesēsties,/ Vecs tēvs, veca 
māte,/ Tiem bij’ labs padomiņš.” 
Tās daudz pasaka, ļoti vienkārši 
un neuzbāzīgi.

Māra: Liekas, ka pandēmijas 
laiks ieviesīs izmaiņas visu lat-
viešu organizāciju darbā – tas 
mums iedeva tādu kā “spērienu” 
iekāpt ar lieliem soļiem nākotnē. 
Daudzas lietas turpmāk droši 
vien notiks virtuālajā saziņā. 
Amerikas attālumi ir lieli, var-
būt patiesi pandēmijas laiks 
mums būs pavēris ceļu jauniem 
risinājumiem.

Cilvēku nesaprašanās iemesls 
bieži vien ir nezināšana. Kursā, 
mācot vēsturi, ar skolēniem 
izveidojām uzvedumu “Latvijas 
vēsture dziesmā un dzejā”, un 
šajā uzvedumā lasījām arī mūs-
dienu latviešu dzeju, pie  mē ram, 
Māras Zālītes darbus. Kursas 
vadītāju vidū tolaik bija ultra-
konservātīvi cilvēki, kas neatzi-
na autorus, kas rakstīja Padomju 
Latvijā, tomēr pēc šī uzveduma, 
viņi mani apsveica un teica, ka 
tas bijis brīnišķīgi! Nezināšana 
ir tās lielākās briesmas!

Piekrītu, ka nezināšana ir 
daudzu problēmu pamatā. 
Gribu vilkt parallēles ar šo -
dienu, kad skolās lielākais uzs-
vars tiek likts uz technoloģiju 
mācīšanu, un, droši vien, tas ir 
vajadzīgs. Tomēr, varbūt re -
zultātā izaug paaudze, kas īsti 
nezina un neapzinās savas 
vēsturiskās un garīgi filozo-
fiskās saknes? Un varbūt tā -
pēc, ka nezina, arī daudz par 
šīm saknēm nerūpējas?

Ja es būtu bijusi jaunāka, droši 
vien būtu braukusi atpakaļ uz 
Latviju. Tāpat nesaprotu, kāpēc 
pēc brīvības atgūšanas Latvijā 
vairs nemāca krievu valodu. 
Valoda jau nav vainīga par 
pastrādātām nelietībām.

Tu droši vien arī proti 
vairākas valodas?

Protams, bez latviešu un 
angļu valodas, protu arī vācu 
valodu, trīs vai četrus gadus 
mācījos krievu valodu, varu 
lasīt Čechovu un Tolstoju ori -
ģinālvalodā. Tulkojumi latviešu 
valodā gan ir daudz labāki, nekā 
angļu tulkojumi, jo var pār -
tulkot tuvāk oriģinālam.

astoņas dāmas, reizēm arī pa 
kādam kungam. Mēs sākām 
runāt par Krišjāni Baronu, pēc 
tam – par Rūdolfu Blaumani, 
Annu Brigaderi, Kārli Skalbi, 
Jāni Klīdzēju, Skaidrīti Kaldupi, 
Anšlavu Eglīti, tautasdziesmām. 
Runājām par Māras Celles at -
miņu stāstu “Tālais ceļš mājup”, 
runājām par abām lielajām 
“Sibirijas bērnu” grāmatām. 
Apspriedām Latvijā dzimušā 
ķīmijas profesora Eduarda An -
dersa grāmatu “Latviešu vidū 
holokausta laikā”, kuŗā viņš ļoti 
pozitīvā veidā raksta par lat -
viešu attieksmi pret ebrējiem 
Otrā  pasaules kaŗa laikā. Mums 
bija saruna par temu “Dievi un 

TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

Ziemeļkalifornijā atdzimst
latviešu “Grāmatu draugu” klubs

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu.
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. 

Petersburg, Florida 33715

Kā latvieši nokļuva 
Amerikā pēc Otrā pasaules 
kaŗa, kā viņi te iedzīvojās, 

ko piedzīvoja un pārdzīvoja, 
kā notika „atgriešanās” 

Latvijā, kā savijās cilvēku 
likteņi un kas palīdzēja to 

visu izturēt... Lasiet,
atminieties, vērtējiet!

USD 20,–

Agate Nesaule.
ZUDUŠIE
SAULGRIEŽI
Stāsts par trimdu un draudzību
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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. 24)

“Tev nevajag mani turēt un 
vilkt,” teica Makšelis. “Iešu tāpat 
līdzi, jo nācu tikai tāpēc uz suņu 
ciemu, ka man vajadzīgs tavs, 
Klapa un it sevišķi – Klupa 
padoms.”

Klips nosmīnēja.
“Padoms tev vajadzīgs, ē? Nu 

tad zini, taksi, ka mēs padomus 
neizsniedzam! Mēs tikai pa  vē-
lam. Kā mēs pavēlam – tā ir un tā 
paliek! Galvenais – kārtība. Sa -
ņēmis pavēli, suns zina, kas 
viņam der, kā viņam jārīkojas, kā 
jādzīvo! Citādi viņš sāk domāt 
pats. Nevarēdams izdomāt nekā 
prātīga, viņš izdomā visādas 
blēņas.”

“Bet kā tu zini, Klip, ka tas, ko 
pavēlat, tiešām ir labs un 
svarīgs?”

“Klausies, taksi, vai gribi ap -
šaubīt Klupa gudrību? Ko vien 
Klups saka, ir gudri un vajadzīgs. 
Kāpēc visiem katru dienu domāt, 
gudrot, rīkoties, ja to var darīt 
viens? Tas tāpat, kā kad četri suņi 
skrietu katrs uz savu pusi, lai 
noķertu zaķi! Viens labs ātrs suns 
var izdarīt to pašu daudz ātrāk.”

Makšelis nopūtās. Nē, Klipu 
pārliecināt laikam neizdosies! 
Jācer, ka ar Klapu būs vieglāka 
runāšana.

Viņi pienāca pie Klupa mītnes.
“Nāc nu, Klup, taksis atkal 

mums rokā!” prieka pilns iz  sau-
cās Klips.

Klaps un Klups iznāca uz 
lieveņa.

“Ak tad tu man atkal te,” norūca 
Klups. “Rīta agrumā traucēt 
mieru, ko? Nu pagaidi tikai, 
taksi!”

“Cienīgs Klupa kungs,” izgrūda 
Makšelis. “Lūdzu uzklausiet 
mani tikai vienu vienīgu mirkli!”

“Uzklausīt tevi, taksi? Kāpēc 
mums jāklausās, kas tev sakāms? 
Ko tu, mazs, neglīts, līkkāju 
šunelis varētu mums pateikt, ko 
mēs jau nezinām?” izsaucās 
Klaps, taču Klups atstūma viņu 
sānis.

“Saki vien, taksi, saki! Tev, 
Klap, reizi par visām jāiegaumē, 
ka dažreiz arī mazam un ne -
nozīmīgam var būt kas svarīgs 
sakāms! Stāsti, Makšel, kas tev uz 
sirds!”

Lielie vilku suņi nogūlās uz 
lieveņa. Viņiem pretī zālājā 
notupās Makšelis.

“Aiz meža ielejā, kā jums zi -
nāms, dzīvo zosis un pīles.”

“Neglīti, vientiesīgi radījumi,” 
piebilda Klups.

“Biju ciemoties pie zosīm, kad 
tur sāka parādīties lapsas.”

Sadzirdot lapsu vārdu, vilku 
suņos notika pēkšņa pārmaiņa. 
Tie pielēca kājās un atņirdza 
zobus. Lapsas viņi pagalam ne -
varēja ciest.

“Lapsas? Sadot nelietēm! Sa -
grābt vistu zagles!”

“Paplucināt kažokus!”
“Kur viņas ir, dod tik šurp!”
Makšelis īsos vārdos izstāstīja 

nakts piedzīvojumus un bija 
pārsteigts, cik draudzīgi pret 
viņu pēkšņi kļuva vilku suņi.

“Ak tādas lietas?” norūca Klips. 

labāk pie tītariem, tur tev īstā 
vieta!”

Diriģents Zosuspēks pa tam 
visus, arī jaunpienācējas, bija 
sarindojis mēģinājumam. Viņš 
pacēla abus spārnus: “Gā, gā, 
gā...”

Zosu koris atbildēja: “Gā, gā, 
gā, gā ...”

“Pavisam cita lieta!” nopriecājās 
kora vadītājs. “Kas par varenu, 
skaistu skaņu!”

Makšelis aizvilkās, galvu puri-
nādams. “Tāda gāgināšana vien 
ir kā pirms, tā pēc,” viņš nospri-

pienu vai baltmaizes šķēle ar 
svies tu. Cik aplami! Taisni no 
rīta, kad suns labi izgulējies, 
varbūt sapņojis, ka piedalās zaķu 
medībās, der stingrāk iekost. No 
savas puses varu ieteikt...”

“Diļļu viru,” viņu pārtrauca 
Makšelis. “Zinu, ko gribi ieteikt.”

Viesnīcnieka acīs parādījās 
priecīgs mirdzums.

“Protams, nekas nevar līdzi-
nāties diļļu virai! Kāda dažādība 
te iespējama: diļļu vira ar 
frikadelēm, ar makaroniem, ar 
klimpām...”

Makšelis neļāva viņam tur pi-
nāt: “Maizi ar desu!” viņš norūca. 
“Trauku ar svaigu ūdeni, ko 
pielakt klāt, tas būtu viss!”

“Maizi ar desu? Ūdeni?” žēli 
atkārtoja viesnīcnieks. “Vai labāk 
tomēr nebūtu, ja es uzvārītu...”

“Nevēlos diļļu viru!” strupi 
noteica Makšelis. “Maizi ar desu 
vēlos!”

Viesnīcnieks, galvu grozīdams, 
aizgāja pēc brokastīm.

Makšelis pa logu vēroja tirgus 
laukumu. Sāka pulcēties tirdzi-
nieki. No malu malām nāca suņi 
ar nastām, kurvjiem, saiņiem. 
Pūdelienes, čivavas, mopsienes, 
pa taksim, pa buldogam staigāja 
caur tirgus saimi iepērkoties. Pēc 
raibajiem piedzīvojumiem, bai-
lēm, skriešanām, uztraukumiem, 
Makšelis beidzot jutās kā pie 
savējiem.

***
Pēc pāris dienām Makšelis 

sēdēja viesnīcas “Pie jautrā takša” 
ēdamistabā, kad iesteidzās vies-
nīcnieks Emīls Virstaksis.

“Makšeļa kungs, nupat bern-
hardīnieša Maksimiliana Buma 
vēstnesis atnesa jums vēstījumu. 
Te būs – lūdzu!”

Viesnīcnieks pasniedza šune-
lim lielu aploksni ar sudrabotu 
apmali. “Bernhardīnietis Maksi-
milians Bums?” nobrīnījās Mak-
šelis. “ Dzirdēju, ka te tagad visa 
teikšana esot Klupam, Klipam 
un Klapam?”

“Protams, kamēr Bums bija 
slims. Viņš tagad izveseļojies un 
pārvalda suņu pilsētu tāpat kā 
agrāk, ar stingru, taisnīgu roku. 
Klups pilda viņa rīkojumus un 
rūpējas par kārtību ielās.” 

Makšelis atvēra aploksni. 
Izkrita karte:

Ielūgums
Ļoti cienījamam
taksim MAKSIM
Pilsētas vecākais ielūdz Jūs ar 

ģimeni piedalīties kā
Goda viesiem
suņu pilsētas lielajās uzvaras 

svinībās šodien ap pusdienas
laiku tirgus laukuma vidū.

Suņu pilsētas vecākais: 
Maksimilians Bums

Rakstvedis: Filips Šrums

“Viesnīcniek, vai ir jau pus-
dienas laiks?” Makšelis satraukts 
vaicāja.

“Gandrīz, Makša kungs!”
“Atnes man kaut ko ēdamu, 

pirms eju uz uzvaras svinībām. 
Nav labi, ja, runās klausoties, 
kurkst vēders.”

“Kāpēc tu man to tūliņ neteici?”
“Teicu gan, bet jūs jau...”
Suņi saskatījās.
“Lietu šitā nevar atstāt!” do -

māja Klips.
“Nelietes jāpārmāca!” sprieda 

Klaps.
“Zosis jāatbrīvo!” nolēma Klups.
Makšelis uzelpoja. Nu tikai bija 

jāpasteidzas, lai laikus tiktu uz 
lapsu novietni. Ar šiem palīgiem 
nebija šaubu, kas uzvarēs.

“Klip un Klap, marš uz pilsētu 
izziņot trauksmi! Katrs suns, kas 
vēlas, var nākt līdzi. Lapsas no 
kaimiņu novada jāpadzen uz 
visiem laikiem. Tu, Makšel, būsi 
mūsu ceļa vadonis, jo tikai tu zini 
takas uz lapsu alām, uz aploku, 
kurā tiek turētas sagūstītās zosis.”

Pēc neilga brīža pilsētā sākās 
kustība. Dzirdēja rējienus, ka  rei-
vīgus kaucienus, dusmu pilnus 
smilkstienus, ašu kāju dipoņu. 
Pie Klupa lieveņa sāka pulcēties 
varena armija – vilku suņi, bul-
dogi, dalmācieši, dažādi medību 
suņi.

“Nu, Makšel, vai tā nav lieliska 
armija!” lepns noteica Klups, 
kam purns laistījās aiz sajūsmas. 
“Lai nelietes lapsas saturas, joku 
nebūs!”

Viņš nostājās bara priekšā, 
pacēla galvu. Skaļš kauciens iz -
skanēja gaisā: “Uz priekšu! Pretī 
uzvarai! Pērienu lapsām!”

“Vau, vau, vau, arf, arf, arf, vef, 
vef, vef...!”

“Turies man līdzi, Makšel!” 
takšelim piebikstīja Klups. 
“Atceries, ka esi tas, kas rāda 
ceļu!”

Pēc mirkļa suņu bars sa -
kustējās.

“Neaizmirstiet mežā ievērot 
klusumu!” atgriezies vēl nosauca 
Klups. “Lapsām labas ausis – 
aizbēgs, un nekāda pārmācīšana 
neiznāks. Klusumu un – sekot 
Makšelim!” 

Pāri kalniem, lejām, teku 
šņukādami, aizelsušies aiz sa -
trau kuma, skrēja suņi. Raibi, 
brūni, melni, balti, kādi vien 
suņu pilsētā dzīvoja. Retumis 
kāds jaunāks, nepiedzīvojis 
šunelis iesmilkstējās vai ierējās. 
Vecie medību suņi tādu tūdaļ 
sarāja. Nē, riet un kaukt varēja 
tikai tad, kad medījums jau bija 
tikpat kā rokā.

Izskrējis cauri biezokņiem, 
pārdrāzies zosu un pīļu pļavai, 
suņu bars ieskrēja lapsu mežā un 
drīz vien pamanīja pirmās lapsas. 
Nekāds sevišķs pārsteigums ne -
iznāca, jo lapsas ir ļoti uz  manīgi 
dzīvnieki, kas arī naktīs pamos-
tas no vismazākā troksnīša. 
Gadījums ar Makšeli, āpsis, zosu 
bēdīgā gāgināšana vismaz daļu 
no lapsām bija paturējusi 
nomodā.

“Ei, puiši, augšā!” izsaucās 
Krūmbrālis. “Veikli, kāds tuvo-
jas...”

“Suņu bars, glābjas, kas var!”
“Prom, uz tālo mežu...”
“Visu atstāt, glābjas, kas var!”
Šinī mirklī suņi vairs ne  no-

cietās.
Varens kauciens satricināja 

mežu. Suņu armija devās uz -
brukumā pakaļ lapsām. Šur tur 

iznāca pa īsam kautiņam, kad 
kāda lapsa bija palikusi iepakaļ. 
Taču bailes dzina lapsas ātrāk 
nekā naids – suņus. Pagāja tikai 
nedaudzi mirkļi, kad Makšelis 
vēl tālumā dzirdēja suņu rejas un 
soļu dipoņu, kas lēnām izgaisa.

Makšelis pieskrēja pie zosu 
sprosta, atrāva vārtus. Zosis gā  -
ginādamas izlēkāja uz takas. 
Amēlija Tusnelda pati pēdējā.

“Paldies, Makšel!” viņa teica. 
“Esmu tik nelaimīga!”

“Labāk pasteidzies, lai tiekam 
ātrāk ārā no meža un atpakaļ 

Pēters Brūveris

DZEGUZE UN VIŅAS
DIVPADSMIT VĪRI

Man pazīstama ir dzeguze kāda,
Kura pārejam mežam sliktu piemēru rāda:
Viņa pa gāršām, pa siliem, pa krūmiem
Dienas pavada gluži bez pienākumiem;
Tomēr,
Kaut arī visu laiku bez darba apkārt tā
Skrēja,
Veseli divpadsmit (12) vīri to apprecēja.
Pirmais vīrs ik rītu viņu pamodina.
Tikām otrais darboties ar slotu zina.
Trešais vīrs mazgā veļu un žāvē.
Ceturtais puķes dārziņā stāda un ravē.
Piektais sievu pa spalvai vien glauda.
Sestais uz Īriju devies sapelnīt naudu.
Septītais malku kamīnam skalda un skalda.
Astotais visādus našķus kārto uz galda.
Devītais ar sudrabvīlīti nagus tai vīlē.
Desmitais sievai pēc kārtīm nākotni zīlē.
Vienpadsmitais vakarā mīkstu gultu tai klāj.
Divpadsitais sardzē kā debesu eņģelis stāj.

zosu ciemā! Kas zina, ko lapsas 
sadomā, kad suņi atgriezīsies 
savā pilsētā?”

“Kāda es biju muļķe!” vēl 
nosūkstījās Amēlija Tusnelda. 
“Visu laiku lapsām ticēju. Mai-
nījušas raksturu – ēd tikai kā -
postu lapas, sēnes, ogas, zaķ skā-
benes, kāds joks! Lapsa paliek 
lapsa, lai cik saldā mēlē tā 
runātu!”

Makšelis aizvadīja zosis līdz 
zosu pļavai. Saule jau bija pa -
cēlusies gabaliņu virs apvāršņa, 
un pļavās sākās parastās dzie-
dāšanas nodarbības nenogur-
stošā diriģenta Zosuspēka va -
dībā, kad atbrīvotās zosis iznāca 
no meža.

Prieka pilni izsaucieni viņas 
sagaidīja. Tikai nabaga Amēlijai 
Tusneldai sagaidītāji veltīja ne -
tīksmes pilnus skatienus.

“Muļķa zoss!” nošņācās kāda 
zosu māte garāmejot. “Apmeties 

eda. “Zosīm vajadzētu dziedā-
šanu atstāt citiem, tāpat – pīlēm. 
Varbūt vairāk nodarboties ar 
ūdenssportu.” 

Nedaudz atpūties, viņš lēnām 
devās atpakaļ uz suņu ciemu, lai 
redzētu, vai Klups ar savu suņu 
varzu jau atgriezies.

Kur apmesties? Nu, protams, 
viesnīcā “Pie jautrā takša”.

“Sveicināts, Makšel, laipni 
lūdzu!” viņu pie durvīm sagaidīja 
viesnīcnieks Virstaksis. “Ceru, ka 
esi šeit ar vilku suņu atļauju?”

Viņš smagi nopūtās.
“Nebēdājies, viesnīcniek,” Mak-

šelis atbildēja. “Labāk pagādā 
man kaut ko brokastīs...”

Virstaksis pacēla purnu.
“Vai ko stingrāku pēc tādas 

satraukuma pilnas nakts?” viņš 
ieteicās. “Parasti viesnīcu ap -
mek lētāji domā, ka no rīta jāieēd 
tikai viegla barība, teiksim, man-
nas biezenis, auzu pārslu putra ar 
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neighbors over a chicken. Fights 
I knew from the American cow-
boy movies and everyone knew 
what a chicken was.  

My mother helped me partici-
pate, no just listen, by talking 
about food. While I’d like to say 
that I listened to stories about 
cheeseburgers, French fries, 
vanilla milk shakes, a burrito or 
taco or a pizza deluxe, the truth 
was I had never heard of these 
things in 1940s DP land, living in 
the small town of Greven. Nor, 
would I ever see them in DP land 
in Germany. 

My hunger was aroused when I 
heard my mother ask my father, 
“Voldi, do you want Spam or 
canned tuna for dinner tonight?”

As a consumer of the routine 
and mundane, day in and day 
out, I could relate to that. I saw 
the food they talked about every 
day. Most meals came out of tins, 
like a tin of sardines or Spam, or 
cans which seemed to be the 
container of choice for most 
everything else. From Apricot 
slices to beans to corn to peaches 
to Yams. We dribbled powdered 
milk in our cups or put Velveeta-
like cheese on our bread. 

While we were reasonably well 
fed, much better than the 
Germans in the big cities who 
were struggling to survive, there 
was nothing fresh, nothing out of 
the backyard vegetable garden, 
in the rations that came from the 
UNRAA/ later the IRO ware-
house. 

SANDRA MILEVSKA

(Turpināts 8. lpp.)

Vera, krustdēls Pēteris (Oto dēls), Rasma (viņa māte) un Voldis 
aptuveni ap 1960. gadu

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. 24)

Even with what our parents 
and grandparents were living 
through, they were a proud peo-
ple who strove to look their best 
on the best occasions. Most of 
them had left their homeland 
with little or nothing beside the 
clothes on their back and a valise 
in one hand. 

A few cigarettes out of the 
monthly DP ration could buy 
enough cloth material to sew a 
pair of pants or a dress. On the 
black market, a pack of cigarettes 
could be good for a new suit, well 
slightly worn out suit. The size 
wasn’t guaranteed. New goods or 
shall we say newly manufactured 
goods were scarce in those first 
years after the war. 

Decked out in my best 
Christmas shirt and prievite (a 
patriotic Latvian tie from Latvian 
history) and surrounded by all 
this Christmas excitement, I 
stared at the audience who stared 
back at me. I struggled for words. 
I might have made it to line four 
before I froze. My deklamacijas 
career, poetry reading, was over. 
I wasn’t good at participating.

WAREHOUSE 
PART TWO

More to my liking was the 
warehouse. Left to myself, I could 
play make-believe, Cowboys and 
Indians, without hundreds of 
eyes staring at me. 

That first bottle of red pop for a 
little kid in DP land in Germany 
was worth the red splotches on 
my clothes, although my mother 
didn’t think so. Neither did I two 
hours later, when I rued the 
spilled, sweet red liquid that had 
gone to waste.

As it turned out, one day I was in 
the warehouse on the right day and 
at the right time. I forgot all about 
playing cowboys and Indians. 

After the warehouse men, 
Latvian DPs including my father, 
and the British truck driver 
unloaded that week’s crates and 
boxes of goods from the truck, 
the Brit called me over. He hand-
ed me what I later learned was 
called a bottle, nothing like I had 
seen before, and said something.  

Probably, “drink,” because my 
father said, “dzeri.”

The strange looking container 
was filled with a deep red colored 
liquid. I eyed it suspiciously. 
What was the red liquid in the 
bottle? Certainly not red…milk? 
Castor Oil? Red castor oil? Being 
a sickly child, I knew castor oil 
only too well. No, this liquid 
wasn’t castor oil. What was it?  

The British truck driver smiled 
and made a drinking motion.

So, I put the bottle, awkward to 
my touch, to my mouth. I tipped 
it, not knowing what I was doing. 
Never having seen a bottle before 
in my life. Red liquid rushed out, 
filled my mouth and kept com-
ing. I gagged and choked send-
ing the red, sticky liquid splatter-
ing over my jacket. Before the 
Brit could help and right the 
bottle, a waterfall of red pop had 
rushed out and covered my 
clothes. That was my first close 
encounter with a staple of 
Western world life, the carbon-
ated, sweet beverage. This one 
was known as red soda pop.

HUNGRY
EYES

At home, food often dominat-
ed the conversation. I didn’t pay 
as much attention when my 
father, who sat on the Greven 

TALE THREE

IZCILS DZEJNIEKS AIZSAULĒ
Modris Miervaldis Mednis

(1930. g. 3. augusts – 2020. g. 9. jūnijs)
Pie latviešu literātūras izsla vē-

tajiem autoriem-vidzemniekiem 
noteikti pieskaitāms nule mūžībā 
aizgājušais Modris Mednis, kaut 
viņa dzeja dzima galvenokārt 
trimdā, ASV lielās ostas Fila-
delfijas apkārtnē. Taču četrpa-
dsmit pirmajos mūža gados, 
Rencēnu pagasta mājās „Skā bu-
mos”, protams, blakus „Saldu-
miem”, bērnībā uzsūktais, ie  krā-
soja visu Medņa turpmāko dzīvi, 
liekot pamatu jau svešos krastos 
izkoptajiem abiem mūža galve-
najiem idejiskajiem virzieniem: 
valodas rotaļām dzejā un dainu 
sniegtajam  valodas lakonismam 
un dzīvesziņai piekoptajā diev-
turībā. Abi šie virzieni, protams, 
saslēdzas vienā lokā, ar kop sau-
cēju – latviska doma, izteikta 
latviešu valodā.

Izdzīvojis klasisku lauka zēna 
bērnību, govis ganot, pēc tam 
uzstrādājoties līdz lauku darbiem 
savu vecāku Herberta Gotfrīda 
un Martas dz. Zaltes saimniecībā, 
Modrim Mednim paveicās augt 
tieši Latvijas ziedu laikā, kad 
Pirmā kaŗa posts un trūcība lielā 

mērā bija pārvarēti un iedzīvotāji 
brīvi attīstīja gan paši sevi, gan 
savu neatkarīgo nacionālo valsti. 
Šajā posmā Mednis dažādos lai-
kos apmeklējis Rencēnu un Sauļu 
pamatskolas. Taču visas tautas 
liktenis skāra arī pusaudžu ve -
cumā iesoļojošo Medni: pirmais 
krievu terrors, vācu okupācija, 
dažiem bēgšana no krieviem, 
okupācija pārējiem. Ar abiem ve -
cākiem un divus gadus jaunāko 
brāli Alfonu Mednis dodas bēgļu 
gaitās un pusaudža gados nonāk 
pēckaŗa sabumbotajā Vācijā.

Dzīvelīgajam jaunietim uztu-
rēšanās Lībekas nometnē un 
Neištates Latviešu ģimnazijas 
ap meklēšana pavēra plašākas 
sabiedrības iespējas. Sastopoties 
ar „dullajiem” klases biedriem, 
vienaudži rīkojuši dzejas sacen-
sības, dēkas, jokus, un ēver ģē lī-
bas. Par mūža draugiem kļūst 
Vitolds Vītols, Verners Krūmiņš 
un vēlāk Losandželosā nonā-
kušais dzejnieks Olafs Stumbrs. 

Seko lielā izbraukšana no 
Vācijas, kuģis uz ASV un zemes 
darbi visai ģimenei Ņudžersijas 

veclatvieša Liepas fermā. Drīz 
pēc ieceļošanas Korejas kaŗa 
laikā Modri iesauc ASV bruņo-
tajos spēkos, kur pirmajā dienesta 
dienā turpat uz vietas piešķīra 

noteikto izdienas laiku, paspējot 
arī kādās kaŗavīru apmācībās 
paslēpot Japānā.

Pēckaŗa latviešu sabiedriskā 
dzīve Filadelfijā sita augstu vilni, 

fijas Latviešu jaunatnes pulciņa 
nodarbībās. Kā topošs literāts, 
Mednis uzņēmās FLJP žurnāla 
Neiemītās takas redaktora pienā-
kumus. Pamats visai šai nodar-
binātībai bija Latvijā daļēji iz  nī-
cinātās sabiedriskās dzīves struk-
tūras pārcelšana uz daudzajiem 
trimdas centriem: draudzes, bied-
rības, pulciņi, svināmo dienu at -
zīmēšana, uz kuŗu fona noritēja 
latviskā sadzīve, kaut maizes 
darba dēļ galvenokārt tikai pa 
nogalēm. 1957. gada 25. maijā 
Modris un Maija svin kāzas, un 
laika gaitā ģimenē dzimst trīs 
bērni: Laila (1958), Vidvuds 
(1959), Laima (1964). 

Omulīgās Medņu ģimenes 
mājās vairāk par pusgadsimtu 
valdījis atvērto durvju princips. 
Tur brīvi pulcējušies jaunie un 
vecie, radi un draugi, kas mek-
lējuši spraigas sarunas par lat-
viešus interesējošiem tematiem. 
Intelektuālas, literāri mūzikālas, 
bohēmiskas, un izcili tautiskas 
šīs mājas ir vienmēr īpaši 
pievilkušas jauno paaudzi.

viņam pavalstniecību. Brālis 
Al fons nedaudz vēlāk pats 
pieteicās ASV jūras spēkos, kur 
dienēja visu karjeru līdz pat pen-
sijai. Modris gan kaŗoja tikai sev 

un toreizējai jauniešu paaudzei 
piederošais Mednis ar nākamo 
līgavu, zvārdenieci Maiju (dz. 
Kārkle), aktīvi piedalījās radošos 
pasākumos, kuŗi ietilpa Fila del-

Portrets Modris Mednis 2012. gada 3. augustā. foto: V Mednis

After I drank the red pop, my 
adventure with the stick of chew-
ing gum the truck driver gave 
me, didn’t go much better. By the 
time my father translated and 
told me to chew the gum, not 
swallow it, it was too late.

judicial council, talked to my 
mother about dealing with DP 
community drunks. Maybe 
because I had no idea what a 
drunk was. My ears perked up 
when the conversation turned 
quiet, so I wouldn’t hear about 
the latest fight between two 
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DZIDRA TROPA,
Deitona/Toledo

(Turpināts no 7. lpp.)

Atgriešanās 
Tikko kā uzlēkušās saules sta-

ros zaigo ūdens ap manām 
kājām, kas manāmi iegrimušas 
dzelteno smilšu pamatnē zem 
ūdens virsmas, ar ritmiski citam 
pēc cita sekojošiem viļņu triecie-
niem no plašā ūdens klaida 
puses, pārgludinot atkal no jauna 
jau tā lēzeno smilšu liedagu. 
Lielāko viļņu  gāzmu skaņas no 
okeana puses brīžiem pārspēj 
samērā niecīgo viļņu ritmiskās 
čalas, liecinot par daudz lielāka, 
nevaldāma spēka klātbūtni tepat 
netālu, viņpus pāris smilšu sēk-
ļiem, kur šī megatonnu enerģija 
atbrīvojas no trakulīgā skrējiena 
krasta virzienā. Palaikam, spalgi 
iekliegdamies, man pārlido At -
lan tijas skaļie kliedzējputni – kai-
jas. Apmetušas loku ap mani, 
nesagaidot parasto labvēlīgo at -
tieksmi pret viņām, it kā negri-
bīgi tās attālinās, viļņu šalku un 
okeana brāzmu skaņu pavadītas. 
Mani putni! Ar tiem daudzkārt 
dzīvē ir nācies pabūt kopā, 
vērojot to brīvo un neatkarīgo 
dzīvesveidu un nodibināt pat 
sava veida saprašanos. Arī spirg-
tais Atlantijas vējš un attālo viļņu 
trieciena dārdi smilšu sēkļos 
šodien ir mani sabiedrotie. Šo 
apstākļu ietekmē atkal šūpojos 
savu izjūtu gammā, domās gan 
par sevi, gan arī par sakarībām, 
kuŗu rezultātā es esmu tā, kas 
esmu, un tai pašā laikā ne vairāk 
kā mazs smilšu graudiņš, plūs-
tošo viļņu straumes nests, kā 
miljoniem citu līdzvērtīgu tādu 
pašu Atlantijas krasta Rietumu 
pusē. Neviļus acis raugās iedo-
mātā, taisnā līnijā austrumu 
pusē, kur debesis saplūst kopā ar 
pelēko ūdens masu pie horizon-
ta. Taisnē, kuŗa savieno dvēseli ar 
Dzimteni, ar Latviju. Lai kādu 
jūru un okeanu straumes, viļņu 
varas mūs kā mazus smilšu 
graudiņus ir svaidījušas, tomēr 

jāatceras, ka sākotnēji nākam no 
kopēja klints gabala. 

Ir tādi sevišķi momenti ikviena 
dzīvē, kad gribam atskatīties uz 
aizgājušo, padarīto, varbūt arī uz 
to, kam būtu bijusi vieta padarīto 
darbu rindā, tomēr kaut kādu 
iemeslu dēļ nav sekmējies tos 
īstenot. Esmu pārliecināta, ka 
visam padarītajam un arī ne  pa-
darītajam ir tomēr dziļas kop-
sakarības, kas kopumā veido 
mūsu individuālos raksturus 

ierasts lasīt dažu mūsu līdz-
gaitnieku veiksmīgi rakstītajās 
autobiografijās.

Atgriešanās pie Baltijas jūras  
Esmu rīdziniece. Pat savā ziņā 
lepna par manu ciešo saistību ar 
šo gadsimtus veco Latvijas un 
visas Baltijas sirdi. Pirmās at  mi-
ņas par manu fizisko eksistenci 
saistās ar plašo, gaišo Jūrmalas 
smilšu liedagu un mierīgo jūras 
viļņu plūsmu, ko pavada daudz-
kārtēja kaiju sasaukšanās virs 

fona. Pārmaiņus starp krīto ša-
jiem ziediem redzu pavīdam 
mammas un vecmāmiņas sejas. 
Šīs ir vienas no manas bērnības 
skaistākajām atmiņām. 

Tomēr drīz vien man un 
maniem vienaudžiem izdzīvot 
bērnības skaistākos sapņus neiz-
devās. Latviju okupēja  Padomju 
Savienības kaŗaspēks, un sākās 
ne tikai latviešu tautas, bet arī 
daudzu citu okupēto tautu cie-
šanas. Maniem vecākiem, kas 

dzīvē ir kaut kas šausminošs. 
Atceros mammas stāstīto par 
viņas centieniem palīdzēt vai-
rākām Rīgas ebrēju ģimenēm 
izsargāties no vāciešu organi-
zētajām tvarstīšanām. Mainoties 
situācijai Otrā pasaules kaŗa 
arēnā, no radio ziņām jutām, ka 
kaŗojošo spēku fronte virzās aiz-
vien tuvāk Rīgai.

Pienāca 1944. gada septembris, 
un mani vecāki pieņēma iz  šķi-
rošo lēmumu par māju un Rīgas 
atstāšanu, dodoties bēgļu gaitās 
līdz ar tūkstošiem tādu pašu 
ģimeņu kā mēs. Apvienojušies ar 
radinieku ģimenēm, Rīgu at  stā-
jām septembŗa beigās ar kuģi 
Gen. Steuben. Kā uzzinājām 
vēlāk no avīžu informācijas ne  -
ilgi pēc ierašanās Vācijā, tad šo 
kuģi vienā no nākamajiem bēgļu 
pārvešanas reisiem Baltijas jūrā  
bija nogremdējusi sabiedroto 
zemūdene. Acu priekšā bieži 
atainojas no attāluma redzamā 
Drēzdenes bombardēšana ar 
lies moto beigu iznākumu. Vienu 
dienu, nepaspējot pat laikus 
noreaģēt uz gaisa uzlidojumu 
trauksmes signāliem, mūs pār-
lidoja sabiedroto bumbvedēji, 
izmetot pārpalikušo nāves kravu 
uz mums, lai gan bija acīm re-
dzams, ka atrodamies bēgļu kon-
centrēšanas vietā. Bumbas sāka 
sprāgt no mums pa labi un kreisi, 
atstājot milzīgas iedobes un 
paralizējot dzirdi. Kā mēs ar 
vecākiem šajā drausmīgajā brīdī 
palikām dzīvi un pat neskarti, to 
es nesaprotu vēl šodien. Starp 
bēgļiem bija daudz ievainoto un 
pat kritušo. 

Bēgļu gaitās cauri Vācijai vēl 
pirms kaŗa beigām uz laiku bijām 
apmetušies mazā vācu pilsētiņā 
Penigā. Šeit, lai ļautu man tur -
pināt pamata izglītību, tiku ie -
kār tota vācu pamatskolā.

(Turpinājums sekos)

dzīves. Uzskatu arī, ka jebkurām 
ciklam, jebkuŗai apritei mūsu 
dzīvēs ir sevišķs moments – tā ir 
atgriešanās. Tās nebūt nav bei-
gas. Tas ir sākums kaut kam jau-
nam, nezināmam, vēl nesastap-
tam. Tas ir turpinājums. Tur pi-
nājums, kas dots no kaut kā 
Augstāka, lai mēs varētu sevi 
garīgi pilnveidot, neatkarīgi no 
atskaites momentiem mūsu 
dzīvē uz Zemes. 

Atskatoties cauri gadiem savā 
dzīvē un tās atsevišķos posmos, 
ir vēlēšanās piestāt un atcerēties 
dažus svarīgākos notikumus, 
kuŗi nebūt nav rindojumi tik 
noteiktā chronoloģiskā secībā, kā 

Pat kad paši īpašnieki jau sen 
vairs tai nepiederēja, taču arvien 
nepiespiesti izdvesa kaut kādu 
netveŗamu pievilkšanas spēku. 

Pa šiem gadu desmitiem 
Modris Mednis turpina no  met-
nes ēverģēlībās sākto dzejas ceļu; 
viņš ietekmējies no angļu valo-
das modernās dzejas strāvo ju-
miem, vienlaicīgi smēlies dziļu 
latviskumu dainās un folklorā un 
ar laiku attīstījis savas izteiksmes 
trāpīgo lakonismu, kuŗa nozīmes 
nodošanai orgāniski iestrādātas 
pašas valodas skaņas. Trimdā un, 
protams,  pašā Latvijā ir ļoti, ļoti 
daudz izcilu dzejnieku. Taču 
momentā atpazīstama, pa gabalu 
tikai dzirdēta, pat vēl neredzēta, 
dzejas pasniegšana pieder tikai 
vienam. Tagad jāsaka: piederēja...

Līdz šim nekad neizpaustā 
incidentā, 1976. gada trimdas 
kaislīgo kultūras sakaru apsau-
kāšanās laikā, šai rindu rakstī-
tājai, kas, būdama  maģistrantūras 
studente, uz laiku atkal dzīvoja 
ģimenes mājās, negaidīti pie  zva-

nīja agrāk Rīgā satiktais Jānis 
Anerauds. Šokējoši, jo tajos te  le-
komunikāciju aizvēstu riskajos 
laikos dārdzības dēļ neviens ar 

ar dzejnieku Jāni Peteru, izrādījās 
tikko ielidojuši ASV un no zila 
gaisa tūlīt pat meklēja nakts-
mājas! Piekritām, žigli tam pa -

IZCILS DZEJNIEKS AIZSAULĒ
Modris Miervaldis Mednis

(1930. g. 3. augusts – 2020. g. 9. jūnijs)
notika nelielas mājas viesības. 

Sarunām sekoja vakara nagla: 
dzejas lasījumi, Peters papriekšu, 
tad, savā neatvairāmajā stilā, 
iesāka Modris, lēni un ar uzsva-
ru: „Mans tēvs bija bu-dzis / 
Viņš audzēja mie-žus un ru-
dzus...” Nelaiķe Dagmāra Vallena 
ierakstīja vakara gaitu kasetē, 
kuŗu varētu tagad iedrošināties 
noklausīties, ja vien nebūtu 
jābaidās, ka 44 gadus vecā lente 
nepārplīst vai neizirst, zaudējot 
savu saturu. Modris Mednis bija 
dziļi nacionāls ne tikai dzejoļos, 
bet arī darbos: tajā pašā gadā viņš 
kopā ar bērniem Lailu un 
Vidvudu un vēl četriem līdz-
gaitniekiem tika aizturēts un 
īslaicīgi ielikts aiz restēm par 
pašiniciātīvu, pie vēstniecības 
Vašingtonā sadedzināt PSRS ka -
rogu. Šis gadījums izskanēja 
starptautiskajā presē, bet lat vie-
šiem šie aktīvisti kļuva par 
„Vašingtonas Septiņiem.”

Latvijas neatkarības atgūšana 
padarīja kultūras sakaru cīņas 

neaktuālas un dziļi ietekmēja 
Modri Medni, tāpat kā visus 
pārējos latviešus, trimdiniekus 
un pašmāju ļaudis. Izdzīvots 
īpašumu atgūšanas laikmets; 
baudīta jauna iedvesma, sme ļo-
ties nepieredzētos piedzīvojumos 
un dzejas avotos; iepazīstināta 
Latvijas publika ar sevi un savu 
dzeju izdevumos, klātienes lasī-
jumos, skolas vizītēs, un tāpat 
vien. Pat mazmeita Imanta 
„atdāvināta” Latvijai, viņa jau 
paspējusi Tēvzemi papildināt 
pati ar savu jauno pēcnācēju.

Lai vieglas smiltis dievturim, 
dzejniekam, mūsu draugam 
Modrim Mednim, kuŗa pelni 
tiks guldīti zemes klēpī pie 
vecākiem un brāļa Ņujorkas štata 
Katskiļu kalnu Tannersvilles 
kapsētas latviešu nodalījumā.

Pusotras minūtes sirreālu paša 
Medņa atskatu uz savu dzīvi 
skatīt šeit:

https://vimeo.com/428342811

Modris Mednis, Valdis Kārklis, Vija Vilde-Mežnora, Ēriks Šmits. 
Filadelfijas jaunatnes pulciņa (FLJP) dibinātāji 1950. gadā

Latviju nesazvanījās, ja nu vie-
nīgi, lai paziņotu par kādu nāves 
gadījumu. Taču Anerauds, kopā 

šam vakaram ataicinājām nelielu 
cilvēku grupu pie sevis, arī Med-
ņus, un neviena nepamanītas 

liedaga pāri manai galvai. Varbūt 
tāpēc arī mana pieķeršanās jūras 
tematikai nāk no maniem pirm-
ajiem iespaidiem vasarās, kuŗas 
kopā ar mammu pavadījām Jūr-
malā. Vēlāk mana pozitīvā saskare 
ar ūdeņiem pārauga  izjūtās par 
daudz ilgstošāku saistību ar šo 
mūžam eksistējošo dabas stichiju.

Nākamā spilgtākā atgriešanās 
manā atmiņā ir saistīta ar Torņa-
kalnu Pārdaugavā, manām dzim-
tajām mājām, vietu un laiku, ko 
pavadīju saulainos bērnības 
gados vecāku īpašumā. Vēl tagad 
atminos ābeļziedu laiku mūsu 
dārzā ar lēni krītošām ābeļu un 
ķiršu ziedlapiņām uz zilo debesu 

bija namsaimnieki, pirmo mas-
veida Sibirijas deportāciju cirvis 
tomēr gāja secen. Taču viņiem 
nācās būt par aculieciniekiem 
komunistu barbariskajām izrīcī-
bām gan uz vietas Rīgā, gan arī 
uz laukiem, jo vasaras daļēji 
pavadījām pie radiem Katlakalnā. 
Pēc neilga laika, sākoties Otrajam 
pasaules kaŗam, piedzīvojām 
nākamo okupāciju, šoreiz vācu 
kaŗaspēks triecientempā ieņēma 
Rīgu, un drīz pēc tam arī visu 
Baltiju. Polītiskā situācija un 
apstākļi bija mainījušies par 180 
gradiem, bet vai ar to ļaužu 
dzīvēs bija mazāk pārdzīvojumu 
un ciešanu? Kaŗš ikviena cilvēka 
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Par pieminekļiem, 
jauno koncertzāli un 

Nākotnes namu
No architektūras doktora Jāņa Lejnieka intervijas 

nedēļrakstā “Sestdiena”

Katrs režīms cenšas novākt ie  priek-
šē jo laiku pierādījumus. Vācieši 19. 

gad simta beigās – 20. gadsimta 
sākumā uzstādīja “Zelta 
bruņinieku”, bīs ka pu Albertu un 
ko tik vēl ne, pa  domju vara  
lielāko daļu no tiem  40. gadu 
beigās novāca (Herdera pie-

minekli izvilka un nolika at  pakaļ 
1959. gadā par godu Aust rum-

vācijas līdeŗa  Valtera Ulbrich ta 
vizītei.)

Ja režīma pieminekļus nenovāc varas maiņas 
laikā, vēlāk to izdarīt ir diezgan bez cerīgi. Piemēram, Uzvaras 
monumentu varēja novākt 90. gadu sākumā, bet, ja tagad man 
jautātu, vai iespējams nojaut, es teiktu: par vēlu. Amerikā vai 
Anglijas vidienē tagad pieminekļu gāšana ir huliganisma akcija, 
bet var jau būt arī tā, ka ar laiku elektorāta sastāvs tur mainās un 
demokratiski ievēl mērus, kuŗiem šie pie minekļi simbolizē tikai 
verdzību vai vergturu radīto kultūru, tātad nogāžami. (..)

 16 gadus nevarēja atrast koncertzālei vietu un pēkšņi 33 
stundās atrada?

 Parādījās nauda. Būvniecībā naudai ir liela nozīme, tā, atvaino, 
nav gleznošana vai sacerēšana, tās ir miljonu investīcijas. (..) Es 
kopā ar architektiem Juri Dambi un Andri Rozi pirms gadiem 
piecpadsmit taisīju Rīgas vēsturiskā centra analizi. Tas gabals 
Elizabetes ielā 2, kur tagad būvēs koncertzāli, ir pulka lielāks par 
AB dambi. Tā vieta nav slikta. Problēma tā, ka tur ir ēka, kas līdz 
šim nevienam nekādas negatīvas emocijas neizraisīja., izņemot 
polītiskās. Jā, biroju ēka parkā, tas nav labs stils, bet Rietumeiropa 
ir pilna šādu ēku, kuŗas visvarenas globālas kompanijas ir ielikušas 
zaļos laukumiņos. Bagāts dara, kā grib. (..)

Man gribētos pierādījumus, ka nauda būs ne tikai nojaukšanai 
un projekta izstrādei, bet arī uzbūvēšanai. Par nojaukšanu būv-
kom panijas jau berzē rokas, nojaukšana ir patīkams darbs. Negri-
bētos, lai notiek tā, kā noticis ar Sporta pili, kuŗu nojauca, igauņu 
investors sola būvēt mājas, bet nekas nenotiek. 

Pieļauju, ka tagad saņemšu braņas  no kollēgām, kas uzstājas 
pret nojaukšanu, bet pasaulē ir pilns ar skaistām modernisma 
mājām, un visā pasaulē tās novāc, lai būvētu kaut ko jaunu. (..)

 Architektu vidū asas diskusijas bija par Okupācijas mūzeja 
pārbūvi.

 Piekrītu uzskatam, ka, lai ēku. kas daudzu atmiņā ir sarkano 
Strēlnieku  mūzejs, varētu saukt par Okupācijas mūzeju, tā bija jā -
pārzīmolo. To nodrošina Gunāra Birkerta projekts un Kristapa 
Ģelža sarkanā siena paralēli Grēcinieku ielai. 

Ko ar Strēlnieku pieminekli darīt? Gāzt nost?
Lai viņi tur stāv ar visām sarkanajām zvaigznēm. Viņi ir tā 

ansambļa sastāvdaļa.             

***
Apstiprināts Latvijas 

Nacionālais attīstības plāns 
2021. – 2027. gadam 

“Nacionālais attīstības plāns ir 
kā mozaīka, kas atspoguļo visas 
Latvijas sabiedrības izpratni par 
to, kas ir svarīgs mūsu valsts at  tīs tī-
bai, un tas ir demokratiska kom-
promisa rezultāts. Iepriekšējā plā-
nošanas perioda pieredze liecina, 
ka Nacionālais attīstības plāns ir 
nepārtraukts process, kuŗam bal-
sojums Saeimā ir drīzāk starta šā -
viens, nekā noslēdzošais posms. 
Saeimas lēmumā pausts Saeimas 
viedoklis par Nacionālo attīstības 
plānu un nepieciešamo rīcību un 
investīcijām Covid-19 izraisītās 
krizes pārvarēšanā. Īpaša uzma-
nība veltīta veselības aprūpes jo -
mai, tautsaimniecības atjauno ša-
nai, un reģionālai attīstībai,” sacīja 
par Nacionālā attīstības plāna vir-
zību Saeimā atbildīgās Ilgtspējīgas 
attīstības komisijas priekšsēdis 
Vjačeslavs Dombrovskis.

Saeimas lēmumā uzsvērts, ka    
ar 2021. gadu Latvijā un Eiropas 
Savienībā (ES) sākas jauns vidēja 
termiņa plānošanas periods un 
Latvijai ir nepieciešams skaidrs, 
izsvērts, labi pamatots un uz sa -
biedrības dzīves kvalitātes uzlabo-
šanu vērsts valsts attīstības redzē-
jums, kura īstenošanā nākamajos 
septiņos gados tiks ieguldīti ie - 
vē rojami ES un valsts budžeta lī -
dz ek ļi.

*
Saeima 2. jūlijā galīgajā lasījumā 

pieņēma Starptautisko skolu li -
kumu. Likums nodrošinās vispā-
rējās izglītības pieejamību ārvalstu 
un starptautisko organizāciju no -
darbināto personu bērniem, tādē-
jādi veicinot starptautisko sadar-
bī bu jautājumos, kas saistīti ar iz -
glītību.

***
Valdības lēmums par 

koncertzāli ir svarīgs signāls 
visai sabiedrībai

Valdības lēmums attīstīt akus-
tiskās koncertzāles projektu terri-
torijā Kronvalda parkā, kur atro-
das bijušās Latvijas Komūnistiskās 
partijas Centrālās komitejas ēka, ir 
svarīgs polītisks lēmums, “kuŗš 
tagad profesionāli jāinterpretē,” 
Latvijas Radio raidījumā uzsvēra 
Kultūras ministrijas padomnieks, 
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskolas RISEBA Architektūras 
un dizaina nodaļas vadītājs, archi-
tekts Jānis Dripe. Jautājums, vai 
pieņemami akustiskās koncert-
zāles projektu attīstīt, nojaucot 
ēku Elizabetes ielā 2, kur padomju 
laikā mitinājās kompartija, bet 
tagad izvietoti biroji, ir sašķēlis arī 
architektu rindas. Lai arī domas 
dalās par ēkas kultūrvēsturisko 
nozīmi, tomēr lielākie iebildumi ir 
par veidu, kā valdība izlēma jau-
tājumu par koncertzāles vietu.

Jānis Dripe

Jānis Dripe uzsvēra, ka steiga 
būtisku lēmumu pieņemšanā ne -
kad nav vēlama, taču var saprast 
kultūras ministra Naura Puntuļa 
(Nacionālā apvienība) vēlmi iz -
šķir ties ātri. “Jo šis nosacītais nau-
das dalījums gan bija steidzīgs,    
un kultūra tur pieteica savas pre-
tenzijas. Man šķiet – pamatoti pie-
teica,” atzīmēja Dripe, uzsverot, ka 
“tālākam procesam ir jābūt jēg-
pilnam un sabiedrībā izdis kutē-
tam.

***
Par adreses deklarēšanu Latvijā

Saeima 17. jūnijā galīgajā lasī ju-
mā pieņēma grozījumus Dzī ves-
vietas deklarēšanas likumā, nosa-
kot, ka Latvijas valstspiederīgie, 
kuŗi dzīvo ārvalstīs, papildu savai 
dzīvesvietas adresei ārvalstīs varēs 
norādīt arī adresi Latvijā. Minētais 
likums attiecas tikai uz tām per-
sonām, kuŗu dzīvesvieta ir Latvijā. 

Likumā tagad noteikts, ka per-
sona, kuŗai ir deklarētā dzīvesvieta 
Latvijā, var norādīt tikai vienu pa -
pildu adresi, ko varēs norādīt ne 
tikai Latvijā, kā tas ir tagad, bet 
varēs norādīt papildu adresi arī 
ārvalstī, kā arī to mainīt vai izbeigt.

Tāpat atļauts personai, kuŗai ir 
norādīta adrese ārvalstī, norādīt 
vienu papildu adresi vai nu Latvijā 
vai ārvalstī, kā arī to mainīt vai 
izbeigt. Tādējādi varēs izveidoties 
situācija, ka gan personas pama-
tadrese, gan papildu adrese būs 
ārvalstīs.

***
Dalās pieredzē 

ar Īrijas kollēgām
Gatavojoties tūrisma sezonas 

atkal atvēršanai, kuŗa šogad vīrusa 
trauksmes dēļ, tika pārtraukta visā 
pasaulē, Īrijas galvaspilsētā Dubli-
nā, tai skaitā Dublinas vecpilsētā 
(Temple Bar), tiek atvērtas restorā-
nu un kafejnīcu āra terases. Lai 
šim atbildīgajam solim sagatavo-
tos, Dublinas vecpilsētas organi zā-
cija Temple Bar Company (TBC), 
kuŗa ir Dublinas domes sadarbības 
partneris un atbildīgā iestāde par 
visu notiekošo Dublinas vecpil sē-
tā, tai skaitā par viesnīcu, bāru, tū -
risma centru, kafejnīcu un res to-
rānu labo sadarbību un labklājību, 
tikās ar Latvijas restorānu bied-
rības prezidentu un Rīgas Tūrisma 
attīstības biroja vadītāju Jāni Jenzi.

***
Latvija pievienojas 

Eiropas Kosmosa aģentūrai
Latvijas pievienošanās Eiropas 

Kosmosa aģentūrai (EKA) asociē-
tās dalībvalsts statusā apliecina 
gan Latvijas zinātnes un pētniecī-
bas, gan uzņēmēju gatavību daudz 
kvalitatīvākām sadarbības iespē-
jām, un tas ir ceļš uz aizvien pla-
šāku augstas pievienotās vērtības 
produktu radīšanu un valsts eko-
nomisko izaugsmi, preses konfe-
rencē pirms līguma parak stīšanas 
sacīja izglītības un zinā t nes mi -
nistre Ilga Šuplinska.

Ministre norādīja, ka augsto 
technoloģiju sektora attīstība ir vis-
tiešākajā veidā saistīta ar sabied rī-
bas izglītošanu, un tā sākas jau 
skolas solā. Tādēļ jaunā kompe-
tenču pieeja veicinās izpratni par 
darbu ar datiem un to savstarpē - 
ju salāgošanu. “Lai arī varbūt to 
ikdienā neapzināmies, ikviens no 
mums jau šobrīd izmanto kos-
mosā iegūtos datus, un turpmāk 
tas būs iespējams daudzveidīgāk 

un mērķtiecīgāk,” sacīja I. Šuplin-
ska.

***
Kultūras ministrs tiekas

 ar ēkas Elizabetes 2 
architektu tuviniekiem

3. jūlijā kultūras ministrs Nauris 
Puntulis tikās ar ēkas Elizabetes 
ielā 2 architektu tuviniekiem, lai 
pār ru nātu ieceri būvēt nacionālo 
kon certzāli izvēlētajā lokācijā. “Ne    -
rau goties uz atšķirīgiem viedok-
ļiem, dialogs ar architektu Jāņa 
Vilciņa un Alfona Ūdra tuvinie-
kiem bija konstruktīvs, atklāts un 
cieņpilns. Skaidrs, ka modernisma 
architek tūras mantojums Latvijā 
ir no  pietni jāpēta un jādokumen-
tē, kas nenozīmē, ka viss šis man-
tojums ir jāsaglabā fiziski par 
katru cenu, taču dokumentēšana 
un apzinā š a na jāveic, pielietojot 
visas 21. gad simta technoloģiskās 
iespējas. Turp mākais process no -
tiks ciešā sazobē ar visām iesaistī-
tajām pu  sēm – architektiem, aina-
vu architektiem, pilsētplānotājiem 
u. c., organizējot dažāda formāta 
izpē tes, plenēru, kuŗu rezultātiem 
jākļūst par architektu konkursa 
pamatu. Un konkursā tā jau būs 
architektu izšķiršanās – saglabāt, 
daļēji saglabāt vai nojaukt šo ēku. 
Mums visiem lielisks piemērs ir 
analogs koncertzāles konkurss 
Viļ ņā. Sarunā esam vienojušies, ka 
nepieciešams izveidot sabiedrisko 
padomi, kas vēros un vērtēs pro-
cesa gaitu,” atzīmē Nauris Puntulis. 
“Tiekoties ar ministru, saņēmām 
apsolījumu, ka pirms jebkādu dar-
bu uzsākšanas, vispirms tiks veik-
ta vispusīga administrātīvās ēkas 
Elizabetes ielā 2 novērtēšana, lai 
precīzi zinātu tās gan kultūr vēs-
turisko, gan materiālo vērtību, kā 
arī architektu ģimeņu pārstāv - 
jiem būs iespēja piedalīties īpaši 
veidotā sabiedriskajā uzraudzības 
padomē, lai nodrošinātu atklātību 
pret sabiedrību par turpmāk pie-
ņemtajiem lēmumiem,” saka ar -
chitekta J. Vilciņa mazmeita Rūta 
Grikmane, piebilstot, ka projekta 
autoru radinieki turpinās skru-
pulozi sekot līdzi pieņemtajiem 
lēmumiem un turpmākajām dar-
bībām.

***
NEPLP Latvijā aizliedz 

Kremļa ietekmīgāko 
propagandas kanālu

Nacionālā elektronisko plašsazi-
ņas līdzekļu padome (NEPLP), 
ievērojot Eiropas Savienības (ES) 
Padomes noteiktās sankcijas, no -
lē musi aizliegt Latvijā izplatīt sep-
ti ņas RT (iepriekš zināms kā 
Russia Today) grupas program-
mas, kas Latvijas drošības iestāžu 
vērtējumā ir ietekmīgākie Krie-
vijas propagandas kanāli Rie tu-
mos.

***
Pie Saeimas deputātes 

Dagmāras Beitneres Le Gallas  
ciemojās Kuldīgas Centra vidus-
skolas 12. klases skolnieks Oto 
Brantevics. Viņš ieguvis godalgo -
tu vietu Publisko tiesību institūta 
rīkotā eseju konkursā, saņemot 
iespēju tikties ar paša izvēlētu po -
lītiķi. Oto sabiedrībā plašāk pazīs-
tams kā galvenās lomas atveido-
tājs filmā “Dvēseļu putenis”. 

Kopīgi ar deputāti pārrunātas 
ne tikai filmas tapšanas process, 
bet arī dažādi ar vēsturi un polīti-
ku saistīti jautājumi. Beitnere Le 
Galla izjutusi  patiesu prieku, ka 

Latvijā ir tik gudri un talantīgi 
jaunieši. Saeimas deputāte patei-
cās  Oto par apciemojumu un in -
teresanto sarunu. 

***
Armija pārtrauks patrulēt uz 

valsts austrumu robežas
Valdība iepriekš bija  apstipri nā-

jusi rīkojuma projektu par armijas 
atbalsta sniegšanas pagarinājumu 
Valsts robežsardzei līdz 9. jūlijam, 
pamatojoties uz vērtējumu par 
epidemioloģisko situāciju Krie -

vijā un Baltkrievijā, kā arī veikto 
risku analīzi un informāciju par 
nelegālās imigrācijas straujo pie-
augumu pēc ārkārtējās situācijas 
termiņa beigām. Ik dienu uz ro -
bežas ar Krieviju un Baltkrieviju 
atbalsta sniegšanā bija  iesaistīti 60 
karavīru un zemessargu, kā arī 
līdz 15 transportlīdzekļu. 

Tagad nolemts, ka Latvijas ar -
mija pēc 9. jūlija vairs neplānos 
turpināt kopā ar robežsargiem 
piedalīties patruļās uz valsts aust-
rumu robežas, pastāstīja aizsardzī-
bas ministrs Artis Pabriks (AP). 

Saeimas deputāte Dagmāra 
Beit nere Le Galla sarunā ar Oto 
Brantevicu

Artis Pabriks
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) un Latvijas publisko biblio-
tēku sniegtie pakalpojumi (to - 
starp apmeklējuma iespējas) da -
žādu vīrusa ierobežojumu dēļ    
būs pieejami ierobežotā apjomā. 
Kopš 12. marta, kad Latvijā tika 
izsludināta ārkārtējā situācija, līdz 
šim brīdim bibliotēku pakalpo-
jumi galvenokārt tiek sniegti elek-
troniskā formātā – piedāvājumā   
ir gan digitālās kollekcijas, gan 
datubazes, gan attālinātas konsul-
tācijas, kā arī lekciju, diskusiju, 
konferenču un citu notikumu 
audio un video ieraksti. Īpašu ie -
vērību guvušas periodisko izdevu-
mu un grāmatu digitālās kollekci-
jas, tostarp Nacionālās enciklo pē-
dijas vietne enciklopedija.lv, pie-
dzī vojot apmeklētāju skaita pieau-
gumu no trim līdz pat astoņām 
reizēm vairāk nekā ikdienā pirms 
gada.

***
Apmeklētāju skaits kultūras 

pasākumos
Laika posmā no 1. līdz 31. jū -

lijam telpās ar kopējo publisko 
platību līdz 1000 m² pasākuma 
ap  meklētāju skaits joprojām ne -
drīkst pārsniegt 100 personas, 
ta ču telpās, kuŗu platība ir lielāka 
par 1000 m², drīkst pulcēties 500 
cilvēku, ievērojot nosacījumu vie-
nai personai nodrošināt ne mazāk 
kā 4m². Savukārt ārpus telpām no -
tiekošos pasākumus drīkst vien-
laicīgi apmeklēt 1000 personas 
līdzšinējo 300 vietā, ievērojot 2 
metru distanci

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

***
Jauns izdevums par Latvijas 

Nacionālo bibliotēku
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) Atbalsta biedrība sadarbībā 
ar LNB klajā laidusi divus izdevu-
mus latviešu un angļu valodā par 
Latvijas Nacionālo bibliotēku – 
“Nākotnei izlasāmi. Latvijas Na -
cionālā bibliotēka” un The Castle 
of Light. National Library of Latvia, 
informē LNB Atbalsta biedrībā.

“Nākotnei izlasāmi” un The 
Castle of Light ir pirmie izdevumi 
par LNB, kas vienkopus ļauj ie -
pazīt visas bibliotēkas dimensijas, 
tās daudzfunkcionālo raksturu un 
ūnikālitāti. Bibliotēka atspoguļota 
kā vieta, kur mijiedarbojas krā-
jums un arhitektūra, zinātne un 
radošas norises, technoloģijas un 
personības izaugsme, bibliotēka ir 
gan kultūrmantojuma glabātāja, 
gan urbāna skeitošanas vieta. Iz -
devuma latviešu versijas autors ir 
Edžus Vējiņš, angļu teksta autore – 
Ieva Stare, abu izdevumu māksli-
niece – Daiga Brinkmane.

***
Digitālizētie laikraksti 

un grāmatas LNB  
Latvijas Nacionālās digitālās 

bibliotēkas kollekcijas Periodika.lv 
un Grāmatu portāls turpinās būt 
brīvā piekļuvē līdz brīdim, kamēr 

Aleksandrs Gapoņenko, kā arī 
Saeimas deputāts Armands Krau-
ze (Zaļo un Zemnieku savienība).

***
Latvietis sajūsmināja 

Eltonu Džonu
11. jūnijā britu mūziķis Eltons 

Džons vietnē Instagram publis-
koja video, kuŗā latviešu vijolnieks 
Roberts Balanas vijoles izpildī-
jumā spēlē dziesmas I’m Still Stan-
ding kaverversiju.

Roberts skaidro, ka video tapa 
maija sākumā un šo skaņdarbu 
bija iecerējis atskaņot Karaliskās 
mūzikas akadēmijas Reģenta pa -
sākumā kā pārsteigumu pašam 
Eltonam Džonam un pārējiem 
viesiem. Lai arī pasākums vīusa 
dēļ tika atcelts, Roberta video tika 
pamanīts.

***
Universitātes apvienosies 

konsorcijā
Lai saglabātu universitātes sta-

tusu, noslēgs sadarbības līgumu 
starp Liepājas, Daugavpils un Lat-
vijas Lauksaimniecības univer si-
tāti, kas paredz apvienošanu. Šīm 
augstākās izglītības iestādēm būs 
jāizveido plāns, kā ne tikai kop-
lietot pieejamos resursus, bet arī, 
kā integrēt savas studiju program-
mas citā universitātē. Savukārt 
Lat vijas Rektoru padome uzsver, 
ka pats galvenais, izveidojot kon-
sorciju, šim izglītības iestādēm ir 
nepazaudēt savu individuālitāti.

***
Marina Rebeka dzied 

Traviatā Madridē
Pirmā Latvijas dīva, kura ir at -

griezusies uz skatuves gandrīz pēc 
četru mēnešu pauzes, ir so  prāns 
Marina Rebeka.

Viņa atveido savu kroņa lomu – 
Violetu Valerī – Madrides Teatro 
Real teatrālizētajā Traviatas kon-
certiestudējumā, kas tapis atbilsto-
ši stingrajiem sociālās distancē-
šanās noteikumiem. Teatro Real   
ir viens no pirmajiem lielajiem 
oper namiem pasaulē, kas, atgrie-
žoties dzīvē pēc karantīnas, jau no 
1. jūlija iepriecina publiku nevis   
ar koncertiem, bet kaut ko maksi-
māli pietuvinātu teatrālam pie-
dzīvojumam. Madridē tapusī Tra-
viata ir kaut kas starp izrādi un 
koncertversiju. Režisors Leo Kas-
taldi ir nācis klajā ar oriģinālu 
koncepciju, kas atbilst pandēmijas 
perioda prasībām. Violeta nevarēs 
nomirt Alfredo apskāvienos, bet 
emocionāli psīcholoģisko distanci 
palīdzēs pārvarēt mūzika – mīl-
nie ku pāri satuvinās Verdi radītā 
spriedze un skaņā uzburtās spē-
cīgās jūtas.

ka 60% ir tādi, kas iesaistās dia-
sporas dzīvē, bet tikai puse no 
šiem 60% iesaistās klātienes pasā-
kumos. Lielākajai daļai iesaiste ir 
saistīta ar grupām vietnē Facebook, 
reālajā dzīvē viņi īsti šajās aktī-
vitātēs neiesaistās

***
Latviešu nedienas ar vārdu 
atveidošanu Lielbritanijā

Angļu valodā rakstītie burti tiek 
izrunāti pavisam citādāk nekā lat-
viešu valodā, piemēram, “i” lasa 
kā “ai”, “c” būs “k”, “j’ – “džei”. Viss 
ir labi, kamēr briti netiek pie lat-
viešu vārdu rakstīšanas un burto-
šanas. Latvieši Apvienotajā Kara-
listē jau samierinājušies, ka jā  at-
saucas uz dažādām sava vārda 
ver sijām, arī tādām, ko neatpazīst, 
taču brīžiem sanāk izcili pār pra-
tumi. Anglijā Zane ir vīriešu vārds. 
Daudzi tradicionāli latviešu vārdi 
britiem izskatās un skan nepa -
rasti, tādēļ Uģiem jāsamierinās, ka 
tiek dēvēti par Jūdžī, bet Ineses par 
Aines vai Inīsis. Dažkārt no Sar-
mītes sanāk Sāra, no Nanijas – 
Nindža. Baiba mēdz būt Babija, 
Biba, Beibī, Babra, Bārbija un pat 
Bīber. Jāņa vietā nereti gaida 
sievie ti, bet Zane ir vīriešu vārds.

***
Ziņas īsumā

• Brīvprātīgo kontaktu fiksēša-
nas lietotni Apturi Covid līdz šim 
lejupielādējuši apmēram 80 000 
cil vēku, no viņiem apmēram puse – 
jau pirmajā lietotnes darbības 
nedēļā. Uz 5. jūliju  Latvijā bija 
veikti 1185 Covid-19 testi un re -
ģistrēts viens jauns saslimšanas 
ga  dījums, taču valstī kopumā no 
slimības izveseļojušies 1000 cil-
vēki, liecina Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) apko-
potā informācija.

• Jūlijā Latvijas kontingents uz -
sāk sešu mēnešu dežūru Vācijas 
vadītajā Eiropas Savienības (ES) 
Kaujas grupā, kuŗā piedalās arī 
Austrija, Čechija, Chorvatija, Īrija, 
Nīderlande, Somija un Zviedrija. 
ES Kaujas grupā Latviju pārstāv 
deviņi zemessargi, kas integrēti 
Vācijas Bruņoto spēku vienībā 
taktisko uzdevumu izpildei.

• No 29. jūnija līdz 3. jūlijam 
Valsts robežsardzes kolledžas ang-
ļu valodas pasniedzēji sadarbībā 
ar kollēgām no Lietuvas Repub-
likas Robežsargu skolas Valsts 
robežsardzes kolledžā organizēja 
angļu valodas profesionālās ter-
minoloģijas kursus Latvijas un 
Lietuvas robežsardzes dienestu 
amatpersonām.

• Latvijā novērota jauna putnu 
suga – dzeltenais gārnis, vēsta 
portāls latvijasputni.lv. Gārni pir-
mais pamanījis putnu vērotājs 
Andris Erts un nofotografējis or -
nitologs Gaidis Grandāns. Dzelte-
nais gārnis redzēts 1. jūlijā Dau-
gavā pie Daugavpils.

• Eiropas Demokratisko vēlē-
šanu platforma izveidojusi jaunu 
datubazi, kas mēģina identificēt 
“viltus” vēlēšanu novērotājus. 
Lat vijā ir pieci, iespējams, “neob-
jektīvie novērotāji” – pašreizējā 
Ei  ropas Parlamenta deputāte Tat-
jana Ždanoka (Latvijas Krievu sa -
vienība), bijušie Eiropas Parla-
menta deputāti Miroslavs Mitro-
fanovs (Latvijas Krievu savienība) 
un Andrejs Mamikins (iepriekš 
Saskaņa), prokremliskais aktīvists 

Viņš norādīja, ka patlaban si -
tuācija nav tik sarežģīta, lai zemes-
sargi turpinātu piedalīties valsts 
austrumu robežas uzraudzībā. Tā -
pat jāņem vērā, ka zemessargi nav 
profesionālā dienesta kaŗavīri un 
viņiem ikdienā jāpelna iztika savās 
civīlajās profesijās, teica Pabriks. 
“Ja nākotnē pasliktināsies situā-
cija, tad noteikti iesaistīsimies,” 
piebilda ministrs.

*
6. jūlijā, aizsardzības ministrs 

Artis Pabriks ASV aizsardzības 
atašejai Latvijā pulkvežleitnantei 
Aleksandrai Nīlsenai (Alexandra 
K. Nielsen) pasniedza aizsardzības 
ministra apbalvojumu “Atzinības 
Goda zīme”. Tā ir pateicība par 
ieguldījumu Latvijas aizsardzības 
spēju attīstībā. Apbalvošanas cere-
monijā piedalījās arī Nacionālo 
bruņoto spēku komandieris ģe  ne-
rālleitnants Leonīds Kalniņš.

***
Diasporas dzīvē iesaistās 
aptuveni divas trešdaļas 

ārzemju latviešu
Diasporas aktīvitātēs iesaistās 

apmēram divas trešdaļas ārzemēs 
dzīvojošo latviešu, secināts Lat vi-
jas Universitātes un Ārlietu mini - 
s t rijas pētījumā. Visvairāk iesaistās 
komūnicējot internetā, piemēram, 
Facebook grupās. Savukārt tikai 
viena trešdaļa iesaistās klātienes 
pasākumos. Būtu jādomā par to, 
kā iesaistīt pēc iespējas vairāk ār -
zemju latviešu, tā pirmdien, 6. jū -
lijā, sprieda Ārlietu ministrijas 
rīkotajā diskusijā. Ārzemēs dzīvo 
aptuveni pusmiljons esošo vai bi -
jušo Latvijas valstspiederīgo, se -
cināts pētījumā. Precīzus datus 
par diasporas lielumu un sadalī-
jumu pa valstīm gan iegūt ļoti 
grūti. Tomēr uzskatāms, ka lielā -
kā daļa dzīvo Eiropas Savienības 
valstīs. Profesors Michails Hazans 
stāstīja, ka sagaidāms, ka diaspora 
tikai augs.

Michails Hazans

“Tā augs ne tikai tāpēc, ka cilvēki 
aizbrauks no Latvijas, bet tāpēc, ka 
tur ir dabiskais pieaugums. Dia-
spora pārsvarā ir jauna, ja mēs 
nerunājam par ASV. Pārsvarā tā ir 
jauna kopiena, un dzimstība tur    
ir augstāka nekā mirstība. Tāpēc 
dia  spora augs uz šī rēķina. Un 
cilvēki turpinās aizbraukt ne tik 
lielā skaitā. Jaunākie dati rādīja 
aptuveni 5% diasporas pieaugu-
mu Ziemeļu valstīs no 2019. gada 
sākuma uz 2020. gada sākumu,” 
norādīja Hazans. Daļa no izbrau-
kušajiem, protams, atgriežas. No 
2013. gada līdz 2016. gadam uz 
Latviju reemigrēja 17 000 Latvijas 
valstspiederīgo. Visaptverošus da -
tus par reemigrantu kopienu Lat-
vijā gan iegūt nevarēja. Pētījumā 
tika aptaujāti vairāki tūkstoši ārze-
mēs dzīvojošu latviešu un secināts, 

KANADA. 30. jūnijā vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums par no   -
zīmīgo ieguldījumu un atbalstu 
Latvijas-Kanadas attiecību stip ri-
nāšanā pasniedza Atzinības rak-
stu Otavas latviešu evaņģeliski 
lute riskās Miera draudzes Dāmu 
komitejas loceklei Mārai Ponei, 
no  rādot, ka varējis vienmēr rēķi-
nāties ar viņas atbalstu un palīdzību, kas tik svarīgi, reālizējot kopējas 
ieceres, īpaši svinot Latvijas Repub likas gadadienas. Māra Pone pa -
teicās par augsto novērtējumu un izteica paldies vēstniekam Kār lim 
Eichenbaumam un dzīvesbiedrei Inārai Eichen baumai “par lielo 
darbu Otavas latviešu kopienas labā”.

VĀCIJA. Latvijas vēstniecība Vācijā ir izveidojusi Latvijas kul-
tūras aktuālitāšu portālu vācu valodā lettland-kultur. de, kur pieeja-
ma aktuālā informācija par Latvijas kultūras norisēm Vācijā, infor-
mēja vēstniecībās pārstāvis Kaspars Adijāns. Viņš arī norādīja, ka 
Latvijas vēstniecība Berlīnē uztur saites ar latviešu māksliniekiem 
Vācijā un rēgulāri sadarbojas dažādos pasākumu formātos, infor-
mējot par šiem notikumiem vēstniecības sociālo tīklu profilos. “No -
zīmīgu lomu šajā darbā ieņem arī Vācijas institūciju un partneŗu 
iesaiste gan federālajā, gan reģionālajā līmenī un arī innovatīvu pa -
sākumu īstenošana. Tagad šīm aktīvitātēm pievienojas pārskatāms 
kultūras notikumu portāls vācu valodā,” pauda Adijāns. Viņš uzsvēra, 
ka Latvijas kultūras pārstāvji aizvadīto gadu laikā Vācijā guvuši vērā 
ņemamus panākumus. Diriģenti Andris Nelsons un Ainārs Rubiķis, 
operdziedātāja Elīna Garanča, ērģelniece Iveta Apkalna, Valsts aka-
dēmiskais koris Latvija un citi ir kļuvuši par neatņemamu sastāvdaļu 
Vācijas kultūras dzīvē. Savukārt Latvijas literātūra, filmas, māksla, 
dizains un arī dažādi jauni pasākumi gūst arvien lielākus panākumus 
Vācijā. Jaunizveidotais portāls ļaus vācu auditorijai gūt plašāku ieska-
tu Latvijas kultūras dzīvē un pārskatāmi uzzināt par nozīmīgākajiem 
latviešu mākslinieku pasākumiem Vācijā.

ĒĢIPTE. 1. jūlijā Latvijas vēstnieks Ilmārs Breidaks iesniedza 
akreditācijas vēstuli Ēģiptes Arābu Republikas prezidentam Abdul-
fatāham Alsīsī (Abdel Fattah al-Sisi). Ceremonijā piedalījās arī Ēģip-
tes ārlietu ministrs Sāmihs Šukrī (Sameh Shoukry).Vēstnieks augstu 
novērtēja iespēju strādāt Ēģiptē un veicināt abu valstu sadarbību. 
Latvijas un Ēģiptes divpusējās attiecības ir labas un draudzīgas. Norit 
aktīvs polītiskais dialogs un sadarbība starptautiskajās organizācijās.
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Latvijas Satversmes tiesa 25. jū -
nijā lēmusi, ka pašreizējais valstī 
noteiktais garantētā minimālā ie -
nākuma līmenis, kas ir 64 eiro (71 
ASV dolari) mēnesī, neatbilst Sa -
tversmei. Konkrētāk – Satversmes 
1. un 109. pantiem. 1. pants skan: 
“Latvija ir neatkarīga demokra-
tiska republika”, bet 109. pants: 
“Ikvienam ir tiesības uz sociālo 
nodrošinājumu vecuma, darb ne-
spē jas, bezdarba un citos likumā 
noteiktajos gadījumos”. Atsauco-
ties uz pašu Satversmi un ANO 
Vispārējo cilvēktiesību deklarā-
ciju, šīs lietas pieteikumu Satver - 
s mes tiesā bija iesniedzis tiesīb-
sargs Juris Jansons. Garantētais mi -
  nimālais ienākums – tas ir pa  balsts 
trūcīgām personām, ko izmaksā 
pašvaldība. Personas ienāku -
miem, ja tādi ir, kopā ar pabalstiem 
jāsasniedz vismaz šis minimālais 
ienākumu līmenis. 2020. gadā ga -
rantētā minimālā ienākuma pa -
balstu Latvijā saņem aptuveni 24 
tūkstoši cilvēku, tātad nedaudz 
vairāk kā 1 % iedzīvotāju. Pasaules 
Bankas patlaban atzītais absolūtās 
nabadzības slieksnis ir 1, 9 ASV 
dolari jeb 1, 67 eiro dienā uz cil-
vēka. Mēnesī – 50 eiro, tātad tikai 
nedaudz zem Latvijas valsts no -
teiktā garantētā iztikas minimuma 
– 64 eiro. Tiesībsargs un tagad arī 
Satversmes tiesa uzskata, ka šis 
pabalsts ir pārāk mazs pārtikas, 

Divi eiro dienā
mājokļa un citu cilvēka pamatva-
jadzību nodrošināšanai. Lai to 
apzinātos, gan nav jābūt apveltī -
tam ar īpašu iejūtību. Un vai maz 
iespējams iztikt ar diviem eiro 
dienā? Aizvadītajā gadā savdabīgu 
eksperimentu veica Ķekavas no -
vada domes deputāts Gatis Līcis, 
kuŗš mēģināja izdzīvot ar 64 eiro 
mēnesī. Visa nauda tikusi iztērēta 
pārtikas iegādei – rīsiem, maka ro-
niem, dažiem gabaliņiem gaļas. 
Augļus un dārzeņus viņš nav va -
rējis atļauties. Eksperimenta laikā 
Līcis zaudējis astoņus kilogramus 
svara. Šādus un līdzīgus eksperi-
mentus veikuši polītiķi, žurnālisti, 
sociālie darbinieki daudzās pasau-
les valstīs, un parastais secinājums 
ir viens – tā ir izdzīvošana, ba  lan-
sēšana uz robežas, aiz kuras jau 
sākas dzīve pusbadā. Labi, ka vis-
maz Latvijā trūcīgie cilvēki var 
pre tendēt vēl uz citu atbalstu – 
pārtikas pakām, nodokļu un sa -
biedriskā transporta atlaidēm, bēr-
nu pabalstiem, subsīdijām apku -
rei un citiem komunālajiem pa -
kalpojumiem.

Visus neatkarības gadus esam 
lepni stāstījuši sev un pasaulei, ka 
Latvija ir gluži vai neticams veiks-
mes stāsts. Ka esam iestājušies vis-
prestižākajās pasaules organizā-
cijās – NATO, ES, OECD. Pievie-
nojušies eirozonas klubiņam. Lat-
vijas pase ir viens no “spēcīgā ka-

jiem” dokumentiem pasaulē, ar    
to bez vīzas var apmeklēt 180 val-
stis. Esam lepni, ka abus augstā -
kos amatus valstī tagad ieņem 
“rietum nieki” – Egils Levits un 
Krišjānis Kariņš. Un tomēr Satver-
smes tiesas lēmums bija kā auksta 
duša, kas atgādināja nepatīkamo, 
neērto, pat apkaunojošo patie -
sību. Interesanti, kā jūtas mūsu 
diplomāti, ja kādā pieņemšanā sa -
runu biedrs pajautā – vai taisnība, 
ka Latvijā ir cilvēki, kuŗi spiesti 
iztikt ar 64 eiro mēnesī? Pirmajos 
darbības mēnešos prezidents Le -
vits dažkārt ieminējās par nevien-
līdzības postošo ietekmi uz Lat-
vijas sabiedrību, ka Latvijai vairāk 
vajadzētu orientēties uz sociāli at -
bildīgu tirgus saimniecību. Viens 
no iespējamajiem risinājumiem, 
viņaprāt, varētu būt taisnīgāki no -
dokļi. Diemžēl šajā lietā nekas nav 
virzījies uz priekšu. Nevienlīdzību 
veicinājusi arī ilglaicīga liberālā 
ekonomiskā polītika. Latvijā vēl 
ilgus gadus pēc neatkarības atgū-
šanas nebija progresīvās ienāku-
mu nodokļa likmes. Visi – gan 
trū  cīgie, gan lielo algu saņēmēji 
maksāja vienu likmi – 25 %.

Vidējais pensijas lielums  Latvijā 
2019. gadā sasniedza 382 eiro. 
Diemžēl arī nekas spožs. Savukārt, 
ja mēs paskatāmies uz vidējo algu 
Latvijā, tad situācija nav tik bē -
dīga. 2020. gada sākumā pēc no -

dokļu nomaksas (“uz rokas”) tā 
bija 812 eiro. Ar šādu algu Latvijā 
šodien var tīri labi dzīvot – ja vien 
nav jāīrē dzīvoklis Rīgā. Jo tas var 
paņemt pat 40 % no visiem ie -
nākumiem. Tieši lētu mājokļu 
nepieejamība Rīgā, kur atrodas 
vairums darba vietu, ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc cil-
vēki no laukiem un mazpilsētām 
dodas nevis uz Rīgu, bet vēl tālāk  – 
uz Skandināviju, Angliju, Īriju, 
Vāciju. Saprotams, šie 812 eiro ir 
“vidējā temperatūra slimnīcā”. 
Pagājušajā gadā Latvijā 26 % darba 
ņēmēju alga nepārsniedza 450 
eiro mēnesī “uz rokas”. Nevien lī-
dzību vēl vairāk palielināja Covid-
19 epidēmija. To es labi redzu pēc 
saviem radiem, draugiem un pa -
ziņām. Tie, kuŗi strādāja “attāli nā-
tās” jomās, kā informāciju tech no-
loģijas, interneta tirdzniecība vai 
psichoterapija, sāka strādāt (un at -
tiecīgi arī pelnīt) vēl vairāk. Dar bu 
zaudēja pavāri, viesmīļi, tū  risma 
gīdi. Kā liecina pētījumi, Latvijā 
50% cilvēku atzinuši, ka epidēmi-
jas laikā viņu ienākumi sama zi-
nājušies, savukārt 5% ap  gal vo tieši 
pretējo – ka tie ir pa  lie linājušies.

Mūžsenā dilemma – kuŗš vai-
nīgs? Vai valstī kaut kas nogājis 
greizi kļūdainas polītikas dēļ? 
Varbūt pie visa vainīgi paši cilvēki? 
Vai tomēr viss kopā? Ir dzirdēts 
sakām, ka “rūpēties” (saprotams, 

vārdos, ne darbos) par visu cilvēci 
esot vieglāk nekā palīdzēt vienam 
konkrētam cilvēkam. Līdzīgi ir ar 
pabalstiem. Ne tikai tiesībsargam 
Jurim Jansonam un Satversmes 
tiesai, arī man tie šķiet netaisnīgi 
zemi. Bet es pats Latvijā zinu 
dažus pavisam konkrētus cilvē-
kus, īstus slīmestus, kuŗi patiesībā 
nebūtu pelnījuši nekādu, pat vis-
niecīgāko pabalstu. No otras pu -
ses – nevar taču viņiem ļaut no -
mirt badā! Ko tad darīt? Bijušā 
premjerministra Andŗa Šķēles pa -
domnieks Jurģis Liepnieks savā 
Twitter kontā 26. jūnijā ieraksta: 
“Ļoti mulsinošs Satversmes tiesas 
spriedums... Grūti noticēt, ka 
mūs dienās augstos amatos sēž cil-
vēki, kuŗi laikam tiešām nopietni 
domā, ka cilvēka cienīgu dzīvi var 
ieviest ar rīkojumu. Uzdosim Sa -
eimai un valdībai nodrošināt Lat-
vijā katram cilvēka cienīgu dzīvi, 
tiešām, kāpēc ne? Ja šo Satversmes 
tiesas lēmumu ņem nopietni, tad 
nodokļi ir jāceļ ļoti būtiski. Tas 
savukārt novedīs pie lielākas na -
badzības un atpalicības, kas ir da -
bisks iznākums, ja populistiski 
jampampiņi pie lemšanas”. Katrā 
ziņā Latvija stāv lielu izaicinājumu 
priekšā – Satversmes tiesas lē -
mums jāsabalansē ar valsts saim-
nieciskajām iespējām, kas Covid-
19 epidēmijas laikā diemžēl kļu-
vušas visai knapas.

Kopš Atmodas Latvijā ik pa 
laikam notiek mēģinājumi ap -
strīdēt latviešu valodas lietoša -
nu, to pamatojot ar mazākum-
tautību tiesībām. 

Pagājušā gada aprīlī Satvers-
mes tiesa (ST) lēma, ka pāreja uz 
mācībām latviešu valodā vidus-
skolās atbilst Satversmei. Prasību 
tiesā bija iesnieguši partijas “Sa -
skaņa” deputāti, jo uzskatīja, ka 
Izglītības likuma normas, kas 
paredz mācības vidusskolās tikai 
latviešu valodā, diskriminē ma -
zākumtautības. 

Tiesa gan, Satversmes tiesa 
turpināja vērtēt, vai valsts pamat-
likumam atbilst arī norma par 
izglītības ieguvi valsts valodā 
augstskolās un bērnudārzos. Sa -
tversmes tiesas priekšsēdētāja 
Ine ta Ziemele toreiz skaidroja: 
“Mums lietas turpinās saistībā ar 
valsts valodas kā mūsu demo-
kratijas vienu no stūrakmeņiem 
nostiprināšanas reformu. Mums 
ir lieta sagatavošanā gan par 
valodu augstskolās, gan par va -
lodu bērnudārzos. Gala rezultātā 
tiesa būs izgājusi cauri visam 
izglītības procesam.” 

Šogad jūnijā Satversmes tiesa 
nolēma, ka likuma normas, kas 
noteica, ka arī privātajās augst-
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skolās un kolledžās jāstudē tikai 
latviešu valodā, neatbilst valsts 
pamatlikumam. Savukārt nor-
ma, kas nosaka, ka pirmsskolas 
izglītības iestādēs galvenā ikdie-
nas saziņas valoda ir latviešu, ir 
atbilstoša Satversmei.

Kādas likuma normas tad 
tika apstrīdētas ST un kāds ir 
tiesas pamatojums pieņemta-
jiem lēmumiem?

Kā zināms, Saeima 2018. gada 
martā galīgajā lasījumā pieņēma 
grozījumus Izglītības likumā un 
Vispārējās izglītības likumā, kas 
paredz ar 2019./2020.  mācību 
gadu mazākumtautību izglītības 
iestādēs sākt pakāpenisku pāreju 
uz izglītību latviešu valodā vi -
dusskolu posmā. Savukārt pirm-
skolā (no piecu gadu vecuma) 
likuma grozījumi paredz, ka, 
sākot no piecu gadu vecuma, 
2018./2019.  mācību gadā tiks 
sākta jauno izglītības vadlīniju 
ie  viešana, kas paredz būtiski pa -
lielināt latviešu valodas lomu 
mācīšanās procesā, nodrošinot 
mazākumtautību bērnu sekmīgu 
integrāciju sākumskolā. 

Tas nozīmē, ka šajā  mācību 
ga  dā sākas secīga pāreja uz jau -
nu bilingvālās izglītības modeli 

7. – 9.  klasēs, paredzot, ka ne 
mazāk kā 80% no mācību satu - 
ra tiek mācīti valsts valodā, ie -   
skaitot svešvalodas.  No 2020./ 
2021.  mācību gada  vispārējās 
izglītības iestādēs 10. un 11. klasē 
visi vispārizglītojošie priekšmeti 
tiks mācīti latviešu valodā, sa -
glabājot mazākumtautību sko-
lēniem iespēju dzimtajā valodā 
apgūt mazākumtautību valodu, 
literatūru un ar kultūru un vēs-
turi saistītus priekšmetus (mo -
du ļus). Gadu vēlāk – no 2021./ 
2022. mācību gada visā vidus -
skolas posmā visi vispārizglī to-
jošie priekšmeti tiks mācīti lat-
viešu valodā, tāpat saglabājot 
mazākumtautību skolēniem ie -
spēju dzimtajā valodā apgūt 
ma zākumtautību valodu, literā-
tūru un ar kultūru un vēsturi 
saistītus priekšmetus (moduļus).

Savus lēmumus Satversmes 
tiesa pieņēma, pamatojoties uz 
to, ka latviešu valoda ir valsts 
valoda, tādēļ valsts izglītības ie -
stādēs mācībām jānotiek latvie -
šu valodā. Privātajās mācību ie -
stā dēs – augstskolās – tiesas ie -
ska tā noteikums, ka mācībām 
jābūt tikai latviešu valodā, nav 
pamatots. Septembrī privātajām 
augstskolām būs jāturpina strā-

dāt pēc ierastās kārtības, jo liku-
ma normas būs spēkā neesošas 
no 2021. gada 1. maija. Satvers-
mes tiesa uzdeva Saeimai līdz 
tam laikam izvēlēties atbilstošāko 
pieeju un izstrādāt rēgulējumu 
attiecībā uz valodas lietojumu 
privātajās augstskolās. Tiesneši 
izteica cerību, ka likumdevējs 
sāks pie tā strādāt nekavējoties. 
Bērnudārzos prasība pāriet uz 
latviešu valodu tiesas ieskatā ir 
pamatota, jo valodas apguve pa -
līdz integrēties sabiedrībā un 
iegūt prasmi, kas ļaus turpmā-
kajos gados gan iegūt labu izglī-
tību, gan darbu. Protams, nav tā, 
ka bērnudārzos un pirmsskolas 
iestādēs dzimto valodu vispār 
aizliegts lietot – visā pirmsskolas 
izglītības posmā latviešu valoda 
tiek apgūta, izmantojot biling-
vālo pieeju. Bērniem no piecu 
gadu vecuma rotaļnodarbībās 
galvenais saziņas līdzeklis ir lat-
viešu valoda, izņemot īpaši or -
ganizētas aktīvitātes mazākum-
tautības valodas un etniskās kul-
tūras apguvei.

Preses konferencē ST priekš-
sēdētāja Ineta Ziemele norādīja, 
ka tiesības prasīt etniskās iden-
titātes saglabāšanu ir tām mazā-
kumtautībām, kas Latvijā dzī-

vojušas vēsturiski, bet ne pa -
domju laika imigrantiem. Viņa 
arī norādīja: mazākumtautības 
nav pielīdzināmas valstsnācijai, 
līdz ar to tām nevar būt tādas 
pašas tiesības uz izglītošanos 
dzimtajā valodā.

Jāpiebilst, ka 19. jūnijā Eiropas 
Padomes Venēcijas komisija arī 
publicēja viedokli par latviešu 
valodas lomu izglītības procesā. 
Komisija secinājusi, ka tam ir 
leģitīms mērķis: valsts valodas 
prasmes veicināšana, turklāt tur-
pinās 25 gadus ilgs izglītības re -
formas process. Latvijas rīcība 
atbilst tās starptautiskajām sai -
stī bām, tomēr jābūt skaidrākam 
rēgulējumam attiecībā uz bi -
lingvālās izglītības saglabāšanu.

Vai viss ir tik vienkārši?
Varētu domāt, ka Satversmes 

tiesas lēmumi ir skaidri un ne -
pārprotami un ka preses konfe-
rencēs teiktais labi paskaidro to 
pamatojumu. Izrādās, tā nav, iz -
misīgi tiek meklētas iespējas ie -
bilst šiem lēmumiem, lai gan 
pra sību iesniedzēji it kā ar tiem  
ir apmierināti. 

(Turpināts 12. lpp.)
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valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par publikācijas  
saturu at  bild biedrība “Laiks-BL”

kā uz naža asmens. Tas nav vieg-
li, jo viena mazākumtautību va -
loda mums saistās ar okupāciju 
un tās noziegumiem, tādēļ atliek 
vien neieslīgt emocijās un ne -
zaudēt vēsu prātu.

Lai līdzsvaru nodrošinātu, ko -
misija iesaka mazākumtautību 
valodu izmantojuma papla šinā-
šanu bērnudārzos un augstākās 
izglītības iestādēs – ne tikai pri-
vā tajās, bet arī valsts, privātajām 
skolām būtu jāļauj mācīt to 
izvēlētajās valodās.

Ar vārdu sakot, situācija nav 
vienkārša, un, lai gan tiek atzītas 
mūsu tiesības lietot savu dzimto 
valodu, kas ir arī valsts valoda, 
tomēr mazākumtautībām arī ir 
tiesības lietot savas valodas ne 
tikai privātajā dzīvē. Tas, manu-
prāt nozīmē, ka jāmācās balansēt 

Latvijas sabiedrisko mediju por-
tāls lsm.lv lūdza Venēcijas ko  mi-
siju skaidrot, vai viņu viedoklis ir 
vai nav pozitīvs Latvijai un latvie-
šu valodas lietojuma un saņēma 
atbildi no komisijas preses sekre-
tāres Estelles Šteineres, kuŗa citēja 
rindkopu no komi sijas atzinu-
ma: “Lai gan nesen pieņemto gro-
zījumu kopējā ie  virze nav iemesls 
bažām, tomēr dažas izmaiņas 
raisa kritiku, jo tās nenodrošina 
godīgu līdzsva ru starp mazākum-
tautību tiesību un to valodu aiz-
sardzību un valsts valodas [izman-
tojuma] vei cināšanu”. 

valodas proporciju palielināšana 
nešķiet neadekvāta, paziņoja ko -
misija pēc tam, kad bija veikusi 
Latvijas likumu grozījumu ana-
līzi. Tomēr tās eksperti uzsver, ka 
reforma var sasniegt savu mērķi 
tikai tad, ja (..) ir atbilstošas me -
todikas, mācību materiāli un 
skolotāji, kas prot latviešu valo-
du. Komisija arī atgādina, ka no -
drošināt mazākumtautību pār-
stāvjiem tiesības saglabāt un at -
tīs tīt savu valodu, etnisko un kul-
tūras identitāti ir Latvijas pienā-
kums, kas izriet no tās starptau-
tiskajām saistībām.

Proti, tagad kā slīcēji pie sal mi-
ņa iesniedzēji cer gan uz augst-
skolu lielākas autonomijas atzī-
šanu, gan Venēcijas komisijas 
no  rādi par skaidrāku rēgulēju -
mu bilingvālās izglītības jautā-
jumos. 

Ko tad īsti saka Venēcijas ko -
misija? Latviešu valodas propor-
cijas palielināšana mazākum tau-
tību izglītības programmās nolū-
kā uzlabot valodas prasmi pats 
par sevi ir leģitīms mērķis, bet 
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2020. gada 6. jūlijs bija vējains, 
vējš dzenāja mākoņus. Varbūt, 
ka tie mākoņi, kas Kronberga 
dzejā, no Zviedrijas Latvijas de -
besīs iepūsti, atskrēja kopā ar 
skumjo vēsti?

Mirkli piestājot, nedaudz pa -
kavēsimies Juŗa Kronberga dzī-
ves gājumā. Dzimis 1946. gada  
9. augustā Stokholmā gleznotāja 
Rūdolfa Kronberga ģimenē. Viņa 
atmiņā patvērušās bērnības ga  -
du latviskās Stokholmas kultūras 
vai ikdienas ainas, latviskā vide. 
“Es apguvu zviedru valodu tikai 
tad, kad sāku iet skolā – septiņu 
gadu vecumā. Savukārt, kad es 
sāku rakstīt latviski, tad tas bija 
kā celt tiltu uz bērnību. Latviešu 
valoda ir mana emocionālā valo-

...un tilts pakāpeniski pārtop atmiņās / 
vai ieslīd citā pasaulē

Dzejniekam atdzejotājam, tulkotājam Jurim Kronbergam 
(1946–2020) Mūžības ceļāINGUNA DAUKSTE SILASPROĢE
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da, tāpēc dzeju rakstu latviešu 
valodā.” Tēvs nekļuva par Zvied-
rijas pavalstnieku, un Juris Kron-
bergs iepazina sajūtu – “būt ne -
kur pavalstniekam”.

Pirmie literārie mēģinājumi 
ta  pa pirmskolas vecumā latviešu 
valodā, ģimnazijas laikā nedaudz 
rakstīja prozu Hemingveja garā 
un dzeju zviedriski. Studiju laikā 
(studēja ziemeļu un baltu valo-
das un literātūru Stokholmas 
Universitātē) topošais dzejnieks 
naktīs strādāja Stokholmas met-
ro kasē, pazemē. Tur strādādams, 
daudz lasīja, tas impulsēja lite-
rāro jaunradi. Liela nozīme bija 
draudzībai ar Veronikas Strēler-
tes un Andreja Johansona dēlu, 
dzejnieku un mūziķi Pāvilu Jo -

hansonu, mūzicēšanai “Saules 
brāļos”, “Prusaku ansamblī”, “Dun-
duros”. Interesanta bijusi dzej-
nieka Juŗa Kronberga rečitējošā 
dzejas lasīšana mūzikas pava-
dījumā.

Juŗa Kronberga dzejas pasaule 
ir bagātīga, tajā gan asprātība, 
ironija (nereti smeldzīga), gan 
tiešs skatījums uz lietām, cilvē-
kiem, notikumiem. Nevarētu 
teikt, ka tā atslēdzama vienmēr 
pirmajā lasījumā, tomēr droši 
var teikt, ka paša autora lasījumā 
tā ir (bija) īpaša pasaule. Viņu 
arvien interesēja valodas feno-
mens pats par sevi: valoda ar sa -
vām atšķirīgām skaņām, for -
mām un neizmērojamām satura 
iespējām un niansēm. Dzeja te -
matika plaša – mīlestība, valoda, 
polītiski notikumi un absurdi-
tātes, Latvijas un latviešu likteņi, 
trimdinieka izjūtas; cilvēks, laiks, 
notikums izjūtas laikā, telpā        
un notikumos apstādinātais mir-
klis. Jaušama mākslas (krāsas un 
formas), literātūras (vārdi, jēga, 
nozīmes, zemstrāvojumi) un mū -
zikas pasaules (tonālitātes, ma -
žori, minori, akordi, melodijas) 
klātiene. Savukārt ģeografiski tā 
ir pasaule, kuŗā sava vieta Stok-
holmai, Rīgai un Ņujorkai, pa -
saule kā atvērta telpa. Ļoti svarīga 
arī atmiņu pasaule (tā saslēdz 
kopā pagātni – vecāku dzīvi, ne -
pieredzēto Latvijas tolaiku – ar 
paša atmiņām, pagātnes, tagad-
nes un arī nākotni). Pats allaž 
atzinis, ka raksta par lietām (te -
matiski), kas pašam šķiet sva-
rīgas.

Kopš dzejlapas “Pazemes dze-
ja” (1970) iznākšanas aizritējis 
pusgadsimts. Krājumi tapuši il -
gākā vai īsākā laikā. Veikums pa -
manīts, darbs novērtēts balvās, 
godalgās, atzinībās. Dzeja at -
dzejota. Latviešu trimdas dzejā 
uz  lūkots par modernizētāju un 
meklētāju. Vairākkārt latviešu 

trimdas sabiedrībā uzsvērts, ka 
Juris Kronbergs ir aizraujošs lek-
tors, kurš nekad nemēdz būtu 
didaktisks un pamācošs. Viņš 
“uzrunā” ar savu vienkāršību. 
Pats atzinis, ka viņam ir būtisks 
kontakts ar publiku – “es cenšos 
izjust publiku, manīt, kā tā 
reaģē.”

Jau kopš 20. gs. 70. gadiem 
Juris Kronbergs bija latviešu 
literātūras tulkotājs zviedru va -
lodā, sākot ar tautasdziesmām, 
klasiskās literātūras tulkoju -
miem līdz pat jaunākajai mūs-
dienu literātūrai – jaunākais vei-
kums Noras Ikstenas romāna 
“Mātes piens” tulkojums. Publi-
cētas apceres par latviešu lite rā-
tūru un grāmatu recenzijas, tās  
atrodamas arī virknē izdevumu 
Zviedrijā. Atmodas laikā un ne -
atkarības atgūšanas sākumgados 
viņam daudz būtiskāk bija būt 
klāt šajos procesos. Tas vairāk 
bija atdzejas un tulkošanas laiks 
(Zviedrijas valdības un parla-
menta tulks 1987–1992, Latvijas 

vēstniecības Stokholmā kultūras 
atašejs 1992–2002).

“Es vienmēr esmu uzskatījis, 
ka latviešu literātūra ir nedalā-
ma. Vienalga, kuŗā pasaules malā 
kāds raksta dzeju latviešu valodā, 
tad tā ir latviešu dzeja. Tāpēc es 
nekad neesmu sevi uzskatījis par 
trimdas dzejnieku. Esmu rakstījis 
par sevi, par saviem apstākļiem. 
Protams, ainava, ģeografija, noti-
kumi, kas bija apkārt, ietekmēja 
mani. [..] Es trimdā nedevos, es 
jau dzimu Zviedrijā.”

Juris Kronbergs allaž paliks kā 
tilts starp Latviju un Zviedriju, 
no vienas kultūras uz citu, gan 
iepazīstinot zviedru lasītājus ar 
dažādu laiku latviešu literāra -
jiem tekstiem, gan arī latviešu 
lasītājus ar zviedru literātūru. Sa -
vukārt viņa paša dzeja iet krietni 
pāri latviskajai valodas telpai un 
atdzejojumos iegūst plašāku di -
mensiju. Tas paliek. Patlaban. 
Līdz apjausmai, ka loks noslē-
dzies un cilvēciski jauko tikšanos 
vairs nebūs. Lai gaišs ceļš!

Pēc rudens depresijas
Pēc rudens depresijas
nāk ziemas apātija
tad seko pavasara nogurums
bet vasarā bažas, ka būs auksta un lietaina
mūsu tā jau tik īsā vasara

Jo pēc vasaras nāks rudens depresija,
ziemas apātija, pavasara nogurums
un bažas par īso, auksto un lietaino vasaru,
kurai sekos rudens depresija,
ziemas apātija, pavasara nogurums
un bažas par pārāk īso, pārāk auksto un lietaino vasaru,
kurai atkal sekos rudens depresija,
ziemas apātija, pavasara nogurums
un bažas par vasaru, tik īso, tik lietaino, kurai… utt. …

Līdz kādu dienu jutīsi, ka esi pavadījis
visu mūžu ar rudens depresiju,
ziemas apātiju, pavasara nogurumu,
bažām par vasaras aukstumu,

ka tagad tu gribētu dzīvot bezrūpīgi kā cīrulis,
bet esi pārņemts no bēdām, ka tik maz vairs palicis,
līdz tev nudien vairs nebūs (jācieš no)
rudens depresijas, ziemas apātijas,
pavasara noguruma,
nebūs vairs jājūt bažas par auksto un lietaino
vasaru
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Pagājušā gada 1. janvārī spēkā 
stājās Diasporas likums, kuŗa 
viens no darbības mērķiem ir 
nodrošināt labvēlīgus apstākļus 
remigrācijai, tāpēc likuma dar bī-
bas joma ir noteikta arī atbals-
tam un financējuma piešķiršanai 
remigrācijai.

Savukārt jau 2018. gada martā 
sāka darboties remigrācijas ko  or-
 di natori piecos Latvijas reģionos: 
Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidze-
mē un Latgalē.

Ko dara remigrācijas koordi-
nators? Pavisam vienkārši skaid-
rojot, palīdz tautiešiem, kuŗi grib 
atgriezties Latvijā vai pārcelties 
uz Latviju, ja mūžs pavadīts ār -
pus tās, saprast Latvijas likumus 
un izglītības sistēmu, iespējas at -
rast dzīvesvietu, darbu vai sākt 
savu uzņēmējdarbību. Oficiālā 
valodā tas skan tā:

• Izglītības ( skolas, bērnu dārzi, 
valodas apguve u.c.) pakalpojumi;

• Dzīvesvietas iespējas ( pašval-
dību un privātais dzīvojamais 
fonds; mājokļa iegāde; kredi tē ša-
nas iespējas, valsts atbalsts jau na-
jām ģimenēm);

• Nodarbinātības un uzņēmēj-
darbības iespēju apzināšana un 
apkopošana;

• Sociālo pakalpojumu jautā ju-
mi;

• Kultūras un kultūrizglītības 
jau tājumi;

• Konkrētās situācijas pašval-
dībā izpratne un apzināšana;

• Citi pakalpojumi vai intereses 
atbilstoši potenciālā remigranta 
vajadzībām.

 
Protams, remigrācijas koordi-

nators nevar visu izdarīt klienta 
vietā, bet var iedot informāciju 
par dzīves, darba un biznesa ie -
spējām reģionā, pilsētā vai pa -
gastā, kontaktus pašvaldībā vai 
citās institūcijās. Piemēram, 
2019. gadā remigrācijas koordi-
natori visā Latvijā ir sagatavoju -
ši 4083 cilvēkiem personalizētos 
pie dāvājumus. Personalizētais 
piedāvājums nozīmē – pirmās 
saziņas reizes, kad notiek pirmā 
komunikācija ar klientu un tiek 
sniegtas konsultācijas viņam in -
teresējošos jautājumos. Konsul-
tācijas ar klientiem turpinās lie-
lākoties arī pēc laika, pēc pusga-
da, pēc mēneša, kad rodas jaunas 
vajadzības vai cilvēks atgriezies. 
Katru reizi, kad cilvēks vēršas 
pēc padoma, tā netiek skaitīta kā 
jauna konsultācija, tā tiek snieg-
ta. Atšķirība no klasiskās klientu 
apkalpošanas, kur uzskaita katru 
apkalpošanas reizi arī vienam un 
tam pašam klientam, remigrā-
cijas koordinatori uzskaita un 
statistikā parādās tikai kā viens 
klients, neatkarīgi no konsul tā ci-
ju/pakalpojumu sniegšanas skai-
ta. Jāpiebilst, ka vērtējot koordi-
natoru darba apjomu, bieži vien 
tas netiek novērtēts. Vienkāršāk 
skaidrojot, pagājušajā gadā koor-
dinatori ir sagatavojuši 2268 per-
sonalizētos piedāvājumus, bet 
praksē tas nozīmē daudz vairāk 
reālu konsultāciju par šo skaitli. 

Ja paraugās uz laiku kopš 2018. 
gada marta, tad atgriešanās vie-
tas izvēli nosaka – dzimtā pilsēta/
novads; darba iespējas, uzņēmēj-
darbības iespējas, izglītības ie -
spējas bērniem, cilvēki vērtē, kā 
pašvaldība šīs iespējas nodroši -
na un piedāvā, kāda ir attīstība 

Tautieši atgriežas. Cik daudz par to zinām?SALLIJA BENFELDE

pašvaldībā, kā attīstās uzņēmēj-
darbība. Latvijā kopumā vislielā-
kās atgriešanās vietas ir lielās 
pilsētas, jo tajās minēto iespēju ir 
vairāk.

Kopumā jāteic, ka šī gada sā -
kums bija cerību pilns, cilvēki ga -
tavojās atgriezties pavasarī vai 
vasarā, to bija jau plānojuši jau 
kopš 2018., 2019. gada, vai šī 
gada sākumā. Diemžēl Covid-19 
krize šo procesu mazliet apstādi-
nājusi – cilvēki domā, pārdomā, 
vai tiešām atgriezties. Iestājusies 
neziņa, nogaidīšana. Koordina-
tori teic, ka krizes iespaidā cilvēki 
ir arī diezgan norobežojušies.

Neapšaubāmi, ka būtiski ir arī 
tas, cik daudz cilvēki zina par 
Diasporas likumu, par iespējām 
atgriezties un to, ka reģionos ir 
remigrācijas koordinatori, kuŗi 
var konsultēt, palīdzēt atrast va -
jadzīgo informāciju.

Latvijas Universitātes Diaspo-
ras pētījumu centrā ir jaunākie 
dati par diasporas pārstāvju in -
for mētību par dažādiem jautā-
jumiem. Tie apkopoti 2019. gada 

nogalē veiktā emigrantu pētī ju-
ma ietvaros, kuŗā piedalījās 7702 
respondenti, t.sk. 6242 emigranti 
un 1460 remigranti. Dati ir sta-
tistiski svērti, lai korekti atspo-
guļotu diasporas viedokli.

Protams, ar Diasporas likumu 
un informāciju par remigrācijas 
koordinatoriem vien nepietiek, 
lai tautieši ne tikai domātu par 
dzīvi Latvijā, bet tiešām arī at -
grieztos. Latvijā joprojām nav 
valstiska mēroga remigrācijas 
po  lītikas –, ir gan atsevišķi pro-
jekti, arī Diasporas likums vēl 
nestrādā tā, kā tam būtu jāno-
tiek, jo nav “vienas cepures”, zem 
kuŗas tiktu risināti ar remigrā -
ciju saistītie jautājumi. 

Vēl pagājušā gada decembrī 
Diasporas konsultatīvās pado-
mes sēdē Eiropas latviešu apvie-
nības priekšsēde Elīna Pinto uz -
svēra: “Neredzu šajā padomē am  -
bīcijas uzlabot diasporas polīti -
ku. Mēs neesam šeit, lai apstip ri-
nātu ziņojumus. Mēs šobrīd ne -
redzam, ka valstij būtu remig rā-
cijas stratēģija, kas iekļautos ko -

pējā valsts stratēģijā. Nere dzam 
aplēses par cilvēkresursiem, ie -
gu vumiem, darbības virzieniem, 
mēs neredzam idejas. 2017.gadā, 
kad nepastāvēja neviens remigrā-
cijas plāns un pilotprojekts, bija 
tā saucamais pārrāvuma gads, 
katru mēnesi Latvijā atgriezās 
455 cilvēki. Tagad piešķirts pus-
miljons, un atgriežas mazāk. Cil-
vēkiem rodas jautājums – kur 
mēs ieguldām? Ko mēs iegūstm? 
Vai tas nav tikai lieks naudas 
tēriņš? Mēs turpinām klusiņām 
čubināties un izvērtēt esošo pie-
cu koordinatoru darbu, bet es no 
šīs padomes sagaidu stratēģiju, 
kopējo redzējumu, daudzi pasā-
ku mi remigrācijas veicināšanai 
nemaz nav naudas ietilpīgi. Es 
rosinātu pētīt un pārņemt starp-
tautisko praksi. Mēs redzam, ka 
vienīgās lietas, kas minētas Dia-
sporas likumā un nav ieviestas, ir 
tās, kas ir īpaši svarīgas un naudu 
neprasa.”

Cik cilvēku ir atgriezušies 
Lat vijā no 1918. gada marta? 

Avots: VARAM (Vides 
aizsar dzī bas un reģionālās 
attīstības ministrija)

Remigrācijas “cepure”
Uz jautājumu, vai būtu 

vaja dzīga “viena cepure”, 
zem kuŗas nolikt visus ar 
remigrāciju sai stītos jau-
tājumus, koordinatori at -
bild, ka ar remigrācijas 
koor di nāciju saistītos jau-
tājumus koor dinē un pār-
rauga Vides aizsar dzības 
un reģionālās attīstības 
ministrija (VARAM). “Šī 
“viena cepure” ir nepie-
ciešama, lai sa  prastu re -
mig rācijas procesus ko -
pumā, plānotu un īsteno-
tu re  migrācijas darbību 
visā valsts territorijā, kā 
arī nedublētu tās remi-
grācijas veicināšanas un 
at  balsta aktivitātes, kas 
atbilst visai Latvijai,” saka 
Daina Šulca, Rī gas reģio-
na remigrācijas koor di  -
na tore. Savukārt Anete 
Spal  viņa, Zemgales re -
ģio na remigrā cijas koor-
dinatore teic, ka šobrīd 
viens liels mīnuss ir tas,  
ka katrs dara pa “savam” – 
kopš projekta sākuma nav 
izveidots Disaporas kon-
taktpunkts. Līdzīgi domā 
arī Vidzemes reģiona ko -
ordinatore Ija Groza, vi -
ņasprāt traucē tas, ka 
katra ministrija risina ar 
savu nozari saistītos jau-

tājumus, tā pēc nav tā, ka saistībā 
ar diasporu visu dara tikai Vides 
aizsar dzības un reģionālās at  tīs tī-
bas mi  nistrija (VARAM). 

Agnese Berģe, Kurzemes re -
ģiona koordinatore saka: “Pēc šī 
brīža VARAM izstrādātā remi-
grācijas plāna, varu teikt, ka vad-
līnijas un procesi ir skaidri no -
teikti, taču mēs visi esam nepār-
trauktā attīstībā un mijiedarbībā. 
Ja tiek jautāts, vai remigrācijas 
process jāvada vienai iestādei, 
tad varu norādīt, ka šobrīd par 
iniciatīvu atbildīga ir VARAM, 
kuŗas paspārnē darbojas pieci re -
mig rācijas koordinatori. Uzska-
tu, ka jau esošais modelis darbo-
jas pietiekami labi un gan šobrīd, 
gan arī turpmāk spēsim nodro-
šināt remigrantiem nepiecieša-
mo atbalstu. Turklāt arī daudzas 
pašvaldības uzsākušas intensī vā-
ku darbu ar remigrantiem, no -
drošinot remigrācijas koordina-
torus.” Arī Latgales reģiona re -
migrācijas koordinatore Astrīda 
Leščinska skaidro, ka svarīgi, kā 
remigrācijas procesā iesaistās 
pašvaldības un dažādas organi-
zācijas: “Remigrācijas procesā 
ļo  ti svarīga ir starpinstitūciju sa -
darbība, pašvaldību speciālistu 
un privātā sektora iesaiste. Ik -
dienā sadarbojos ar dažāda lī -
meņa speciālistiem, sadarbības 
part neriem, mums ir viens mēr-
ķis – sekmēt iedzīvotāju atgrie ša-
nos dzimtajā novadā. 

Liela no  zīme ir latviešu kul-
tūras vēr tību saglabāšanas iespē-
jām, jo – ja, dzīvojot ārzemēs, 
aiz braukušie izjūt piederību Lat-
vijai, tās kul tūrai, uzskata sevi 
par Latvijas patriotiem, tas ir 
viens no svarī gākajiem atgrieša-
nās faktoriem. Pat ja arī pašreiz 
viņi vēl neplāno pamest savu 
mītnes zemi, tomēr kādreiz viņi 
vēlēsies dzīvot savā dzimtenē, 
ku  ŗai jūt piederību, tāpēc valstij 
ir būtiski uzturēt saikni ar sa -
viem tautiešiem, kaut vai ar 
remigrācijas koordinatoru darbī-
bas turpināšanu, kas veido tiltu 
starp valsti un emigrācijā eso-
šiem Latvijas iedzīvotājiem”.

(Rakstus par remigrāciju un ar to 
saistītajiem jautājumiem lasiet arī 
laikraksta nākamajos numuros)
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Viktors Bendrups, Melburnas 
latviešu biedrības koŗa “Rota” ilg-
gadējs diriģents, šā gada 30. ap  rī-
lī pievienojies plašajam lat viešu 
Mūžības korim. 

Viktors Bendrups bija mans 
pirmais koŗa diriģents – ilgus ga -
dus es varēju droši viņu saukt  
par “savu” diriģentu. “Rotas” korī 
1968. gadā mēs, trīs divpadsmit-
gadīgas meitenes, stājāmies koŗa 
pirmajā rindā un ar aizrautību 
dziedājām Viktora Bendrupa va -
dībā. Man šķiet, ka mēs, tā laika 
koristi, īsti nenovērtējām Viktora 
zināšanas un pārdomu graudus . 
Kā jau trimdas korī, šī darbība 
bija amatieŗu (vai pašdarbnieku) 
līmenī, taču Viktors Bendrups 
bija daudz apguvis ne tikai skolā 
Latvijā, bet vēlāk arī pašmācības 
ceļā. Tikai daudzus gadus vēlāk, 
kad man bija izdevība jau dziedāt 
pie mūsu Latvijas profesionā la-
jiem diriģentiem, es īsti novērtēju 
ne tikai Viktora aizrautību un  
latvju dziesmu mīlestību, bet arī 
viņa plašās un dziļās zi  nāšanas 
ne tikai par mūziku, dziedāšanu, 
bet arī par kompo nistiem. Koŗa 
mēģinājumos vi  ņam bieži bija 
kāds anekdots stāstāms par kom -
ponistu, kuŗa dziesmas mācā-
mies.

Viktors Bendrups dzimis 1925. 
gada 14. jūnijā Jelgavā. Skolas gai -
tas sāka Jelgavas Skolotāju in  sti-
tūta paraugpamatskolā, pēc tam 
Skolotāju institūtā. Parallēli mā -
cījies mūziku Jelgavas pilsētas 
Mūzikas skolā (Tautas Konser - 
va torijā) Jēkaba Mediņa vadībā. 
Sko las laikā Viktors dziedāja 
skolas korī un spēlēja vijoli Insti-
tūta simfoniskajā orķestrī. Izglī-
tību pārtrauca iesaukšana vācu 
Valsts Darba dienestā, pēc tam 
Latviešu leģionā. Pomerānijas ka  ŗa 
laukos Viktoru smagi ievai noja 
un viņš nonāca lazaretē Kopen-
hāgenā, Dānijā. Tur viņš arī sa -
gaidīja kaŗa beigas. Lazareti eva-
kuējot uz Vāciju, dāņu Sarkanais 
Krusts visus tur esošos cittautie-
šus izvietoja pa Kopenhāgenas 
slimnīcām, arī Viktoru. Pēc as  to-
ņu mēnešu ārstēšanās, viņš no -

VALDA LIEPIŅA
Viktors Bendrups Mūžības korī

nāca latviešu bēgļu nometnē,  
kur viņu tūlīt iesaistīja dažādos 
sabiedriskos pasākumos: uzaici-
nāja strādāt par skolotāju nomet-
nes pamatskoliņā, kur viņš nodi-
bināja un vadīja bērnu korīti. Ar 
to tad sākās Viktora diriģenta 
kar jera. Viņš pats dziedāja koŗos, 
dejoja tautasdeju ansamblī, pie-
dalījās teātŗa izrādēs un darbo -
jās skautu pulciņā. Vēlāk, kad 
Dā ni jā nodibinājās vīru dubult-
kvartets, viņu uzaicināja dziedāt 
arī tur. Šis ansamblis apbraukāja 
visu Dāniju, kur vien mita lat-
vieši, rīkojot koncertus. Vēlāk 
viņš strādāja vienā no lielajām 
Kopenhāgenas metallapstrādā-
ša nas rūpnīcām un, parallēli ap -
meklējot kursus, apguva metall-
ap strādāšanas pamatprincipus, 
kas vēlāk noderēja arī Austrālijā 
skolotāja darbā. 

Starplaikā tika uzņemti sakari 
arī ar pārējiem ģimenes locek-
ļiem, kas bija nonākuši Vācijā. 
Sākoties plašākai izceļošanai, iz -
rādījās, ka Viktora brālis bija iz -
vēlējies Austrāliju, tur tad nonāca 
arī Viktors.

Nonākot Melburnā, Viktors tū -
  līt iesaistījās dažādos sabiedris-
kos pasākumos: dziedāja jauktajā 
un vīru korī, darbojās latviešu 
skautu vienībā un iestājās Mel-
burnas Latviešu biedrībā. Pie 
Mel burnas ev. lut. draudzes viņš 
nodibināja un vadīja Jauniešu 
kori, kas ne tikai kuplināja diev-
kalpojumus, bet rīkoja patstāvī-
gus koncertus Melburnā, Džilon-
gā, Adelaidē un piedalījās arī 
1954. gada Kultūras dienu kon-
certos Sidnejā. Dziedot vīru korī 
“Kokle”, viņš bija arī koŗa diri-
ģents. 1959. gadā Melburnas lat-
viešu biedrības jauktais koris 
(kas vēlāk ieguva “Rotas” nosau-
kumu) aicināja Viktoru par savu 
diriģentu. Viņa darbības laikā 
ko  ris strauji auga, un vienu brīdi 
tajā varēja saskaitīt pat 80 dzie-
dātāju. Četras sezonas Viktors 
dziedāja Melburnas Nacionālā 
teātŗa operas kompānijas korī. 
Viņš vairākus gadus vadīja Mel-
burnas ev. lut. draudzes bērnu 
vasaras nometni “Sprīdīši” un 
bija dziedāšanas skolotājs Mel-
bur nas Daugavas skolā. Ar sa -

vām plašajām zināšanām Viktors 
dalījās, sniedzot priekšlasījumus 
Melburnas sabiedrībai par mū -
zi kas un citām temām, kā arī la -
sī jis lekcijas Melburnas Uni  ver  - 
si tātes latviešu valodas kursā. 
1954. gadā bija Viktorijas pirmo 
latviešu Jaunatnes dienu rīcības 
komitejas priekšsēdis, tās orga-
nizēdams un vadīdams. Ilgu lai-
ku Viktora Bendrupa vārds bija 
neatņemama Austrālijas latviešu 
Kultūras dienu kopkoŗa koncer-
ta organizētāju sastāvdaļa – viņš 
sastādīja programmu kopkoŗu 
koncertiem deviņām Melburnas 
un arī Tasmānijas Kultūras die-
nām, kā arī vadīja šos koncertus.

Tieši šie gadi – “Rota”, Dauga-
vas skola, “Sprīdīši” – ir tie, kad 
es visvairāk iepazinu Viktoru 
Bendrupu. Viņam bija lieliska 
humora izjūta un fenomenāla at -
miņa. Iespējams, ka spēja atcerē-
ties gaŗus dzejoļus un dziesmas 
bija jau no šūpuļa līdzi dota, jo 
arī viņa māsa Māra (Sniedze) bieži 
priecēja Melburnas sabiedrību   
ar gan nopietniem, gan amizan-
tiem pantiem. Kā jau trimdas 

sabiedrībā, mani vecāki draudzē-
jās ar citiem koristiem, arī ar 
Viktora Bendrupa ģimeni. Bieži 
vien mēs, jaunā paaudze, jau 
sākām nolūzt agrajās rīta stun-
dās, bet, kad pienāca attiecīgais 
brīdis, sākās jautrās (daudzkārt 
palaidnīgās) dziesmas. Atceros, 
ka tad gan man pārgāja miegs  
un man bija jāiet klausīties, ar 
kādām pērlēm īpaši “Bendrupa 
kungs” padalīsies. Ai, es no šīm 
dziesmām daudz ko tobrīd ne  sa-
pratu, bet apbrīnoju šķietami ne -
izsmeļamās atmiņas krokas, no 
kuŗām vēlās dziesma pēc dzies-
mas. Arī koŗa izbraukumos, ceļā 
uz Kultūras dienām (vilcie nā) vai 
uz Gotlandi, Viktors allaž mācēja 
visus izklaidēt un izsmī dināt. 

Blakus sabiedriskajam dar bam 
Viktors turpināja kaŗa laikā pār-
traukto izglītību, iegūdams me -
chā niskā inženiera diplomu. 
Vi  ņš nobeidza Skolotāja kolle-
džu (ar technisko ievirzi) un pē -
dējos 25 darba gadus līdz aizie-
šanai pensijā strādāja par skolo-
tāju vairākās Melburnas tech nis-
kās skolās, sasniedzot “vecākā 
sko lotāja” (Senior Teacher) pakā-
pi, un bija skolas mechāniskās 
nodaļas vadītājs (Head of Mecha-
nical Department). Studiju laikā 
viņš iestājās latviešu studentu kor-
porācijā Patria, ieņēma tajā vai - 
rā kus amatus un ilgāku laiku bija 
arī kopas seniors. Pēdējos gadus, 
esot pensijā, Viktors ap  guva ap -
sveikumu kartīšu dari nāšanu – 
Ziemsvētkos un Liel dienās neiz-
palika apsveikums ar Viktora pa  ša 
sacerēto apsveikuma dzejo līti. Ta  -
gad pietrūks arī šo apsveikumu.

Viktors Bendrups bija virs di-
riģents četrdesmit divos Austrā-
lijas latviešu Kultūras dienu kop-
koŗu koncertos, kā arī pirmajās 
Pasaules Brīvo latviešu dziesmu 
dienās Visbijā, Zviedrijā, 1979. 
ga  dā; 9. Kanadas Latviešu dzies-
mu svētkos Toronto 1987. gadā; 
20. Latvijas Vispārējos dziesmu 
svētkos Rīgā 1990. gadā un 13. 
Jāzepa Vītola Dziesmu dienās 
Gaujienā, Latvijā, 2001. gadā. Kad 
1990. gadā mēs, vairāki koristi, 
ar lielu sajūsmu gatavojāmies 
Dziesmu svētkiem, mums bija 
liels gandarījums, ka arī mūsu 
koŗa diriģents Viktors Bendrups 
izvirzīts par virsdiriģentu šajos 
svētkos. Tas bija ne tikai uzticības 
un pateicības apliecinājums pa -
šam mūsu diriģentam, bet savā 
ziņā arī “Rotas” korim, kas to -
brīd, Viktora vadībā, bija prie cē-
jis Austrālijas publiku jau trīs-
des mit gadus. 

Par darbošanos latviešu sa -
bied rībā Viktoru Bendrupu ap -
bal voja ar četriem Atzinības rak-
stiem no dažādām trimdas sa -
biedriskām organizācijām un ie -
cēla par goda biedru Melburnas 
latviešu biedrībā. 2005. gadā Lat-
vijas valdība viņu apbalvoja ar 
Nopelnu Krusta lielo, sevišķās 
pakāpes Goda Zīmi. 

Visos darbos un pasākumos 
Viktoram palīdzēja mūža līdz -
gā jēja Līga un bērni Andra, Vi k-
tors un Pēteris. Viktora Bendrupa 
dzī vi bagātināja arī viņa maz-
bērni Mārtiņš, Konrads un Laila. 
Lai Tev, Viktor, skaisti skan tur, 
Mūžības korī!

Austrālijas latvieši Dziesmu svētkos Rīgā 1990. gadā. Centrā – virsdiriģents Viktors Bendrups, pa 
kreisi – šo rindu autore

Koris “Rota” ap 1972. gadu
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Šos Svēto Rakstu vārdus izvē lē-
jās mācītājs Alfrēds Lappuķe un 
viņa laulātā draudzene Ariana, 
aicinot piedalīties Latvijas evaņ-
ģe liski luteriskās draudzes Fran-
cijā 70 gadu pastāvēšanas atceres 
brī dī, kas notika š. g. 18. jūnijā 
LELB Virsvaldes zālē. Mācītājs 
vēlējās pateikties Dievam par vi -
sām svē tībām, kuŗas Lappuķu ģi -
mene pie dzīvojusi, kā arī no - 
deva drau dzes archīvu un sava 
tēva – mācītāja Edgara Lappuķes 
amata krustu Latvijas evaņģeliski 
luteriskās Baz nīcas Virsvaldei. 
Norises datums nebija izvēlēts 
nejauši – šajā dienā pirms 70 ga -
diem mācītājs Edgars Lappuķe 
saņēma ordināciju Parī zes Bijetu 
(Billettes) luterāņu baz nīcā, bet 
pirms 68 gadiem pasaulē nāca 
mācītāja pirmdzimtais – dēls 
Alfrēds. Sešdesmit piecus gadus 
(tēvs Edgars – 25 un dēls Alfrēds – 
40) mācītāji Lappuķes noturēja 
Parīzē 18. novembŗa valsts svēt -
ku dievkalpojumus, tikai pilntie-
sīgu latviešu luterāņu draudzi ar 
padomi noturēt neizdevās… Kā 
krusta saņemšanas brīdī sacīja 
archibīs kaps Jānis Vanags: “Būt 
par lute rā ni Francijā pati par     
sevi ir liela varonība. Ļoti vērtīgi, 
ka vēstures materiāliem klāt ir 
savs stāsts.” Al  frēds Lappuķe at -
zina: “Mācītāja Edgara Lappuķes 
krusts manā iz  tēlē beidzot ir 
apzeltīts. Baznīca šo krustu nodos 
tālāk ar vēsturi, ku  ŗas svētība 
nebeidzas arī nākama jam krusta 
nēsātājam.” Atceres brī  dī klāt bija 
arī Edgara Lappuķes meita As  trī-
da un jaunākais dēls Rolands, 
kuŗš ar lielu cieņu novēr tēja brāļa 
veikumu archīva sagla bāšanā un 
sakārtošanā.

LELB saņēma īpašumā kā dā -
vinājumu 877 dokumentus. “Tik 
perfekti sakārtotu archīvu – ar 
dokumentu aprakstiem, ziņām 
par autoriem – saņemam pirmo 
reizi!” atzina LELB archivāre Iveta 
Kalme. Viņa arī sacīja, ka doku-
mentiem ir ne tikai vēsturiska,   
bet arī unikāla vērtība, ko šiem 
dokumentiem piešķir cilvēka ro -
ku un sirds pieskāriens. Saņemt 
šos dokumentus ir liels gods un tā 
ir liela uzticēšanās. “Mūsu uzde-
vums ir parūpēties par to, lai šo 
archīvu populārizētu un izpētītu. 
Aicinām pētniekus un studentus, 
tikai ar vienu nosacījumu – ir jā -
zina vācu un franču valoda, jo  
liela daļa dokumentu ir šajās va -
lodās.” Archīva materiāli   sastāv 
no biografiskām uzziņām par lat-
viešu luterāņiem Francijā, kristī-
bu, laulību un izvadīšanas grāma-
tām, dziesmu un sprediķu grā -
ma tām, dievkalpojumu lapiņām, 
“Lat viešu Ziņām Francijā” (1948–
2015), Edgara un Alfrēda Lappu-
ķu bakalaura un maģistra dar-
biem, sarakstes, publikācijām pre-
sē, fotografiju albumiem, spredi-
ķiem valsts svētkos, dokumentiem 
no kalpošanas Beļģijā, trimdas 
lat viešu teologu uzrunām u. c. 

Mācītājs Alfrēds Lappuķe: 
“Tēva amata krusts beidzot ir apzeltīts” 

Dzīvību un žēlastību Tu man esi devis, un Tava aizgādība ir pasargājusi 
manu garu un dzīvības dvašu. (Īj 10:12)

No mācītāja Alfrēda Lappuķes 
uzrunas sarīkojumā:

“Šinī dienā pirms 70 gadiem 
mans tēvs tika ordinēts 2000 kilo-
metru tālu no mājām, Parīzē, un 
tomēr šodien esmu šeit, viņa 
baznīcā. (..)

Man jautāja: vai tu šo nodosi 
drošībā? Nu, brālīt, nebaidies! 
Ka  ŗa laikā, 1944. gadā, baznīcas 
archīvi Elizabetes ielā nodega… 
Padomājiet, cik nu bija apdraudē -
ti šie dokumenti, kuŗi viena metra 
gaŗumā stāv mums priekšā. Sli  -
mī bas, pārvietošanās, pārcelšanās, 
negadījumi, arī peles un rūsa, slin-

kums, paviršība, neveiksme. Viens 
metrs – tie nav archīvi, tas ir pār-
palikums, un tomēr tā ir Dieva 
gādība.

Ko nu mums stāsta šie mate-
riāli? 

Piedāvāju Andreja Krūmiņa 
grā  matas “Trimdas zeme Fran-
cija” trīs sējumus, kur izstāstīts 
par tiem, kuŗi dzīvoja Francijā 
līdz 1976. gadam. Viņš rakstīja arī 
ceturto grāmatu, bet tā netika 
izdota.

Mani materiāli ir nosaukti par 
Latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes Francijā archīvu. 

Jāatskatās senāk, ne tikai 70 
gadus iepriekš, bet arī ne tik sen, jo 
es maz zinu par savu ģimeni. (..) 
Trimda mūs nepadarīja ļoti ģi -
meniskus: nebija ģimenes, bija – 
draudze.

Tēva biografijā lasām – Edgars 
audzis dievbijīgā ģimenē. Man 
jaunatklājums ir tas, ko caur “Ra -
durakstiem” izlasīju internetā: 
pirms 90 gadiem ir pierakstīts, ka 
ģimene nāk no Lutriņiem. Tad, 
kār tojot materiālus, lasu par jau -
no mācītāju Teodoru Grīnbergu, 
kuŗa pirmā draudze bija Lutriņos. 
1905. gadā viņš solidārizējās ar 
ciemata padomi, ar saviem drau-
dzes bērniem, lai paglābtu iedzī vo-
tājus no soda ekspedīcijas. Pēc šā 
visa pārdzīvotā archibīskaps Grīn-
bergs 1948. gadā, atcerējies vārdu 
Lappuķe (vai Puķe?!), ļoti labvēlīgi 
viņu uzņēma trimdas baznīcā. 

Piedzimšana Edgaram bija pir-
mā lielā trauma: būdams dvīnis 
otrajā pozīcijā, viņš “pastūma” 
mā  siņu un piedzima pirmais, bet 

māsiņa neizdzīvoja… Edgaram 
bija septiņi gadi, kad viņš zaudēja 
tēvu. Tajos gados Latvijā bija daudz 
bērnu bāreņu.

Pabeidzis Rīgas Skolotāju insti-
tūtu un trīs obligātos gadus no -
strādājis par skolotāju, Edgars ie -
stājās Teoloģijas fakultātē, vienu 
gadu pēc sava brālēna Roberta 
Krontāla. Ģimenei varam pieskai-
tīt arī Mārtiņu Stefenhāgenu, Do -
beles mācītāju, kuŗu es satiku 
1976. gadā. Viņa sieva bija Edgara 
māsa.

Roberts Krontāls ir viens no 
Latvijas baznīcas mocekļiem, un 

lasām, cik viņš bija ticīgs un pa -
triotisks, esot plecu pie pleca ar 
mācītāju Rozenbergu vācu un pa -
domju okupācijas laikos. Edgars 
Lappuķe, manuprāt, ir līdzīgs ti -
cībā un patriotismā, sevi uzupu-
rējot kalpošanā.

Edgars miris 1976. gada 10. jan-
vārī. Viņam veltītās atvadu runas 
varam lasīt trijās valodās. Mate-
riālu kārtošanas laikā mani aiz-
kus tināja kāda  teksta kopija, kuŗā 
rakstīts par to, ka 1976. gada 
februārī Rīgā ir bijis aizlūgums 
“Markus baznīcā” (tā, iespējams, ir 
drukas kļūda, droši vien – Mārtiņa 
baznīcā.) Tur mācītājs Augusts 
Ālers vadīja lūgšanu. Viņš bija 
studiju biedrs Edgaram un Rober-
tam un arī ticības moceklis. Klāt 

bija arī archibīskaps Jānis Matulis, 
kuŗš arī bijis Rīgas Skolotāju in -
stitūta absolvents.

Neaizmirsīsim Edgara sievu 
Vēsmu. Vai kādreiz mācītāja sieva 
skaitījās dzīves ideāls? Manā stu -
diju laikā šai ziņā bija trīs galvenās 
katēgorijas: skolotāja, medmāsa 
un mācītāja meita. Tajos laikos 
zviedru režisors Bergmans rādīja 
drūmas ainas no prezbiterāņu dzī-
ves. Mācītāju sievām jātiek galā ar 
visādiem darbiem. Lasot doku-
mentus, ir skaidrs, ka Vēsma, ja nu 
gluži nebija mocekle, tad tomēr 
upuris par labu lietai. Sevišķi pir-
majos gados, kad vīra pienākumos 
bija daudzi braucieni pa visu 
Franciju un Beļģiju.

2008. gadā Vēsma pārcēlās at -
pakaļ uz Rīgu Rolanda un Diā - 
nas aizgādībā, dzīvojot tajā pašā 
mājā, ko atjaunoja viņas Parīzes 
draudzene ar vīru no Zviedrijas.

Vēsma nomira 2016. gadā 90 
gadu vecumā un ir guldīta blakus 
Edgaram Vesthofenā (Westhoffen), 
Francijā.

Septiņpadsmit gadus esmu kal-
pojis par mācītāju Mārtiņa baz-
nīcā Milusā, Elzasā. Tur 1953. ga  dā 
mans sievastēvs Indulis Poruks 
tika atsūtīts mācīties pīt krēslus. 
Tur viņš arī klausījās mācītāja Ed -
gara Lappuķes sprediķus. 1990. 
gadā Indulis Poruks, ciemojoties 
pie mums, satika savu bijušo ama-
ta skolotāju. 

Edgars divus gadus pasniedza 
katehismu Neredzīgo institūtā pie 
Vesthofenas. (..)

1973. gada Lielajā Piektdienā 
uzsāku savu kalpošanu spredi ķo-
jot. Kaut kas latviski skanēja manī, 
un tas mani aicināja neatteikties 
pirmo reizi sprediķot latviešu 
valodā. Uz to mani aicināja arī 
Elmārs Ernsts Rozītis, ar kuŗu 
draudzējos studiju laikā. Divus 
gadus studēju Tībingenē, Vācijā, 
kur viņš pats arī bija studējis. 
Latviski pat nemācēju uzrakstīt 
vārdu “sprediķis”, bet mans tēvs 
palīdzēja valodas ziņā. Jāatzīstas, 
ka, iesākot sprediķošanu latviešu 
valodā, mani gatavoja uz Edgara 
Lappuķes aizvietošanu. Tas notika 
jau 1974. gada Valsts svētkos, pēc 
tam, kad viņam izoperēja vēzi. 

1975. gadā latviešu izcelsmes 

jau nie teologi tika ielūgti uz lat-
viešu pirmajām Draudžu dienām 
Amerikā. 

Mums Rīgas durvis palika slēg-
tas, bet man tās atvērās Monreālā, 
Kanadā, vikariātā pie latviešiem 
Kanadā. Diemžēl šis laiks man 
saistījās ar lieliem izaicinājumiem, 
un es 1980. gada 18. jūnijā atgrie-
zos Francijā. Mēnesi vēlāk pieda-
lījos laulībās katoļu baznīcā, kur 
drīkstēja lūgties arī latviešu valo-
dā. Tajā laikā nepalika nepamanīts, 
ka es un Ariana bijām nolēmuši 
veidot kopīgus nākotnes plānus.

Pēc pāris gadiem prāvestam El -
māram Ernstam Rozītim atteicu 
kalpošanu latviešu draudzē Vācijā, 
Kaizerslauternā. Man nebija pa 
spēkiem aptvert milzīgo territori-
ju, kas man bija uzticēta. Drau-
dzes locekļi bija izkaisīti vairāku 
simtu kilometru radiusā. Tas, pēc 
kā es ilgojos manā kalpošanā, bija 
ciešāka sadarbība ar draudzes lo -
cekļiem. Abi ar manu sievu Arianu 
sapņojām par vienu draudzes 
kopienu. (..)

Mēs nebeigsim mācīties līdzju-
tību un mīlestību, sevišķi no cil-
vēkiem. Kāda nozīme būtu šeit 
atnest 80 metru grāmatu? Es ne -
piedāvāju grāmatas, bet piedāvāju 
ieskatu materiālos, kuŗi liecina   
par aizkustinošiem cilvēku likte-
ņiem. Šie liecinieki ir lielākā ba -
gātība, kas atklājas aiz nespožiem 
dokumentiem.

Manā ordinācijas dienā mēs 
piedzīvojām arī pirmo šoku – 
nomira astoņas dienas veca mei-
tiņa Delfina. Nekristīto bērniņu 
nebija iespējams izvadīt no baz nī-
cas! Es redzu vēl to tumsu kap sē-
tā… Sapratām, ka te daudz kas 
maināms, bet ar mīlestību un 
asarām, un tas atmaksājās.

Mācoties līdz ar cilvēkiem, man 
vislielākais izaicinājums ir bijis 
kalpot draudzēs, kur iepriekšējais 
mācītājs kalpojis jau 30–40 gadus 
un atstājis zināmu ietekmi. Viens 
bīskaps pat atteicās pieņemt savā 
novadā Edgaru: mums nevajag 
hergelaufene – svešo atskrējušo – 
viņš teica. Zīmīgi, ka pēc gadiem 
šis mācītājs, nonākot veco ļaužu 
mītnē, tika aprūpēts, un viena no 
aprūpētājām bija Vēsma – tā “sve-
šā atskrējusī”. Viņam neatlika ne -
kas cits, kā vien pateikties Dievam 
par šo svešo!

Līdz ar Francijas latviešiem mēs 
tomēr nespējām noturēt ar visām 
formalitātēm vienu draudzi ar pa -
domi. Varam teikt, ka Dievs pats 
mūs vienoja ticībā, to apliecina trīs 
mapes ar dziesmu lapiņām un 
sprediķiem, kas veltīti Latvijas Valsts 
svētkiem. Tie liecina par 65 gadu 
gaŗumā piedzīvotu draudzību.

Mācītāja Edgara Lappuķes krusts 
manā iztēlē beidzot ir apzeltīts. 
Baznīca šo krustu nodos līdz ar 
vēsturi.

Viena balss manā sirdī nerimst 
un dzied: “Tā Kunga vārds ir teikts 
un augsti slavēts! Aleluja!”

No www.lelb.lv

Runā Rolands Lappuķe

Mācītājs Alfrēds Lappuķe



LAIKS 2020. gada 11. jūlijs  – 17. jūlijs16

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  
Nr. 24 atrisinājums
Līmeniski. 4. Ksilofons. 

7. Prosa. 8. Krusa. 9. “For-
narina’’. 10. Kasija. 11. Ass. 
13. Aborts. 18. Nītaure. 21. 
Karūsa. 23. Davosa. 24. 
Kori. 25. Etna. 26. Pepino. 
28. Ostina. 29. Acālija. 34. 
Raizes. 35. Isa. 37. Krauze. 

38. Atmatenes. 39. Urāns. 40. 
Irāna. 41. Epitēlijs.

Stateniski. 1. Slinka. 2. Oforts. 
3. Krijas. 4. Kafija. 5. Skalbe. 6. 
Asorti. 12. Skat! 14. Nīkrāce. 15. 
Tririjs. 16. Rases. 17. Pūķis. 19. 
Kvota. 20. Asūne. 22. Ako. 23. 
Dao. 27. Elks. 30. Tapirs. 31. Te -
rase. 32. Trīsis. 33. Dzilna. 35. 
Imanta. 36. Areāls.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

Līmeniski. 3. Pilsēta Spānijas 
ziemeļaustrumos. 5. Asteru dzim-
tas augi. 9. Promenādes. 10. 
Trauks šķidruma pārtvaicēšanai. 
11. Medicīniska iestāde. 14. Tre-
pes. 16. Ciemiņš. 17. Indīgi zir-
nekļi. 18. Tiesiskais stāvoklis. 20. 
Olveida trauki ar divām osām 
(bija izplatīti seno grieķu un 
romiešu zemēs). 24. Upe ASV un 

Meksikā. 26. Latviešu aktieris 
(1951). 27. Tāds, kas pilnīgi ap -
mierina izsalkuma sajūtu. 28. 
Grīšļu dzimtas augi. 30. Vācu 
rakstnieks (1729-1781). 31. Seni 
šaujamie ieroči. 32. Samazgas. 
33. Galvas daļa.

Stateniski. 1. Precīzs oriģināla 
noraksts. 2. Daugavas pieteka. 3. 
Atsevišķs, nošķirts. 4. Dzeltenīgi 

sarkanbrūns. 6. Pilsēta Vā -
cijas dienvidos. 7. Augs tā-
ko augu vīrišķā dzimum-
šūna. 8. Aiviekstes pieteka. 
12. Optiska ierīce novēro-
šanai no aizsega. 13. Apdzī-
vota vieta (agrākais nosau-
kums ), kur pirmo reizi Lat-
vijā izveidoja mājturības 
skolu. 15. Elektrodzinēja 
nekustīgā daļa. 16. Stīgu 
mūzikas instrumenti. 19. 
Kāpostu dzimtas sakņaugs. 
21. Vērtspapīrs. 22. Nelieli 
naudas ziedojumi. 23. Rī -
ma. 25. Zvirbuļveidīgo kār-
tas putns. 28. Valsts Afrikas 
dienvidrietumos. 29. Paust 
atzinīgu attieksmi svētkos.

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
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Piektdienas, 3. jūlija pēcpus-
dienā Pasaules latviešu mākslas 
centrs (PLMC) vēra savas durvis, 
kas līdz šim bija slēgtas apmek-
lētājiem pandēmijas dēļ, ar trim-
das mākslinieka Rolanda Kaņepa 
gleznu izstādi “Tēlu karuselis”. Iz -
stāde būs skatāma no 3. jūlija līdz 
11. septembrim.

Rolands Kaņeps  (1925-2011) 
bija latviešu trimdas gleznotājs, 
dzimis rīdzinieks, bet savas dzīves 
ceļu viņš beidza Ņūdžersijas štatā, 
ASV. 

 Kaņeps jau agri sācis apgūt 
glezniecības pamatus, pamatsko-
las laikā viņš mācījās pie gleznotāja 
Jūlija Matisona, vēlāk Jāņa Till-
berga studijā. Mākslinieka studijas 
pārtrauca Otrā pasaules kaŗa no -
tikumi – 1944. gada rudenī viņu 
uz ielas sagūstīja vācu žandarmi 
un aizveda uz ostu, lai kuģī vestu 
uz Vāciju. Rolanda māte par to 
uzzināja, paspēja atnākt uz atva-
dīties. Tā bija pēdējā reize, kad 
Kaņeps redzēja savu māti, Latvijā 
viņš nekad vairs neatgriezās.

Rolanda Kaņepa glezniecība ir 
ievērojama ar figurālām kompo-
zīcijām, kuŗām raksturīgs provo-
kātīvs saturs. Dzīves laikā Kaņeps 
ir mainījis savu glezniecības va -
lodu, un viņa pirmie, jaunībā 
gleznotie darbi ir pavisam citā 
rokrakstā, tajos var saskatīt viņa 
skolotāju un gleznotāju Jūlija Ma -
tisona, Jāņa Tillberga, Kārļa Bren-
cēna, Jēkaba Strazdiņa ietekmi. 
Astoņdesmito gadu beigās sākās, 
iespējams, Kaņepa glezniecības 
veiksmīgākais periods. Māksli-
nieks gleznoja figurālas kompo-
zīcijas, kas balstītas uz Bībeles un 
antīkās mitoloģijas sižetiem, viņa 

No Ņujorkas Elles ķēķa līdz CēsīmSALLIJA BENFELDE

vietā atrodas gleznotāja darbi, 
jāvienojas par darbu atsūtīšanu    
uz Cēsīm, gan beidzot ar prak-
tiskiem un techniskiem darbiem. 
Gleznu ietvaru līstīšu krāsošanu, 
audeklu uzstiepšanu veica PLMC 
direktors Kārlis Kanderovskis, iz -
stādes iekārtošanā palīdzēja arī 
izstāžu kuratore Lelde Kalmīte un 
izstāžu zāles vadītāja Baiba Eglīte. 
Īpašs un vērtīgs ar tajā ietverto 
informāciju ir izstādes katalogs, 
kuŗa redaktors ir Dainis Mjartāns, 
bet plašā un izsmeļošā teksta 
autors – dzejnieks Kārlis Vērdiņš. 
Izlasot katalogu un apskatot glez-
nu reprodukcijas, var iegūt no -
pietnu ieskatu gleznotāja dzīvē un 
glezniecībā. Katalogā ir arī izstāžu 
saraksts, kuŗās Kaņepa darbi bijuši 
skatāmi, sākot no1940. gada.

“Izstāde ir kā Rolanda Kaņepa 
augšāmcelšanās,” sacīja B. Eglīte, 
atgādinot, ka atsevišķi Kaņepa 
dar  bi ir piedalījušies daudzās iz -
stādēs, bet vienkopus tik daudz 
gleznu un tik plašas informācijas 
par gleznotāju līdz šim nevienā 
izstādē nav bijis. Jāpiebilst, ka attāli 
Kaņepa radinieki, kuŗi dzīvo Rīgā, 
uzzinājuši par izstādi, atveda uz 
tās atklāšanu vairākus gleznotāja 
darbus, kas tapuši, kad gleznotājs 
vēl bija pusaudzis un kas jau toreiz 
bija guvuši ievērību un gleznoti 
pavisam citā stilā kā vēlāko gadu 
darbi. 

Izstādes atklāšana pulcēja gan 
cēsiniekus, gan pilsētas viesus. 
Kul tūras ministriju pārstāvēja mi -
nistra biroja vadītāja Marika Zei-
mule, kuŗa nolasīja kultūras mi -
nistra Naura Puntuļa uzrunu:

“Godātie izstādes veidotāji, ap -
meklētāji, Centra darbīgā komanda!

Sūtu sirsnīgus sveicienus, jaunās 
izstādes durvis verot! Pirms se -
šiem gadiem kāda vērtīga ideja 
pārtapa īstenībā, un Cēsu vec pil-
sētā uz pastāvīgu mājvietu ie  kār-

tojās  Pasaules latviešu mākslas 
centra galerija. Pavērās plašs darba 
lauks, kuŗā lieti noderējis par ga -
lerijas simbolu izvēlētais māksli-
nieka Jāņa Kalmītes gleznotais 
arkls. Ar to šajos gados ir uzarts 
jau krietns lauks no plašā, daudz-
veidīgā, Latvijā mazpazīstamā dia-
sporas mākslinieku radītā man -
tojuma. Plašas publikas kultūra p-
ziņā ir ienākuši jauni, līdz šim  
tikai mākslas speciālistiem zināmi 
vārdi un darbi, kas radīti tālu no 
savas dzimtenes un tagad atkal 
uzņemti mājās, bagātinot latviešu 
mākslas kopējo ainu.

Ņujorkas Elles ķēķa māksli-
nieks Rolands Kaņeps ir viena no 
šīm mazpazīstamajām personī-
bām – spilgts mākslinieks, mekl ē-
tājs un sava ceļa gājējs, kas dzīves 
laikā izpelnījies gan publikas ne -
izpratni un nosodījumu, neie-
rakstoties latviešu trimdas mākslas 
koptajā tradicijā, gan arī guvis 
atzinību, saņemdams PBLA balvu 
glezniecībā.

Tagad katram izstādes apmek-
lētājam ir dota iespēja pašam ar 
laika distanci novērtēt šī izcilā 
mākslinieka devumu un izveidot 
savu viedokli par viņu.

Pasaules latviešu mākslas cen-
trs  ir ražīgi strādājis visus šos ga -
dus, apliecinādams savu profesio-
na litāti, enerģiju, radošumu, sa -
darbības spējas. Man ir patiess 
gandarījums, ka arī Kultūras mi -
nistrija ir bijusi uzticams partneris 
šajā kopdarbā, kas ļāvis Cēsīm, 
Latvijai un visai pasaulei iegūt šo 
mūsu kultūras kopainai tik ne -
pieciešamo elementu.

Paldies izstādes veidotājiem un 
visai  Pasaules latviešu mākslas 
centra  komandai! Lai spoži pa -
nākumi arī turpmāk!”

Mākslinieki izstādes atklāšanā. No kreisās: Aigars Kildišs, Ilmārs 
Rumpēters, Rolands Kaņeps, Voldemārs Avens aizv. gs. 60. – 70. 
gados

Rolands Kaņeps. “Lauri un rozes dzejniecei” (1983)

varoņi bija it kā bezmiesīgas, kal -
snas būtnes. 

1997. gadā Rolands Kaņeps 
saņēma PBLA Kultūras fonda 

Goda diplomu glezniecībā.
PLMC, veidojot Kaņepa izstādi, 

ieguldījis nopietnu un lielu darbu – 
gan sākot ar to, ka bija jāuzzina, 
pie kuŗiem tautiešiem un kuŗā 
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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

PĀRDOD

(Turpināts 20. lpp.)

S P O R T S

Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.

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

+371 28390346

Īpašnieks pārdod
lielu, rekonstruētu 
ģimenes māju ar
izkoptu daiļdārzu 

skaistākajā Rīgas rajonā, 
priežu ieskautajā
Mežaparkā.

sandra.bruvere@gmail.com

Latviešu ceļotājs 
airu laivā šķērso 

Kluso okeanu
Divu gadu ceļojums ir no -

slēdzies. Latviešu ceļotājs Kārlis 
Bardelis, iespējams, kļuvis par 
pirmo cilvēku, kas viens pats 
airu laivā, bez motora, burām 
vai pavadošā kuģa šķērsojis 
Kluso okeanu. Ceļojuma laikā 
Kārlis redzējis haizivis, bruņu-
rupučus, piedzīvojis vienatni, 
milzums lielisku, izpalīdzīgu 
cilvēku atbalstu un pāri visam 
vērojis neaprakstāmi skaistu 
dabu. Kārlis savu ceļojumu bei -
dzis Malaizijā un sāka kārtot 
formalitātes, lai atgrieztos 
mājās.

“Es šobrīd atrodos Malaizijā, 
divus gadus esmu pavadījis ceļā 
un šķērsojis Kluso okeanu šajā 
laiviņā,” stāsta Kārlis. 2018. 
ga  da janvārī Kārlis Bardelis 
pameta Latviju. Devās uz Dien-
vidameriku un kopā ar drau-
dzeni Lindu ar tandēm velo si-
pēdu šķērsoja tālo kontinentu. 
Un tad pirms diviem gadiem 
14. jūlijā iekāpa laivā, atstūmās 
no Peru krastiem un sāka ceļu 
pāri Klusajam okeānam.

Uz NBA spēlētāju 
krekliem – saukļi 

latviešu valodā?
Nacionālā basketbola asociā-

cija (NBA) un spēlētāju aso-
ciācija (NBPA) ir vienojušās, ka 
spēlētāji sezonas turpinājumā 
varēs savus uzvārdus uz krek-
liem aizstāt ar dažādiem sauk-
ļiem. Medija Yahoo Sports žur-
nālists Kriss Heinss uzzinājis, 
ka ārvalstu spēlētāji (tie, kuŗi 
nav ASV pilsoņi) varēs izvēlēties 
opciju, ka saukļi tiek pārtulkoti 
viņu pārstāvēto valstu valodās. 
Tas nozīmē, ka Kristaps Por-
ziņģis, Rodions Kurucs un 
Anžejs Pasečņiks uz krekliem 
teorētiski varēs izvietot uzrak-

stus latviešu valodā. NBA iz -
ziņoja saukļus, kuŗi drīkstēs 
atrasties uz spēlētāju krekliem. 

Ja kāds spēlētājs izvēlēsies uz 
sava krekla izvietot saukli savas 
valsts valodā, viņam tik un tā 
būs jāizvēlas no tiem, kuŗus 
oficiāli apstiprināja līga. Uz  rak-
stiem arī būs jābūt ar angļu 
alfabēta burtiem, tādēļ gaŗum-
zīmes un mīkstinājuma zīmes 
nebūs iespējamas. Tāpat vēstī-
juma tulkojums nedrīkstēs pār-
sniegt 16 zīmju robežu.

***
Latviešu basketbolista Ro -

diona Kuruca komandas biedrs 
Džanans Musa, kuŗš pārstāv 
Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) komandu Bruklinas 
Nets, atklājis, ka viņš izmantos 
iespēju savu uzvārdu uz krekla 
aizstāt ar saukli. Musa ieplānojis 
sava uzvārda vietā uz krekla 
izvietot saukli Equality and 
Peace, kas latviski nozīmē 
“vienlīdzība un miers”. Citi Nets 
spēlētāji nav paziņojuši, ka 
plāno savus uzvārdus uz krek-
liem aizstāt ar saukļiem.

Tims Hārdavejs un Kristaps 
Porziņģis // FOTO: Dalasas 
Mavericks

Artūrs Kurucs

Rolands Šmits

Par cenu var runāt. Liels īpašums Latvija, Rīga ar 2 mājām, šķūni, 
garāžu. Paredzēts cilvēkiem, kuri mīl un sargā savu privātumu, 
mieru, tīru un skaistu dabu. Mājas un dārzs pilnībā norobežoti no 
svešām acīm. 2 stāvu dzīvojamā māja 320 m2 (2 kamīni, balkons 20 
m2, terase 50 m2, daļēji siltās grīdas). 2 stāvu viesu māja/pirts 160 m2 
(neliels balkons, siltās grīdas, pirts + aka, pelēkā apdare), garāža, 
šķūnis ar nelielu pagrabu un dārza terase ar jumtu un sildāmlampām. 
3300 m2 zeme, pagalmā ir vieta 4 - 6 mašīnām, skaisti iekopts dārzs, 
priežu audze. Divas spices. Cietā kurināmā (granulu) katls. Līdz 
Garkalnes/Jaunciema mežam 10 m, līdz Ķīšezera peldvietai 200 m. 
10 min brauciens līdz jūrai – Kalngale. Klusa vieta, ar iespējām turēt 
suņus – īpašumā ir 2 lielas suņu būdas. Labiekārtots, apgaismots 
dārzs. Faktiski tā ir lauku viensēta Rīgā – šobrīd jau reti atrodama 
lieta - skaistā ainavā, svaigā gaisā, prom no Rīgas centra burzmas un 
piesārņojuma, privātā vietā. Līdz centram 20-30 min. brauciens. 
Pabeigta nosiltināta, nokrāsota fasāde (ir procesā) iekļauta cenā. Var 
tikt pārdots mēbelēts. Sīkāka informācija e-pastā: dizliepas@gmail.
com. Cena 380 000 EUR. Par cenu var runāt. Tālr. +371 29909222.

Artūrs Kurucs – 
pirmais ACB 
čempions no 

Latvijas
Artūra Kuruca pārstāvētā Vi -

torijas Kirolbet Baskonia Spā -
nijā, Valensijā drāmatiskā cīņā 
triumfēja Spānijas aug stākās 
basketbola līgas (ACB) sezonas 
noslēguma turnīra fi  nālā, kur 

pieveica Rolanda Šmita pār  stā-
vēto Barcelona. ACB finālā Bas-
konia svinēja uzvaru ar 69:67, 
zelta metienu 3,4 se  kundes 
pirms finālsvilpes iemetot Lu -
kam Vildosam. 

Abi Latvijas basketbolisti bija 
fināla spēles pieteikumā. Kurucs 
2019./2020.gada sezonā kļuva 
par divu nacionālo čempionātu 
uzvarētāju, jo VEF Rīga sastāvā 
viņš tika arī pie Latvijas zelta.

Rolands Šmits ACB finālā 
piedalījās arī 2018./2019.gada 
sezonā, kad Barcelona serijā līdz 

trim uzvarām ar 1:3 atzina 
Madrides Real pārākumu.
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(Turpināts  19. lpp.)

S A R Ī K O J U M I / D I E V K A L P O J U M I

KAPUSVĒTKI
Tuvojas kapuvētku laiks. 

Kapusvētku svinēšana jeb svētki 
kapsētās ir līdz ar kristietību 
ievesta tradicija. Visur, kur vien  
ir latvieši un viņu atdusas vie-
tas, notiek  kapusvētki. Baznīcu 
archīvos kapusvētki jeb svētki 
kapsētās minēti jau 18. gad -
simta sākumā. Laikā no jūnija 
beigām līdz septembŗa sāku-
mam katru gadu kapsētās pul-
cējas mirušo piederīgie, lai 
pieminētu, pagodinātu aizgā-
jējus  un tiem veltītu lūgšanas.

Pirmās ziņas par kristiešu 

viņus atceras un svin viņu dzīvi. 
Mūsu senčiem bija īpašs uz -

skats par apbedījumu vietām  – 
tā sauktajiem “kapu kalniņiem”. 
Kopš seniem laikiem latviešu 
dainās tiek pieminēti sakopti 
un izpušķoti aizgājēju kapi.

Kapusvētku tradicijas īpaši 
uzplauka Otrā pasaules kaŗa un 
pēckaŗa apstākļos. 1960. gados 
tie ieguva jaunu paveidu –  pa -
rādījās tā sauktie laicīgie kapu 
svētki. Tautu tagad uzrunāja 
nevis mācītājs vai priesteris, bet 
kāds no vietējiem sabiedriska-

kapusvētkiem saglabājušās no 
1831. gada, kad tie svinēti Kri -
muldas kapsētā. Lielāku popu-
lā ritāti kapusvētki ieguva ap 
1905. gadu, kad tos rīkoja lu -
terāņu mācītājs Andrievs Nied ra. 
Būdams labs sprediķotājs, viņš 
kapusvētkiem piesaistīja daudz 
cilvēku.

Normālos apstākļos Toronto 
pilsētā Kanadā kapusvētkus rī    ko 
septembŗa otrajā svētdienā. 
Rīkotāji parasti ir luterāņu 
draudzes rotācijas kārtībā, bet 
svētku vadīšanā piedalās katoļu 
un baptistu pārstāvji. 

Kapsētas ir vairāk nekā mi  -
rušo atdusas vietas, jo – nāve 
nav beigas, bet sākums. Kapu-
svētki ir ne tikai latviešu tradi-
cija, kad dzīvie godina mirušos, 

jiem darbiniekiem ar labu balsi 
un runas dāvanām. 

Parasti kapusvētki tiek rīkoti 
vienā dienā, tikai katrai konfe-
sijai citā stundā, bet ir arī 
kapsētas, kur dažādas konfesijas 
kapusvētkus svin katra savā 
dienā. 

Gatavojoties kapusvētkiem, 
kapi tiek īpaši sakopti: pie 
kopiņān noliktas vāzes ar zie -
diem, pārstādītas puķes, ap -
griezti košumkrūmi utt. 

Kad svētki kapsētā ir bei  gu-
šies, parasti tiek rīkotas maltītes, 
kuŗas iesāk ar saldu vīnu, godi-
not aizgājēju. 

Pieminam cilvēku.
Izrādās – viņa vairs nav. Viņš 

ir aizgājis...

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un diev-
kalpojumu rīkotājiem, precī zē-
jot, vai paredzētie sarīkojumi 
notiks, vai tie ir atcelti! 

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

Mūsu draudze vēl nedrīkst 
rīkot dievkalpojumus Losan dže-
losā.

Mums nav tie paredzēti jūnijā 
vai jūlijā.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: 
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-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai „Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL“. Sī -
kāku infomāciju par pasākumiem 
var uzzināt Biedrības Facebook 
lapā vai zvanot Dacei Nebarei 
Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien 

19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.: 
408-813-5104, e-pasts: una.vei -
lande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
• Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 617-

232-5994, e-pasts: bostonas trim-
dasdrau dze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. Māc. Igors Safins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igors safins@gmail.com. Runas 
stundas trešdienās 10:00 – 15:00. 
Dievk. notiek 11:00. Dievk., 
12:00 Bībeles stunda.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Čikāgas-Ciānas-drau  dze- 
  255043897965234.  Dievk.notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas 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. kafi-

jas 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 svētdienās 
10:00. Seko sadraudzības stunda.

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

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

Mūsu draudze vēl nedrīkst rī -
kot dievkalpojumus Losan dže-
losā, tie nav paredzēti jūnijā vai 
jūlijā.

Džamaikpleinas Trīsvienības 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con -
gregational Parish of Norton (2 W 
Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar 
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis 
Keggi, draudzes sekretāre Zig-
rida Kručkova, tālr.: 617-323-
0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 6103532227. Māc. 
Ieva Dzelzgalvis

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church.2740 

„Ticība, varonība, pat jaunības 
neprāts bija vajadzīgs gan tiem 
studentiem 1918. gadā, kad 
Latvijas bruņotajos formējumos 
dibināja studentu rotu, kuŗa pēc 
dažiem mēnešiem Oskara Kal-
paka vadībā devās cīņā par 
Latviju, gan tiem vidussko lē-
niem un studentiem, kas ar 
ticību brīvai Latvijai cīnījās 
Otrā Pasaules kaŗa frontēs. Arī 
mūsdienās ticība rītdienai un 
apņēmība cīnīties par tēvu un 
vectēvu ideāliem bija to jauno 
puišu sejās, kuŗi gada nogalē pie 
Svētās uguns Brāļu kapos lāpu 
gaismā zvērēja uzticību valstij un 
tautai. Zemessardzes 65. At  se-
višķā studentu bataljona iz  vei do-
šanā savu sirdsdegsmi un orga-
nizātora talantu likuši aiz  sar dzī-
bas ministrs  un bataljona pirmais 
komandieris kapteinis Aleksejs 
Ozoliņš...” (Brīvā Lat vija  2001.)

Pirms divdesmit gadiem, 
2000. gada janvarī tas bija sa  viļ-

Atstājot jaunatnei ticību savam 
garam un darbam

Aizsaules pulkiem pievieno-
jies Studentu bataljona pir-
mais komandieris kapteinis 

Aleksejs Ozoliņš.

15.03.1934.–26.06.2020

ņojošs un patriotisks notikums. 
Brāļu kapos pie Svētās uguns  
spēcīgā, vīrišķīgā balsī tautā 
mīlētais aktieris un zemessargs 
Eduards Pāvuls lasīja rindas no 
Aleksandra Čaka „Mūžības 
skartie”:... Jēzus Kristus tur virs 
ūdeņiem kā smiltīm iet/un 
negrimst tāpēc,ka viņš tic sev/
savam garam,savam darbam,ko 
viņš dara…

Aleksejs piedzima Rīgā, bet 
bērnība pagāja Kurzemes pusē, 
jo audžuvecāki viņu paņēma no 
Liepājas bērnu nama pavisam 
mazu. Audžutēvs bija mežsargs. 
”Tad jau klāt bija 1945. gads un 
„fronte tēva pagalmā”. Bijām 
spiesti dzīvot zemnīcā,jo mājas 
vienā pusē no lielceļa grāvja 
lēca ārā „atbrīvotāji” ar bļā  vie-
niem: Za roģinu,za Staļina!, bet 
otrā pusē sauca: Ivan, Hände 
hoch! Ābeļdārzā stāvēja no  mas-
kēts vācu tanks.” Tādu atcerējās, 
kapteinis Ozoliņš pirmo iepa-
zīšanos ar militārajām lietām. 
Mazajā zēnā šie pārdzīvojumi 
bija aizsākums vēlākajam kaŗa-
vīram, zemessargam, savas ze -
mes patriotam. Viens no Alek-
seja dzīves nozīmīgākajiem dar-
biem saistās ar Rīgas Politech-
nisko institūtu (tagad Techniskā 
universitāte). Strādādams RTU 
un dienēdams Zemessardzē, 
Ozoliņš piedalījās Barikāžu 
veidošanā 1991.gadā nodibināja 
ZS 11. bataljona  studentu rotu, 
kuŗā patriotisku jūtu vadīti 
iestajās RTU, LU un citu aug st-
skolu studenti. 1992. gadā to 
pārveidoja par 65. Atsevišķo 
studentu rotu, bet 1997. gadā – 
par 65. Atsevišķo studentu ba -
taljonu, kuŗa komandieris bija 
Ozoliņš no tā dibināšanas die -
nas līdz atvaļināšanās no die -
nesta. 1999. gadā. Aleksejs bija 
paraugs studentiem ar savu mi -
litāri sportisko stāju. Būdams 

sporta meistars orientēšanās 
sportā, viņš aktīvi līdzdarbojās 
Orientēšanās federācijas darbā. 
Aleksejs Ozoliņš no 2002. gada 
bija Latviešu virsnieku ap  vie-
nības biedrs, bet 2010. gadā tika 
ievēlēts par Apvienības priekš-
sēdētāju.Viņš vienmēr augstu 
novērtēja, pat apbrīnoja latviešu 
kaŗavīru: ”Tajos gados, kad LVA 
bija Otrā pasaules kaŗa kaujās 
rūdītie, gulagā izdzīvojušie le -
ģendārie kaŗavīri, savstarpējās 
attiecības un gaisotne bija cita.
To pat grūti izskaidrot. Varbūt 
tas saistās ar kādu netveramu 
kaŗavīru auru, ka tu sēdi blakus 
vīram, kuŗš kaŗa rata braucienā 
nokļuvis ellē pie paša Reichstāga 
vai Veļikajas augstienes, vai 
Volchovas purvos, un vēl pa  ma-
nījies no tām ellēm izkļūt. Tajos 
gados braucām ciemos, devā-
mies godināt kritušos mazāk 
zināmos kapos, varējām uzraut 
kārtīgu leģionāru dziesmu.”

Aleksejam Ozoliņam, tāpat kā 
vīriem pie Veļikajas, pie Vol -
chovas, bija sava pārliecība par 
izvēli Barikāžu un puča laikā, 
pārliecība būt kopā ar studen-
tiem, kopā izveidot un būt 
blakus “savam lolojumam”, kā 
viņš mēdza sacīt – Studentu 
bataljonam.

Atv. kpt. Aleksejs Ozoliņš ap -
balvots ar Viestura ordeni, ar 
“Barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīmi”, ar Aizsardzības ministra 
Goda zīmi “Par ieguldījumu 
Bruņoto spēku attīstībā”. Par 
teicamu dienestu Aleksejs Ozo -
liņš saņēmis virkni Aizsardzības 
ministra, Nacionālo Bruņoto 
spēku un Zemessardzes koman-
dieŗa apbalvojumu.

Latviešu virsnieku apvienības 
vārdā izsaku līdzjūtību Alekseja 
Ozoliņa dzīvesbiedrei Dainai 
un tuviniekiem.

Atv. kpt. ANDRIS KĻAVIŅŠ
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Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā

MILDA ALVĪNE BLACK
dzim. ENDZIŅA

Dzimusi 1920. gada 16. decembrī Valmierā, Latvijā,
mirusi 2020. gada 3. janvārī Losandželosā, Kalifornijā

MĀSASDĒLS AIVARS DORŠS
DRAUGI: ELOUISE AKSELSEN, EDGAR B. ANDERSON, DIANE CITRON

INGUNA GALVIŅA, DZINTRA JANAVS, ROSE MAMAED
NORA MIČULE UN IVARS MIČULS, KALIFORNIJĀ

Lielais miers, nu klusi, klusi
Tavai sirdij pieskāries.

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais coitriķis
Fil! KĀRLIS VISVALDIS PREISS, adm., 1965 I

Dzimis 1935. gada 3. februārī Priekulē, Latvijā,
miris 2020. gada 19. maijā Klintonā, NJ ASV

Mīļā piemiņā
ĢIRTS, ILMĀRS

D I E V K A L P O J U M I

Mani dusēt saucis Dievs –
Dienas gaita beigusies.
Saule nespiež, nekož sals,
Visām rūpēm nācis gals.
(māc. Edgars Ķiploks)

Pēc ilgas cīņas ar Alcheimeri no mums šķīries mans brālis

OTO TŪBELIS
Dzimis 1935. gada 29. jūnijā Rīgā,

miris 2020. gada 8. jūnijā Th ousand Oaks, Ca

Savas zemes gaitas beidzis mūsu mīļais svainis un tēvocis

VIGO JURIS DULBE
Dzimis 1942. gada 11. janvārī Rīgā, Latvijā,

miris 2020. gada 15. jūnijā Bloomington, MN, ASV

Diena beidzas, saule riet,
Kas ir guris – dusēt iet,
Rūpes stājas, viss ir kluss,
Dieva mierā gurdais dus.
(māc. E. Ķiploks)

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais un gādīgais
vīrs, tēvs un vectētiņš

VIGO JURIS DULBE
Dzimis 1942. gada 11. janvārī Rīgā, Latvijā,

miris 2020. gada 15. jūnijā Bloomington, MN, ASV

VIŅU MĪLESTĪBĀ UN PATEICĪBĀ PIEMIN
UN SIRDĪS GLABĀS

DZĪVESBIEDRE ILGA
DĒLS ALEKSIS

MAZMEITIŅA ALEKSA

Mīļā piemiņā
ARNIS UN DAGMĀRA TŪBELIS

CAROL TŪBELIS
ANITA TŪBELIS WERBELOW UN ĢIMENE

DAINA BĪRIŅŠ

Sēro un mīļās atmiņās ieslēgs
MIRDZA KALNIŅŠ

EDGARS UN BETH KALNIŅŠ
SILVIJA UN TIM LAMBRECHT

LILIJA UN VERN WELP

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. notiek 2x mē -
nesī 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-
kumiem un pašlaik nenotur 
dievkalpojumus baznīcā, bet 
arī mums nav nolemts datums, 
kad dievnamu atkal atvērs.

Svētdienu svētbrīži māc. A. 
Graham vadībā notiek plkst. 
10:00 (pēc austrumu laika) 
virtuālā vidē. Facebook  mājas 
lapa  Latvian Lutheran united 
church in Kalamazoo, un You-
tube, atrodot kanālu Latviešu 
apvienotā draudze Kalamazoo.

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 AndrewsAve, Lake-
wood, OH 44107) Draudzes 
dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un c  turtajā 
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. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070.

Māc. Janis Ginters tālr: 
2607975695 Draudzes priekš-
nieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek svēt-
dienās 10:00.

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

Mineapoles - St. Paulas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek kat ru 
nedēļu, tos var skatī ties mn -
draudze.org.

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.: 5144812530, 
e-pasts: prez@draudze.org. Diev  -
kalpojumi Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Draudzes diev-
nams (12 GatesAve, East Brun-
swick, NJ 08816). Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908-
638-1101, e-pasts: latvianluther-
anchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30.

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

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

NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds 

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

New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33, 

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

māc. Saliņš.
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 per-
sona MaryBeth Dzirnis, mob. 
(989)781-1163. E pasts: 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.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 
Ave, Webster Groves, MO 63119). 
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457 
1830, kalninsirene@gmail.com.

Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)

Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-

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

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Par noti-
kumiem pēc 14. jūnija, sazināties 
ar  Andri Ritumu   727-797-
1911.    Sakarā ar vīrusu visi šīs 
vasaras dievkalpojumi un Bībeles 
stundas notiks  Faith Lutheran 
baznīcā, kas atrodas 2601 49th 
Street North, St. Petersburg, FL.

Dievkalpojumi svētdienās 
plkst. 14:00 (2 pm):

19. jūlijā Dievkalpkojums
Bībeles stundas svētdienās, 

plkst. 14:00 (2 pm):
5. jūlijā, 12. jūlijā, 26. jūlijā 
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:baznica@bellnet.

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

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 20850-3121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 

Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: mac ani-
tavp@gmail.com, dr.pr. Dace 
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un 
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

***
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 

un DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com

– Inese Zaķis – ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Elvis Merzļikins
// FOTO: Nešvilas Predators

Vadims Ļašenko // FOTO: LETA

Spā nijas čempionāta finālā 
spēlējuši arī Jānis Timma, 
Rinalds Mālmanis (abi – 
Baskonia) un Jānis Blūms 
(Bilbao). Barselonas klubs par 
Spānijas čempionu kronēts 18 
reizes, bet Vitorijas komandas 
kontā ir četras zelta medaļas. 
Barcelona finālā spēlējusi 40 
reizes, Baskonia – deviņas.

***
Latvijas basketbolists Artūrs 

Kurucs arī nākamsezon pār-
stāvēs Spānijas čempionvienību 
Vitorijas Kirolbet Baskonia, vie-
tējiem medijiem sacījis kluba 
prezidents Hosē Antonio Kve -
reheta. Kirolbet Baskoniakluba 
prezidents Spānijas medijos 
izteicies, ka arī nākamajā sezonā 
komandu pārstāvēs Baltijas 
perspektīvie basketbolisti – 
Kurucs, Tads Sedekerskis Lie -
tuva) un Sanders Raieste 
(Igaunija).

2015. gadā Kurucs vienojās 
par septiņu gadu līgumu ar 
Vitorijas klubu. Latvijas basket-
bolists ir pieteicies šā gada NBA 
jauno spēlētāju draftam.

Viņš aprīlī intervijā Latvijas 
Basketbola savienības raidījumā 
“Basketstudija 2+1” sacīja, ka 
NBA klubam būs jāmaksā izpir-
kuma maksa, ja tas gribēs nolīgt 
cēsnieku. “Noteikti būs jāmaksā 
izpirkuma nauda, kas atrunāta 
līgumā. Zinot Amerikas ko -
man du budžetus, tā nebūtu 
prob lēma, ja klubs ir iein te re-
sēts,” sacīja Kurucs.

FIBA Čempionu līgā šosezon 
VEF Rīga sastāvā Kurucs aiz -
vadījis visas 14 grupu turnīra 
spēles, vidēji spēlējis 30,3 mi -
nūtes un guvis 10,6 punktus. 
Savukārt Pafbet Latvijas – Igau-
nijas Basketbola līgas turnīrā 
25spēlēs Kurucs vidēji 26,4 
minūtēs iemetis 14,4 punktus. 
Kurucs izgāja laukumā arī vienā 
spēlē Spānijas čempionāta sezo-
nas noslēguma turnīrā – viņš 15 
minūtēs guva 6 punktus  izdarīja 
divas rezultātīvas piespēles un 
bloķēja vienu metienu. Kirolbet 
Baskonia ar Kurucu laukumā 
guva par deviņiem punktiem 
vairāk nekā ielaida, kas bija otrs 
labākais rādītājs vienībā.

Ļašenko kļūst par 
Latvijas Futbola 

federācijas 
prezidentu

Par Latvijas Futbola fede rā-
cijas (LFF) prezidentu 3. jūlijā  
ar pārliecinošu balsu vairākumu 
ievēlēts Vadims Ļašenko, kurš 
līdz šim vadīja Latvijas Telpu 
futbola asociāciju.

Ļašenko LFF biedru balso-
jumā saņēma 96 balsis, bet viņa 
konkurents, iekšlietu ministrs 

Sandis Ģirģens tika pie 26 
balsīm.

Par LFF viceprezidentiem 
tika ievēlēti Sergejs Kovaļovs un 
Olafs Pulks. Savu kārt jaunajā 
valdē strādās Jānis Engelis, 
Anastasija Kučinska, Emīls 
Latkovskis, Nauris Mac kevičs, 
Viktorija Mihaļčuka un Andis 
Rozītis.

Ļašenko ir piektais LFF prezi-
dents organizācijas vēsturē. No 
1990. līdz 1995. gadam organi-
zācijas prezidents bija Vladimirs 
Ļeskovs, no 1995. līdz 1996.ga -
dam organizāciju vadīja Modris 
Supe, kopš 1996.gada LFF pre-
zidenta amatā bija Indriksons, 
atkāpjoties 2018. gadā, kad šajā 
amatā LFF biedri ievēlēja Gor-
kšu.

Ļašenko LTFA vada kopš 
2014. gada, bet paredzams, ka 
viņš atstās savu amatu telpu fut-
bola federācijā. Kopš 2017.gada 
viņš strādā arī par UEFA de  le-
gātu, bet pirms tam divus gadus 
bija virslīgas kluba RFS vicepre-
zidents un valdes loceklis. Ļa -
šenko strādājis arī par futbola 
tiesneša asistentu.

***
Jaunievēlētais Latvijas Futbola 

federācijas prezidents Vadims 
Ļašenko 6. jūlijā pametis Lat-
vijas Telpu futbola asociācijas 
(LTFA) prezidenta amatu, vēsta 
LTFA. “Vēlreiz pateicos visiem, 
kas atbalstīja manu kandidātūru 
LFF prezidenta vēlēšanās,” uz -
runā telpu futbolā iesaistītajiem 
saka Ļašenko, apstiprinot at -
kāp šanos no amata. Nu jau 
bijušais LTFA prezidents patei-
cas visiem par kopīgu un sek-
mīgu darbu sporta veida labā. 
Līdz tuvākajam LTFA kongre-
sam (datums tiks noteikts tuvā-
kajā laikā) organizācijas prezi-
denta amats paliek vakants. Par 
organizācijas darbu starpsezonā 
rūpēsies LTFA izpilddirektors 
Jānis Nartišs.

***
Par Latvijas čempioniem 

telpu futbolā pirmo reizi kļuvusi 
Jelgavas Petrow komanda. Tā 
finālserijā ar 3:0 (5:1, 4:2, 5:4) 
uzvarēja Rīgas Raba futbolistus. 
Petrow ir desmitā komanda 
Latvijas telpu futbola vēsturē, 
kas tikusi pie titula.

***
Šovasar ar Latvijas Futbola 

federācijas (LFF) financējumu 
tika ieklāts jauns mākslīgā se -
guma futbola laukums Rīgas 
Hanzas vidusskolā, informē or -
ganizācija. Tas ir simtais LFF 
īstenotais mākslīgā seguma lau-
 kumu projekts Latvijas futbola 
infrastruktūrā. Pirmais bija Stai -
celē 2010. gadā. Hanzas vidus-
skolas laukuma iepriekšējais se -
gums bija pirmais Latvijā, kas 
tika pie FIFA sertifikāta uz čet-
riem gadiem. Šāds sertifikāts ne -
pieciešams, lai aizvadītu starp-
tautiskus turnīrus. Savukārt jau -
nais segums ir ar FIFA kvalitātes 
standartiem.

VEF ieguvusi vietu 
FIBA Čempionu 

līgas pamatturnīrā
Starptautiskās Basketbola fede-

rācijas (FIBA) rīkotais Čem-

pionu līgas turnīrs jauno sezonu 
sāks 13. oktobrī, tajā piedaloties 
arī Latvijas čempionei “VEF 
Rīga”, bet no kvalifikācijas pa -
mat  turnīrā 28 komandām kon-
kurenci sastādīs vēl četri klubi.

Notika Čempionu līgas valdes 
telefonkonference, kurā tika no -
lemts, ka jaunajā sezonā vietu 
pamatturnīrā iegūs visas ko -
mandas, kas aizvadītajā sezonā 
vēl turpināja cīņu par trofeju. 
Kopumā vietu nākamās sezonas 
pamatturnīrā ieguva 28 klubi, 
tostarp arī “VEF Rīga”.

***
TVNET sporta redakcija ap  -

taujai nominācijā “Latvijas visu 
laiku labākā sportiste” izvirzīja 
16 sportistes. Respondenti visai 
pārliecinoši par labāko atzina 
izcilo basketbolisti Uļjanu Sem-
 jonovu.

Uļjana Semjonova
// FOTO: LETA

Roberts Uldriķis  
// FOTO: FC Sion

Aļona Ostapenko un Diāna 
Mar cinkēviča // FOTO: LETA

Ķeguma trasē

Uļjana Semjonova ir divkār-
tēja olimpiskā, trīskārtēja pa -
saules un desmitkārtēja Eiropas 
čempione. Viņa ir starptautis-
kiem tituliem bagātākā spēlētāja 
pasaules sieviešu basketbola 
vēsturē. Centra spēlētāja, ilgga-
dēja TTT Rīga komandas un 
PSRS izlases līdere. Uzņemta 
Pasaules basketbola, Sieviešu 
basketbola un Starptautiskās 
basketbola federācijas (FIBA) 
Slavas zālēs.

Merzļikins sezonas 
100 labāko NHL 

hokejistu sarakstā
Ziemeļamerikas medijs NBC 

Sports izveidojis sarakstu ar šīs 
sezonas Nacionālās hokeja līgas 
(NHL) 100 labākajiem hoke-
jistiem. 93. poziciju tajā iz  pel-
nījās Kolumbusas Blue Jackets 
vārtsargs Elvis Merzļikins.

“Viens no lielākajiem atklā-
jumiem ir Merzļikina sniegums 
komandā, kuŗa vasarā zaudēja 
Sergeju Bobrovski. Šosezon 
Elvis aizvadīja iespaidīgu pa -

mat  turnīru ar 33 spēlēm, 13 uz -
varām un piecām „sausajām” 
spēlēm, palīdzot komandai tikt 
play-off. Viens no iemesliem, 
kādēļ Kolumbusa varētu sagādāt 
problēmas pretiniekiem play-in 
raundā, ir tas, kā Merzļikins 
spēlēja Blue Jackets vārtos šo -
sezon. Vai maģija paliks arī pēc 
sezonas atsākšanas?” jautā NBC 
apskatnieks Džo Hagertijs. Ko -
ronavīrusa izplatības dēļ NHL 
čempionāts tika pārtraukts 
marta vidū. Plānots, ka turnīrs 
atsāksies 31. jūlijā, savukārt pēc 
nedēļas, 10. jūlijā komandas 
varēs sākt treniņnometnes, lai 
atgūtu fizisko formu.

***
Elvis Merzļikins, kuŗš ir viens 

no šī brīža latviešu spēlētājiem 
Nacionālajā hokeja līgā (NHL), 
bildinājis savu draudzeni Alek-
sandru Tiškeviču. Par neaiz mir-
stamo mirkli abu dzīvēs liecina 
viņu ieraksti sociālajā tīklā 
Instagram, kur aprakstā figurē 
gredzena emocijzīme.

Futbols
Latvijas futbola izlases uz -

brucējs Roberts Uldriķis 5. jū  li jā 
pirmo reizi kopš pērnā gada 
oktobŗa spēlēja Sion sā  kum sa -
stāvā, taču neglāba komandu 
no zaudējuma Šveices superlīgas 
spēlē.

Sjonas futbolisti 28.kārtas 
spēlē viesos ar 1:2 (1:2) zaudēja 
turnīra līderei St. Gallen, kuŗas 
turnīra pieteikumā ir pussargs 
Daniels Ontužāns.

Ķeguma trasē būs 
trīs posmi

Pirms neilga laika tika spriests, 
ka pēc vīrusa krīzes pasaules 
meistarsacīkstes motokrosā  Ķe   -
gumā varētu notikt divos 
posmos. Tagad noskaidrojies, 
ka sacensības risināsies trijos 
posmos. 

Kristers Serģis un viņa ko -
manda gatavojas uzņemt pa -
saules labākos motokrosistus 
no 8. līdz 16. augustam. Gal-
venie starti plānoti 9., 12. un 16. 
au  gustā. Diemžēl sacensībās 
traumas dēļ nevarēs piedalīties 
Pauls Jonass.      

Latvijas tenisa izlase 
Federāciju kausa 

izcīņā 
Latvijas sieviešu tenisa izlase 

iepriekš uz nenoteiktu laiku 
atceltās Federāciju kausa kva -
lifikācijas spēles aizvadīs nā -
kamā gada 5. un 6. februārī, 
paziņojusi Starptautiskā Tenisa 
federācija (ITF).

ITF 11. martā paziņoja, ka  
vīrusa straujās izplatības dēļ uz 
nenoteiktu laiku pārceltas Fede-
rāciju kausa fināla sacensības, 
kā arī kvalifikācijas turnīru 
spēles, kuŗās aprīļa vidū startēt 
bija paredzēts Latvijas izlasei. 
Federāciju kausa fināls no 14. 
līdz 19. aprīlim bija paredzēts 
Budapeštā Lāslo Papa arēnā, bet 
nu jau fināls pārcelts uz nākamā 
gada 13. –18.aprīli, nemainot 
norises vietu. Savukārt play-off 
spēles, kuŗu norise šogad bija 
ieplānota aprīlī, nākamgad no -
tiks 5. un 6. februārī. Latvijas 
izlasei paredzēta cīņa ar Indiju. 
Kopumā play-off turnīrā gai-
dāmas astoņas cīņas.

Divi Latvijas 
futbolisti diskva-

lificēti uz mūžu 
Latvijas futbolisti Jānis Krū -

miņš un Kirils Grigorovs uz 
mūžu diskvalificēti par spēļu 
rezultātu sarunāšanu Armēnijas 
futbola līgā, portālam Delfi 
apstiprināja Armēnijas Futbola 
federācija (FFA). Latvijas futbo-
listi 2018. un 2019. gadā pār-
stāvēja Armēnijas klubu Yere-
van, kas dažādu likstu dēļ šī 
gada februārī atteicās no turp-
mākas dalības 2019./2020. gada 
premjērlīgas sezonā. Tobrīd ko -
manda bija zaudējusi visas 18 
aizvadītās spēles. Yerevan un vēl 
citu četru komandu (Aragats, 
Torpedo, Masis un Lokomotiv) 
dalība noziedzīgajās darbībās 
tika izskatīta aizvadītā FFA Dis-
ciplinārlietu un ētikas komisijas 
sēdē, kuŗā tika lemts ar dis kva-
lifikāciju sodīt 58 cilvēkus, no 
kuŗiem 45 futbola klubu pār-
stāvji saņēma diskvalifikācijas 
uz mūžu. FFA izpildkomiteja šo 
lēmumu apstiprināja. Starp šiem 
cilvēkiem ir arī Krūmiņš un 
Grigorovs. Visiem iesaistītajiem 
ir septiņas dienas, lai apelētu 
FFA lēmumu. Pēcāk FFA lietu 
nodos Starptautiskajai futbola 
federāciju asociācijai (FIFA), 
kas lems par starptautiskas dis-
kvalifikācijas piespriešanu. Krū   -
miņš un Grigorovs ir pirmie 
Latvijas futbolisti, kuŗi izpelnī-
jušies tik bargu sodu.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


