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Prezidentu vēlējums
stiprai un zaļoksnai Latvijai
nozīmi kāda cilvēka vai dzimtas
piemiņai, savukārt nākamais nozīmīgais posms Likteņdārza veidošanā būs Saieta nama pabeigšana. Saieta nama būvniecība
Likteņdārzā uzsākta 2016. gada
nogalē, kad ēkas pamatos tika
ievietota kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm. Nams ie-

sonas, to vidū mecenāti Marta
un Vilis Vītoli, akadēmiķis Jānis
Stradiņš, scēnografs Andris Freibergs, dzejniece Māra Zālīte,
mākslinieks un Rundāles pils atjaunotnes līdzautors Imants Lancmanis, vēsturnieks Ainārs Bambals, ārzemju latviešu sabiedriskais darbinieks Jānis Kukainis,

Foto: Ligita Kovtuna

Aizvadītajā nedēļā apritēja 15
gadu kopš dibināts Kokneses
fonds – biedrība, kas aizsāka
ideju par Likteņdārza veidošanu
un ar daudzu ziedotāju atbalstu
turpina to pilnveidot un labiekārtot kā gaišas atceres dārzu,
veltot to 20. gadsimtā svešās varās cietušo vai bojāgājušo latviešu

3x3 nekur
nav pazudis
2. lpp.

ALA
Kultūras fonds
aicina
3. lpp.

Latviešu uzņēmēji
Kentuki štatā
4. un 5. lpp.

Par zaļu
dzīvošanu
11. lpp.

Foto: Ligita Kovtuna

piemiņai. Pieminot Likteņdārza
tapšanas pirmsākumus, 10. jūlijā
dārzā viesojās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits un bijusī
Latvijas Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga, lai sava apmeklējuma laikā iestādītu veltījuma
ozolus.
Sandra Kalniete, Eiropas
Parlamenta deputāte, Kokneses
fonda padomes priekšsēde: “Likteņdārzs ir visādā ziņā unikāls –
pirmkārt, nav nevienas citas vietas pasaulē, kur tas varētu atrasties, kā vien Daugavas ieskauts,
mūsu dižupes varenībā, tā pašos
pamatos veidojot dārzu par latviešu spēka vietu. Dārza attīstībai
desmit ga-du gaŗumā notikusi
apjomīga ziedojumu vākšanas
kampaņa sadarbībā ar Latvijas
Televīziju ikgadējos tiešraides
koncertos, Likteņdārzam ir veltīta Latvijas Bankas piemiņas
monēta, kas iegulst kollekcijās.
Likteņdārza Draugu alejā ikviens
kādam cilvēkam veltītais bruģakmens ir unikāls, tāpat Likteņdārzā
ir pirmā vieta mūsu valstī, kur,
nosaucot vārdos, vienuviet pieminam Latvijas valsts dibinātājus
un neatkarības atjaunotājus. Šogad atbalsts Likteņdārzam iekļauts arī Amerikas latviešu apvienības (ALA) atbalsta prioritātēs. Par to mūsu liels paldies!
Likteņdārzs nekad nebūs pilnībā pabeigts, tas vienmēr būs
augošs un mainīgs. Ikviens uz
dārzu atvestais laukakmens un
stādītais koks ir ar simbolisku

apstākļus, kas bijuši traģiski. Tas
ir ļoti nozīmīgs nācijas saliedēšanas elements, ka mēs visi to
atceramies. Staigājot pa Likteņdārzu, mēs varam pārdomāt
mūsu tautas kopīgo likteni un
veidot savu vīziju nācijai nākotnē.” Pie sava iestādītā ozoliņa
Egils Levits piestiprināja metalla
stieplīti ar uzrakstu “Tautas likteņstāstā rodam spēku nākotnei.”
Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga: “Likteņdārzā ir ļoti pacilājoša sajūta, te ir
skaista vide, lai arī šeit atceramies
mūsu tautas sūro likteni. Te esam
vedināti domāt, ka dzīve turpinās,
nāk jaunas paaudzes un ceļ tālāk
mūsu Latviju. Apcerīgā daba Likteņdārzā rada iespaidu par laika
tecējumu, kas ir aizrāvis līdzi
daudzas dzīves, daudzus mūžus
sagrāvis par daudz priekšlaicīgi,
tai pašā laikā koki aug un nāk jau-
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cerēts, kā viens no centrālajiem
Likteņdārza objektiem. Ēka telpiski veidota kā kalns vai tilta
aizsākums, simboliski atainojot
Likteņdārza ideju – no pagātnes
uz nākotni.
Likteņdārzs top kā gaišas atceres dārzs, kur svinēt latviešu tautas izturību un gara spēku. Tas
apvieno izcilu kultūrainavu, architektūru ar Kokneses pussalas
dabas un Daugavas krāšņumu.
Ik gadu Likteņdārzu apmeklē
70 000 – 100 000 viesu, no kuŗiem aptuveni 30% ir bērni un
jaunieši. Likteņdārzu aizsargā
2018. gadā Saeimā pieņemts īpašs
Likteņdārza likums. Atgādināšu,
ka Kokneses fondu 2005. gada
6. jūlijā dibināja 14 privātper-

uzņēmējs Valdis Lokenbachs, demografs Ilmārs Mežs, literātūrzinātnieks un Latvijas Okupācijas
mūzeja biedrības vadītājs Valters Nollendorfs, uzņēmēja Baiba
Rubesa, vēsturniece Rudīte Vīksne un Kokneses pašvaldība. Dibinātāju vidū bija gods un prieks
būt arī man.”
Lietainā piektdiena nebūt neizjauca pasākuma rīkotāju plānus, Imants Lancmanis bilda:
“Lietus piestāv Likteņdārzam...”
Valsts prezidents Egils Levits,
uzrunājot klātesošos, teica: “Likteņdārzā var apzināties un redzēt
vizuāli to, ko mēs dēvējam par
latviešu likteņkopību. Cilvēki
vienā noteiktā laikmetā ir piedzīvojuši to pašu likteni, tos pašus

nas paaudzes, kas, cerams, varēs
dzīvot laimīgāku dzīvi un veidot
stipru un zaļoksnu Latviju. Iestādot koku un domājot par to, kā
tas augs un zaļos, es domāju, kā
kuplos mūsu tauta un lai tik smagas vētras, kādas ir bijušas pēdējos
100 gados, mūsu tautai vairs
nekad neiet pāri. Audz, zel un
zaļo Latvijai līdzi!”
Ar Likteņdārzu Egilu Levitu
un Vairu Vīķi-Freibergu iepazīstināja Sandra Kalniete, viesus
sagaidot pie dārzā jaunizveidotās
piemiņas vietas Latvijas valsts
dibinātājiem un neatkarības atjaunotājiem, kas izveidota sadarbībā ar biedrību “4. maija Deklarācijas klubs”.

Numura
intervijā –
Egils Siliņš,
basbaritons,
LNO valdes
priekšsēdis
12. un 13. lpp.

Baznīcas kolekte
latviešu vēsturē
14. lpp.

Ar jaunās paaudzes
acīm par trimdas
mantojumu
15. lpp.
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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.

Trīs reiz trīs jeb 3x3. Kāds uz
šo atbildētu “deviņi”, kāds mazāks cilvēks samulsis teiktu
“man vēl reizrēķins nav mācīts”,
bet ir ļoti daudz latviešu pasaulē,
kuŗiem šis vārds saistās ar kādu
notikumu reizi gadā. Ar vienu
piepildītu, saturīgu, prieka pilnu,
latvisku un iedvesmojošu nedēļu, kas visu gadu tiek īpaši
gaidīta ar sirds trīsām un nojautām par kaut ko ļoti nozīmīgu
un dārgu.
Kad kļuva skaidrs, ka 3x3
saieti pirmo reizi kopš to
aizsākuma 1981.gadā šovasar
klātienē nenotiks, vispirms
kaklā ieviesās kamols un datorā
ilgi tika skatītas 3x3 saietu bilžu
galerijas. Bet pavisam drīz no
malu malām jau plūda ziņas, ka,
lai arī nav iespējams tikties
klātienē, mēs to vienalga darīsim, tikai citādāk.

Virtuālajā vidē sešu nedēļu
gaŗumā notiek arī tradicionālais
3x3 ģimeņu seminārs, ko vada
Līga Ruperte un Māra Tupese.
Un gluži kā saldais ēdiens
ikvienam trīsreiztrīsniekam būs
3x3 Brīvais mikrofons tiešsaistē,
kas notiks Zoom platformā sestdien, 18.jūlijā pulksten 20:00
(pēc Latvijas laika). Pieteikumus
organizatori gaidīs līdz 17. jūlija
dienas beigām uz e-pastu krumini3x3@gmail.com. Sīkāku
informāciju var atrast Facebook
lapā “3x3_Latvija”.
Informācija tiem, kas līdz šim
nav pieredzējuši Brīvo mikrofonu – tā ir trīsreiztrīsnieku
talantu parāde, koncerts, kuŗā
ikviens var piedalīties ar savu
priekšnesumu, gan individuālu,
gan kopā ar ģimeni vai draugiem.
Arī Gaŗezera 3x3, sadarbībā

slas, Vēstures, Koklēšanas un
Literātūras ievirzēs Zoom platformā. Programma noslēgsies
sestdien, 8. augustā ar nu jau
tradicionālo Zoom Nīkšanu.
Pieteikšanās anketas un papildu
informācija tuvākajā laikā būs
atrodamas Facebook lapā “3x3
Gaŗezers” un mājaslapā 3x3.lv.
Diezin vai Līga Ruperte, kas
savējo vidū mīļi tiek dēvēta par
3x3 Mammu, kādreiz varēja
iedomāties, ka viņas izlolotais
3x3 varētu kaut uz laiku
pārcelties uz virtuālo vidi.
Kamēr pasaule turpina ieviest
savas korrekcijas mūsu plānos,
Līga pauž gandarījumu par to,
ka tik daudz kas turpina notikt:
“Ar vislielāko prieku vēroju
un, kad vien iespējams, piedalos
virtuālajās 3x3 nodarbībās šovasar. Ir tik svarīgi apzināties,
ka 3x3 nav pazudis. Gandrīz

3x3 saietu organizatoru komandas strauji izzināja techniskās iespējas un, lai mazinātu
zaudējuma skumjas par šovasar
nenotikušajiem saietiem un
ļautu izjust drauga plecu, kas ir
ļoti svarīgai ikvienam trīsreiztrīsniekam, tapa virtuālās 3x3
programmas.
Latvijas 3x3 jau no jūnija ik
trešdienu piedāvā tikšanās
Facebook tiešraidē ar vakara
viesiem – interesantiem cilvēkiem, kuŗus var sastapt dažādos
3x3 saietos un kuŗi var iedvesmot vai ieinteresēt citus ar
lietām, ko viņi paši ir paveikuši
vai dara joprojām. Savukārt
visas līdz šim notikušās tikšanās
ar vakara viesiem ir iespējams
noskatīties mājaslapā 3x3.lv,
sadaļā “Tiešraides 2020.gadā.”

ar Katskiļu 3x3 šogad piedāvā
virtuālo programmu „39-ar-pus“,
kas 2.-8. augustā notiks Zoom
platformā. Atklāšanā 2. augustā
visi varēs iepazīties ar lektoriem, satikt draugus un jaunos
dalībniekus. Visas nedēļas gaŗumā rīta pusē notiks nodarbības bērniem, savukārt pieaugušie ik pēcpusdienu varēs
piedalīties Rotkalšanas, Māk-

katrā zemē, kur mīt latvieši, ir
cilvēki, kuŗiem 3x3 ir svarīga
daļa no dzīves un kuŗiem šovasar šīs svarīgās daļas pietrūkst.
Liels, liels paldies cilvēkiem,
kuŗi ir uzņēmušies atbildību un
dara milzīgu darbu, lai šīs virtuālās programmas varētu darboties! Uz tikšanos – ja ne kādā
no mazajiem lodziņiem elektroniskā rīka ekrānā, tad klātienē, nākošvasar!”

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

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

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

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

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

FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

Nedēļas gudrība
„Tā ir stulba iedoma, ka mēs nu būsim galvenie un noteiksim
to, kāds būs klimats pasaulē. Klimats pasaulē ir tāds, kāds tas ir,
un mans mērķis ir tam piemēroties.”
Māris Olte, Latvijas žurnālists un dabas draugs

Nedēļas
teikums

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

«Ceļošanai pagaidīsim labākus laikus!»
Jūsu Inese
Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

“Ļoti vēlos, lai Latvija līdzinātos Austrijai kā kultūras
zeme – atpazīstamība pasaulē
galu galā ir saistīta arī ar
naudu.”
Egils Siliņš, basbaritons,
Latvijas Nacionālās operas un
baleta valdes priekšsēdis
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ALA Kultūras fonds aicina

SANITA
ŠŪMANE,
ALAs Kultūras fonda vadītāja

Amerikas latviešu apvienības
(ALA) Kultūras fonda valdes
vārdā sirsnīgi pateicos katram
individuālajam ziedotājam, draudzēm un organizācijām par devīgo financiālo atbalstu Kultūras
fonda darbam! Pateicoties fonda
atbalstītājiem, nu jau vairākās
paaudzēs, Kultūras fonds ne tikai
darbojas, bet joprojām veiksmīgi
palīdz īstenot radošās ieceres
kultūras jomā, katru gadu piedāvājot sabiedrībai kaut ko jaunu.
Īstenot kādu ieceri līdz gala
rezultātam ir liels darbs: vai tā
būtu filma, grāmata, lekciju serijas, mūzikas ieraksts, vēstures
saglabāšana visdažādākajos veidos vai jebkurš cits sapnis. Tāds
darbs prasa izdomu, uzņēmību,
pacietību un līdzekļus, un tam
nepieciešami darītāji un atbalstītāji. Bez ziedotāju atbalsta Kultūras fondam, daudzas idejas
paliktu tikai idejas, tāpēc no sirds
priecājos, ka ciešā sadarbībā
mums ir izdevies radīt sirdij tīkamus, mūsu tautai nozīmīgus darbus gan jaunrades, gan vēsturi
saglabājošā un popularizējošā
jomā. Joprojām priecē apziņa, ka
lielai sabiedrības daļai Kultūras
fonda darbība un tā atbalstīšana
ir sirdslieta, jo, tāpat kā iepriekš,
arī 2019. gadā atbalstītāji atsaucās ar saviem dāsnajiem ziedojumiem. Tādējādi bija iespējams
īstenot vairākas ieceres, kuŗas
bagātinās mūsu tautas kultūras
mantojuma klēti.
Pateicoties Jūsu labvēlībai,
Amerikas latviešu apvienības
Kultūras fondā saziedotie līdzek-

Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda
2020. gada projektu pieteikumi iesniedzami līdz 31. jūlijam

ļi, kā arī Kultūras fonda paspārnē
esošo E. Sūnas un A. OkoloKulaka piemiņas fondu noguldījuma augļi un M. Miezītes novēlējums Kultūras fondam deva
iespēju 2019. gadā kopsummā
piešķirt $24 973.– piecpadsmit
jauniem un daudzpusīgiem projektiem. Katra iecere saturiski
atšķiras cita no citas, un katra
sevī nesīs vienreizēju vēsturisko
kultūras mantojumu. Ir atbalstīta
vairāku grāmatu izdošana, ieceres mūzikas pasaulē, ar literātūru
saistīta TV pārraide Latvijā,
Ziemeļamerikas latviešu tautas
deju choreografiju digitālās krātuves izveide, virtuālās reālitātes
filmas
“Pērkons” kā publikai apskatāma eksponāta ievietošana
Wende mūzejā, Losandželosā
(sk. sarakstu). Manis minētie
darbi ir tikai daļējs ieskats
atbalstītajās iecerēs, kas tuvākajā
laikā tiks vai jau ir īstenotas
uzņēmīgu un nesavtīgu cilvēku
vadībā.
ALAs Kultūras fonds darbojas
Amerikas latviešu apvienības
paspārnē kopš 1951. gada. ALAs
Kultūras fonda prezidijā ir ALAs
Kultūras fonda priekšsēdis
(priekšsēde), ko ievēl ALAs kongresa delegāti, un viņa (viņas)
vietnieki. Pagājušajā darbības
gadā Kultūras fonda valdes locekļi, kuŗi rūpīgi izvērtēja KF
piešķīrumus, bija: ALA KF
vadītāja Sanita Šūmane, ALAs
Kultūras nozares vadītāja Līga
Ejupe, ALAs Izglītības nozares
vadītāja Elisa Freimane, ALA

Latviešu mūzeja vadītāja Lilita
Bergs un ALAs KF padomniece
Sarma Muižniece-Liepiņa.
ALA Kultūras fonda 2019.
gadā atbalstītie projekti
1. Manuskripta “Ēvalds Dajevskis /1914-1990/” izdošana.
($2600.– no E. Sūnas piemiņas
fonda). Ieceri īsteno: Dzintra
Andrušaite
2. “Latvijas Ceļveži internetā”.
Kultūrvides apzināšana un unikāla informācijas krājuma izveide par tūrisma objektiem
dažādos Latvijas reģionos, mudinot lielāku skaitu tūristu apceļot
skaito Latviju. ($750.–) Ieceri
īsteno: Pāvels Zakabluks (Paulis
Stars)
3. Grāmatas “Dainas: Wit and
Wisdom of Ancient Latvian
Poetry Vol.II” izdošana. ($900.–
no E. Sūnas piemiņas fonda).
Ieceri īsteno: Ieva Szentivanyi
4. XIV Starptautiskie latviešu
jauno mūziķu meistarkursi
“Mūzikas interpretācija mūsdienās” Siguldā, Latvijā, 2020.
gada vasarā. ($2000.– no A.
Okolo-Kulaka piemiņas fonda).
Ieceri īsteno: Dace Aperāne
5. “Lasi! Dziedi! Mācies!” Latviešu tautasdziesmu animācijas
filmu veidošana YouTube kanālam, paredzēta izglītībai un
izklaidei, veicinot interesi par
latviešu kultūrmantojumu un
folkloru. ($2080.–) Ieceri īsteno:
Dace Mažeika
6. “Pērkons VR Rockumentary: Wende Museum”. Virtuālās
reaālitātes īsfilmas kā eksponāta
ievietošana Wende mūzeja (Wende

Museum) kollekcijā, Losandželosā. Lieliska iespēja iepazīstināt
plašāku publiku ar latviešu kultūras vēsturi un īpašo stāstu par
aizvadīttā gadsimta 80.-to gadu
Atmodas laiku un grupas
“Pērkons” nozīmi tajā. ($2000.–)
Ieceri īsteno: Cory McLeod
7. “Baltijas valstu filmu
festivāls Bostonā 2020. gadā”.
($820.–) Ieceri īsteno: Aija
Dreimane (ALTS)
8. “Dainu dotā zelta pamatfilozofija”. Paula Birznieka unikālas filozofiskas dzejas un tematiska apcerējuma izdošana.
($1650.-) Ieceri īsteno: Dr. Paulis
Birznieks
9. “To Elevate Understanding
of Latvia through the Reading
of a Good Novel & To Promote
the Novel by Advertising in
Latvian community center
newsletters, Laiks, and FaceBook”. ($1333.–). Ieceri īsteno:
Diana Mathur
10. “TV raidījums “Literatūre” – Elles ķēķa un Anšlava
Eglīša serija. ($2200.–) Ieceri
īsteno: Biedrība “Ziemeļu Puse”,
Marta Selecka
11. “Ārpus Latvijas komponēto piecu latviešu autoru kompozīciju CD” izdošana. ($1300.–
no A. Okolo-Kulaka fonda).
Ieceri īsteno: Andrejs Jansons
Atbalsts “Kultūrvēsturiskās
informācijas veidošanai laikrakstā Laiks. ($1800.–) Ieceri
īsteno: Ligita Kovtuna, biedrība
“Laiks-BL”
13. Astrīdas Jansones grāmatas
“Trimdas izskolotie” izdošana.

($1380.–) Ieceri īsteno: Ligita
Kovtuna, SIA “Vesta-LK”
14. Dzejas izlases izdošana
“Rita Gāle. Dzeja un dzīve”.
($1900,– no E. Sūnas piemiņas
fonda). Ieceri īsteno: SIA “Pētergailis”, Inguna Daukste-Silasproģe
15. “Ziemeļamerikas latviešu
tautas deju choreografiju digitālā krātuve”. ($2260.–) Ieceri
īsteno: Iveta Grava
ALAs Kultūras fonda 2020.
gada projektu līdzekļu pieprasījuma veidlapa atrodama ALAs
mājaslapā: www.alausa.org un
veidlapu var lūgt atsūtīt arī pa
parasto pastu. Jauni projekti
jāpiesaka līdz 2020. gada 31.
jūlijam.
ALAs Kultūras fonda 2019.
gada ienākumi.
ALAs Kultūras fonds vāc ziedojumus atsevišķi no pārējām
ALAs līdzekļu vākšanas akcijām
un piešķir līdzekļus latviešu
kultūras un izglītības projektu
atbalstam ASV un Latvijā. Pateicoties gadskārtējiem atbalstītājiem, Kultūras fonds 2019. gadā
ziedojumu akcijā ieņēma $21
405.– Paldies!
Sirsnīgi pateicos visiem KF
atbalstītājiem, iesniegto projektu
vadītājiem, KF valdei un ALAs
biroja darbiniekiem par veiksmīgo sadarbību! Aicinu Jūs
atbalstīt Kultūras fonda darbību
arī turpmāk, lai sadarbībā mēs
varētu īstenot vēl nebijušas, radošas ieceres un sumināt Latviju!

NO VĒSTURES APCIRKŅIEM

Dievs, svētī Latviju! un Aspazija
1892. gadā Aspazija strādāja
par mājskolotāju Rikvellu ģimenē Limbažu apkārtnē, Drieliņu muižā, kur viņas ziņā bija
divas meitenes – Vallija (12) un
Irma (8).
Rikveļļi bija ļoti bagāti cilvēki.
Drieliņu muižu tie turēja uz
renti. Dzīvojamā ēkā jeb pilī
istabu bija daudz...
Aspazijai nebija savas istabas,
savas privātas vietas, kur atpūsties. Rakstīt viņa spēja tikai
naktīs, kad meitenes gulēja.
Tomēr šajā laikā, rakstītas
naktīs, tapa viņas divas, ļoti
pretēja rakstura lugas – romantiskā ”Vaidelote” un reālistiskā
”Lupatu karaliene”, kas vēlāk
nosaukta par ”Zaudētām tiesībām”. Abas ir piecu cēlienu
traģēdijas, kuŗās drāmatizētas
sievietes jūtas un cīņa par savām
tiesībām un taisnību.
Kundze labi ģērbās un laiku pa
laikam brauca uz Rīgu jaunas
tualetes iepirkt... labi spēlēja klavieres.
Aspazija gan drīkstēja tām

pieskarties, tikai mācot bērnus.
Atmodas laiku entuziasmu,
šķiet, saimnieki neizrādīja. Vācu
valoda bija ģimenes valoda,
kuŗā arī notika bērnu skološana,
bet “kad bērni nesaprata, lietoja
arī latviešu valodu.” Latviešu
laikrakstu un žurnālu muižā
neesot bijis. Tomēr visumā
Aspazija apraksta dzīvi Drieliņos kā labu, jo abas meitenes
viņu ļoti mīlējušas un kundze
bieži ņēmusi viņu līdzi uz
viesībām. Vienas viesības Aspazija apraksta savā autobiografijā
kā “interesantu epizodi”.
Reiz Limbažos bija sarīkota
masku balle. Tā kā citi mani
mājinieki uz to rosīgi taisījās,
tad es darīju to pašu. Tikai man
līdzekļu nebija dārga kostīma
sagatavošanai, bet iet tomēr
gribējās. Ko darīt? Prātā iešāvās
interesanta doma, kā tikt cauri
lēti un labi. Es lūdzu mājniekiem,
lai man dod visādas drēbju
lupatiņas. No šīm lupatiņām un
papīra strēmelēm es sev pagatavoju kostīmu un tādā veidā, ka

papīra strēmeles reprezentēja
nošu papīra līnijas un notis, bet
nošu atslēga man bija uz galvas.
Uz drēbēm man bija izšūti vārdi
Dievs, svētī Latviju! Tātad
mugurā man bija mūsu himnas
vārdi un arī notis.
Masku ballē bija ieradies arī
mūsu himnas komponists Baumaņu Kārlis.
Viņš, mani redzot tādā kostīmā, bija tā sajūsmināts, ka ar
asarām acīs mani apkampa un
uz pieres noskūpstīja. Tā bija
pirmā un pēdējā reize, kad
redzēju Baumaņu Kārli. (Viņš
mira 1905. g.) Mana maska tika
atzīta no visiem par oriģinālu un
skaistu.
____________
Aspazija. Kopoti Raksti, VI
sēj., Rīga, Liesma, 1988, 317.lpp.
____________
Atminējās Aspazija savā iesvētību dienā ar grāmatu rokās. 1881. g. Mārtiņa
ASTRĪDA STAHNKE Lapiņa fotoreprodukcija // FOTO: RTMM
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Latviešu uzņēmums turpina strādāt Amerikā
TAIRA
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

Latvijas biznesa saites ar ASV
kļūst arvien ciešākas, un Latvijas
uzņēmumi bieži vien strādā virzienos, kas ir maz pazīstami
plašākai sabiedrībai. Digitālā dizaina uzņēmuma NRG ArtHouse
vadītāja Linda Lukašinska:
“Strādājot ar Kentuki pavalsts
pasūtinātājiem, pandēmiju nejūtam, bet pretrasisma krize mums
ir pat atnesusi jaunus pasūtinājumus”.
Kāpēc uzņēmuma nosaukums ir tieši NRG ArtHouse un
kādās jomās darbojaties?
Nosaukumam ir atšifrējums.
Saīsinājums NRG nozīmē vārdu
“enerģija”, un mēs ar to domājam
mūsu komandas radošo enerģiju.
Mēs nodarbojamies ar digitālā
dizaina pakalpojumiem tieši biznesa sektorā. Piedāvājam identitātes un zīmola izstrādi, mājaslapu izveidi, aplikāciju izstrādi,
kā arī darbu ar sociālajiem tīkliem, kas šobrīd ir ļoti aktuāli.
Lielākais uzsvars tiek likts tieši uz
vizuālo komponenti, bet ir nepieciešami arī IT risinājumi.
Katram uzņēmumam ir sava
specifika, kuŗā mums nepieciešams iedziļināties, tāpēc katram
projektam veidojam atbilstošu
komandu, piesaistītot speciālistus
un ārpakalpojumu sniedzējus.
Kā tu nonāci pie domas veidot savu uzņēmumu? Vai tas
saistīts ar tavu izglītību vai
iepriekšējo darba pieredzi?
Četrus gadus universitātē Nīderlandē studēju starptautiskās
attiecības. Pēc studijām atgriezos
Latvijā, strādāju programmu
vadības jomā dažādu technisku
nozaru uzņēmumos – sākot no
uzņēmuma, kas nodarbojās ar
auto ķīmiju un beidzot ar IT
uzņēmumu. Atskatoties redzu,
ka neviens no šiem posmiem nav
bijis lieks, katra no iepriekšējām
pieredzēm ir pielikusi kādu
nozīmīgu pilieniņu tam, kur es
un mūsu uzņēmums esam šodien. Izglītība ārpus Latvijas
iedeva starptautisko pieredzi,
sajūtu, ka pasaulei nav robežu –
mēs varam būt Rīgā vai vēl kur
citur, un mums ir iespējas strādāt
ar klientiem visā pasaulē. Pieredze IT uzņēmumā iedeva pārliecību un drosmi nenobīties no
techniskiem projektiem, kā arī
iespēju satikt speciālistus: māksliniekus, dizainerus, programmētājus. Tieši sadarbība ar māksliniekiem man ļoti iepatikās, jo
satiku ļoti daudz talantīgu grafisko dizaineru, pārsvarā jauniešus, mērķtiecīgus cilvēkus. Tā
radās doma koncentrēties tieši uz
vizuālā pakalpojuma pārdošanu.
Kā uzņēmums nonāca starptautiskā tirgū? Vai sākāt pašu
mājās, Latvijā?
Uzņēmums ir salīdzinoši jauns,
nepilni divi gadi, bet modelis un
koncepts jau no paša sākuma bija
virzīts uz starptautisko tirgu.
Uzņēmuma modelī daudz kas ir
mainījies, bet lielā vīzija ir palikusi – Latvijā ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, un mēs vēlamies
piedāvāt Latvijas talantus pasaules tirgū. Uzņēmumā esam trīs
partneŗi: es esmu vadītāja, kas
atbild par projektu vadību un
darbu ar klientiem, Ēriks Čmils

Amerikas vecākais upju tvaikonis “Belle of Luisville” Kentuki pavalstī sadarbojas
ar latviešu digitālā dizaina uzņēmumu

atbild par vizuālo vīziju, bet Tods dāt starptautiski man vienmēr ir
Smits mīt Amerikā un atbild par bijis pats galvenais uzstādījums.
pārdošanas projektiem un jaunu
Kas ir jūsu klienti ASV un
klientu piesaisti. Jāpiebilst, ka citur?
mūsu Amerikas partneris man
Es joprojām visvairāk ticu

Linda Lukašinska

personīgi bija pazīstams jau 12
gadus, un es zināju, ka viņam ir
interese par līdzdalību projektos
Eiropā.

tīmeklim un cilvēciskam kontaktam. Savus pirmos klientus
esam dabūjuši no sava “tīkla”,
kuŗā sākām izplatīt informāciju

Amerikā digitālajā vidē joprojām
ir tik daudz vizuāli vecmodīgu
dizaina paraugu. ASV ir daudzi
uzņēmumi, kuŗi ir pelnoši, strādājoši, vēsturiski, bet viņu digitālā klātbūtne internetā nav atjaunota gadiem ilgi. Šobrīd uzņēmumu īpašnieki sāk rosīties
un saprast, ka kaut kas tomēr ir
jāatsvaidzina un jāuzlabo, jāpadara mūsdienīgāks. Parasti viņiem
pašiem nav konkrētas vīzijas, kā
tam vajadzētu izskatīties.
Jāteic, ka ar Amerikas klientiem ir viegli strādāt, jo viņi
mums uzticas. Amerikas klienti
zina, ka strādā ar uzņēmumu, kas
darbojas no Latvijas – lai klients
iepazītos ar mūsu komandu, izmantojam videozvanus, un, protams, e-pastu. Attālināto sadarbības modeli esam izmantojuši
vienmēr, pandēmija to nav ietekmējusi.
Pieredze rāda, ka Eiropas klienti
ir detālizētāki savās vēlmēs un
vīzijā par to, ko tieši viņi gribētu
redzēt. Eiropā mums nav bijuši
mērķtiecīgi pārdošanas centieni,
bet ir jau reālizēti projekti. Varu
minēt projektu Lielbritanijā, kur
mūsu stratēģiskais partneris ir IT
uzņēmums, kas piedāvā sejas
atpazīšanas aplikāciju Vodafone
telefoniem. Tieši Covid krizes
laikā viņu uzņēmums ir “uzsprādzis” – pozitīvā ziņā.
ASV ir ļoti dažāda, un vir-

Luisvillas (ASV) tvaikoņa “Belle of Luisvile” mājaslapas dizains

Mēs gan ļoti labprāt strādājam
arī ar vietējiem klientiem, tikai
neesam veikuši nekādas īpašas
kampaņas un pārdošanas centienus vietējā tirgū – Latvijas klienti
pie mums nonāk, dzirdējuši atsauksmes.
Tu četrus gadus studēji ārpus
Latvijas. Vai nebija vēlme palikt? Kāpēc tomēr nolēmi atgriezties?
Sākotnēji man bija doma, ka es
varētu veidot savu dzīvi un karjeru ārpus Latvijas. Tajā laikā
domāju par diplomātiju, bet dzīves pārmaiņu dēļ tomēr atgriezos
Latvijā. Jāteic, atgriežoties Latvijā, ļoti gribējās atrast iemeslu
būt tieši šeit, mūsu brīnišķīgajā
vidē, Eiropas Savienības metropolē. Tajā pašā laikā ir labi būt
sev pazīstamā vidē, apvienojot to
ar darbu ārpusē un nezaudējot
saikni ar ārpasauli. Mērķis strā-

par to, kas mēs esam, ko mēs
darām un kādas problēmas varam atrisināt. Mēs sākām strādāt
ar Latvijā dzīvojošiem amerikāņiem, kuŗus satiku un iepazinu,
strādājot kopiestrādes uzņēmuma
birojā. Attiecīgi arī mūsu galvenais “pārdošanas cilvēks” Amerikā sāka ar savu tuvāko paziņu
loku, ar uzņēmumiem sev apkārt,
kam bija nepieciešams izstrādāt
identitāti. Tā tas ir aizgājis – ar
mūsu tuvākā loka apzināšanu,
un attiecīgi pēc tam ar katru projektu, darbs attīstās aizvien tālāk.
ASV mēs galvenokārt strādājam tieši ar Kentuki pavalsts
uzņēmumiem, tur dzīvo arī
mūsu uzņēmuma partneris.
Kentuki varbūt nav tā vieta, par
ko cilvēki uzreiz iedomājas, runājot par Ameriku – parasti jau
nāk prātā Ņujorka vai Kalifornija.
Arī man bija liels pārsteigums, ka

tuālās klātbūtnes atšķirības no
pavalsts uz pavalsti var būt pat
ļoti lielas. Digitālā dizainera
profesija ir gana populāra, un ir
daudz mākslinieku arī Amerikā, uz kas piedāvā savus pakalpojumus mājaslapu un vizuālās identitātes izstrādē. Vai
jūtat sīvu konkurenci no vietējo
aģentūru vai uzņēmumu puses?
Te laikam vietā teiciens, ka tas,
ko neapzinies, tevi nebiedē.
Protams, ka konkurence ir, bet
Amerikas tirgus ir tik liels, ka
pietiek vietas visiem. Vietējo
konkurenci pagaidām tiešā veidā
vēl neesam izjutuši.
Vai jūsu uzņēmums ir gājis
cauri daudz un dažādiem klupšanas akmeņiem un grūtībām,
vai arī šis attīstības ceļš ir bijis
gana gluds?
Domāju, ka latviski ir ļoti
pareizs vārds “uzņēmējdarbība”,

jo šī darbības joma noteikti pārbauda cilvēku uzņēmību. Uzņēmībai ir jābūt katru dienu pamostoties, atkal un atkal. Domāju, ka mūsu ceļu var saukt par
akmeņainu, bet tajā pašā laikā tas
ir bijis mācību un atklāsmju bagāts. Kā vienu no mūsu lielākajām
priekšrocībām redzu to, ka mēs
esam spējuši ļoti ātri mācīties,
uzklausīt kritiku, saprast, ka tu
“skrien ar galvu sienā”, kaut gan
blakus ir durvis. Sākotnēji bijām
iedomājušies, ka mūsu produkts
būs digitālās illustrācijas, dažādi
zīmēti tēli animācijām un spēlēm, bet pēc kāda pusgada sapratām, ka šī nav tā joma, kuŗā
mēs mākam un varam pārdot.
„Mūsu tīkls” ir biznesa vide, un
cilvēki pie mums gribēja pasūtīt
tieši mājaslapu dizainu. Sākumā
tas bija kā papildu darbs, bet
kādā brīdī sapratām, ka tieši šis ir
virziens, kuŗā mums jāstrādā.
Kā veidojat savu cenu
polītiku?
Vadoties pēc vietējā tirgus situācijas, meklējam līdzsvaru. Ir
atsevišķi projekti, kam varam
piedāvāt draudzīgāku cenu, jo
gribam, lai uzņēmumi būtu
ieinteresēti izmēģināt sadarbību
ar NRG ArtHouse, kas ir viņiem
nepazīstama, jauna kompānija.
Vai vari minēt kādu konkrētu
veiksmīgu projektu, kas sagādājis prieku un gandarījumu?
Tieši šobrīd strādājam pie interesanta projekta, kas īstenībā
ieskicē arī mūsu nākotnes vīziju.
Sadarbībā ar partneri, sabiedrisko attiecību aģentūru ASV, reālizējam projektu Kentuki pavalsts
Luisvillas pilsētas pašvaldībai.
Pašvaldības pārziņā ir vēsturisks
tvaikonis “Belle of Luisville”, kas
kursē pa Ohaijo upi, un viņi mums
ir uzticējuši savas mājaslapas
izveidi. Projekts ir interesants ar
vizuālo pievilcību un vēsturisko
nozīmību, jo šis ir visvecākais
upju tvaikonis ASV, kas joprojām
darbojas. No otras puses, tieši
sadarbība ar valstisku institūciju,
kas mums būtu grūti sasniedzama no Latvijas, ir ļoti nozīmīga,
tāpēc vietējie sadarbības partneri
ir tik svarīgi.
Esat veidojuši dizainu Absolut
Vodka reklāmai Austrālijā un
Bombay Sapphire džina pudelēm. Kā nonācāt pie šiem projektiem?
Mēs gribam uzturēt mūsu uzņēmuma radošo pusi, kuŗu reizēm grūtāk izpaust biznesa projektos, strikti pieturoties pie zīmola vadlīnijām. Tāpēc veicinām
mūsu mākslinieku dalību dažādos konkursos, kuŗos uzvaras
gadījumā, var iegūt arī reālus
klientus. Šāds veiksmes stāsts
bija Absolut Vodka īpašais Sidnejas iepakojums. Neviens no
mums Austrālijā nav bijis, bet
atcerējāmies to, kas mums asociējās ar Austrāliju, ar Sidneju –
bērnībā, ieskandinot Jauno gadu,
pa televīziju vienmēr rādīja Austrāliju, kur tas atnāca vispirms,
un Jaungada prieku un uguņošanu arī atainojām šīs pudeles
dizainā.
(Turpināts 5.lpp.)
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NORA IKSTENA,
VILNIS BAUMANIS
(Turpināts no nr.26)

arī citi latvieši – literāti un mākslinieki, kas veidoja savdabīgu
bohēmisku latviešu “cietoksni”.
Šī vide arī mūs, jauniešus, roRedz, kur rullē jauneklis,
sināja mākslinieciskos virzienos
Tam 2 x 2 lipeklis.
– kaut arī tādas tieksmes mums
Galvu rotā prievīte,
jau bija pašiem. Īstoranžā izBagāžniekā koklīte.
veidojās aktīvs latviešu jauKrekliņš tam ir nodilis,
natnes pulciņš – īpaši jauniešu
Aliņš saulē sasilis.
teātra kopa, kas iestudēja gluži
Nauda aptrūkst ar šad tad,
nopietnus gabalus: Raiņa “Pūt,
Tautasdziesmas it nekad.
vējiņi!”, Brigaderes “Princese
Gundega un karalis Brusubārda”, kā arī vācu rakstnieka
Gerharda Hauptmaņa traģēdiju
“Nogrimušais zvans”. Šajos iestudējumos galvenās lomas
spēlējām mēs ar Dzintru, manu
vidējo māsu. Drīz vien mani
pamanīja Amerikas latviešu
teātra režisori Jēkabs Zaķis un
Osvalds Uršteins, kuri meklēja
jauneklīgu varoņlomu tēlotājus.
Tā es nonāca bijušo profesionālo
aktieru vidē, mācījos no viņiem
un nospēlēju dažas visai prasīgas lomas, piemēram, Edgaru
Blaumaņa lugā “Ugunī”. Nebiju
jau nekāds sevišķais aktieris, bet
biju jauns un slaids un domāju,
ka noturējos godam.
Līdztekus turpināju izglītību.
Sākumā manas skolas gaitas
Amerikā bija grumbuļainas, daļēji tāpēc, ka mana skološanās
jau kopš paša sākuma bija saraustīta. Biežās pārcelšanās dēļ
dažas klases vispār nācās izlaist.
Iedzīvošanās jaunajā zemē un
kultūrā man nebija viegla. Taču
skolā man iepatikās un padevās
svešvalodas, īpaši franču valoda
un literatūra. To izvēlējos par
galveno studiju lauku Upsalas
koledžā Ņūdžersijā, tur 1963.
gadā ieguvu bakalaura grādu,
1969. gadā Sītonholas universitātē – maģistra grādu.
Studiju laikā, 1957. gadā, iestājos korporācijā Fraternitas
Lettica. Tur baudīju savstarpējo
Ar skaisto, latvisko Maiju, dzīves draudzeni. 1963. gada Klīvlandes sadraudzību un akadēmisko
organizāciju senās tradīcijas.
Dziesmu svētkos // FOTO: no ģimenes archīva

UZ AMERIKU

Piecdesmito gadu sākumā
Baumaņu ģimene līdztekus daudzām citām dodas uz Ameriku,
kas sola piepildīt daudzu no
dzimtenes padzīto ļaužu sapņus.
“1951. gadā mēs izceļojām uz
Amerikas Savienotajām Valstīm. Pirmo gadu nodzīvojām
Čikāgā, pēc tam nonācām
Īstoranžas pilsētā, Ņūdžersijas
štatā, kur dzīvojām īrētā trīsstāvu mājā. Mājā istabas īrēja

Korporācijā pildīju dažādus
amatus: biju pirmais ārzemēs
uzaugušais seniors, biju arī oldermanis, magister cantandi, kā
arī korporācijas žurnāla, vēstures albuma un dziesmu grāmatas redaktors.
1960. gadā mani uz diviem
gadiem iesauca ASV armijā.
Armija man gluži labi patika:
biju fiziski labi attīstīts, un armijas dzīve bija vienkārša, nebija jādomā par nākotni. Mani
nosūtīja dienēt uz Vāciju, Hānavu, kur agrāk bija bijusi bēgļu
nometne. Tur dienēju kādā
artilērijas vienībā, lielgabalu
ugunsvadības nodaļā. No dienesta atgriezos vairāk nobriedis
un ar skaidrāku apziņu, ko vēlos
darīt. Biju gatavs spert izšķirošus soļus.

pulārākajām meitenēm. Mēs
bijām salikti pārī tautasdeju
grupā un kopā uzstājāmies
jauniešu teātra uzvedumos. Kad
pārnācu no dienesta, Maija bija
jau izstudējusi un strādāja par
skolotāju tuvējā pamatskolā.
Liekas, pats liktenis mums
neļāva aizpeldēt tālu vienam no
otra. Un tā 1963. gada 7. decembrī mēs gājām pie altāra.
Mums piedzima divi mīļi un
apdāvināti bērni: 1967. gadā
dēls Raimonds, 1970. gadā
meita Inga. Dzīvojām Ņūdžersijas pilsētā Fanvudā (Fanwood). Strādājām amerikāņu
skolās, bet dzīvojām latviešu
dzīvi – gan korporācijās (Maija
bija korporācijas Dzintra locekle), gan vietējā Ņūdžersijas
draudzē, gan latviešu skolas

Dziesmas mūs vienoja. Ņūdžersijas trio Preses ballē Ņujorkā
1968. gadā // FOTO: Bruno Rozīša foto

Tas attiecās galvenokārt uz
kādu meiteni, kas dzīvoja man
kaimiņos un ko biju noskatījis
jau gadus desmit iepriekš –
Maiju Igalu. Ar Maiju man
gadiem ilgi bija bijušas kopīgas
gaitas Ņūdžersijas latviešu jaunatnes pulciņā, kur viņa bija
viena no rosīgākajām un po-

saimē. Bet mani kā magnēts
turpināja pievilkt latviskie mākslinieciskie pasākumi.”
(Turpinājums sekos)
* Grāmatas izdevējs – izdevniecība MicRec, Rīgā – šo grāmatu plāno laist klajā š.g’26.
oktobrī. Sekojiet reklāmai!

Latviešu uzņēmums turpina strādāt Amerikā
(Turpināts no 4. lpp.)
Pasaule šobrīd dzīvo pandēmijas apstākļos, ekonomika cieš.
Kā šie apstākļi ir ietekmējuši
jūsu uzņēmumu?
Pandēmijas laikā neviens no
mūsu projektiem nav apstājies,
jo krizi cilvēki un uzņēmumi
Kentuki izjuta daudz mazāk nekā
citur pasaulē. Mūsu biznesu ir
pasargājusi tieši sadarbība ar šo
konkrēto reģionu. Toties tagad
izjūtam, ka ir jāpiedomā par
jauno pret rasisma kustības izraisīto krizi, un tai ir jāseko līdzi,
strādājot starptautiskā tirgū.
Klienti pie mums jau veido patriotiskus plakātus vai, piemēram,
T-kreklu dizainu par melnādainu
sievieti, kas pirmā ar motociklu
šķērsoja Ameriku, arī dizainu
T-kreklam par vienu no pirmajām afroamerikāņu hip-hopa
apvienībām. Rasisma jautājumus
cilvēki uztver ļoti emocionāli, un
mūsu klientu vidū tieši šo krizi

Amerikas vecākais upju tvaikonis “Belle of Luisville” Kentuki pavalstī sadarbojas
ar latviešu digitālā dizaina uzņēmumu

un satraukumu varam just pat
vairāk nekā pandēmiju.
Pandēmijas apstākļos darbs
no mājām un attālināti iegūst
īpašu nozīmi. Vai tu redzi, ka
Latvija varētu sekmīgi piedāvāt
pasaulei attālināta darba pakalpojumus? Kādās jomās tas
varētu būt?
Manuprāt, Latvija ir ļoti progresīva valsts informāciju technoloģiju un attālinātā darba vidē,
jo mēs protampielāgoties. Mūsu
iestrādes un darba kultūra tieši
šajā virzienā ir veiksmīga, un es
redzu, ka cilvēki sekmīgi strādā
attālināti – gan bankās, gan lielos
starptautiskos uzņēmumos, izmantojot video zvanus, un citas
tehnoloģiju iespējas. Daudzas šīs
iestrādes Latvijā tika veiktas jau
pirms pandēmijas iestāšanās. Piekrītu virzienam, kas daļēji nāk
no Skandinavijas un ir orientēts
uz darba efektīvitāti, svarīgākais ir

tas, cik daudz un efektīvi cilvēks
izdara, nevis birojā pavadītās
stundas. Nereti darba devējs gūst
mieru, redzot, ka visi sēž savās
vietās, tātad jau laikam arī strādā.
Ja darbinieku neredz, tad ir tādas
kā šaubas, vai darbs tiek darīts.
Tomēr pandēmija piespiedu kārtā
ir likusi daudziem izmēģināt šo
modeli, saprast un izvērtēt attālinātā darba priekšrocības.
Kā jūs domājat turpmāk
organizēt sava uzņēmuma
darbu – ar vai bez biroja?
Līdz ar krizes pasludināšanu
valstī, mēs arī sākām strādāt no
mājām, un attiecīgi atteicāmies
no savām biroja telpām Vecrīgā.
Šobrīd strādājam attālināti, izmantojot projektu vadības sistēmu,
kurŗā viss ir ļoti viegli pārskatāms.
Protams, ir nepieciešams arī cilvēciskais kontakts un komandas
sajūtas uzturēšana. Pirmais solis,
atgriežoties normālākos apstāk-

ļos, būs ieviest iknedēļas klātienes
tikšanās, lai apspriestu projektus
un plānus. Tomēr šobrīd esam
nolēmuši nogaidīt un nemesties
ar “pilnu krūti” tradicionālajā
biroja darbā. Protams, tas samazina arī uzņēmuma izmaksas.
Kā tu redzi NRG Art House
tālāko izaugsmi?
Nākotnes vīzijā noteikti gribam iekļaut arī Latviju un vairāk
apzināt vietējo tirgu. Sadarbībā
ar Latvijas Mākslas akadēmiju
jau esam izveidojuši pasākumu
jaunajiem māksliniekiem, kur sanāk kopā pat vairāki simti dalībnieku un dalās savā pieredzē.
Rezultātā ir izveidojušās sadarbības ar māksliniekiem.
Mūsu uzņēmuma izaugsmi es
redzu tieši sadarbībā ar stratēģiskajiem partneriem, kas var
mūs “aizvest” pie lieliem klientiem, pie kuŗiem mums “pa taisno” būtu daudz grūtāk piekļūt.

Esmu identificējusi divas stratēģiskie partneŗu grupas – IT uzņēmumi, kas nodarbojas ar techniskām lietām, un meklē vizuālos
un digitālās grafikas pakalpojumus, un otra lielā grupa ir sabiedrisko attiecību aģentūras.
Tās darbojas līdzīgi kā mēs, bieži
vien arī viņiem nav savu dizaineru un mākslinieku, un tie tiek
piesaistīti kā ārpakalpojums.
Mums ir interese par izklaides
un mūzikas biznesu Amerikā.
Esam jau uzsākuši sadarbību ar
pārdošanas aģentiem, kuŗu uzdevums ir papildus savam pamata darbam piedāvāt arī mūsu
pakalpojumus un attiecīgi pelnīt
komisijas naudu. Esam iestājušies
Amerikas tirdzniecības organizācijās, lai varētu paplašināt savu
kontaktu loku. Tā ir mūsu lielā
vīzija – turpināt augt un attīstīties
kā starptautiskam uzņēmumam.
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Takšelis Makšelis

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr. 25)
“Ko Makša kungs vēlētos?”
“Kas uz ātru roku dabūjams?”
Viesnīcnieks laipni pasmaidīja:
“Diļļu vira ar vēršu gaļu un
svaigiem kāpostiem!”
Makšelis nostenējās.
“Nekā cita tev nav?”
“Kā ne, man ir vakardienas
diļļu vira ar frikadelēm un
makaroniem.”
Makšelis nokāra galvu kā kāršu
spēlmanis, kas zaudējis visu
naudu. “Dod ar vērša gaļu un
svaigiem kāpostiem!”
Pirms viesnīcnieks paspēja aizsteigties, Makšelis vēl iejautājās:
“Emīl, cik tev šodien viesu?”
“Jūs vienīgais, Makša kungs!”
“Cik pirms nedēļas, kad te
biju?”
“Arī jūs viens, Makša kungs!”
Makšelis sagriezās pret viesnīcnieku: “Emīl, došu tev labu
padomu – kādu laiku pārtrauc
vārīt diļļu viru!”
***
Tirgus laukumā drūzmējās
suņu bari. Laukuma vidū pītā
klūgu krēslā sēdēja bernhardīnietis Maksimilians Bums, pilsētas vecākais. Viņam blakus –
padomnieki, avīžu “Suņu vēstis”
un “Sunība” pārstāvji un citi
svarīgi suņi. Laukuma labajā
pusē raibā rindā stāvēja suņi, kas
bija piedalījušies kara gājienā
pret lapsām, priekšgalā – Klups
ar palīgiem Klipu un Klapu.
Pilsētas vecākais mēģināja
piecelties, lai teiktu runu, taču,
mazliet pacēlies no klūgu krēsla,
viņš tūdaļ atkal atslīga atpakaļ
sēdeklī. “Uzmanību, varf, varf,
varf,” norējās divi sargi – buldogi.
“Uzmanību pilsētas vecākā runai!”
Bernhardīnietis nosēcās,
“Mopši, takši, buldogi, čivavas,
seteri, vilku suņi un visi pārējie!
Mūsu varonīgā armija pulkveža
Klupa vadībā nupat izcīnījusi
lielāko uzvaru šinī gadā un
padzinusi ienaidnieces, viltīgās
lapsas, tālu aiz kalniem. Lūdzu,
pulkvedi Klup!”
Klups piesteidzās pilsētas vecākā sēdeklim un braši palocīja
galvu.
“Par sekmīgu suņu armijas
vadīšanu paaugstinu tevi par
suņu ģenerāli! Lai dzīvo ģenerālis
Klups!”
Pūlis smilkstēja, kauca, rēja.
Klups piegāja bernhardīnietim,
kas to noskūpstīja uz abiem
vaigiem. Suņu gavilēm nebija
robežu. Cits lēca vairākas reizes
gaisā, cits ar priekšķepām skrāpēja ielas akmeņus. Pūlis apklusa
tikai tad, kad Klups atgriezās pie
savējiem.
“Vēl man jāizsaka izjusta pateicība sunim, kas neraugoties uz
ierobežojumiem, ko tam uzlikusi
daba – nelielu augumu, palīkām
kājām, gludu, necilu kažoku –
izturējies drosmīgi ļauno lapsu
spaidos, pratis atbrīvoties no
gūsta un laikus ziņot par notikušo
ģenerālim Klupam. Lūdzu –
taksi Maksi!”
Makšelis pārsteigts pavērās,

bet, tā kā visu acis vēroja viņu,
nosprieda, ka cits neviens nevarētu būt domāts, un, pabailīgi
mīņādamies, nostājās pilsētas
vecākā priekšā.
“Par varonīgo rīcību suņu
pilsētas vecākais un valde nolēmusi tevi iecelt par pilsētas
goda pilsoni, pasniedzot sidraba
saitītē ievērtu pilsētas atslēgu.
Atslēga dod tev tiesības katrā
laikā un visos apstākļos iegriezties pie mums kā viesim un
uzturēties, cik ilgi vien vēlies,
neviena...” viņš pavērās Klupā, “...
itin neviena netraucēts!”
Apkāris Makšelim ap kaklu
važiņu ar pilsētas atslēgu, bernhardīnietis viņam ar ķepu uzsita
uz pleca, tā ka takšelis sagrīļojās.
Vēlāk viesnīcā viesnīcnieks nebeidza priecāties: “Kāds gods!
Tik ievērojams viesis – pilsētas
goda suns manā uzņēmumā!
Izgatavošu izkārtni ar attiecīgu
uzrakstu un piesitīšu pie viesnīcas durvīm – “Te apmetās un
daudzas reizes ēda viesnīcnieka
Emīla Virstakša rūpīgi un ar
gaumi vārīto diļļu viru suņu
pilsētas goda pilsonis – taksis
Maksis.”
Makšelis sadrūma. “Emīl,” viņš
teica. “Tu laikam nekad nelabosies? Vai nebūtu labāk, ja tu
pārdotu viesnīcu, kas tev tāpat
nekā liela neienes, un pārietu citā
nozarē, teiksim – par noliktavas
pārzini, pastnieku, avīžu pārdevēju?”
Viesnīcnieks nelaimīgi pasmaidīja. “Nevaru,” viņš teica. “Tas ir
tāpat kā ar neatzītu dzejnieku.
Neviens viņa pantus negrib
dzirdēt, un tomēr sirds dziļumos
autors jūt, ka tie ir labi. Laba ir arī
mana diļļu vira un pie tam – ļoti,
ļoti veselīga!”
***
Novakarē Makšelis posās ceļā.
Viņu mocīja sirdsapziņa. Trīs
dienas prom no mājām – ko teiks
saimnieks? Vai kārtīgs mājas
sargs tā drīkst rīkoties? Protams,
Makšelim bija svarīgi iemesli,
taču – vai saimniekam interesēja,
kas notiek ar zosīm Brīnumu
mežā vai suņiem viņu pilsētā?
Silājos trīs dienas no vietas nebija
suņa – mājas sarga. Arī runča
Kristofera tur trūka. Kristoferu
par mājas sargu uzskatīt nevarēja,
tāds nebija kaķa amats, taču runcis bija vērīgs notikumu izvērtētājs un Makšelim pastāstīja, kas
kur noticis un kāpēc. Šunelis
tomēr šaubījās, vai Kristofers būs
atstājis draugu Brencīti un devies
ceļā uz mājām. Nē, kavēties vairs
nedrīkstēja. “Gods paliek gods,
bet darīšana – darīšana!” Makšelis nolēma.
Silājos viss bija pa vecam. Tikai
saimnieks ar saimnieci ieminējās:
“Makšelis arī sācis apkārt dauzīties, būs jāliek pie ķēdes!” Viņš
paskatījās saimniecē, un abi pēc
tam paskatījās Makšeli, kas turpat uz lieveņa gulēja, izliekoties
aizmidzis. Abi pasmējās un
aizgāja. Nē, pie ķēdes gan viņi
mani neliks, nodomāja takšelis,
tas viss taču var būt tikai joks.
Viņš bija redzējis ķēdes suņus

kaimiņu mājās, tie bija lieli,
spēcīgi un nikni. Viņš ķēdi
nevarētu panest, kad tā ap kaklu,
kur nu vēl dzīvot pieķēdēts. Ne,
viņi nedomāja to nopietni... Un
tomēr saruna Makšelim nāca
allaž prātā, kad viņš bija kaut ko
darījis bez saimnieka ziņas un
rīkojuma.
Makšeļa dzīve ievirzījās parastajās sliedēs. Viņš paskrēja līdzi
ganos, sēdēja uz lieveņa un uzskatīja māju, kad saimnieks bija
izbraucis uz pilsētu. Pārējo laiku
taksis pavadīja, skraidelējot un

Makšelis nezināja, ka Viljams
ar Tomu nav tālu no Silājiem.
Atgāzušies zālē grāvja malā, suņi
atpūtās no garāka skrējiena.
“Tom, vai tu vēl guli?”
“Esmu nomodā, Viljam.”
“Vai arī tev kurkst vēders,
Tom?”
“Tāpat kā tev, Viljam!”
Viljams sarausa sauso zāli ap
sevi un gribēja vēl kādu brīdi
nosnausties. Miegs nenāca.
Garām aizdrāzās automobilis,
putekļus šķiezdams.
“Būs jāiet kaut kur salūkot

Māra Cielēna

PIE MUMS
Pie mums ir zila jūra,
Pie mums ir liels, liels mežs;
Pie mums ir dārzs – ap galdu
Tur ļaužu pulciņš sēž,
Un it neviens nav negants,
Un it neviens nav drūms.
Pie musm ir brīnum jauki –
Pat saule nāk pie mums!
Pie mums ir tumša pļava,
Pie mums ir tīrums kluss;
Pie mums ir nams – zem segām
Tur ļaužu pulciņš dus,
Un it neviens nav negants,
Un it neviens nav drūms.
Pie mums ir brīnum jauki –
Pat zvaigznes nāk pie mums!
rotaļājoties ar labajiem draugiem
– Silāju dzīvniekiem. Reizumis
viņš piegāja pie runča Kristofera,
kas kā allaž gulēja uz lieveņa, abi
kopīgi atcerējās apciemojumu
kaķu ciemā. Makšelis runcim
stāstīja par paziņām cirkū – kaķu
Arabellu, stiprinieku Atlasu,
lauvu dīdītāju Alfredo, trapecistu
Vitorio Pellini un viņa pūdeli
Džakomo. Visvairāk bija ko stāstīt par klaunu Koko, mērkaķīti
Ciči un abiem radiniekiem –
Viljamu un Tomu, kas vienmēr
kaut kur uzradās un pēc laiciņa
pazuda.
“Nez kur Viljams ar Tomu patlaban varētu būt?” kādu rītu
ierunājās Makšelis.
“Labāk atdod man riekstus, ko
toreiz solīji, kad brālēni ienāca
sētā!” no liepas atskanēja skarba
balss. “Pats solīji!”
“Raita nebēdā, parādā nepalikšu,” atbildēja takšelis un tūdaļ
ķērās pie riekstu lasīšanas, atceroties veco sakāmvārdu, ka parāds neesot brālis. Taču arī riekstojot viņam Viljams un Toms no
prāta neizgāja. Kur palaidnīgie
radinieki varēja būt un kādus
nedarbus tie bija veikuši?
***

labas pusdienas, Tom,” pēc laiciņa ieteicās Viljams. “Ko tu
vēlētos?”
Toms ilgi domāja: “Laba kotlete nav sliktākais, ko esmu ēdis,
Viljam, arī vērša, cūkas vai jēra
cepetis lieti derētu...”
“Tom, es pašlaik varētu iztikt ar
prāvu kārbu suņu barības, tādu,
kādu to pārdod pilsētas veikalos.”
“Ar plušķa bildi, kas, smalki
uzfrizējies, tiesā krietnu porciju
šīs barības?”
“Jā gan, Tom!” Varētu iztikt arī
ar zivi, lai gan tā vairāk piemērota
kaķiem un citiem zemākas kārtas
radījumiem.”
“Sulīgs kauls ar gaļu pie tā,
protams, nebūtu zemē metams...”
Viljams kļuva domīgs.
“Sliktākais, Tom, ir, ka mums
nav kotlešu, uz cepeti nav nekādu
izredžu, suņu barības bundžas
joprojām stāv pilsētas veikalu
plauktos. Pat kaula mums nav.
Tom, mums steidzami kaut kas
jādara, vai tu tā nedomā?”
“Protams, Viljam, kā tad!”
“Mums nav daudz laika, jo
vēders kurkst aizvien skaļāk.
Tom, man šķiet, ka labākās
izredzes būtu tur, kur daudz
ļaužu. Ko saki par tirgu pie cirkus
laukuma?”

Viņi piecēlās un lēnā riksī
skrēja tirgus laukuma virzienā.
Taču todien nebija tirgus diena,
un laukums bija tukšs. Lai cik
rūpīgi abi suņi pārskatīja laukuma
kaktus, nekā ēdama tur neatrada.
“Saožu dūmus,” purnu gaisā
pacēlis, ierunājās Viljams. “Aiz
kalna kāds vāra ēdienu. Derētu
paskatīties, ko saki, Tom?”
“Protams, Viljam, paskatīsimies gan.”
Viņi pārskrēja pār uzkalnu.
Lejā pie upītes bija apmetušies
čigāni.
“Viljam,” atrāvās Toms. “Vai
tev neliekas, ka tur lejā kāpt ir
pārāk bīstami?”
“Tev taisnība, Tom! Čigāni
mūs atceras. Varam ieskriet kā
circeņi pelnos. Bet ko tu darītu,
ja būtu iekritis upē un malā
nevarētu tikt straumes straujuma
dēļ? Turpat tuvumā peldētu
plosts un uz plosta tupētu vilks,
kas skatītos uz tevi atņirgtiem
zobiem?”
“Ā, Viljam, kas par salīdzinājumu! Labāk uzņemtos cīņu ar
vilku nekā noslīktu.”
Viljams apmierināts noņurdēja.
“Redzi, Tom, vēderi mums
tukši. Kaut kas jādara. Čigāni
vāra jēru. Katram saprotams, ka
viņi ieturēs pusdienas drīzākā
laikā. Redzi pāri tur to kuplo
krūmu puduri?”
“Redzu gan, Viljam!”
“Vai nevarētu aizlīst līdz krūmu
pudurim, notupties krūmos un
gaidīt izdevīgu mirkli?”
Toms apbrīnas pilnām acīm
paskatījās draugā. “Viljam, tu esi
saprātīgs un apķērīgs suns, vienmēr esmu teicis!”
Lēnām un uzmanīgi abi suņi
lavījās uz krūma pusi. Vietumis
garā zāle viņus slēpa, tur iešana
bija droša. Citur klajumā vajadzēja pārskriet, cik ātri kājas
nesa. Tuvojoties čigānu nometnei, viņi vietumis dabūja līst uz
vēdera. Beidzot krūmu puduris
bija sasniegts.
“Nav vairs tālu, Tom,” nosprieda
Viljams, vērojot čigānu nometni.
“Simt kārtīgu soļu, ne vairāk.
Pamatīgs pārskrējiens izdevīgā
mirklī, un pusdienas nodrošinātas.”
Tomam lietas neizskatījās tik
drošas.
“Atceries pagājušo reizi, Viljam? Kad iesprukām alā, kur bija
mērkaķis? Čigānēni mani gandrīz notvēra.”
Viljams paskatījās Tomā izbrīna pilnu skatu: “Vai tev bail,
Tom?”
“Drusku, Viljam. Lietas nevajagot atkārtot. Čigāni zina, kādi
izskatāmies un labi atceras.”
Viljams sadrūma. “Tom,” viņš
teica. “Tu allaž esi bijis saprātīgs
suns un nācis man līdz katrā
dēkā bez bailēm un iebildumiem.
Tikai šodien tu izskaties nobijies.
Tom, varbūt, ka tev taisnība...”
Viņš atkal palīda līdz krūmāju
malai un laiciņu cītīgi vēroja
čigānus. Katls kūpēja virs ugunskura, un čigānietes vilka ārā
gaļas kumosus, pasniedzot tos
pēc kārtas čigānu saimei.
(Turpinājums sekos)
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TA L E S O F D I S P L A C E D P E R S O N S / D Ī P Ī Š U S TĀ S T I
GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from No. 25)
My mother worried about our
poor diet, the lack of dairy products, fresh vegetables and fruits,
fresh fish and meat. She dreamed
of finding fresh dairy products,
like milk and cheese on the farms
around Greven. Vegetables like
carrots, beets, cucumbers, potatoes and tomatoes. Fresh fruit,
apples, peaches, pears, strawberries, cherries and blueberries, in
season. ‘More so because I was a
sickly child.
“No fresh milk this week.”
The lack of vitamins and calcium in processed food, the bulk
of food coming out of the warehouse, wasn’t helping children
like me. There was no corner
drugstore, Rite Aid or Rexall on
DP populated Kolping Strasse,
like in America today. Not only
were we missing drug stores but
also Wal-Mart, Meijer, and Sam’s
Club, with their shelves stocked
full of vitamins and diet enhancers from A (vitamin) to Zinc. We
DPers needed one drugstore.
Especially one that I would have
voted for. Shelves filled with
chocolate, chewing gum and red
pop. Well, let’s add a good selection of children’s shoes. I had too
many holes in my soles.
Listening to my parents talk
about food and vitamins, I rode
my pretend stick of a horse

TALE THREE
around the dining room table.
That took a wrong turn when I
heard, “he’s always sick.”
Where they talking about me
again?
“Gunars need more milk,
cheese,” my mother fretted.
“Fruits, vegetables…”
“It’s difficult,” my father sighed.
“There are many of us, DPs. Not
that many farms are within walking distance.”
“When it gets cold, he’ll be sick
again,” my mother replied sadly.
Did that mean drinking more
Castor Oil? It was time to ride
my stick of a horse out of the dining area and leave that conversation behind. Pretending to be a
wild west lawman, I chased the
bad guy into the bedroom.
Following him inside, I got off
my horse and quickly closed the
door behind me.
Without a drugstore with vitamins and medicines nearby, castor oil was the magic elixir of DP
land. Like the tonics sold by
snake oil salesmen, from the
back of their covered wagon in
the American old west, castor oil
was the remedy of choice for,
well, everything. Not that there
was anything else.
Rub it on your back and get
relief. Drink it down to cure a
sore throat. Rub it on the chest to
loosen up the cough. Soothe
your feet and you won’t need

soles for your holy shoe soles.
Nope, castor oil wasn’t that powerful, but some did say that a
heavy shot of castor oil changed
the weather.

Vera bija pirmā ordinētā sieviete Amerikas latviešu luterāņu
baznīcā 1970. gados

SOLVING THE DIET
SHORTAGE: CIGARETTES
AND PIGS?
Cigarettes were, strange to say
today, a life saver. Cigarettes were
stuffed, reeds of gold, not only in
DP land but across devastated
Germany, where the German
mark, had little value. No one
had any marks anyway. Neither

Pamazām vien mūsu ģimenes
eksistences nepieciešamībai pret
pārtikas produktiem tika iemainīts gandrīz vai viss, ko steigā,
dodoties bēgļu gaitās, bijām
paņēmuši līdzi. Kaŗam beidzoties, pamazām arī tika dibinātas
bēgļu nometnes. Mani pirmie
iespaidi par vienu no tām sākās
vācu pilsētā Veidenē. Šeit pabeidzu pamatskolu, sāku plašāk iepazīties ar nometnes dzīvi. Šis
pirmsākums vēlāk lieti noderēja.
Veidene, Rēgensburga, Eichsštate vēlāk Švābu Gminde. Tāds
bija manis un manu vecāku, pārvietoto personu (DP), ceļš. Pēc
pārcelšanās uz Švābu Gmindi
iesāku ģimnazistes gaitas tur
dibinātajā latviešu ģimnazijā. Nometnēs pavadītais laiks man
saistījās ar plašu izziņas materiālu
par Latviju, par notikumiem pasaulē. No nometņu ļaužu kontingenta liela daļa bija latviešu inteliģence; mākslinieki, teātŗu aktieŗi, mūziķi, skolotāji. Liela daļa
no viņiem lika savus talantus
lietā, organizējot teātŗa trupas,
koŗus, skolas, pat Vispārējos latviešu dziesmu svētkus. Mācījos
dejas mākslu, piedalījos korī. Šeit
man radās arī pirmā iespēja
nonākt saskarē ar fotografiju, ar
ieskatu fotografijas mākslas pasaulē, jo starp nometņu ļaudīm
bija vairāki no Latvijas izceļojuši

profesionāli fotografi, kuŗi savam
arodam neļāva ierūsēt.
Nejauši man dažus vakarus
nedēļā bija iespēja pastrādāt fotolaboratorijā. Vienmēr atceros atgādinājumu par fotografu ilgā
mūža noslēpumu. Viņu laboratorijas darbs vienmēr ir bijis
saskarē ar sudrabu fotopapīros,
to emulsijā un izstrādātajās ķimikālijās. Diemžēl sudraba daudzums fotopapīros aizvadītajos
gadu desmitos kļuva arvien
mazāks un mazāks.
Pārvietoto personu gadi Vācijas nometnēs pagāja saspringtās
gaidās par labvēlīgāku risinājumu
mūsu, bēgļu, situācijā. Tomēr
pēc dažiem nometnēs pavadītajiem gadiem gandrīz vai visi
sapratām, ka līdz ar krasas polītiskās un saimnieciskās situācijas pasliktināšanos pēc mūsu
Dzimtenes atkārtotās padomju
okupācijas un masveida Latvijas
pilsoņu izvešanām uz padomijas
vergu nometnēm atgriešanās
mājās nav iespējama. Daudzu
DP ģimeņu skati tajā laikā jau
vērsās uz Rietumu zemēm, kuŗas
kaŗš nebija skāris tiešā nozīmē.
Vēlmes uzlabot ģimenisko un
sadzīvisko situāciju bija sasniegušas maksimālo punktu. Nebija
izredžu arī turpmāk palikt Vācijā,
tās Rietumu daļā arī pie ekonomisko apstākļu varbūtējas uzlabošanās nākotnē. Sapratām, ka
esam sveštautieši un tādi vietējo

My parents and my grandmother, before she passed away,
were non-smokers. With both
my parents working, that brought
home a few more cigarette packs.
Interacting with the Brits in the
warehouse helped.
My parents saved up their
monthly ration of cigarettes and
used that at the local farms to

buy farm produce, especially
dairy products for me, and
bacon, beets, potatoes, carrots,
cucumbers, tomatoes and whatever else was in season.
That didn’t work for everyone.
If you were a family man and
continued smoking, there was
less bacon and no milk on the
dinner table for your spouse and
children.
Cigarettes were much in
demand at the city market and
were bartered for shoes, socks,
coats, combs, scissors, or bicycle
tires. A bicycle? A used men’s
bicycle might go for 600 cigarettes, much more than a year’s
ration for one person.
Not that it was an easy decision
for DPs on what to buy with their
limited quantities of cigarettes.
Cigarettes were part of the
monthly ration allotment. If one
worked for UNRRA/IRO, like
my father did in the Greven
warehouse, the pay was in inflation destroyed Deutsche marks.
The unstable mark got you little
in return on the black market or
at a farmhouse.
Some UNRRA workers, the
Brits in Greven, saw that the DPs
were basically working for nothing and shared their cigarettes.

(To be continued)

Atgriešanās

DZIDRA TROPA (1932.–2013.)
Deitona/Toledo

(Turpināts no nr.25)

were the Brits and Americans
circulating the British pound or
the American dollar. The
Cigarette was the money of the
day. (Wyman)

vācu iedzīvotāju acīs arī paliksim
vienmēr. Mazliet labāka informācija bija dzirdama par bēgļu/
repatriantu uzņemšanas situāciju
ASV, Austrālijā un Dienvid-

jādabū galvojums no bēgļu
izsaukšanai ieinteresētas personas vai organizācijas, kas varētu
uzņemt ģimenes vai individuālas
personas un sagādāt darbu. Pa-

titāte un kvalitāte sāka jūtami
dilt. Varbūt uz vietas palikušos
mazliet uzmundrināja savstarpējie solījumi pēc tikšanās jaunizvēlētajās zemēs turēties atkal
cieši kopā. Vācijas nometņu laiks
bija mūs norūdījis skarbai dzīvei
un veidojis arī jaunu izpratni par
eksistences turpināšanu svešumā.
Manas ģimenes izceļošanas
vēlmju zeme bija ASV. Turp
iepriekš bija pārcēlušās arī manu
radu ģimenes. Sakarā ar tēva
sabojāto veselību smagā darbā,
kurinot ar akmeņoglēm krāsnis
vācu rūpnīcā, manas ģimenes
pārcelšanās uz ASV tika vairākkārt atlikta, lai gan galvojums
bija saņemts jau labu laiku iepriekš. Nepieciešama bija tēva
veselības uzlabošanās. Pēc vairākām tēva pārbaudēm pie ārsta,
saņēmām ilgi gaidīto atļauju
izbraukšanai. Ar asarām acīs
atvadījāmies no vēl palikušajiem
pēdējās DP nometnes biedriem.
No uzkāpšanas brīža Brēmenhāfenas ostā uz pasažieŗu kuģa
Gen Stewart sākās mūsu ģimenes
transatlantiskais ceļojums uz
Ņujorku. Ceļojuma laikā uz kuģa
iepazināmies ar vairākām tāda
paša likteņa piemeklētām latDzidra Tropa kopā ar Latvijas fotomeistaru Gunāru Janaiti
viešu ģimenēm, ar kuŗām drauamerikas zemēs. Galvenais priekš- mazām mūsu vidū sākās izce- dzība turpinājās visus turpmākos
noteikums tam, lai pārceltos uz ļošana uz izraudzītajām jauno gadus ASV.
šīm zemēm bija: visiem ģimenes mītņu zemēm. Mūsu, vācu DP
(Turpinājums sekos)
locekļiem jābūt labai veselībai un nometnēs palikušo ģimeņu, kvan-
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Laila Milevska. Dzīve attēlos

LINDA TREIJA
Lai gan vārdi un teksts ieņem
svarīgu vietu illustrātores Lailas
Milevskas (Laila Milevski) mākslā, galvenais viņas izteiksmes
līdzeklis ir līnija, kas domas,
emocijas, dzīves novērojumus
un spriedumus pārvērš zīmējumos, skicēs un gleznās. Zīmēšana un skicēšana ir neaizvietojama Lailas ikdienas sastāvdaļa. Pat tad, ja kādā brīdī
nesanāk pieķerties zīmulim,
viņas domas riņķo ap un par
mākslas projektiem, grafikām,
skicēm un uzmetumiem. No
agras bērnības Laila aizrāvās ar
zīmēšanu, un pirmā nopietnā
mācīšanās sanāca jau astoņu
gadu vecumā vasaras studijā
Latvijā, pie rakstnieka un mākslinieka Arnolda Plauža. Savukārt mācību gada laikā Prinstonā (Princeton, NY) viņa mācījās pie gleznotājas bulgārietes
Elenas Petevas. Studējot trīs
gadus Latvijā, ISL IB programmā, viņa gāja zīmēt un
gleznot pie mākslinieces Helēnas Heinrihsones. Lailas bakalaura grads mākslā un mākslas vēsturē iegūts Amherstas
koledžā (Amherst College). Seko
studijas Merilandes institūta
mākslas koledžā (The Maryland
Institute College of Art), ko viņa
sekmīgi pabeidz 2019. gadā ar
maģistra gradu illustrācijas
jomā (Illustration Practice).
Jaunās illustrātores skicēs un
zīmējumos galvenokārt figurē
cilvēka tēls. Tas var būt reāls,
dzīvē novērots, bet reizēm tas
nāk no mākslinieces iztēles.
Lailai, radot mākslas darbus, ir
svarīgs viņas emocionālais stāvoklis, apkārtējā vide. Iztēli var
rosināt pat kāds, garām ejot,
noklausīts teksts, dzirdēta mūzika, skatīts filmas fragments.
Zīmējumu un komiksu varoņi
parasti ir mākslinieces radi,
draugi, bet var būt arī svešinieki,
mīļāko filmu varoņi, kā arī
dzīvnieki. Daži komiksu/atēlstāstu varoņi ir viņas pašas
personības dabīgs turpinājums.
Dabas un dzīvnieku pasaules
nozīme, kas izpaužas latviešu
tautas pasaku, tautisko tradiciju
un rituālu klātbūtnē, Lailas
illustrācijās un komiksos droši
vien nāk no mātes Sandras,
puses. Savukārt dziļa mīlestība
uz grāmatām un to vērtībām
nāk no tēva Roberta, kuŗš savu
dzīvi veltījis grāmatām, to saglabāšanai un izpētei, strādājot
nozīmīgākajās Amerikas bibliotekās. Tāpēc gluži saprotama ir
Lailas daiļrades daļa, kas saistās
ar grāmatu, grāmatiņu un pašizdotu, mazas tirāžas žurnālu
(zine), veidošanu un izdošanu.
Viens no pēdējiem lielākajiem
projektiem ir bijis darbs viņas
tēzēm “Irma: starppaudžu vēsture” (Irma; An Intergenerational History, 2019) un “Mans
ceļojums uz Vāciju” (My trip to
Germany, 2019). Izdevumā
aprakstīts Lailas ģimenes no
mātes puses – vecvecmāmiņas
Annas Marijas, vecmāmiņas
Irmas un mātes Sandras dzīve,
un tas, kā šīs trīs dažādo
paaudžu sievietes ietekmējušas
un veidojušas mākslinieces neatkarīgo raksturu, dzīves uztveri un vērtību skalu.
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Abas grāmatas ir fotografiju,
zīmējumu un komiksu sleju
salikumi. Īstās fotografijas mijas
ar Lailas rokrakstā gleznotām
un zīmētām ainām, objektiem,
detaļām. Vietām pāri attēliem
ar roku rakstītais teksts pievērš
skatītāja
uzmanību
kādai
domai, teicienam, vai problēmai. Gan kompozicionāli, gan
arī gleznieciski meistarīgi ir
uzgleznoti un uzzīmēti skati no

Filipa kāzās 1950. gadā Amerikā
un citas lietas, kas piedod grāmatai vēsturiska pētījuma nozīmi. Šo Lailas maģistra grada
tēžu darbu var pieskaitīt pie
mākslas-izpētes projektiem par
mājas, dzimtenes un identitātes
jautājumiem.
Māksliniece
Krista Svalbonas no 2016. gada
strādā pie līdzīga projekta “Displacement” par DP nometnēm,
cilvēkiem un to likteņiem pēc

Illustrātore Laila Milevska

pagātes būtiskiem notikumiem
ne tikai valsts, sabiedrības, bet
arī pašu varoņu personīgajās
dzīvēs. Skats no iekāpšanas
kuģī, lai dotos uz Vāciju un
izbēgtu no sarkanās armijas,
zīmēts kadrs no sarkanarmiešu
maršēšanas Rīgā ar Brīvības
pieminekli fonā, skati ar skaisti
uzgleznotajām Latvijas un Vā-

Otrā pasaules kaŗa. Ja Kristas
darbs aptveŗ lielākas cilvēku
grupas, tad Lailai šī pati tema
tiek apskatīta caur viņas tuvāko
ģimenes locekļu prizmu.
Kā papildinājums šai grāmatai
ir neliels izdevums par Lailas
ceļojumu uz Vāciju 2018. gadā.
Laila skicēja vietas, kur Irma
bija dzīvojusi, strādājusi un

par ticības zaudēšanu un tās
atgūšanu. Stāsts ir kā metafora
personīgajam ceļam uz garīgumu caur mākslu. Atšķirībā
no daudziem citiem šīs serijas
komiksu māksliniekiem, kuŗi
savam narratīvam izraudzījās
kādu ar mākslu saistītu personību, Laila izvēlējās veselu
architektūras un laikmeta virzienu, gotiku. Ar izteiksmīgām
gaismēnām un veiklu zīmējumu, pārdomāto kompoziciju
un piemeklēto monotono krāsu
gammu, viņai veiksmīgi izdodas panākt galvenās varones
garīgā pārdzīvojuma, kā arī
vides senlaicīguma izjūtu. Laila
izmanto riso druku (risography), kas ir digitālās un rokas
spiedes drukas apvienojums.
Grāmatas attēlu senatnīgo noskaņu palīdz panākt burgundijas tintes tonis, rokas spiedes
mākslinieciskā neprecīzitāte un
tonētais papīrs.
Māksliniece ir izveidojusi arī
vairākās zīmētas īsfilmiņas. No
tām filma “Uz ietves” (On the
Sidewalk) illustrē Lailas sajūtas
par avāriju, kas notikusi pirms
pāris gadiem. Koks apstādījumos, pakritis cilvēks, salauzts
ritenis, vientuļš velobraucējs kā
paskaidrojošie tēli darbojas
atsevišķi katrs savā kadrā, kuŗi
savukārt apvienoti vienā kopējā
skatā - stāstā par notikumu.
Filmiņa “Lido dzirksteles”
(Sparks fly) ir darbs no projekta
studijām, kas tapis sadarbībā
starp Merilandes institūta
Mākslas koledžu (MICA) un
Hopkinsa Ekstrēmo materiālu
izpētes institūtutu (The Hopkins
Extreme Materials Institute).
Šajā studiju darba ciklā tapušas
daudzas jo daudzas skices, kā
arī krāsaini zīmējumi, no
kuŗiem viens ir uz JG vāka.
Ļoti romantiska un aizkus-

Lailas gleznotās illustrācijas,
gleznas un krāsainie zīmējumi
var būt gan ļoti koši, gan
maigākos toņos ieturēti, Viņai
raksturīgs maigs triepiens, noapaļots, plūstošs zīmējums un
interesanta kompozicijas izjūta.
Vienā no pēdējiem Lailas gleznotajiem darbiem pa nezāļu
aizaugušo pagalmu ar nomesto
tukšo “Cido” tetrapaku, puspavērtie metalla vārtiņi vedina
mūs uz balto māju ar puspavērtajām durvīm un dūmakas
mākonī ietīto jumtu. Darbs
atsauc atmiņā puspamestas
mājas kādā Latvijas piepilsētas
nostūrī. Pie šī gleznojuma māksliniece ir pierakstījus iemīļotā
poļu dzejnieka Česlava Miloša
rindas par ceļojumu iepazīt
savu provinci, “... pāri pakalniem, caur priežaudzēm, kuŗās
iestiepās meži, kur dūmu mudžekļi sēdēja virs māju jumtiem, it kā tās degtu”.3
Laila ar saviem komiksiem ir
piedalījusies dažādās publikācijās un izdevumos. Tostarp arī
starptautisko atzinību guvušajā
komiksu kultūras žurnālā KUŠ,
kas tiek izdots Latvijā kopš
2007.gada.
Lailas Milevskas radošajai
darbībai var sekot viņas mājās
lapā (www.lailamilevski.com),
var iedziļināties katras skices
vai darba tapšanas un izveides
procesā viņas Instagram lapā
(www.instagram.com/lailamilevski), var noskatīties īsfilmiņas
(https://vimeo.com/
user92711480) un pāršķirstīt
viņas grāmatas/grāmatiņas ar
illustrācijām un komiksiem, tās
iegādājoties.

Pirmpublizējums lasāms
Jaunā Gaita, 2020. gada
vasaras numurā

Uztvere un reālitāte nesaskan

cijas lauku ainavām un arī
pārējie attēli izvada mūs cauri
individa un veselas tautas pārdzīvojumiem. Māksliniece veiksmīgi ievieto stāstījumā detālizētus priekšmetu zīmējumus,
kas ir kā paskaidrojošais materiāls. Tas precīzē un liek uzsvaru uz būtisko. Reizēm tie
iegūst gandrīz vai simbolisku
nozīmi, piemēram rindā salikti
kofeŗi, vecmāmiņas kafijas servīze, končiku1, kam bija vērtība
kaŗa un pēckaŗa laikā, kaudzīte
zālē, dokuments atļaujai pārvietoties pa Vācijas kaŗa zonu,
vecvecmāmiņas cepure, kas
viņai bija galvā meitas Irmas un

pavadījusi laiku. Bieži vien vecmāmiņas uzņemtās fotografijas
papildina Lailas mūsdienu
skices no tām pašām vietām,
reizēm pat skatu punktiem.
Otrs nozīmīgs darbs Lailas
komiksu grāmatu jomā ir serijas “Ley Lines”2 izdevums #9,
“Ienāc, svētceļniek” (Enter, Holy
Piligrim by Laila Milevski.
2016). Stāsta pamatā ir dzimtzemnieces ceļojums uz Sendenī
baziliku (Churche of St. Denis)
un viņas garīgie meklējumi.
Baznīca ir pirmā gotiskā celtne
Francijā. Laila atrod veidu, kā
ar gotiskās architektūras klātbūtni izstāstīt apburošu stāstu

tinoša ir “Nāku mājās” (Coming
home). Ar zīmuli zīmētā filma
attaino māju kā būtni, kas
nopūšas, vientulībā vadot dienu
bez saviem mājiniekiem. Vakarā
cilvēkam atgriežoties ēkā un
sākot iededzināt gaismu logos,
māja ar savām rokām noglauž
katru apspīdēto rūti. Liekas, ka
māja tagad ir apdzīvota un ir
atmodusies tās dvēsele.
Zīmēto komiksu tematika ir
plaša. Te var atrast gan Lailas
personīgos pārdzīvojumus (Loss
of Innocence), gan mīlestību uz
kino (Drawing Antonioni), gan
serijas ar minikomiksiem par
dzīvniekiem u.c.

1 končiks – cigarešu izsmēķa gals, (žargonv.)
2 “Ley Lines” ir izdevums, kas iznāk reizi
ceturksnī. Tā mērķis ir parādīt komiksu
un vizuālās mākslas, kā arī kultūras
dažādo jomu krustpunktus. Co-published
by Grindstone Comics and Czap Books,
generously supported by Koyama Press.
3 “I went on a journey to acquaint myself
with my province (...) traveled trough a
country of hills and pine groves that gave
way to strethces of forest, where tangles
of smoke hovered over the roofs of the
houses, as if they were on fire”, Cheslaw
Milosz. The Road-side Dog. ( )
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***
Valsts prezidents Sēlijā
10. jūlijā, Sēlijas apmeklējuma
laikā, Valsts prezidents Egils Levits Ilūkstes Kultūras namā tikās
ar iedzīvotājiem diskusijā par Sēlijas kā latviešu vēsturiskās zemes
identitāti un perspektīvām. Saruna Sēlijā aizsāks diskusiju ciklu
Latvijas kultūrvēsturiskajās zemēs
pirms rudenī gaidāmās Valsts
prezidenta likuma iniciātīvas iesniegšanas Saeimā.

Valsts prezidents Egils Levits
Ilūkstes Kultūras namā
Diskusijas ievadā tās dalībnieki – Valsts prezidents Egils Levits,
Ilūkstes novada domes priekšsēdis Stefans Rāzna, Stendera biedrības valdes loceklis Pēteris Stradiņš un biedre Laura Dimitrijeva,
vēsturnieks, Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs Valters
Ščerbinskis, rakstniece un dzejniece Inese Zandere – iezīmēja,
viņuprāt, Sēlijas unikalitāti, kas to
atšķir no citiem Latvijas novadiem. Piemēram, Valsts prezidents minēja, ka “sēļi ir viena no
piecām latviešu sentautām, kas ir
īpaša ar savu izloksni”. Ilūkstes
domes priekšsēdis Stefans Rāzna
sacīja: “Sēlija nav izdomājums.
Sēlija ir reāla. Sēlija ir daļa no
Latvijas, un tā nav Zemgale, Kurzeme, Latgale – tā ir Sēlija. Sēlija
ir vēsturiska zeme, kas var ieņemt
nozīmīgu lomu Latvijas attiecībās ar Lietuvu, piemēram, kādas
tās ir starp Valku un Valgu.”
Valsts prezidents atklāja, ka
viņa likuma iniciātīva par latviešu kultūrvēsturiskajām zemēm,
ko plānots iesniegt š. g. septembrī
Saeimā, stiprinās latviskumu savā
identitātē un cilvēku piederību
noteiktai latviešu zemei, jo Latvija ir izveidojusies, apvienojot
latviešu zemes.
***
LOK prezidentam pasniegts
Cildinājuma raksts
Valsts prezidents Egils Levits
8. jūlijā pasniedza Cildinājuma
rakstu aizejošajam Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidentam Aldonam Vrubļevskim “par
ilggadēju un profesionālu darbu”, darbojoties vispirms ģenerālsekretāra, bet pēc tam arī prezidenta amatā.

Aldons Vrubļevskis un Valsts
prezidents Egils Levits
Savukārt Vrubļevskis Levitam
dāvināja “Olimpiskās enciklopēdijas” pirmos trīs sējumus.

* 7. jūlijā Valsts prezidents Egils
Levits Rīgas pilī pasniedza akreditācijas vēstuli Ivitai Burmistrei, Latvijas Republikas ārkārtējai
un pilnvarotajai vēstniecei Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, Bahtijoram Hasanam, Latvijas Republikas ārkārtējam un pilnvarotajam vēstniekam pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto Nāciju Organizācijā Ženēvā, Katrīnai Kaktiņai,
Latvijas Republikas ārkārtējai un
pilnvarotajai vēstniecei pastāvīgajā pārstāvniecībā Apvienoto
Nāciju Organizācijā, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā
un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē.
***
Valsts prezidents Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā

tīgi, ka krizes seku pārvarēšanai
ir svarīgi saglābāt ciešus kontaktus, turpinot sadarboties gan divpusēji, gan arī Baltijas valstu
starpā.
***
Rosina lidostā ieviest
visu iebraucēju kontroli
cīņai pret vīrusu
Lai Latvijā sekmīgāk cīnītos pret
Covid-19 izplatīšanos, Rīgas lidostā būtu jāievieš visu iebraucēju
kontrole, šādu viedokli Latvijas
Radio izteica Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis Richards Kols
(VL-TB/LNNK).

CERN asociēto dalībvalsti. Tas
sekmēs Latvijas zinātnisko darbinieku sniegumu starptautiskās
pētniecības programmās, ļaus
veikt starpdisciplinārus pētījumus un piesaistīt zinātnisko personālu darbam Latvijā, tādējādi
veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību.
***
Atjaunotā Baltijas valstu
konsulārā konvencija
2020. gada 2. jūlijā stājas spēkā
Latvijas Republikas valdības,
Igaunijas Republikas valdības un
Lietuvas Republikas valdības līgums par konsulāro palīdzību un
sadarbību. Ar šo līgumu tiek aizstāts 1999. gada 5. februārī Viļņā
parakstītais Latvijas Republikas
valdības, Igaunijas Republikas
valdības un Lietuvas Republikas
valdības līgums par konsulāro sadarbību un palīdzību, kuŗa normas bija uzskatāmas par novecojušām un bija nonākušas pretRichards Kols
runā ar šobrīd spēkā esošo tiesisko rēgulējumu konsulārās palīKols atzina, ka pašlaik caur ci- dzības jomā Eiropas Savienības
tām Eiropas Savienības (ES) val- un visu trīs valstu nacionālajos
stīm Latvijā var iekļūt un iekļūst normatīvajos aktos.
cilvēki no vīrusa tā sauktā “sarkanā saraksta” valstīm, un mūsu
***
valsts struktūru pārstāvji par tām Latvijā ierodas Atlantic Resolve
neuzzina.
rotācijas vienība
***
No 13. līdz 20. jūlijam, turpinot
Septembrī mācības skolā
ASV operāciju Atlantic Resolve,
varētu atsāksies klātienē
Latvijā ieradīsies aptuveni desmit
Vīrusa inficēšanās skaita pie- Black Hawk hēlikopteri, lai stipriaugums pagājušajā nedēļā pagai- nātu reģionālo drošību un dedām neliek mainīt plānus, ka nā- monstrētu ASV klātbūtni reģiokamais mācību gads izglītības nā, aģentūru LETA informēja
iestādēs atsāksies klātienē, inter- Aizsardzības ministrijas Preses
vijā Latvijas Televīzijas raidīju- nodaļā.
mam Rīta Panorāma sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Valsts prezidents Egils Levits ar
dzīvesbiedri Andru Leviti 8. jūlijā
apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), simboliski atzīmējot vienu gadu kopš prezidenta stāšanās amatā. Valsts prezidents ar LNB pārstāvjiem pārrunāja humanitāro zinātņu un digitālās jomas nozīmi Latvijas kā
modernas valsts stiprināšanā. Sarunā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru Andri Vilku
tika apspriesta tuvāko gadu sadarbība. Šajā kontekstā LNB direktors informēja par LNB plāniem 2025. gadā atzīmēt pirmās
latviešu valodā drukātās grāmatas
500 gadu jubileju un LNB architekta Gunāra Birkerta simtgadi,
kā arī aicināja Valsts prezidentu
kļūt par šo notikumu patronu.
Abas puses bija vienisprātis, ka
būtu vērtīgi līdz 2025. gadam veidot konferenču un notikumu
ciklu, lai dziļāk pētītu un plašāk Veselības ministre Ilze Viņķele
sabiedrībā skaidrotu latviešu valodas attīstību cauri gadsimtiem
Ministre, protams, uzsver, ka
un to, kā valodas attīstība ir ie- situācija ir mainīga un strauja
spaidojusi nācijas tapšanu.
inficēšanās skaita pieauguma dēļ
plānus varētu pārskatīt, bet pa***
gaidām viņa ir cerību pilna, ka
Pārrunā kopīgu stratēģiju
skolēni septembrī varēs skolu apCovid-19 krizes pārvarēšanā
meklēt klātienē. “Jūlija beigās
8. jūlijā Lietuvā, Rokišķu rajo- Izglītības un zinātnes ministrija
nā, Ilzenbergā notika Latvijas un sniegs plašāku skaidrojumu par
Lietuvas ārlietu ministriju nefor- to, kā tiks organizēts mācību promālais seminārs, kuŗa laikā Lat- cess jaunajā mācību gadā,” pievijas ārlietu ministram Edgaram bilda Viņķele un paskaidroja, ka
Rinkēvičam bija divpusēja saru- valdība situāciju izvērtē diezgan
na ar Lietuvas ārlietu ministru nopietni un nepieciešamos ieroLinu Linkeviču, kā arī abu mi- bežojumus nosaka, ņemot vērā
nistriju vadība diskutēja par ak- epidemiologu atklāto un analizētuālajiem drošības, Eiropas Savie- to vērtējumu. “Uzliesmojumu ganības un reģionālās sadarbības dījumos mēs lūkojamies, kā, tas
jautājumiem.
ir noticis, nevis piegriežam skrūves pa visu laukumu,” sacīja ministre.
***
Latvija soli tuvāk zinātnes
citadelei – Eiropas
Kodolpētniecības centram
Saņemts vēl viens apliecinājums
Latvijas zinātnes kvalitātei un konkurētspējai – Eiropas KodolpētĀrlietu ministri sarunā atzī- niecības centra padome pieņēmēja Latvijas un Lietuvas sekmī- musi lēmumu par darba grupas
go sadarbību vīrusa radītās krizes izveidi, lai vērtētu Latvijas gatalaikā. Abi ministri bija vienprā- vību kļūt par zinātnes citadeles

ASV kaŗavīri ar aptuveni 60
Black Hawk hēlikopteriem ieradīsies no Larošelas Francijā un
tiks izvietoti militārajās bazēs
Latvijā, Vācijā un Polijā ASV
101. kaujas aviācijas brigādes kaŗavīri, kas ar hēlikopteru Black
Hawk atbalstu pildīs dienesta pienākumus Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bazē Lielvārdē, trenēsies kopā ar Nacionālo bruņoto
spēku un NATO paplašinātās
klātbūtnes kaujas grupas kaŗavīriem, kā arī piedalīsies militārajās mācībās.
***
Nepieciešamība pēc
vēstniecības Austrālijā
Ārlietu ministrija (ĀM) prioritātēm nākamā gada budžetā pieprasījusi 1,9 miljonus eiro attīstības sadarbībai un vēstniecības
Austrālijā atvēršanai, informēja
ārlietu ministra padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Drēģeris skaidroja,
ka prioritārajiem pasākumiem
patlaban ir zināms aptuvenais financējums divām no četrām prioritātēm. 1,9 miljoni eiro paredzēti
attīstības sadarbībai un vēstniecības Austrālijā atvēršanai. Ārlietu ministra padomnieks uzsvēra,
ka patlaban turpinās darbs pie
pārējo prioritāšu finanču aplēsēm.

***
Kultūras ministrs ticies
ar ēkas Elizabetes ielā 2
autoru tuviniekiem
Kultūras ministrs Nauris Puntulis ticies ar ēkas Elizabetes ielā 2
autoru tuviniekiem, lai pārrunātu
ieceri būvēt nacionālo koncertzāli šajā vietā.

“Neraugoties uz atšķirīgiem
viedokļiem, dialogs ar architektu
Jāņa Vilciņa un Alfona Ūdra
tuviniekiem bija konstruktīvs,
atklāts un cieņpilns,” pēc tikšanās
atzina ministrs.
***
Pasniegta akreditācijas
vēstule Latvijas vēstniecei
Latvijas Valsts prezidents Egils
Levits svinīgā ceremonijā Rīgas
pilī pasniedza akreditācijas vēstuli nākamajai Latvijas ārkārtējai un
pilnvarotajai vēstniecei pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO, EDSO
un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē Katrīnai Kaktiņai.
(attēlā)

Ārlietu ministrijā darba gaitas
Katrīna Kaktiņa uzsāka 2003.
gadā un karjēras laikā strādājusi
ārlietu ministra birojā, vadījusi
Starptautisko tiesību nodaļu un
Juridisko departamentu, kā arī
bijusi diplomāte Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā. Kaktiņa ieguvusi bakalaura
gradu tiesību zinātnē un jurista
kvalifikāciju Latvijas Universitātē,
maģistra gradu tiesību zinātnē
(LL.M.) ar speciālizāciju starptautiskajās tiesībās Džordžtaunas
Universitātē ASV, kā arī Latvijas
Kultūras akadēmijas Humanitāro
zinātņu bakalaura gradu mākslās
ar speciālizāciju Latvijas –Spānijas starpkultūru sakaros.
***
Pēc daudziem gadsimtiem
atvērts Gaŗais Hermanis Cēsīs
Par Gaŗo Hermani sauktais aizsargtornis ir viens no ievērojamākajiem viduslaiku militārās architektūras paraugiem Baltijā.
Restaurācija sākās jau pagājušā
gadsimta 30. gados, taču darbus
pārtrauca kaŗš. Neauglīgi bija arī
vēlākie centieni Gaŗo Hermani
atjaunot tiktāl, lai to varētu atvērt
apmeklētājiem. Beidzot, pēc divus gadus ilgas restaurācijas, torni var izpētīt ikviens pils apmeklētājs. Visos četros virszemes stāvos ir ierīkota multimediāla ekspozīcija “Dzīve uz pulvermucas.”
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)

Vēsturnieks Gundars Kalniņš
stāsta, ka, izmantojot technoloģiju iespējas, apmeklētājus aizraujošā veidā iepazīstina ar torņa
vēsturiskajām funkcijām. Vairāk
nekā 100 gadu pagrabtelpa kalpoja kā ieslodzījuma vieta. Projekcijas sistēma pils mūsdienu
viesiem ļauj aci pret aci sastapt tās
vēsturiskās personas, kas savulaik
kā gūstekņi pabijuši torņa pagrabā. Uz trešajā stāvā novietotā
Cēsu pils un pilsētas maketa ar
projekcijas palīdzību tiek vizualizētas pils aizsardzības spējas 16.
gadsimtā. Uz akmens atklāja senu
vēstījumu. Šis vēstījums varētu
būt tapis 1577. gadā, kad Cēsu
pili aplenca Ivana Bargā kaŗapūļi.

īpašniekiem nebija īpašas intereses, un tad es izdomāju, ka pati
sākšu. Un tad ar interneta palīdzību ieliku sludinājumu, vai kādam no mūsējiem latviešiem
interesētu medus no Latvijas. Un
tā arī viss aizgāja,” stāsta “Annas
Dravas” tirdzniecības pārstāve
Kristīne Tiesnese.Lai arī Kristīnei
ir Salfordas universitātē iegūts
maģistra grads uzņēmējdarbībā
un mārketingā, tomēr daudz ko
nācās apgūt no jauna, arī tīmekļa
mājaslapas izveidi. (Pēc latviesi.
com)
***
ZIŅAS ĪSUMĀ
• Lai izteiktu pateicību medicīnas darbiniekiem, kuŗi vīrusa
laikā nenogurstoši strādāja, lai palīdzētu visai sabiedrībai, 16. jūlijā
uz īpašu koncertu “Kopā” aicināti
medicīnas darbinieki. Koncertā
viņus uzrunās Valsts prezidents
Egils Levits un viņa dzīvesbiedre
Andra Levite, kā arī ar skaistu
programmu priecēs pasaulslavenās zvaigznes – tenors Aleksandrs
Antoņenko un pianists Reinis
Zariņš.
• Valsts prezidenta Egila Levita
dzīvesbiedre Andra Levite teica
uzrunu Riga TechGirls tiešsaistes
konferences “Digitālā ekonomika un IT prasmes – izeja no
Covid-19 krizes” atklāšanā.

***
Zemessargi trenē
kaujas iemaņas
Kokneses un Ogres novados
notika Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes 54. inženiertechniskā
bataljona militārās mācības, kuŗās zemessargi trenēja lauka kaujas iemaņas un personāla pārvietošanas spējas pa sauszemi,
ūdeni un gaisu, izmantojot peldošos transportlīdzekļus un Gaisa spēku hēlikopteru Mi-17.
Andra Levite

• 4. jūlijā, sākas kandidātu sarakstu iesniegšana augusta beigās
gaidāmajām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām. Kandidātu sarakstu iesniegšana norisināsies no
14. līdz 20. jūlijam, bet vēlētāji ar
priekšvēlēšanu programmām, ziņām par kandidātiem un iesniegMācību ietvaros Kokneses no- tajiem sarakstiem varēs iepazīties
vada Auliciemā notika peldošo CVK mājaslapā.
transportieru jeb amfībiju operatoru kvalifikācijas uzturēšanas
***
mācības, kuŗu laikā peldošo
Gruzijā top filma par
transportlīdzekļu operatori prakadmirāli Teodoru Spādi
tiski iepazina amfībijas vadīšanas
Gruzīnu vēsturnieks Badri Goatšķirības ūdenī un uz sauszemes, guadze jau vairākus gadus pēta
kā arī trenēja personāla pārvie- admirāļa Teodora Spādes dzīvi.
tošanās spējas pa ūdeni, šķērsojot Rezultātā ir tapušas vairākas pubDaugavas upi.
likācijas un konference. Tagad ir
pabeigts darbs pie grāmatas, kas
***
ņemta par pamatu filmai Admiral
Latvijā ievākts medus
Spade.
ceļo uz Šefīldu Lielbritanijā
Anglijas ziemeļdaļas pilsētā Šefīldā iedzīvotāju skaits ir tuvu
miljonam, tur dzīvo arī daudzi
latvieši, taču Kristīnei Tiesnesei
nav nepieciešams atrasties blakus pircējiem, jo mammas Latvijā vāktais medus tiek pārdots
tīmeklī, pie reizes pieskatot 18
mēnešus veco dēlu. Viss sākās
pirms daudziem gadiem ar dažiem medus stropiem mammai
Iecavas novadā.
“Jo vairāk tā bišu saimniecība
auga, jo vairāk bites palika, un
tad viņa atnāca un prasīja – vai
var kāds palīdzēt ar tirgošanos.
Un tad es aizgāju uz vietējo
latviešu veikaliņu Šefīldā, bet tur Admirālis Teodors Spāde

Teodora Spādes dzīve ir cieši
saistīta ar Gruziju. Pēc Pirmā
pasaules kaŗa sākuma T. Spādi
1914. gada jūlijā mobilizēja, ieskaitīja Baltijas jūras kaŗa flotē,
un viņš devās uz jūras virsnieku
skolu Petrogradā. Pēc pārbaudījumu nokārtošanas viņš šo skolu
pabeidza 1915. gadā un tika nosūtīts uz Melnās jūras kaŗa floti.
Teodors Spāde bija viens no Gruzijas Jūras kaŗa flotes un krasta
apsardzes izveidotājiem. Batumi
notiek arī Teodora Spādes personīgās dzīves svarīgākais notikums – viņš salaulājas ar gruzīnieti Nadeždu Švelidzi. Atgriežoties Latvijā, Teodors Spāde neaizmirsa Gruziju un dažādi palīdzēja Gruzijas diasporai Latvijā.
1941. gada jūnija deportāciju
vilnī Teodors Spāde nokļuva padomju soda nometnēs Tomskas
apgabalā, Ekibaztuzā un Džezkazganā.
***
Izstāde par Richardu Zarriņu
Latvijas Nacionālā mākslas
mūzeja Lielajā izstāžu zālē atklāta
izstāde “Richards Zarriņš (1869–
1939). Ko Latvijas meži šalc”. Atklāšanu ar savu ierašanos pagodināja arī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Izstāde sniedz
vērienīgu ieskatu visās Richarda
Zarriņa radošās darbības nozarēs vairāk nekā 40 gadu gaŗumā.
Viņš radījis par simboliem uzskatāmās liecības Latvijas kultūrtelpā
(Latvijas ģerbonis, naudaszīmes,
pastmarkas u. c.). Akadēmiķis
Jānis Stradiņš teicis, ka “Richarda
Zarriņa pieclatnieks ir mūsu monētu pasaules himna”. (attēlā)
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. 10. jūlijā Latvijas vēstniecībā Otavā Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums tikās ar Kanadas armijas operāciju stāba
priekšnieku brigādes ģenerāli Džošuā Meidžoru (BGen Joshua Major), kas informēja par Latvijas un Kanadas militārās sadarbības
aktuālitātēm, kā arī par tālākajiem attīstības plāniem. Ģenerālis Meidžors, kas divus gadus bija Kanadas Bruņoto spēku pavēlniecības
Latvijā komandieris, augstu novērtēja esošo labo sadarbību un izteica gandarījumu par savu dienestu Latvijā, kas kanadiešu kaŗavīriem
ir ļoti noderīgs.
Vēstnieks Eichenbaums pateicās par kanadiešu kaŗavīru dienestu Latvijā NATO paplašinātajā kaujas grupā, kā arī dalījās ar
savu pieredzi un idejām, kā tālāk
nostiprināt un paplašināt sadarbību, iestājoties par kopējām
vērtībām un demokratiju. Sarunā piedalījās un par plānoto, nostiprinot Latvijas un Kanadas attiecības aizsardzības jomā, informēja
Latvijas vēstniecības Kanadā aizsardzības atašejs pulkvedis Agris
Ozoliņš.
*
Toronto Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums pasniedza Atzinības rakstu Imantam Lapiņam, mākslinieku vienības “Latvis” priekšsēdim un
ikgadējās mākslinieku izstādes
18. novembrī Kanadas latviešu
centrā Toronto rīkotājam. (Attēlā)
Imants Lapiņš ar savu darbu ir būtiski stiprinājis Latvijas – Kanadas
attiecības, kā arī vairojis izpratni par mūsu dziļi sakņoto kultūru un
tās plašumu.
*
Vēstnieks Kārlis Eichenbaums
par nozīmīgo ieguldījumu un atbalstu Latvijas-Kanadas attiecību
stiprināšanā pasniedza Atzinības
rakstu Kanadas latviešu centra
Toronto valdes loceklim Albertam Upeslācim, ilggadējam sabiedriskajam darbiniekam un
vadītājam. (attēlā)

pirmizrādi. Izrāde top, Dailes teātrim sadarbojoties ar teātŗa trupu
“Kvadrifrons”. Izrādes personāži
meklē atbildes uz jautājumiem,
vai Latvijā vajadzētu ratificēt
Stambulas konvenciju; kā vairojas sliekas; kas kopīgs viendzimuSavukārt viņa laikabiedrs un ma pāriem un vampīriem.
draugs Janis Rozentāls 1904. gada
rakstu krājumā “Vērotājs” vērtējis
***
šādi: “Zarriņš ir viens no tiem
Lielākais igauņu laikraksts
retajiem laimīgajiem raksturiem,
raksta par Valmieru
kuŗos mīt tāds sevišķs atsperes
No 2. līdz 7. jūnijam Latvijā,
spēks, ka tos nekādi likteņa grū- tostarp arī Valmierā, viesojās liedieni nevar dabūt augšpēdus.”
lākā igauņu laikraksta Postimees
pārstāvis Verni Leivak. Viņš saga***
tavojis un publicējis izdevumu
Izstāde – veltījums
igauņu valodā par Latvijas apceEdmundam Lūcim
ļošanu. Žurnālists kopā ar Val“Visi ceļi ved Romu, bet līdz tai mieras Tūrisma informācijas
ar kājām ir 442 stundas,” tā savu centra (Valmieras TIC) pārstāvi
izstādi nosaukusi tēlniece Anda iepazina arī vairākus Valmieras
Poikāne, un pa ceļam nekādi uzņēmumus.
nevar paiet garām “Venēcijai”, izstādei – veltījumam nelaiķim
***
māksliniekam Edmundam LūPirmo reizi latviski izdota
cim. Šo ceļojumu uz Italiju iespē- Čārlza Bukovska dzejas izlase
jams veikt, ieskatoties Liepājas
Skarbs, atklāts un nesaudzīgi
galerijā “Romas dārzs”. “Romas tiešs savā daiļradē ir amerikāņu
dārza” iekšpagalmiņā valda tūris- rakstnieks Čārlzs Bukovskis.
tu iecienītas Eiropas pilsētas gai- Viņš visas lietas sauc īstajos vārsotne – uz kafejnīcas galdiņa zvir- dos un nevairās arī no zemākabuļi aizrautīgi knābā kāda atstā- jiem valodas slāņiem.
tu pīrādziņa gabaliņu, strūklakā
Lai arī attieksme pret viņa darplunčājas baloži. Izstādē apska- biem ir dažāda, ir ļoti daudz latāmas Edmunda Lūča gleznas, sītāju, kurus viņa darbi valdzina
kas radītas no 2005. līdz 2016. tieši šī patiesīguma dēļ. Ne velti
gadam un veltītas Venēcijai.
viņš iemantojis kulta rakstnieka
statusu. Pirms vairāk nekā 15
***
gadiem latviski Jāņa Elsberga tulDailes teātris kopā ar teātŗa
kojumā klajā nāca divi viņa rotrupu “Kvadrifrons”
māni – “Holivuda” un “Sievietes”,
iestudē komēdiju “Sidraba šķid- un tikko pirmo reizi latviešu
rums”, kas 23. jūlijā piedzīvos valodā izdota arī Bukovska dze-

jas izlase “Kodiens”, ko arī atdzejojis Jānis Elsbergs.
***
Pauls Bankovskis Mūžībā
12. jūlijā Mūžībā devies rakstnieks un publicists Pauls Bankovskis (1973-2020).

Pauls Bankovskis dzimis 1973.
gadā Cēsīs. Pirmās literārās publikācijas bijušas 1993. gadā. Bankovskis divreiz godalgots žurnāla
Karogs un Raimonda Gerkena
romānu konkursā (1996. gadā
par romānu Laiku grāmata, 2002.
gadā par romānu Misters Latvija). Par grāmatu Mazgalvīši spēlē mājās 2008. gadā viņš saņēma
Jāņa Baltvilka balvu. Bankovskis
bijis arī scēnārija līdzautors filmai
“Baiga vasara”, kā arī veidojis
scēnārijus filmām “Klucis. Nepareizais latvietis”, “Pasažieri”,
“Degošais”. Studiju laikā kā ārštata autors strādājis laikrakstos
Literātūra un Māksla, Labrīt, žurnālā Rīgas Laiks, vēlāk arī laikrakstā Diena un portālā Ir.lv. Šī
gada jūnijā iznāca Paula Bankovska jaunākais romāns Pasaules
vēsture.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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Izraēlai “aneksija” ir kumoss rīklē
FRANKS
GORDONS
Pirms trešajām, tāpat neizšķirtajām Izraēlas parlamenta vēlēšanām premjērministrs Benjamins
Netanjachu vilina savus vēlētājus –
nacionāli konservātīvās partijas
“Likud” un galēji labēja spārna
piekritējus ar “aneksiju” kā ilgoto
mirdzošo mērķi.
Termins “aneksija” nozīmē, ka
saskaņā ar ASV prezidenta Donalda Trampa izloloto “gadsimta
darījumu” (Izraēlas un palestīniešu konflikta atrisināšanai) kādi 30
procenti no tā dēvētā Rietumkrasta
territorijas kļūst par Izraēlas suverenās territorijas sastāvdaļu. “Āķis”
te ir tas, ka šie 30 procenti aptver
daudzās izolētas, pa visu Rietumkrastu izkaisītās ebrēju apmetnes,
kā arī Jordanas upes ieleju, kas radītu barjeru starp Rietumkrasta
palestīniešiem un Jordanijas karaļvalsti upes pretējā krastā.

VĒROJUMI UN PĀRDOMAS
Šāds pasākums, kas radītu vēl
lielāku jucekli šajā nebeidzamajā
konfliktā, dotu Jordanijai pamatu
anulēt miera līgumu ar Izraēlu, un
palestīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmudam Abasam –
ieganstu izraisīt kārtējo intifadu –
bruņotu sacelšanos, radītu satraukumu un sašutumu gan vairākas
ANO instancēs, gan ASV demokratu partijas vadībā, gan Eiropas
Savienībā un, vispārinot var teikt –
pasaule ar trīsām un bažām gaidīja 1. jūliju, ko Benjamins Netanjachu bija izvēlējies kā “aneksijas
īstenošanas sākumu”. Lielbritanijas premjērministrs Boriss Džonsons Izraēlas lielākā laikraksta
Yediot Ahronot tās dienas numura
pirmajā lappusē nāca klajā ar patiešām drāmatisku rakstu, gandrīz
vai “Dieva dēļ” lūdzot atteikties
no šīs neprātīgās avantūras.

Un notika brīnums: 1. jūlijs atnāca un aizgāja, un nekas nebija
noticis, no oficiālas Jeruzalemes –
absolūts klusums. Kas noticis?
Izraēlai “aneksija” kļuva par rīklē
iestrēgušu kumosu – ne norīt, ne
izspļaut.
Lieta tā, ka ASV prezidents Donalds Tramps patlaban ir tik ļoti
aizņemts ar koronavīrusa izplatīšanos, ar nerimstošiem kreiso un
labējo ekstrēmistu protestiem, ar
pamatīgi iedragāto ekonomiku ar
sava reitinga krišanu aptaujās, ar
sava sāncenša Baidena izredžu uzlabošanos prezidenta vēlēšanu gaidās, ka viņš vislabāk atliktu visu šo
“aneksijas” lietu līdz pastardienai.
It nekas nav sagatavots aneksijai
“uz vietām”: topografiskās kartes
nav gatavas, “mērnieku laiki” liek
sevi gaidīt. Un Trampa znots Džareds Kušners, kuŗš ir krietni gud-

jas no Izraēlas piekrastes joslas. Ja
Netanjachu būtu kaut cik prātīgs,
viņš aprobežotos tikai ar šiem puduŗiem, kuŗi tāpat “tiktu mums”,
un nekāda vētra neizceltos.
Un tagad paklausīsimies, ko 5.
jūlijā pateica “nacionālās vienības
valdības” aizsardzības ministrs,
apvienības “Zili balts” līderis Bennijs Gancs: “Mēs zināsim, kā virzīties pareiza tempā, pareizā laikā
un pareizā vietā”. Tulkojums: nav
kur steigties. Un tagad, manuprāt,
galvenais: “Mēs neesam gatavi būt
par divu tautu valsti (binational
state).Es atbalstu atdalīšanos no
palestīniešiem.” Tulkojums: ja palestīniešiem nebūs kaut demilitarizētas pašpārvaldes, tad termins
“ebrēju valsts”, kas proklamēta
1948. gadā, zaudētu savu jēgu.
Viss, tikai ne divkopienu valsts!

Latvijas zaļā paradīze

JURIS
LORENCS
Skolā man mācīja, ka Latvija
esot nabadzīga ar dabas resursiem – vien grants, dolomīts, kūdra. It kā garāmejot tika pieminēts
mežs – no tā varot iegūt koksni.
Padomju zemē vērtīgs bija tas, ko
varēja izrakt no zemes – dzelzs,
alumīnijs, ogles, nafta, gāze, zelts
un dimanti. Lūk, neaptveramās
sociālisma bagātības! Bet laiks iet,
technoloģijas un vērtības mainās.
Tagadējās Eiropas Savienības pamatā ir 1951. gadā Parīzē dibinātā
Eiropas Ogļu un tērauda kopiena.
Ogles un tērauds bija industriālā
laikmeta svarīgākie resursi, pat simboli. Pagājuši septiņdesmit gadi.
Jūlija sākumā Vācijas parlaments
apstiprinājis plānu, kas paredz līdz
2038. gadam pilnībā pārtraukt
ogļu izmantošanu. Milzīgs izaicinājums valstij, kuŗā aptuveni trešdaļu no kopējā valsts enerģijas patēriņa joprojām nodrošina ogles.
Turklāt Vācija plāno atteikties ne
tikai no oglēm, bet arī no kodolenerģijas. Vai viņai tas izdosies,
rādīs nākotne. Izrādās, ogles vairs
nav vajadzīgas, bez tām var lieliski
iztikt. Savu nozīmi pamazām sāk
zaudēt “melnais zelts” – nafta. Protams, cilvēces kopējais enerģijas
patēriņš tikai pieaug. Taču veidi,
kā tā tiek iegūta un lietota, mainās. Pēdējā laikā ievērību guvis litijs – jo tieši šis vieglais metalls ir
viena no svarīgākajām akumulatoru sastāvdaļām. 50 % no visa
pasaules litija patlaban iegūst Bolīvijā, vienā vienīgā izžuvušā sālsezerā. Zinot to, kļūst saprotama
pasaules lielvaru – ASV, Ķīnas un
Krievijas interese par polītiskajiem procesiem šajā nomaļajā
Dienvidamerikas valstī.
Neraugoties uz visiem technoloģiskajiem sasniegumiem, par
vienu no vērtīgākajiem resursiem,
par jauno modernā laikmeta zeltu
kļuvis parasts dzeramais ūdens.
Mums Latvijā to grūti iztēloties,

rāks par savu sievastēvu, sāk saprast – tā padarīšana jāiesaldē.
Te nu prasās paskaidrojums:
problēmatiski šai ziņā ir izolētās
ebrēju apmetnes, kas izkaisītas pa
visu “palestinisko” Rietumkrastu
un tiktu padarītas par Izraēlas
valsts daļu de jure, un attiecīgie
pievedceļi nebūtu pakļauti palestīniešu pašpārvaldei. Šādos
“iespraudumos” mājo tikai 14 tūkstoši ebrēju, un, manuprāt, “sentēvu mantojums” nav tā vērts, lai
radītu polītiskās jukas.
Cita lieta ir trīs tā dēvētie bloki
vai puduri, kur mīt vismaz kādi
100 tūkstoši ebrēju un kuŗi “pieguļ” 1967. gada robežai, kas īstenībā ir 1949. gadā nosprausta pamiera līnija: Ma’ale Adumim un
Etcion austrumos un dienvidos no
Jeruzalemes un Ariela (ar savu
universitāti), kas kā pirksts stiep-

bet lielā daļā pasaules jau risinās
visai brutāla cīņa par ūdeni. Iemesli tā trūkumam – pārapdzīvotība, piesārņojums, klimata izmaiņas, mežu izciršana, augsnes erozija. Tieši šajā mēnesī, 2020. gada
jūlijā sākās notikums, kuŗu nu
jau vairākus gadus ar nepacietību
gaida Afrikas valsts Etiopija. Te
tiešām vietā teikt – “sākās”, nevis
“notiek”. Jo Etiopija pamazām sāk
piepildīt ar ūdeni grandiozo Lielā
Renesances (Grand Renaissance
Dam) rezervuāru. Dambja celtniecība uz Zilās Nīlas upes netālu
no Etiopijas robežas ar Sudānu
ilga gandrīz desmit gadus, projekta kopējās izmaksas – ap 5 miljardi ASV dolaru. Rezervuāra piepildīšanas process var aizņemt
vairākus gadus. No kā tas atkarīgs?
Vispirms jau lietavām, kas no jūnija līdz augustam atnes valgmi
izkaltušajai Etiopijas savannai. Bet
vēl vairāk – no polītiskiem lēmumiem. Etiopija uzskata, ka rezervuāru var piepildīt trijos gados,
Ēģipte un Sudāna uzstāj uz piecpadsmit. Ar ASV starpniecību pagaidām panākts kompromiss –
seši gadi. Un tikai tad tiks iedarbināta 6500 megavatu jaudīgā
spēkstacija, kas nesīs gaismu Etiopijai – gan pārnestā, gan pavisam
burtiskā nozīmē. Vienā no lielākajām Āfrikas valstīm vairākiem
desmitiem miljoniem cilvēku joprojām nav pieejama elektrība, it
īpaši lauku reģionos. Bet ne jau
elektrības ražošana ir tā, kas uztrauc Nīlas lejteces valstis, Ēģipti
un Sudānu. Galvenais jautājums –
kas notiks ar jaunajā dambī uzkrāto ūdeni? Vai tas netiks izmantots apūdeņošanai? Īpaši nobažījusies ir Ēģipte, par kuru jau grieķu vēsturnieks Hērodots pirms
2500 gadiem rakstīja, ka tā ir
“Nīlas dāvana”. Ēģipte bez Nīlas
ūdens būtu vien izkaltis tuksnesis.
Pašreizējo Nīlas ūdens izmantošanu rēgulē īpašs 1929. gadā vēl

britu koloniālās administrācijas
laikā noslēgts līgums. Tas visus
Nīlas ūdens resursus sadala starp
divām valstīm – Ēģipti un Sudānu,
nerēķinoties ar Nīlas augšteces
iedzīvotājiem. Bet pati Zilā Nīla
iztek no Tanas ezera Etiopijā, savukārt otra lielākā Nīlas pietekaBaltā Nīla – no Viktorijas ezera
Ugandā. Abas upes satiekas Sudānas galvaspilsētā Hartūmā. Etiopiešu polītiķiem aizvien grūtāk
paskaidrot savai tautai, kāpēc Nīlas ūdens pieder vairākus tūkstošus kilometrus attālajai Kairai.
Tieši Ēģipte patlaban ir visapdraudētākā Nīlas baseina valsts.
Dambju būve Nīlas augštecē var
izsaukt katastrofālu ūdens trūkumu, izraisīt badu, bet pašu upi
padarīt nederīgu kuģošanai. Konflikta galvenais cēlonis slēpjas reģiona demografijā. 1929. gadā,
kad tika noslēgta vienošanās par
Nīlas ūdens izmantošanu, Etiopijā

dzīvoja 16 miljoni, bet Ēģiptē – 15
miljoni cilvēku. Šodien Etiopijas
iedzīvotāju skaits sasniedzis 113
miljonus. bet Ēģiptes – 102 miljonus. Saprotams, ka ūdens Nīlā nav
kļuvis vairāk. Īpaši Etiopija jau
tagad piedzīvo chronisku ūdens
trūkumu. Šī valsts ir uzskatāms
piemērs tam, kā cilvēku skaita
pieaugums (un ar to saistītā mežu iznīcināšana) būtiski noplicina
ūdens resursus.
Bet atgriezīsimies Latvijā. Salīdzinot ar ASV un Rietumeiropu,
materiālā ziņā mēs neesam īpaši
bagāta valsts. Toties meži, tīrs saldūdens un neapbūvētas pludmales,
kas daudzviet pasaulē jau kļuvis par
nesasniedzamu luksusu, mums ir
ikdienišķa, pati par sevi saprotama
lieta. Latvija ir viena no zaļākajām,
ekoloģiski tīrākajām un, kā tagad
mēdz teikt, ilgtspējīgām (sustainable) valstīm pasaulē. Es dzīvoju

Rīgas centrā. Dažreiz karstā vasaras dienā ir grūtības izlemt, kurp
doties peldēties. Jūras apmeklējumam ir trīs iespējas – Vecāķi, Bolderāja vai Jūrmala. Tas viss sasniedzams nieka pusstundā! Bet vēl jau
ir Ķīšezers, Bābelītes ezers un Daugava. Visapkārt Rīgai ir meži, purvi,
pļavas. Parunājiet ar indiešu, uzbeku un citu Āzijas valstu studentiem, kuŗi pēdējos gados aizvien
lielākā skaitā mācās Rīgā – viņu
acīs Latvija ir zaļa paradīze. Latvijā
joprojām saglabājušās lauku viensētas, par kuŗu esamību daudzas
rīdzinieku ģimenes atcerējās Covid-19 epidēmijas laikā. No šādas
perspektīvas raugoties, tas ir tikai
dažu gadu desmitu, pat gadu jautājums, kad Latvija kļūs par vienu
no iekārojamākajam dzīves vietām uz planētas. Jautājums – kā to
nosargāt polītiski, ekonomiski un
demografiski.
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Pašmāju dārgumi un svešzemju pērles Rīgas Opernamā
Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdis basbaritons
Egils Siliņš intervijā Ligitai Kovtunai
Pie mūsu Opernama greznojas liels un optimistisks uzraksts – “Tiksimies drīz!” Ko
tas konkrēti nozīmē?
To, ka tiksimies drīz – jau 2.
septembrī atsākam sezonu ar baleta “Gulbju ezers” izrādēm, kas
nenotika aprīlī. Bet pamazām
jau atsākam darbību jūlijā – 10.
datumā Mežaparka Zaļajā teātrī
izskanēja Raimonda Bramaņa,
Michaila Čulpajeva un Juŗa Vizbuļa “Tenoru trio. Arrideverci
Roma”, bet 17. jūlijā koncertā
Cantando u amando skanēs Astora Pjacollas mūzika un mecosoprāna Ilonas Bageles balss. Vēl
gaidām precīzus norādījumus
par to, cik skatītāju septembrī varēs atrasties Opernama zālē, ceram, ka vismaz 500 vienā izrādē,
līdz ar ko plānosim baleta izrādes. Bet, piemēram, trīs pianistu
Osokinu koncerts, kas bija paredzēts šā gada 6. aprīlī, ir pārcelts
uz nākamā gada 3. maiju – ņemot
vērā arī mākslinieku plānus.
5. novembrī apritēs pirmais
gads jūsu jaunajā – Latvijas Nacionālās operas valdes priekšsēža amatā. Neapskaužams sākums, bet – ar kādiem mērķiem
stājāties amatā, ko paspējāt izdarīt, ko nākas atlikt?
Protams, galvenajās līnijās izrādes jau bija saplānotas, manis
plānotā sezona īstenībā sāksies
tad, kad būs apritējis gads. Bet
paspēju uz repertuāra izrādēm
uzaicināt trīs viesdiriģentus –
Keriju Vilsoni no Amerikas, ungāru Pēteru Halāšu un Patriku
Lange no Vācijas. Tas arī iezīmē
manu iecerēto virzienu, kādā biju
plānojis strādāt. Proti, daudzpusīgs piedāvājums publikai un
māksliniekiem, tajā ietverot citzemju režisoru, diriģentu un solistu piedalīšanos. Mans priekštecis amatā, komponists Zigmars
Liepiņš galveno akcentu lika uz
mūsu pašu režisoriem un māksliniekiem, es šo loku paplašināšu, taču neaizmirstot savējos,
darbs būs arī latviešu komponistiem, režisoriem un dziedātājiem.
Manis plānotā pirmizrāde –
Verdi Simons Bokanegra paredzēta 27. novembrī. Jaunajā sezonā būs arī Rosīni Pelnrušķīte –
abas izrādes Latvijā pirmoreiz.
Pelnrušķītei piesaistīta kanadiešu izcelsmes “komanda”, kas dzīvo Itālijā – Reno Dusse un Andre
Barbe. Operai Simons Bokanegra – režisors būs Stīvens Lauless
(Lawles), scēnografs – Leslijs Traverss. Hendeļa Rinaldo iestudējumam jau diezgan cieši sarunāts slavenais meksikāņu tenors
Rolando Viljasons, kas Rīgā būs
režisora ampluā. Savlaik kopā
dziedājām Cīriches operā, un es
labi iepazinu viņa fantazijas lidojumu. Savukārt Simonu Bokanegru pats, būdams gluži jauns
dziedātājs, dziedāju Ženēvas operā. Jāteic, šī ir viena no manām
vismīļākajām Verdi operām, piebilstot, ka pēdējos 20 gadus esmu
dziedājis vācu operas. Varu teikt,
ka ar Simonu Bokanegru kabatā
ierados LNO. Un brīnos, kāpēc
ne šis Verdi darbs, ne Pelnrušķīte

līdz šim Latvijā nav tikuši iestudēti. Atbildot uz jūsu jautājumu vēl plašāk – uzskatu, ka jāpiedāvā kaut kas nebijis vai gluži
jauns, nevis vairākkārtīgi iestudētas operas. Tas būs labs “magnēts” publikai un interesanti
māksliniekiem. Un vēl – būs
operas Toska atjaunojums, kur
aicināta soprāns Krasimira Stojanova, kas dziedājusi vai visos
pasaulslavenajos opernamos, kā
arī meksikāņu tenors Rodrigo
Viello.
Un nu par latviešu operām.
Jūsu plānos ir Jāņa Kalniņa
Hamlets. Beidzot!
Esmu patiesi iepriecināts, ka
šo manu priekšlikumu pieņēma!
Domājot par latviešu operu iestudējumiem, tā bija mana izvēle
numur viens. Ar Hamletu man
saistās arī gluži emocionālas atmiņas, jo – operas otro cēlienu es
dziedāju, vēl būdams Latvijas
Mūzikas akadēmijas, tolaik Konservātorijas, students. Turklāt
kopā ar lielmeistaru Pēteri Grāveli. Kopš tā laika esmu domājis,
kāpēc Kalniņa Hamlets neatgriežas un neatgriežas uz mūsu Baltā
nama skatuves?! Domāju, pavisam necerot, ka kļūšu par Operas
valdes priekšsēdi...
Nav jau tā, ka Kalniņa Hamlets nebūtu “atgriezies” – 2004.
gadā, atzīmējot komponista
simtgadi, Bauskas pilsdrupās
notika brīvdabas izrāde, kuŗas
režisors bija (arī Līgatnes zēns
tāpat kā jūs!) Guntis Gailītis,
diriģēja Viesturs Gailis.
Visu cieņu! Taču brīvdabas
izrādes notiek reizi, divas. Operas
izrāde ar kostīmiem, gaismām,
scēnografiju tomēr ir kas cits, un
to Kalniņa darbs ir pelnījis.
Kas būs režisors, kas veidos
scēnografiju un kostīmus? Kad
dosimies uz pirmizrādi?
Ievērojot šābrīža nenoteikto situāciju, teikšu tā – pirmizrāde
plānota 2022. gada janvārī. Režisore – Kristīne Vuss, latviešu režisore, kas veiksmīgi darbojusies
Vācijas teātros, bet Latvijas pub-

Egils Siliņš: “Ļoti vēlos, lai Latvija līdzinātos Austrijai kā kultūras zeme –
atpazīstamība pasaulē galu galā ir arī
saistīta ar naudu. Un vēl ļoti vēlos, lai
ik dienu ziņu raidījumu izskaņā vēstītu ne vien par sportu, bet arī par mūsu
sasniegumiem mūzikas jomā, un ne
tikai populārās mūzikas jomā.”
lika viņu atcerēsies no Hendeļa
Alčīnas un Mocarta Dona Žuana.
Man likās svarīgi uzaicināt latviešu režisori, jo, lai gan Šekspīra
sižets, opera tiek dziedāta latviešu valodā (paša komponista librets!). Scēnografiju uzticēsim
Andrim Eglītim, Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības katedras vadītājam. Esmu redzējis
viņa “lieldarbus” un sapratis, ka
šī estētika man ir ļoti tuva. Vienlaikus dodot iespēju “izpausties”
pašmāju māksliniekam. Kostīmu māksliniece būs Kristīne Pasternaka, pie diriģenta pults –
LNO galvenais diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Par solistiem un lomu izpildītājiem gan vēl nevaicājiet, 4. augustā atsāksies mēģinājumi, tad arī sāksim lemt.
Atbalstu Hamleta iestudējumam ir apliecinājusi arī Ņujorkas operas ģilde. Atminēsimies, ka Bruno Skultes Vilkaču
mantiniece 2011. gadā varēja
notikt, tikai pateicoties šai organizācijai. Varu iedomāties,
cik gandarīti par Jāņa Kalniņa
operas iestudējumu ir, piemēram, mūsu, latviešu, mūzikas
vēstneši pasaulē Dace Aperāne
un Andrejs Jansons, kuŗš allaž
piesauc čechu piemēru – ik nedēļu Prāgā skan kāda viņu nacionālā opera...
Mēs tiešām esam bezgala priecīgi un pateicīgi par šo solīto

atbalstu. Un atceramies arī, ka
kopš Vilkaču mantinieces iestudējuma esam turpinājuši saņemt
Ņujorkas latviešu atbalstu, piemēram, iegādājoties mūzikas instrumentus Operas orķestrim.
Mūsu sadarbība neapšaubāmi
stiprinās ne vien LNO saikni ar
Ģildi, bet ar visu ārzemju latviešu sabiedrību, kas vienmēr, visos
laikos ir bijusi liels atbalsts kultūrai. Runājot par latviešu oriģināloperas likteni, protams, esam
domājuši, arī uzrunājuši mūsu
komponistus ar aicinājumu radīt jaundarbus. Bet jāsaprot, ka
jauna opera top ne ātrāk kā pāris
gados. Un tam ir vajadzīgs atbalsts – stipendijas, Kultūrkapitāla fonda vai Kultūras ministrijas piešķīrumi, jo operu neraksta “no darba brīvajā laikā”. “Nestrādās” arī tāds libretu konkurss,
kā aizvadītā gadsimta sākumā –
ir citi laiki un citas temas. Komponistam jāuzrunā libretists, un
abu saiknei ir jābalstās pārdomātā nepieciešamībā.
Te vietā pieminēt, ka pirmās
latviešu nacionālās operas –
Alfrēda Kalniņa Baņutas simtgade nule, 29. maijā, tomēr
netika atzīmēta...
Šis laiks daudzviet ieviesa savas
korrekcijas... Katrā ziņā Baņutas,
kā ikvienas nacionālās operas
simtgade bija pelnījusi atzīmēšanu, vismaz koncertuzvedumu,

ja nu gluži ne atkārtotu iestudējumu.
Par latviešu operu iestudējumiem gan jāatzīst, ka to mūžs
nav ilgs. Ja raugāmies laika nogrieznī no pieminētās Vilkaču
mantinieces, līdz šodienai bijuši vien daži, tostarp Artūra
Maskata Valentīna un Ērika
Ešenvalda Iemūrētie, jā, un vēl
Imanta Kalniņa Spēlēju, dancoju, par šī iestudējuma skatuves likteni agri spriest. Iepriekšējiem diviem tas nebija ļoti
labvēlīgs... Kas, jūsuprāt, vajadzīgs, lai mūsu operas stabili
noturētos repertuārā?
Pirmām kārtām, manuprāt, ‒
ieinteresēt mūsu pašu izcilos, pasaulslavenos solistus tajās dziedāt. Ja latviešu operā dziedātu
Elīna Garanča, Marina Rebeka,
Kristīne Opalais, Aleksandrs Antoņenko... – tad taču nāktu kā
vietējā, tā starptautiskā publika,
vai ne? Par to pārliecinājos, strādājot Vīnes operā, kur intendanta “polītika” bija – jo mazāk pazīstama opera, jo pazīstamāki
solisti. Protams, Vīnes operas
budžets ļauj nesalīdzināmi plašākas iespējas nekā mūsējais, bet
virziens ir tas pats. Un vēl – kuŗš
mūsu solists, kam piedāvā lomas
pasaules opernamos, gan lai būtu
ar mieru mācīties “lokālu” lomu,
ko nodziedās vien dažas reizes?
Turklāt mēģinājumu process, kas
ilgst no četrām līdz sešām nedēļām, un lomu diezin vai nāksies
dziedāt ārpus Latvijas... Arī publiku nevar piesaistīt, vien balstoties uz nacionālpatriotiskiem
apsvērumiem.
Vai, ņemot vērā jūsu plašo
pieredzi pasaulē, varat teikt, ka
operas publika noveco?
Latvijā redzu ļoti daudz jaunu
cilvēku. Šveicē – galvenokārt baltas galvas.
Vīnes operā vēroju, ka parteŗa
rindās tiešām “baltas galvas”,
bet augstāk – tomēr daudz jauniešu.
Un tūristu. Ņemiet vērā, ka,
piemēram, operu pirmizrādes ir
dārgs prieks, tā tomēr ir arī sociālo tikšanos un prestiža lieta, kas
ir gluži normāli. Jaunie, kas klausās stāvvietās, vēlāk droši vien
“pārsēdīsies” parteŗa rindās, jo –
viņi būs sapratuši, kādu emocionālo pārdzīvojumu sniedz mūzika, būs iepazinuši un iemīlējuši
operu. Eiropā tas ir saknēs, opera
ir eiropiešu kultūras sastāvdaļa.
Latvieši vispār ir mūzikāla tauta,
vai ikvienā ģimenē vismaz kāds
dzied korī, spēlē kādu mūzikas
instrumentu, ir gājis mūzikas
skolā.
Jūs darbojaties arī Rīgas Vāgnera biedrībā, un nu, pateicoties
bijušā premjērministra Māŗa
Gaiļa iniciātīvai, privātās partnerības kārtā tiek atjaunots Vecrīgas slavenais Vāgnera nams.
Jā, šī iniciātīva virzās pareizā
virzienā – lai Rīga atkal atgūtu
vietu pasaules kartē starp Vāgnera pilsētām. Ļoti vēlos, lai Latvija
līdzinātos Austrijai kā kultūras
zeme – atpazīstamība pasaulē
galu galā ir arī saistīta ar naudu.
(Turpinājums 13. lpp.)
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Pašmāju dārgumi un svešzemju pērles Rīgas Opernamā
(Turpināts no 12. lpp.)

Un vēl ļoti vēlos, lai ik dienu
ziņu raidījumu izskaņā vēstītu ne
vien par sportu, bet arī par mūsu
sasniegumiem mūzikas jomā, un
ne tikai populārās mūzikas jomā.
Visbeidzot Latvijas “karstais”
jautājums – jūsu viedoklis par
topošo akustisko koncertzāli?
Mani izbrīna fakts, ka daudzi
sāk uztraukties par to, ka... nav

bijis diskusiju! Vai tiešām 14 gadi
bijis par maz, lai “izdiskutētu”?
Kādai polītiskajai partijai tas nācis kā jaunums? Noliksim nu
malā polītiskās ambīcijas un atstāsim šo jautājumu kultūras
ekspertu ziņā! Vieta Elizabetes
ielā 2 man liekas ideāla, ja vēl
turklāt tas ir valsts pārvaldīts zemesgabals. Katrā ziņā es priecājos par atrasto iespēju.
Ja arī jūs vēlaties ziedot ope-

ras Hamlets iestudējumam, to
var ar kreditkarti www.lnogasv.
org vai, rakstot čekus uz Latvian National Opera Guild, Inc.
vārda un sūtot uz c/o Māris Lapiņš, 29 East Gate. Manhasset,
NY 11030-3423 .
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem

Atceroties komponistu
Jāni Kalniņu
JURIS ĶENIŅŠ
Jānis Kalniņš neapšaubāmi ir
tas Latvijas mūziķis, kuŗš vissekmīgāk izveidoja sev otru dzīvi
mūzikā pēc Latvijas atstāšanas
Otrā pasaules kaŗa beigās. No
tiem vairāk nekā 150 profesionāliem mūziķiem (tostarp 26
komponistiem), kuŗi, pēc mūzikologa Dr. Arnolda Klotiņa uzskaitījuma (grāmatā “Mūzika okupācijā”), devās bēgļu gaitās, Jānis
Kalniņš izceļas ar izcilu karjeru
arī Kanadā, par ko liecina 1984.
gadā New Brunswick provinces
Award for Excellence in the Arts
un goda doktora grads no Mount
Allison universitātes (tā ir skola,
kuŗa pastāv kopš 1840. gada).
Jānis Kalniņš pats neiedomājās, ka dzīve Kanadā būs tik gaŗa.
Vēstulē Hermīnei Šmitei (trešajai Kalniņa kundzei) 1948. gadā
viņš rakstīja par iecerēto kopējo
dzīvi: “Par nožēlošanu, īsākais
dzīves posms, jo neticu, ka nodzīvošu vēl 43 gadus”. Tomēr
Kalniņš Kanadā pavadīja 51 gadu. Ar Hermīni Kalniņu viņš
bija precējies 43 gadus.
Jāņa Kalniņa ierašanās Kanadā ir īsts mīlestības stāsts. Pāris
tikās Lībekā 1945. gadā, drīz viņi
viens otrā iemīlējās un sāka plānot , kā pamest nometnes dzīvi.
Hermīne saņēma piedāvājumu
strādāt, kā Kalniņš raksta, “kādā
skroderniecības
uzņēmumā”

Montreālā, un tur ieradās 1948.
gada Lieldienās. Savukārt tenors
Mariss Vētra, kuŗš jau bija Kanadā, sagādāja Kalniņam ielūgumu
kalpot Fredericton, New Brunswick, St. Paul United Church
draudzē, kur nesen bija nomiris
ērģelnieks. Gaidot Jāni, Hermīne
raksta: “…es mīlu, mīlu un vēlreiz bezgalīgi mīlu tikai un vienmēr Tevi.” Kalniņš ieradās Frederiktonā 1948. gada 1. augustā un
tūlīt devās pie ērģelēm, kuŗas bija
jaunas un varenas. (Pie šīm ērģelēm Jānis Kalniņš nospēlēja vismaz 3160 dievkalpojumus!) Hermīne ieradās Frederiktonā 1. septembrī, un kāzas notika 6. septembrī.
Un ar to sākās latviešu mūziķu
nozīmīgais un ļoti vēlamais iespaids uz Austrumkanadas akadēmiskās mūzikas dzīvi. Bez iepriekš minētā Vētras, tur bija arī
LNO baritons Teodors Brilts, diriģents Alfrēds Štrombergs (vēlāk Kanadas Nacionālās operas –
Canadian Opera Company – diriģents), vijolnieks Jānis Kalējs,
(savā laikā Acadia universitātes
mūzikas fakultātes dekāns) un
viņa kundze Felicita – pianiste.
Jānis Kalniņš dibināja (un diriģēja) trīs orķestŗus, tai laikā
tika dibināta Austrumkanadas
opera. 1951. gadā viņš uzsāka
mūzikas pedagoga darbu – bū-

UZZIŅAI
Jānis Kalniņš (1904-2000)
Komponists, diriģents, pedagogs un ērģelnieks Jānis Kalniņš
dzimis 1904. gada 3. novembrī Pērnavā, komponista Alfrēda
Kalniņa (1879-1951) ģimenē. Tēva vadībā viņš septiņu gadu vecumā sāk mācīties klavieŗspēli, bet 1920. gadā, iestājoties jaundibinātajā Latvijas konservatorijā un studējot vairākās speciālitātēs,
pievienojas plašajam profesora Jāzepa Vītola (1863-1984) audzēkņu pulkam.
1923. gadā, būdams tikai deviņpadsmit gadus vecs, Jānis Kalniņš
kļūst par Nacionālā teātŗa mūzikālās daļas vadītāju un diriģentu.
Turpmāko desmit gadu laikā top mūzika apmēram piecdesmit
lugām, tādējādi komponista pirmie radošie panākumi saistīti tieši
ar skatuves mūzikas žanriem. Par pašu laimīgāko mūža posmu
J. Kalniņš uzskatīja Latvijas Nacionālajā operā nostrādāto desmitgadi (1933-1944). Šajā laikā latviešu mūzikas pūralādi papildina
J. Kalniņa trīs operas; tostarp pēc V. Šekspīra traģēdijas veidotā un
tēvam veltītā opera “Hamlets” (1936).
1944. gadā Jānis Kalniņš dodas trimdā. Par viņa mājvietu kļūst
Kanada. Komponists miris 2000. gada 23. novembrī Frederiktonā,
Kanadā.
Operu “Hamlets” Jānis Kalniņš iesāk rakstīt 1934. gadā, pabeidz
1935. gadā Zalcburgā. Pirmizrādi pirmā latviešu opera, kuŗas
pamatā pasaules klasiskās dramaturģijas šedevrs, uz Latvijas
Nacionālās operas skatuves piedzīvo 1936. gadā, pie diriģenta
pults esot pašam komponistam. Režisors – Jānis Zariņš, viņš arī
režisors otrajam iestudējumam 1943. gadā. Dekorātors 1936. gadā –
Herberts Līkums, 1943. gada iestudējumam – Pēteris Rožlapa
(par darbu saņēmis Kultūras fonda balvu). Titullomā abos iestudējumos – Mariss Vētra, Karalis – Ādolfs Kaktiņš, Karaliene 1936.
gadā – Amanda Liberte-Rebane, 1943. – Alīda Vāne. Ofēlija – attiecīgi Lidija Blūmentāle un Marija Vintere, Horācijs Viktors Stots
un Teodors Brilts.

Jānis Kalniņš

dams profesors New Brunswick
Teachers’ College, viņš tur mācīja
līdz 1971.gadam.
Bet visu šo laiku Jānis Kalniņš
turpināja komponēt. Pēc viņa
skaņdarbu saraksta, no 378 darbiem – lieliem un maziem, 240
tapuši Kanadā. (Vislielākie darbi – trīs operas un divi baleti – tapuši Latvijā.) No kompozicijām
gadā opera”Hamlets” piedzīvo trešo iestudējumu Latvijā –
svešumā liels skaits ir sacerēti- 2004.
Bauskas pilsdrupās. Hamleta lomā – Viesturs Jansons. Attēlā
latviešu auditorijai: veltījumi ko- Krišjānis Norvelis un Pauls Berkolds operas brīvdabas izrādē
ŗiem, skaņdarbi Dziesmu svēt-

Skats no operas “Hamlets” pirmizrādes Latvijas Nacionālajā operā 1936. gadā

kiem, instrumentāldarbi iecienītiem māksliniekiem un draugiem, arī Ziemeļamerikas jaunākās paaudzes māksliniekiem. No
Kanadā tapušajiem 240 skaņdarbiem, 124 komponēti tieši latviešiem.
Tā arī pirmo reizi es pats satiku
Jāni Kalniņu – laipnu, sajūsmas
un humora pilnu cilvēku. (Profesionālās attiecības varēja būt
tikai Dziesmu svētkos vai īpašos
koncertos: mums ir gandrīz 50
gadu starpība, un attālums, kas
mūs šķīra 1000 km.)Visspilgtāk
atceros jubilejas koncertu 1984.
gadā, kuŗā piedalījās arī visi Toronto koŗi. Latviešu Dziesmu
svētku biedrība Kanadā bija pasūtinājusi klavieŗu kvartetu tieši
šim koncertam, un es biju pagodināts izpildīt pasaules pirmatskaņojumu “Omām” kopā ar
vietējiem līdzīga gadagājuma Toronto puišiem, tostarp Arturu
Jansonu un Pēteri Zariņu.
Nevar nepieminēt Jāņa Kalniņa izslavēto humoru. Pieņemšanā pēc koncerta viņam pasnie-

dza aploksni. Pateicoties komponists sāka runāt par dzīvniekiem un nobeidza, sakot: “Man
patīk visādi dzīvnieki, visādi lopi,
sevišķi envelopi.”
Pē 35 gadiem iznāca “sastapties” ar Jāņa Kalniņa 1945. gadā
rakstīto vijoļkoncertu, kas bija
cietis kādā pagrabā gandrīz 60
gadus. Tai laikā Arturs Jansons
bija uzdienējis par Toronto Latviešu koncertapvienības valdes
priekšsēdi, es kalpoju XV Latviešu dziesmu un deju svētkiem.
Nolēmām šo “jauno” koncertu
ierakstīt, un izdevās Dziesmu
svētkos atklāt Canadian Amber
CD, kuŗā sakopoti arī Kanadas “dūžu” Tālivalža Ķeniņa un
Imanta Ramiņa skaņdarbi.
Kanadas latvietis, Jāņa Kalniņa
biografs Alfons Kalns komponistu raksturojis šādi: “Jānis Kalniņš
dzima latvietis, bija kanadietis
pēc izvēles, bet turpināja, arī pēc
izvēles, būt dedzīgs latvietis.”
2001. gadā Jāņa un Hermīnes
Kalniņu pelni tika pārbedīti
Meža kapos Rīgā.

LAIKS

14

2020. gada 18. jūlijs – 24. jūlijs

Mūzeja “Latvieši pasaulē” mēneša priekšmets jūlijā
Latvietības uzturēšana ārpus Latvijas
Latviešu sabiedrības izveidošana un uzturēšana ārpus Latvijas ir izvēle, kuŗai ir vajadzīgi
līdzekļi: nauda, lai sagādātu vietu, kur tikties, iegādātos materiālus, tērpus, skatuves dekorācijas, lai segtu ceļa, sarīkojumu
izdevumus. Vien reta kuŗa mītnes zeme valstiskā līmenī ir bijusi gatava piedāvāt līdzekļus latviešu kopienām, kuŗas mīt viņu
territorijā. Latviešu organizācijas
pasaulē pašas ir gadu gadiem
uzturējušas sevi – biedri ir ziedojuši ne tikai naudu, bet arī savu
brīvo laiku un darba spēku, lai
varētu darboties kopā: mācīties
latviešu valodā, pirkt vai uzbūvēt Kolektes kastīte, izmantota Džamaikapleinas (Jamaica Plain) Augusts Pušpurs izskaidro Monreālas latviešu centra financiālo
sniedzot pārskatu par plānotajiem izdevumiem un
savus namus un baznīcas, uztu- Trīsvienības evanģeliski luteriskajā latviešu draudzē Bostonā, plānu,
ienākumiem 1984. gadā
ASV,
domājams,
sākot
no
19.
gadsimta
beigām
rēt bibliotēkas, korus, sporta un
grāmatu klubus, tautasdeju anKolektes kastīte izmantota, lai
sambļus un citus interešu pulci- vāktu ziedojumus no draudzes
ņus. Līdzekļu vākšanas akcijas dievkalpojumu laikā. Šodien dēir bijušas dažādas: ja baznīcās vētā Džamaikapleinas Trīsvienīpastāvēja kolektes trauka tradi- bas evanģeliski luteriskā latviecionālā ceļošana dievkalpojuma šu draudze ir vecākā draudze
laikā, tad latviešu namos ir bi- Bostonā, kuŗu Bostonas latviešu
jušas populāras loterijas un citi biedrības biedri ar Jēkabu Zīberasprātīgi līdzekļu vākšanas vei- gu priekšgalā dibināja kā Bostodi. Latvijas valsts tikai salīdzino- nas latviešu evanģeliski luterisko
ši nesen ir sākusi financiāli atbal- Trīsvienības draudzi jau 1891.
stīt diasporas latviešu sabiedrības gadā. Kaut arī latviešu draudzes
aktīvitātes. Ziedošanas kultūra Bostonā ir bijušas (un vēl ir) vailatviešu kopienās ārpus Latvijas rākas un katrai no tām ir sava
turpinās joprojām – mūzejs “Lat- notikumiem bagāta pastāvēšavieši pasaulē” ir nevalsts organi- nas un sadarbības vēsture, visām
zācija, kuŗas darbība lielākoties draudzēm ir bijis svarīgi vākt zienotiek, pateicoties ārzemju lat- dojumus, lai varētu ar tiem apviešu ziedojumiem.
maksāt draudzes izdevumus un
Mūzejs “Latvieši pasaulē” vāc iesaistīties labdarībā, piemēram,
un meklē priekšmetus, fotogra- atbalstot bāreņus un trūkumā
fijas un stāstus par latviešu or- nonākušos tautiešus Latvijā un
ganizāciju līdzekļu vākšanas ak- ASV.
Daugavas Vanagu fonda Bradfordas nodaļas Vanadžu komiteja
cijām ārpus Latvijas.
pie gadskārtējā loterijas galda 1958. gadā

CITUR IZLASĪTS

“Pētniekiem būs ko rakt...”
Viesturs Sprūde Latvijas Avīzē
apraksta interesantu un ļoti nozīmīgu atradumu Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Proti, Latvijas
Nacionālā archīva rīcībā nonākuši līdz šim nezināmi Latvijas
PSR Valsts drošības komitejas
(VDK) dokumenti, kas nejauši atrasti, veicot remontdarbus kādā
ēkā Vidzemē. Unikālais atradums attiecas uz VDK Madonas
rajona nodaļas darbību pārsvarā pagājušā gadsimta 40. – 70.
gados. Latvijas Nacionālā archīva
Izziņu un dokumentu izmantošanas nodaļas vecākā eksperta
Ginta Zelmeņa ieskatā “būs ko
pētīt, pētniekiem būs diezgan
pamatīgi ko tajos rakt.”
Biezāqs dokumentu mapes ir
ļoti labā stāvoklī. Visi teksti ir
krievu valodā. Pārsvarā tie ir
operatīvie materiāli, ziņojumi,
nopratināšanas protokoli. Lielākoties ir runa par jauniem, unikāliem, pētniekiem nezināmiem
materiāliem, kaut daļa materiāla
ir izziņas no jau zināmām VDK
krimināllietām. Daļa dokumentu izpildīti rokrakstā, daļa drukāti uz rakstāmmašīnas. Kā vēsta
uzraksts uz vienas no mapēm,
tajā apkopoti materiāli par “biju-

Latvijas Nacionālā archīva
eksperts Gints Zelmenis ar
čekas materiāliem // Foto: LA
šajiem nacionālās pagrīdes dalībniekiem, tiesātiem par īpaši bīstamiem noziegumiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma vietām un specnometinājuma”, tā-

tad par polītiski represētām un
“polītiski neuzticamām” personām. Otrajā mapē ir 60. gadu
otrās puses un 70. gadu sākuma
atskaites un izziņas par “operatīvo stāvokli” attiecīgajās Madonas rajona ciemu padomēs. Trešās mapes saturs veidots chaotiski, jo tajā, iespējams jau 1990.
gadā, salikti dažādu laiku dažādas ievirzes dokumenti. Atmodas
laikam pa vidu bez redzama
iemesla salikti arī 40. gadu beigu
materiāli par nacionālajiem partizāniem. Tā kā dokumenti nākuši no Madonas čekas, galvenokārt tie vēsta par personām un
notikumiem Vidzemē.
Gints Zelmanis stāsta: “Mapes
parāda, kā šajā laikā notika VDK
ikdienas darbs. Tur sīki un smalki uzrādīts, ka tādā un tādā ciema
padomē dzīvo tik un tik agrāk
par pretpadomju noziegumiem
tiesātie, tik un tik izsūtītie, tik un
tik uztur sakarus ar ārzemēm.
Minēts, ka daļa šo cilvēku uzvedas “pareizi”, bet cits lamājis padomju varu, slavējis dzīvi “buržuāziskajā Latvijā”, ka dažs jau
izsaukts uz “profilaktiskām sarunām”. Vienā no 1969. gada izziņām atzīmēts, ka Saikavā kāds

1910. gadā dzimis Jānis Melngailis Oto dēls “bijušais aizsargs
un terroristiskās Kureļa grupas
biedrs, pieļāvis neveselīgus izteikumus apkārtējo klātbūtnē,
izplatījis baumas par drīzu varas
maiņu”. Kāds Sarkanābols “bijušais bandīts”, tas ir, nacionālais
partizāns, “noskaņots ļoti agresīvi”.
Par dokumentu autentiskumu
šaubu nav. Lietu numuri sakrīt
ar archīva rīcībā esošajos VDK
dokumentu uzskaites žurnālos
atrodamajiem. Numuri, nosaukumi, struktūrvienības, vārdi,
paraksti, atsauces uz krimināllietām sakrīt. Šie dokumenti pilnībā ietilpst VDK sistēmā.”
Konstatēts, ka atradums nācis
no mājas, kuŗā agrāk dzīvojis
kāds VDK darbinieks, bet kas
jau labu laiku pieder citam īpašniekam. Cilvēks, kuŗš nevēlējies
publiskot savu vārdu un precīzu
atraduma vietu, mapes atradis
slēptuvē aiz starpsienas. Visticamāk, dokumenti slēpti 1990./
1991. gadā. Tie attiecas uz ideoloģisko diversiju apkaŗošanai domātās VDK 5. daļas darbību.
Saskaņā ar 1990. gada beigās izdoto PSRS VDK priekšsēža Vla-

dimira Krjučkova pavēli tie bija
jāiznīcina. Kāda iemesla dēļ attiecīgais čekists to nav izdarījis,
pateikt vairs nevar. Taču ar Vidzemes atradumu apstiprinājies
VDK darbības pētnieku agrāk
tīri teorētiski minētais un bijušo
čekistu izteikumos balstītais pieņēmums, ka, nespējot tikt galā ar
iznīcināmo dokumentu apjomu uz vietas, 1990. gada nogalē
priekšniecība ļāvusi čekistiem
tos ņemt uz mājām un dedzināt
tur. Jau agrāk tika izteikts pieļāvums, ka ne visi to izdarījuši.
Tagad šī versija apstiprinājusies.
Nacionālais archīvs ir ļoti pateicīgs tam cilvēkam, kas atdevis šos dokumentus. Zelmenis
par ļoti ticamu uzskata iespēju,
ka kaut kur Latvijā varētu būt vēl
šādas VDK dokumentu slēptuves. Pēc to apstrādes un digitalizācijas dokumenti būs pieejami
pētniekiem saskaņā ar archīva
noteikto kārtību. Zelmeņa ieskatā, digitālizācijai vajadzētu būt
vienam no pirmajiem uzdevumiem. Jo īpaši 40. gadu beigās
tapušie teksti, kas drukāti caur
koppapīru, pēc 60 gadiem sākuši
dzist un vietām jau salasāmi tikai
ar piepūli.
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Ar jaunās paaudzes acīm
Mag. hist. AGNIJA LESNIČENOKA
Arī Latvijas Nacionālajam archīvam šis Covid-19 epidēmijas
un ārkārtas situācijas laiks Latvijā
un pasaulē bijis neparasts, kad nācies pielāgoties jaunajiem apstākļiem, taču kā aktīvs zobratu mechanisms tas nav apstājies un turpinājis savu darbu, tostarp Latvijas
Valsts archīva Personu fondu un
ārvalstu dokumentu nodaļā. Uz
Latvijas Nacionālā archīva un trimdas archīvu populārizācijas fona
šī nodaļa liekas kā nemanāma šūniņa, jo sabiedrībā Latvijas Nacionālo archīvu vai tās struktūrvienību Latvijas Valsts archīvu lielākoties uztveram kā vienu fundamentālu veselumu, kas pieņem, glabā
un populārizē dokumentus, taču
kā jau katrs mechānisms, arī archīvs sastāv no sīkākām vienībām
jeb struktūrvienībām un nodaļām, un, ja runa ir par trimdas
archīviem, tad bieži šī aina, kur
tad tieši nonāk šie archīvi un kas
ar tiem strādā, ir nepilnīga. Šī ir
iespēja tuvāk iepazīties ar nodaļu,
kas saņem un rūpīgi apčubina
jūsu sūtītos archīvus.
Pirms pati pievienojos nodaļas
darbam un ciešai saskarei ar trimdas dokumentiem, dziļāka izpratne par trimdas latviešu sabiedrību galvenokārt saistījās ar studenšu korporāciju Daugaviete, kuŗai
piederu, jo tāpat kā daudzas citas
studenšu un studentu korporācijas, arī Daugaviete pēc masveida
latviešu izceļošanas Latvijas otrreizējās okupācijas dēļ 1944. gadā
tika atjaunota trimdas apstākļos.
Māsām uzturot saites ar ārpus Latvijas daugavietēm un mūsu vēstures apskatos neaizmirstot par
viņu likteņgaitām pēc Otrā pasaules kaŗa, trimdas posms kļuva daļa
no mūsu organizācijas šodienas
identitātes. Arī pats Latvijas Valsts
archīvs vienmēr bijis biežs apciemojuma mērķis vairāku gadu gaŗumā studiju laikā LU Vēstures
un filozofijas fakultātē, bet to, cik
bagāts ir šis archīvs, aptvēru tikai,
kad no mūzeju vides pārgāju strādāt uz archīvu, izvēloties tieši ar
trimdu saistītu darbu. Biju aizrauta, cik liels darbs ir paveikts
archīvā šo gandrīz 20 gadu laikā,
vācot, pieņemot un kārtojot trimdas materiālus, cik liels un vēl līdz
galam pētnieku neapgūts ir šis
trimdas dokumentārais mantojums, lai bagātinātu historiografiju ar fundamentāliem pētījumiem par kultūrvēsturiskajiem
un polītiskajiem procesiem trimdas latviešu sabiedrībā, tādējādi
liekot daudz vairāk apzināties, cik
bagāta un daudzpusīga bijusi
trimdinieku sabiedriskā, kultūras
dzīve, kā arī, nenovērtējamais pienesums Latvijas neatkarības atgūšanā.
Latvijas Valsts archīvs ar trimdas archīvu vākšanu, kārtošanu,
glabāšanu un populārizēšanu nodarbojas kopš 1993. gada, kad tika
saņemti pirmie trimdas dokumenti. 1996.gadā sekoja nākamais
solis, kad kopā ar bibliotēkām un
mūzejiem Latvijā tika organizēta
konference un izstāde “Trimdas
archīvi atgriežas”. Uz konferences
laiku tika izdots uzziņu krājums
ar tādu pašu nosaukumu, kuŗā
tika apkopotas ziņas par trimdas
archīviem Latvijā vairākos desmitos bibliotēku, mūzejos un archī-

Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas darbs Latvijas Valsts archīvā

vos. Visu šo gadu laikā Latvijas
Valsts archīvs arī veiksmīgi sadarbojies ar vairākām ārzemju latviešu organizācijām, kas palīdzējušas veicināt dokumentu nokļūšanu Latvijā, kā, piemēram, Amerikas latviešu apvienību, Pasaules
brīvo latviešu apvienību, Daugavas
Vanagu organizāciju u.c. Sadarbojoties ar PBLA, no 2004. gada
30. septembŗa līdz 2. oktobrim Rīgas Latviešu biedrības namā notika PBLA Kultūras fonda un Latvijas Valsts archīva rīkotā konference “Trimda, kultūra, nacionālā
identitāte”, kas ir līdz šim vērienīgākā trimdas jautājumiem veltītā konference ar mērķi izvērtēt
trimdas kultūras nozīmi latviskās
identitātes saglabāšanā.
Liela un nozīmīga loma nodaļas, iepriekš sauktas par Personu
fondu un trimdas dokumentu
daļa, darbības vēsturē ir bijusi tieši
tās bijušajam vadītājam Mārim
Brancim. Pateicoties viņa uzņēmībai un enerģijai no iznīcības paglābta daļa trimdas dokumentārā mantojuma. To apliecina arī
2001. gadā Ministru kabineta
Atzinības raksts Mārim Brancim
par ieguldījumu Latvijas un latviešu trimdas vēstures saglabāšanā. Viņš bija arī viens no galvenajiem konference “Trimda, kultūra,
nacionālā identitāte” organizētājiem, kā arī vairāku gadu gaŗumā
un pat līdz šai dienai veic nemitīgu

trimdas archīvu populārizēšanu
plašsaziņas līdzekļos, arī laikrakstos
Laiks un Brīvā Latvija.
Vērienīgs darbs tika izdarīts arī
1997. gada vasarā, kad Latvijas
Valsts archīvs nosūtīja komandējumā uz Kalamazū ASV archīva
ekspertu Gunti Švītiņu, lai apzinātu un komplektētu latviešu kultūras darbinieku dokumentus un
archīvus, kas tobrīd atradās Latviešu studiju centra bibliotēkā. Rezultātā izveidots apjomīgs fonds
Nr. 2123 “Latviešu studiju centra
archīvs”. Nozīmīgā komandējuma
laikā apzināti arī citi vērtīgi archīvi un nodibināti draudzīgi kontakti ar vietējiem sabiedriski aktīviem latviešiem. Nodaļa vairāku
gadu gaŗumā aktīvi iesaistījusies
arī Amerikas latviešu apvienības
rīkotajā projektā “Sveika, Latvija”,
kas ir izglītojošu programma Amerikas, Kanadas un Austrālijas jauniešiem, lai divu nedēļu laikā Latvijā iepazītos ar latviešu kultūru,
tradicijām un dotu ierosmi latviskuma saglabāšanā. Jaunieši archīvā tiek iepazīstināti ar dokumentu krājumu un to specifiku, ļaujot
viņiem ielūkoties dokumentos,
kas nākuši no viņu valstīm, kā arī
dodot iespējas meklēt informāciju
par saviem radiniekiem. Ļoti ceram, ka pašreizējai situācijai pasaulē nostabilizējoties, arī turpmāk nākotnē varēsim pie sevis
uzņemt jauniešus.

LNA Latvijas Valsts archīva ēka. joprojām aicinām sūtīt trimdas
dokumentus. Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļa, Latvijas
Valsts archīvs, Bezdelīgu iela 1a, Rīga, Latvija LV-1048

Šobrīd Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļu vada
Inese Kalniņa. Viņa atminas, ka
pirmais darbs, atnākot strādāt uz
Latvijas valsts archīvu 2006. gada
janvārī, bija darbs pie fonda Nr.
2416 “Latviešu leģionāru personu
dokumenti /Daugavas Vanagu
kollekcija (Lielbritanija)”, savukārt
jau nopietna dokumentu aprakstīšanas un iedziļināšanās trimdas
vēsturē sākās ar fondu Nr. 2071
“Silkalns Eduards (dz. 1937), pedagogs, rakstnieks (Austrālija)”.
Tolaik kā galvenā archīviste Inese
nostrādāju līdz 2009. gada janvāŗa
beigām, kad ilggadējais nodaļas
priekšnieks Māris Brancis devās
pensijā. Inesei tika uzticēts pārņemt nodaļas darbu, divus gadus
strādājot par nodaļas vadītāja vietnieci, līdz 2011. gada janvārī, apvienojot visus valsts archīvus Latvijas Nacionālajā archīvā, tika
izveidota nodaļa ar jaunu nosaukumu “Personu fondu un ārvalstu
dokumentu nodaļa”, un Inese
kļuva par tās vadītāju.
Šobrīd nodaļa ar tajā ietilpstošo
“astotnieku” – Inesi Kalniņu, Aināru
Mazvērsīti, Mārtiņu Marsonu,
Sabīni Vītolu, Kristīni Mateju,
Everitu Tammi, Gunti Švītiņu un
Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas jaunā paaudze – mani – aktīvi darbojas pie vairāno labās: vēsturniece Sabīne Vītola, mākslas vēsturniece Kristīne kām iecerēm. Notiek raita latviešu
Mateja, vēsturniece Agnija Lesničenoka // Foto: Everita Tamme
bēgļu kartotēkas digitālizācija, lai

Ar diplomātisko pastu tikko atvests “Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām” archīvs, 2019.gads
// Foto: Everita Tamme

tā tuvākā nākotnē būtu pieejama
ikvienam arī attālināti. Kartotēku
izveidoja Vācijas Latviešu centrālā
padome un Latvijas Sarkanais
Krusts Vācijā no 1945. gada līdz
1950.gadam, uzskaitot ap 130 tūkstošus personu. Šobrīd notiek arī
izstādes “Baltijas brīvības un miera kuģis“ gatavošana, kas pavisam
drīz Latvijas Nacionālā archīva
galvenās ēkas skatlogos Vecrīgā
Šķūņu ielā 11 atspoguļos 1985.
gada jūlija notikumus, kad tautieši
trīs dienu gaŗā braucienā no Stokholmas apbraukāja Baltijas jūras
ziemeļu daļu tuvu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas krastiem. Braucienu rīkoja trimdas latviešu, lietuviešu un igauņu jaunatne, lai
veicinātu mieru un brīvību Baltijas jūras abos krastos. Notiek arī
kārtējās virtuālās izstādes “Latvieši
Lielbritanijā” gatavošana, tā rudenī būs redzama Latvijas Nacionālā
archīva mājas lapā www.arhivi.
gov.lv, kur iespējams aplūkot arī
iepriekšējo gadu virtuālās izstādes, kā, piemēram, – “VEF 100”,
“Māris Bišofs. Idejas”, “Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944 –
1951” un daudzas citas. Savukārt
kā viens no pēdējiem lielākajiem
un ievērojamākajiem archīva ieguvumiem minams ietekmīgās
Baltijas valstu trimdas organizācijas “Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām” (BATUN) archīvu nonākšana Latvijas Valsts
archīvā 2019. gada vasarā. Organizācija tika nodibināta 1966. gadā
ar mērķi atgūt okupēto Baltijas
valstu neatkarību un panākt to
dalību ANO. BATUN savas darbības laikā aktīvi rīkoja dažās demonstrācijas un informēja ANO
par stāvokli okupētajās Baltijas
valstīs un jautājumiem, kas skaŗ
šo valstu un iedzīvotāju tiesības.
Pirms tam BATUN archīvs glabājās Ņujorkā, kur par to gādāja
latviešu kopiena. Šobrīd notiek
kārtošanas darbs, lai tā saturs archīva lasītavā drīzumā būtu pieejams ikvienam pētniekam un
interesentam.
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem
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IESAKĀM APMEKLĒT!

Vaska fonds un Mazā Mežotnes pils aicina uz koncertu
9. augustā Mazajā Mežotnes pilī
jau devīto reizi norisināsies nozīmīgākais Pēteŗa Vaska fonda koncerts “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara.
Mežotne”. Koncerta sākums –
plkst.19.
Koncertā, kuŗā piedalīsies vijolniece Magdalēna Geka un pianists Georgs Kjurdians, jau tradicionāli tiks pirmatskaņoti Pēteŗa Vaska fonda pasūtinātie jaundarbi, šoreiz latviešu komponistes Santas Bušs opuss un Platona
Buravicka skaņdarbs “Darba instrumenta restaurācija”. Programmā iekļauta arī Jāzepa Vītola
“Romance re minorā op.15”, Tālivalža Ķeniņa “Otrā sonāte vijolei
un klavierēm (1978-1979)”, Maijas Einfeldes “Otrā sonāte vijolei
un klavierēm (1985)” un Jāņa
Ķepīša “Dienvidu skices”.
Koncertu rīko Pēteŗa Vaska
fonds sadarbībā ar Mazo Mežotnes pili, un visi ieņēmumi no koncerta biļetēm tiks novirzīti pasūtinājuma darbu tapšanai latviešu
komponistiem, lai veicinātu mūsdienu latviešu kamermūzikas attīstību.
Vijolniece Magdalēna Geka plaši koncertē visā Eiropā gan kā
soliste, gan kā kamermūziķe, uzstājoties Vigmora zālē Londonā,
Parīzes Filharmonijā, Herkules
zālē Minchenē... Latvijas publikai
viņas vārds ir pazīstams kopš spožās debijas ar Latvijas Nacionālo

Mazā Mežotnes pils

simfonisko orķestri 2014. gada
rudenī, kam sekoja nominācija
Lielajai Mūzikas balvai. Magdalēna ir daudzu starptautisku konkursu laureāte un kā soliste atskaņojusi teju visu nozīmīgāko vijoļmūzikas repertuāru ar dažādiem
orķestriem Francijā, Vācijā, Ukrainā. 2015. gadā viņa nodibināja
klavieru trio Sōra, kuŗa sastāvā ar
lieliem panākumiem ir piedalījusies Eiropas nozīmīgākajos kamermūzikas festivālos: Verbjē festivālā Šveicē, Kuhmo kamermūzikas festivālā Somijā. 2013. gadā
viņa dibinājusi festivālu “Jaunie
Latvijas kamermūziķi – Saulkrastiem”, bet 2015.gadā – “Ventspils
kamermūzikas dienas” ar mērķi
dot iespēju ārzemēs studējošajiem
jaunajiem latviešu mūziķiem uzstāties augsta līmeņa koncertos

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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Līmeniski. 7. Amerikas tropu
mežos dzīvojoši putni. 8. Sakausējums, kuŗa sastāvā viena no
sastāvdaļām ir dzīvsudrabs. 10.
Apdzīvota vieta Kuldīgas novadā. 11. Lāses. 12. Sanitāri pasākumi lipīgu slimību izplatīšanās
novēršanai. 16. Folkloras sacerējumi. 19. Pilsēta Šveices austrumos. 20. Aukstais ierocis. 21. Ierīce nelielu smagumu mešanai.
22. Noteikta maksa. 23. Garšīgs.
24. Dekorātīvs krustziežu dzim-

Latvijā.
Magdalēna Geka ieguvusi maģistra gradu Parīzes Nacionālajā
augstākajā mūzikas un dejas konservātorijā (CNSMDP) vijoles un
kameransambļa speciālitātē, kur
šobrīd turpina studijas “Mākslinieka diploma” programmā (Artist Diploma). Spēlējusi Kremerata
Baltica un Francijas Radio Filharmoniskajā orķestrī. Īpaši nozīmīgi
viņai ir spēlēt mūsdienu komponistu mūziku – Magdalēna pirmatskaņojusi ap trīsdesmit jaundarbu, cieši sadarbojoties ar jaunajiem komponistiem Platonu
Buravicki, Santu Bušs, Asiju Ahmetžanovu un Gabrielu Sivaku
(Arģentīna).
Georgs Kjurdians (1994) 2012.
gadā absolvējis Emīla Dārziņa
mūzikas vidusskolu, kur apguva

tas lakstaugs. 25. Valstu apvienība. 28. Nevajadzīga. 30. Vīrieša
vārds (jūnijā). 31. Piespiedu izsūtījums no dzimtenes. 32. Turcijas
galvaspilsēta. 36. Pārdrošas. 40.
Dzīvībai bīstamas vielas. 41. Bībeles tēls. 42. Apdzīvota vieta Jaunjelgavas novadā. 43. Ierīces.
Stateniski. 1. Elektriskās strāvas avota pozitīvais pols. 2. Vokāli skaņdarbi. 3. Elpošanas ceļu
slimība. 4. Iepriekš sasvērt un

iesaiņot preci noteiktos
daudzumos. 5. Latviešu
folklo-rists,
rakstnieks
(1835-1923). 6. Liels ūdens
dzīvnieks.
7.
Amatpersonas, kas izskata
lietas
tiesā.
9.
Pusdārgakmens. 13. Pilsēta Francijas rietumos.
14. Pilsēta Kazachstānas
austrumos. 15. Katoļu dievnama sargs. 17. Novada
centrs Pierīgā. 18. Noturīgs, nemainīgs. 26. Nepaklausīgas. 27. Pilsēta Lietuvas ziemeļaustrumos. 29.
Sporta veids. 33. Smalka
nianse. 34. Karpu dzimtas
zivs. 35. Šveices galvaspilsēta 37. Jumtu slīpņu
salaidumu vietas. 38. Untums. 39. Saules sistēmas
planēta.
Krustvārdu mīklas
(Nr. 25) atrisinājums
Līmeniski. 3. Saragosa.
5. Pienenes. 9. Pastaigas.
10. Retorte. 11. Aptieka.
14. Kāpnes. 16. Viesis. 17.
Tarantuli. 18. Statuss. 20. Amforas. 24. Riogrande. 26. Skanis.
27. Sātīgs. 28. Aslapes. 30. Lesings. 31. Arkebūzas. 32. Saskalas. 33. Pakausis.
Stateniski. 1. Kopija. 2. Nereta.
Separāts. 4. Rūsgans. 6. Nirnberga. 7. Spermijs. 8. Isliena. 12.
Periskops. 13. Kaucminde. 15.
Stators. 16. Vijoles. 19. Turnepsis.
21. Vekselis. 22. Artavas. 23. Negausis. 25. Strazds. 28. Angola.
29. Sveikt.

Magdalēna Geka un Georgs Kjurdians

ne tikai klavieres, bet arī kompozīciju (P. Vaska klase). 2016. gada
vasarā absolvējis Roberta Šūmaņa
Mūzikas augstskolu Diseldorfā pie
Barbaras Ščepaņskas, 2019. gada
vasarā ieguvis maģistra gradu
Folkvanga mākslas universitātē
(Esene) pie Hisako Kavamuras,
kopš 2019. gada oktobŗa studē
Minsteres mūzikas augstskolā pie
Arnulfa fon Arnima. Georgs ir
vairāku nacionālo un starptautisko konkursu laureāts: 3. vieta Sergeja Rachmaņinova starptautiskais jauno pianistu konkurss
Frankfurtē (2013), Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung
(2013), saņēmis stipendiju jaunajiem solistiem 2014 Gen Re
(2013), International Bachelor Piano Award (2016, 1. vieta). 2014.
gada jūlijā viņš ieguva trešo prēmiju, kā arī publikas balvu 19.
Starptautiskajā Jochana Sebastiana
Bacha konkursā Leipcigā. Georgs
ir piedalījies meistarklasēs pie
Michaila Voskresenska, Hui-Ying
Liu-Tawaststjerna, Žaka Ruvjē, Jana
Vajna, Klausa Hellviga, Dmitrija

Baškirova u.c.
Georgs ļoti aktīvi koncertē, viņš
ir spēlējis Gewandhaus zu Leipzig
(Mendelssohn-Saal un der Große
Saal), Robert-Schumann-Saal (Diseldorfa), Mercatorhalle (Dīsburga), Glocke (Brēmene) u. c. Viņam
ir vairāki ieraksti, tostarp Latvijas Radio 3. programmā Klasika
(2009, 2015), WDR 3 radio (2012,
2013), MDR Figaro (2014). Ir uzstājies ar Kurpfalijas kamerorķestri (diriģents Adriels Kims), Vidusvācijas kamerorķestri, Capella
Istropolitana, Ļvivas Filharmonijas
orķestri (diriģents Tarass Krisa),
Minsteres Simfonisko orķestri
(diriģents Golo Bergs) u.c.
Būdams liels jaunās mūzikas
piekritējs, Georgs Kjurdians 2015.
gada festivālā Dominante Rīgas
Pēterbaznīcā pirmatskaņoja Lindas
Leimanes klavieŗdarbu Refractions (tas bija šā darba pasaules
pirmatskaņojums).
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši
bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu
nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv
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SPORTS
LOK prezidents –
Žoržs Tikmers
Latvijas Olimpiskās komitejas
(LOK) prezidenta amatam bija
izvirzīts viens kandidāts – LOK
ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers,
arī LOK ģenerālsekretāra amatam bija viens kandidāts – LOK
Izpildkomitejas loceklis un Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.
Par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) jauno prezidentu
10. jūlijā Ģenerālajā asamblejā
tika ievēlēts līdzšinējais ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. Iepriekš par LOK Ģenerālās asamblejas vadītāju tika iecelts Aldons
Vrubļevskis, kuŗš nekandidē uz
amatu organizācijā.

dzimtajās valodās. Tas nozīmē,
ka uz Porziņģa krekla būs uzraksts “Vienlīdzība”.
Yahoo Sports žurnālists Kriss
Heinss iepriekš rakstīja, ka uzrakstiem būs jābūt ar angļu
alfabēta burtiem, tādēļ gaŗumzīmes un mīkstinājuma zīmes
nebūs iespējamas. Tāpat vēstījuma tulkojums nedrīkstēs pārsniegt 16 zīmju robežu. “Fakts,
ka uz dažu puišu krekliem vārds
Equality būs viņu dzimtajās
valodās, liecina par to, ka mēs
visi esam daļa no šīs situācijas
neatkarīgi no tā, kuŗā valstī esam
dzimuši, kāda ir mūsu rase,
piederība vai reliģija,” Dalasas
komandas mājaslapa citē centra
spēlētāju Dvaitu Pauelu.

„Porziņģis ļoti
strādīgs nodarbībās
laukumā un
trenažieŗu zālē”
Latviešu basketbolistam Kristapam Porziņģim ir atbilstošs
svars, lai būtu labā formā, uzskata Nacionālās basketbola asoŽoržs Tikmers
ciācijas (NBA) komandas Dalasas Mavericks galvenais treneris
Neilgi pirms LOK prezidenta Riks Kārlails.
vēlēšanām Vrubļevskis aicināja
biedrus balsot par atklātu balsošanas procedūru. Biedri šo
lēmumu atbalstīja un īsi pēc tam
arī sekoja balsojums par vienīgo
prezidenta amata kandidātu
Tikmeru. Tikmers saņēma 84
balsis, bet viens biedrs atturējās.
Uzreiz pēc tam Vrubļevskis biedrus aicināja balsot par atklātu
balsošanas kārtību, lemjot arī par
ģenerālsekretāra amatu. Šī iecere
tika atbalstīta ar 93 balsīm. Vienīgais ģenerālsekretāra kandidāts Lejnieks saņēma 87 balsis,
bet viens biedrs atturējās. Tādējādi Lejnieks kļuvis par jauno
LOK ģenerālsekretāru.
Porziņģis sarunā ar medijiem
pieļāvis iespēju, ka rehabilitācijas
Uz Porziņģa krekla laikā nav pareizi palielinājis
būs vēstījums svaru. Kārlails, attālināti atbildot
žurnālistu jautājumiem, atlatviešu valodā uz
zīmēja, ka nav noraizējies par
Uz visu Nacionālās basketbola Porziņģa svaru. “Viņš ar mums
asociācijas (NBA) komandas kopā ir spēlējis vairāk nekā 50
Dalasas Mavericks spēlētāju spēles. Tas svars, ko viņš uzņēma
krekliem sezonas turpinājumā rehabilitācijas periodā, ir pakāuzvārdu vietā būs sauklis peniski samazinājies. Man kādu
Equality jeb latviski “Vienlīdzība”. laiku nav bijusi ar viņu saruna
Mavericks oficiālā mājaslapa rak- par svaru un to, kā viņš jūtas,
sta, ka uz “ārzemnieku”, proti taču viņš izskatās lieliski. Šobrīd
Kristapa Porziņģa (Latvija), man patīk tas, kā viņš kustas.
Lukas Dončiča (Slovēnija), Hosē Viņam treniņos bija spēlēm
Huana Barea (Puertoriko), Maksi līdzīgas situācijas. Viņš labi
Klebera (Vācija) un Bobana kustās un ir bijis ļoti strādīgs
Marjanoviča (Serbija) krekliem nodarbībās laukumā un trenavārds Equality būs rakstīts viņu žieŗu zālē, lai būtu atbilstošā

formā,” skaidroja Kārlails. Porziņģis kopā ar komandu dosies
uz Orlando, kur turpmākos
mēnešus tiks aizvadīts sezonas
noslēguma turnīrs.
Porziņģis šosezon laukumā
devies 51 spēlē, kuŗā vidēji guvis
19,2 punktus, izcīnījis 9,5 atlēkušās bumbas, veicis 1,7 rezul- Pēteris Grīviņš
tātīvas piespēles un bloķējis 2,1
Jermolajeva 1992. gadā sasniegto
metienu.
trases rekordu (8.01:38). Otrais
Kristaps Magone (8.00:00),
107 kilometrus bija
bet trešais finišu sasniedza Diāna Džaviza
gaŗais Dmitrijs Ničipors (8.55:31),
uz pēdām mina Konskrējiensoļojums kuŗam
(Turpināts 20. lpp.)
stantīns Biktimirovs (8:55:46).

Rīga – Valmiera

šogad atzīmē 30 gadu jubileju
kopš tā dzimšanas 1989. gadā, PĀRDOD
kad tas tika aizvadīts trīs dienas
pēc vēsturiskā Baltijas ceļa.
Labdarības
skrējiensoļojums
Rīga – Valmiera pie Brīvības
pieminekļa startēja sestdien, 11.
jūlijā pusnaktī, kad distancē
devās 141 sportists. Šā gada
dalībnieku sargeņģelim Spilvam
no Vecpiebalgas sacensību nedēļā skrējēji un brīvprātīgie jau ir
saziedojuši 2878 eiro.
Pirmajam finišu pie Sv. Sīmaņa
baznīcas durvju kliņķa izdevās
sasniegt Pēterim Grīviņam, kuŗš
finišēja pēc septiņām stundām
Par cenu var runāt. Liels īpašums Latvijā, Rīgā ar 2 mājām, šķūni,
59 minūtēm un divām sekundēm garāžu. Paredzēts cilvēkiem, kuŗi mīl un sargā savu privātumu,
(7.59:02), pārspējot Georga 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.
PAKALPOJUMI
3300 m2 zeme, pagalmā ir vieta 4 - 6 mašīnām, skaisti iekopts dārzs,
Kapu labiekārtošana.
priežu audze. Divas spices. Cietā kurināmā (granulu) katls. Līdz
Tālr. 29494181.
Garkalnes/Jaunciema mežam 10 m, līdz Ķīšezera peldvietai 200 m.
10 min brauciens līdz jūrai – Kalngale. Klusa vieta, ar iespējām turēt
– īpašumā ir 2 lielas suņu būdas. Labiekārtots, apgaismots
PIEDĀVĀ DARBU suņus
dārzs. Faktiski tā ir lauku viensēta Rīgā – šobrīd jau reti atrodama
Darba piedāvājums. Meklējam lieta - skaistā ainavā, svaigā gaisā, prom no Rīgas centra burzmas un
uz vietas dzīvojošu palīgu ve- piesārņojuma, privātā vietā. Līdz centram 20-30 min. brauciens.
cāka gadagājuma sievietei, kura Pabeigta nosiltināta, nokrāsota fasāde (ir procesā) iekļauta cenā. Var
dzīvo privātmājā Ņujorkas tikt pārdots mēbelēts. Sīkāka informācija e-pastā: dizliepas@gmail.
priekšpilsētā. Darba pienākumi com. Cena 380 000 EUR. Par cenu var runāt. Tālr. +371 29909222.
ietver ēdiena gatavošanu un
palīdzību ēdienreizēs, sadzīvē
un vannas istabā. Ir pieejama
automašīna. Darba uzsākšanas
Latvijas un ASV kopuzņēmums
datums – ap pēc 20. jūlija uz
vismaz 2 mēnešiem. Nedēļas
BALTINAMI piedāvā:
alga plus ceļa izdevumu segšana.
** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
Lai iegūtu vairāk informācijas,
lūdzu, zvaniet vai nosūtiet
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā
ziņojumu. Tālr. 5166399417.
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

Tālr: 973-746-3075

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
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!
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Zviedrijas latviešu
senioru rosības

LIGITA KOVTUNA
Laikā, kad negantais koronavīruss „uzlicis smagu vāku”
tautiešu, īpaši vecākās paaudzes
rosībām,
latviešu
senioru
biedrība Stokholmā ne tikai
turpina rosīties, bet pat izdevusi
savu „Avīzīti”. Tās ievadvārdos
biedrības priekšsēde Diāna

2020. gada 18. jūlijs – 24. jūlijs

Krūmiņš
Engstedt
raksta:
„Pietrūkst mūsu sanāksmes, un
tā kā mēs piederam tā saucamajai riska grupai, mums ir
jāpaciešas un jānogaida līdz
medicīnas eksperti ziņos, ka
varam atkal lietot sabiedriskos
satiksmes līdzekļus, apmeklēt

restorānus, iet uz operu, filmām
un teātŗiem. Lai laiks būtu
mazliet īsāks, esam izveidojuši
šo avīzīti, kur ir gan veci, gan
jauni raksti par dažādiem
tematiem. Agrāk, kad bija divas
latviešu senioru biedrības, katra
izdeva savu avīzi – „Sveiciens”

interesanta, savu „izdevniecību”
turpināsim.” Pirmajā numurā
lasām, piemēram, Māras Celmiņas, Latvijas Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa mātes,
sveicienu no Kaltenes, Latvijā.
Māra raksta: „Jūs esat tā
jaukākā, interesantākā un

No kreisās: Diāna Krūmiņš Engstedt, Krišjānis Kariņš, Sarmīte
Andersons un Dzintra Straubergs

un „Rudens Roze”. Pirms astoņiem gadiem abas apvienojās,
No kreisās puses: senioru dāmas Zigrīda Siliņš, Viktorija Apenītis un mūsu tagadējās biedrības
un Izabella Cielēns. Viņas dzied Stokholmas latviešu korī. avīzi sauksim vienkārši par
Viktorija iestājās Teodora Reitera korī Stokholmā 1946. gadā un ir
„Avīzīti”. Ja biedriem tā liksies
dziedājusi nepārtraukti visus gadus un dzied vēl tagad
// FOTO: Aira Miķelsone

inteliģentākā sabiedrība! Vēl
atceros vareno braucienu uz
Valdstenu šovasar...” Māra līdz
ar Diānu Krūmiņu Engstedt,
Viktoriju Apenīti, Edi Svarāns,

Astrīdi Kreinbom, Mudīti
Hoogland
Krastu,
Gunu
Ģērmani, Dzintru Straubergs,
Sarmīti Andersoni un Viju
Valters arī darbojas biedrības
valdē. Jaukās un rosīgās dāmas
(skatiet attēlā). Bet rakstos
izlasāms gan par tikšanos ar
prof. Viktoru Hausmani sarīkojumā Latvijas vēstniecībā
Stokholmā, pieminot Mārtiņu
Zīvertu, kuŗš Zviedrijā pavadījis
pusi sava mūža, un te tapušas
daudzas viņa lugas. Vēl lasām
Vijas Valters atmiņas par viņas
slaveno vectēvu Zeltmati (īstajā
vārdā – Ernests Kārkliņš) –
rakstnieku un izcilo teātŗa pedagogu (atminēsimies Zeltmata
un Jēkaba Dubura Latviešu
drāmatiskos kursus 20. gs.
sākumā Rīgā!). Te arī izzinoši
raksti gan par Stokholmas
Ekonomisko augstskolu Rīgā,
gan par Koknesi, gan Pēteŗbaznīcas gaili, gan par to, ka
Botkyrkas baznīcas lielais zvans
nāk no Rīgas...
Tiešām apbrīnas cienīga un
parauga vērta darbošanās,
spītējot šā laika drāmatiskajiem
apstākļiem. Lai tā mūs visus
iedvesmo, un lai veicas brīnišķīgajām Zviedrijas latviešu
dāmām!

Šī publikācija sagatavota ar Mediju atbalsta fonda financiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas
saturu atbild biedrība “Laiks-BL”

SARĪKOJUMI/DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazināties ar sarīkojumu un dievkalpojumu rīkotājiem, precīzējot, vai paredzētie sarīkojumi
notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
Mūsu draudze vēl nedrīkst
rīkot dievkalpojumus Losandželosā.
Mums nav tie paredzēti jūnijā
vai jūlijā.

tālr: 727-8272338.
Uzmanību! Mainījusies biedrības Facebook lapa, lūdzam sekot mūsu jaunajai lapai „Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL“. Sīkāku infomāciju par pasākumiem
var uzzināt Biedrības Facebook
lapā vai zvanot Dacei Nebarei
Tel: 917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien
19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirmdienās, 13:00, Info: 514-9929700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
SIETLA (WA)
(425 Hoffman Ave, San FranSietlas latviešu sabiedriskais cisco), Info: www.zklb.wordpress.
centrs (11710 3rd Ave. N. E. com, ZKLB sekr. un informāc.
Seattle, WA98125). Mājaslapa: daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
www.seattlelatviancenter.com
408-813-5104, e-pasts: una.veiSV. PĒTERSBURGA (FL)
lande@gmail.com.
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
DIEVKALPOJUMI
1410, St.Petersburg, FL 33715),
• Bostonas latv. ev. lut.

Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info: 617232-5994, e-pasts: bostonastrimdasdraudze@gmail.com,
tālr:
617-232-5994. Māc. Igors Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com. Runas
stundas trešdienās 10:00 – 15:00.
Dievk. notiek 11:00. Dievk.,
12:00 Bībeles stunda.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773-7253820; E-pasts: cianasdraudze@
gmail.com; www.facebook.com/
Č i k ā g a s - C i ā n a s - d r au d z e 255043897965234. Dievk.notiek
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kafijas galds. Māc. Gundega Puidza,
tālr.birojā: 773-736-1295; mājās:
708-453-0534, E-pasts: puidza@
yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa
dr: (450 Forest Preserve Dr, Wood
Dale IL 60191). Tālr.: 630-595-

0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. notiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr: (820
Ontario St, Oak Park, IL 60302).
Māc. Oļģerts Cakars. Tālr.: 708383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lakewood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
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.: 561-4479050. 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 rīkot dievkalpojumus Losandželosā, tie nav paredzēti jūnijā vai
jūlijā.
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Congregational Parish of Norton (2 W
Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar
dievg. Kalpo mācītājs Dr. Jānis
Keggi, draudzes sekretāre Zigrida Kručkova, tālr.: 617-3230615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.: (301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 6103532227. Māc.
Ieva Dzelzgalvis
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church.2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505
Tālr: 616-361-6003. Māc. prāv.
Ilze Larsen, tālr: 269-214-1010.
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616975-2705. Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kalamazoo MI 49996). Māc. A.Graham.
Dievk. notiek 10:00. Pēc Dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latviešu ev. lut.
apvienotā draudze seko noteikumiem un pašlaik nenotur
dievkalpojumus baznīcā, bet
arī mums nav nolemts datums,
kad dievnamu atkal atvērs.
Svētdienu svētbrīži māc. A.
Graham vadībā notiek plkst.
10:00 (pēc austrumu laika)
virtuālā vidē. Facebook mājas
lapa Latvian Lutheran united
church in Kalamazoo, un Youtube, atrodot kanālu Latviešu
apvienotā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 AndrewsAve, Lakewood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un cturtajā
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,
Cleveland 44121) dievk. Notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. dr.:
(3300 C St, Lincoln NE 68510).
Māc. Gija Galiņa, tālr.: 402-4758106. Dr.pr. Kārlis Indriksons,
tālr.: 402-438-3036. Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā 10:00.
Otrajā svētdienā dievk. angļu
valodā.Pensionāru saiets katru
otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th

Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070.
Māc. Janis Ginters tālr:
2607975695 Draudzes priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
4144166157 Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
dievk. sadraudzība.
Mineapoles - St. Paulas latviešu
evaņģēliski luteriskās draudzes
video dievkalpojumi notiek katru
nedēļu, tos var skatīties mndraudze.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.draudze.orgvai www.tervete.org Dievk.
vada dr. pr. Jānis Mateus un Vik.
Zvirgzds. tālr.: 5144812530,
e-pasts: prez@draudze.org. Dievkalpojumi Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 GatesAve, East Brunswick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street,
New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
Salas bazn. plkst.10:30dievk.,
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. Kontaktpersona MaryBeth Dzirnis, mob.

(989)781-1163. E pasts: dzirnis@
chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.: Ascension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451,e-pasts:jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk. kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr. (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35 Furman St, Schenectady NY 12308).
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr., draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Par notikumiem pēc 14. jūnija, sazināties
ar Andri Ritumu
727-7971911. 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 draudze: Dievkalpojumi centrā.tālr:
514-992-9700,
www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613-4003288, e-pasts:zvirgzds@me.com.
Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40

Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479865604,
E-pasts: grietins@gmail.com. Dr.
pr. Kārlis A.Jansons, tālr.:
9053385613, e-pasts: kjan27@
gmail.com.Pr.vietn.
Sibilla
Korule. Dāmu kom.pr. Maija
Sukse, tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev. lut.
dr.: Draudzes nams (400 Hurley
Ave, Rockville, MD 20850-3121),
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dcdraudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv.
Anita Vārsberga Pāža, mob.tālr.:
301-302-3270, e-pasts: macanitavp@gmail.com, dr.pr. Dace
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

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

Pēc ilgas slimošanas mūžībā aizgājusi

MAIGA V. KRAMS,
dzim. VATVARS

Dzimusi 1924. gada 13. aprīlī Saldū,
mirusi 2020. gada 30. maijā Vilmingtonā, DE, ASV

Mīļā piemiņā vienmēr paliks

Augšā aiz zvaigznēm – tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi,
Mūžībā skaidrībā mieru tie gūs.

Sēro
VĪRS EDVĪNS
BRĀĻA ARTURA SIEVA AINA VATVARS
INĀRA SUUBERG AR VĪRU ERIC UN MEITU ALESSANDRU

JĀNIS PONE
1919 – 2020

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

KRUSTMEITA BAIBA OZOLA
AR ĢIMENI

Mūsu mīļais
Mūžībā aizgājis mans mīļais brālēns
profesors

ILMĀRS UPĪTIS
Dzimis 1933. gada 22. jūlijā Gulbenē, Mēdzūlas pagastā,
miris 2020. gada 12. aprīlī Hawthorne, New York

JURIS BENEDIKTS OZOLS
Dzimis 1935. gada 24. aprīlī Rīgā,
miris 2020. gada 9. maijā Konektikutā
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma.
(Ā. Elksne)

Mīlestībā piemin
MĀSĪCA ZAIGA AR ĢIMENI

Vediet mani dziedādami,
Nevediet raudādami –
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.

Mīlestībā piemin
MEITA CARMELA LUJAN AR ĢIMENI
DĒLS JUAN URGATE AR ĢIMENI
MĀSA ZAIGA GREENHALGH
BRĀLIS ALVIS UPĪTIS AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ
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(Turpināts no 17. lpp.)
Dāmu konkurencē pirmā tāpat
kā pagājušajā gadā bija Diāna
Džaviza, kuŗa 107 kilometrus
veica deviņās stundās 21 minūtē
un 49 sekundēs (9.21:49), pārspējot savu pagājušā gadā sasniegto trases rekordu (9.26:49).
Uzvarētājus finišā sveica skrējiensoļojuma talismans Gustavs
Mārcis Spilva un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēža vietnieks Ričards Gailums.
Savukārt Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdis Jānis
Baiks jau otro reizi pats piedalās
skrējiensoļojumā. Pirmo reizi
107 kilometrus gaŗo distanci no
Rīgas līdz Valmierai viņš veica
2018. gadā, distancē pavadot 18
stundas, trīs minūtes un 44
sekundes.

Sevastova uzvar
paraugturnīrā
Vācijā
Latvijas tenisiste Anastasija
Sevastova ar uzvaru sāka Berlīnē
notiekošo paraugturnīru. Sevastova ar 6:3, 4:3 pārspēja vācieti
Jūliju Gērgesu, pretiniecei otrajā
setā potītes traumas dēļ izstājoties.

Anastasija Sevastova

Sevastova WTA rangā ir 43.
pozicijā, bet Gērgesa atrodama
piecas vietas augstāk. Šajā un
citos paraugturnīros gan netiek
dalīti ranga punkti.

Šteinberga pārceļas
uz Stambulas
Galatasaray
Spēka uzbrucēja Anete Šteinberga pēc divām Venēcijā pavadītām sezonām pārcelsies uz Sambulas basketbola klubu Galatasaray, klubs paziņojis savā Instagram vietnē. Galatasaray ziņo, ka
komandas komplektēšana 2020./
2021.gada sezonai ir pabeigta.

“Mūsu komanda ir parakstījusi
deviņus jaunus līgumus pirms
jaunās sezonas,” teikts paziņojumā. “Latvijas valstsvienības
pieredzējusī uzbrucēja Šteinberga arī nākamsezon nēsās
dzeltensarkano kreklu.”
Aizvadītajā sezonā pirms spēļu
pārtraukšanas Turcijas čempionātā Galatasaray pēc 19 spēlēs
izcīnītām 16 uzvarām turnīra

tabulā ieņēma otro vietu.
nokomplektējušies, viņš skatās ko dara. Pilnībā piekrītam tām
programmām, kuŗas īsteno
Viena no vadošajām latviešu Eiropas virzienā.
mūsu treneri. Ja man ar Mārtiņu
basketbolistēm Šteinberga ieir ieteikumi, kopā par tiem arī
priekšējās divas sezonas aizvaaprunājamies.”
dīja Venēcijas komandā Umana
Lai arī Latvijā komandu sporti
Reyer, kuŗā nākamsezon turpinās
savā starpā katru gadu cīnās par
spēlēt Latvijas jaunā basketbobērnu un jauniešu piesaisti,
liste Laura Meldere.
“Baltijas Vilki” sūdzēties nevar,
jo visas treniņu grupas, vistiOtrā vietā Eiropas Artis Ābols // FOTO: LETA
camāk, būs pilnas. “Bazējamies
centrā “Akropole”.
kausa posmā Tallinā “Baudu vasaru. Pagaidām ne- tirdzniecības
Šogad mums būs jau četras gruLatvijas
šāvējs
Lauris kādi konkrēti piedāvājumi man pas – iesācēji, U-9, U-11 un U-13
Strautmanis Tallinā izcīnīja otro nav bijuši,” sarunā ar portālu vecuma grupās. Izskatās, ka visas
vietu Eiropas kausa izcīņas TVNET sacīja Ābols. “Šobrīd ir treniņu grupas šogad būs pilnas.
sacensībās 25 metru distancē ar grūti kaut ko pateikt, ja runājam Interese par hokeju ir,” saka
standarta pistoli, komandu ie- par nākamo sezonu.” Iepriekšējās bijušais Latvijas izlases “mūris”,
skaitē latviešiem izcīnot uzvaru. divas sezonas Ābols bija Rīgas norādot, ka iesācējiem arī tiek
Strautmanis sešās sērijās, kurās Dinamo komandā kā galvenā piedāvāts ekipējums, lai hokeja
pa divām reizēm mērķī bija treneŗa asistents. Pirms tam viņš gaitu sākums būtu vieglāks.
jāšauj 50, 20 un 10 sekundes, tika vadīja Toljati Lada, kas KHL “Pārsvarā pie mums trenējas
čempionātā vairs nepiedalās. bērni no Rīgas, bet ir arī daži no
pie 573 punktiem.
Šajā vasarā 47 gadus vecais Ogres, Ikšķiles un Mārupes.”
Pēc Masaļska teiktā var spriest,
speciālists Mežaparkā un Volvo
hallē vadīja nodarbības Latvijas ka ideja par sava hokeja vai spornacionālās hokeja izlases kandi- ta kluba izveidi ir jau dažus gadus
dātiem. “Esmu aģentam prasījis, veca. “Kad karjēra gāja uz
lai pameklē darbu Eiropā,” teica beigām, bija skaidrs, ka kaut kas
Ābols. “Ja kaut kas būs, tad būs. ir jādara. Arī pašiem ir mazi
KHL šobrīd, būsim godīgi, brīva bērni, tāpēc gribējās izveidot
ir viena darba vieta. Teorētiski hokeja klubu vai skolu, kurā tiktu
tas ir Rīgas Dinamo. Gribu pielietotas, mūsuprāt, pareizākās
metodes,” stāsta bijušais vārtstrādāt par galveno treneri.”
Lauris Strautmanis
sargs. “Tā kā ar Mārtiņu Cipuli
visam šim procesam esam
Uzvaru ar 576 punktiem
Izveidots sporta paši
gājuši cauri, zinām, kā visam
izcīnīja igaunis Pēters Olesks, bet
trešais ar 569 punktiem bija klubs, kuŗā iespējas jābūt. Tāpat arī paši šo procesu
pieskatīt.” Pieredzes baslovēnis Jože Čepers.
ikvienam varam
gātie hokejisti savā klubā vēlas
Vēl no latviešiem Ernests Erbs
Bērnu un jauniešu hokeja demokratisku un saprotošu vidi,
ar 563 punktiem bija ceturtais,
Rihards Zorge ar 541 punktu klubā Baltijas Vilki, kuŗa dibi- nevis sportistu dzīšanu un laieņēma 13. pozīciju, Emīls Vaser- nāšanā savu roku pielikuši arī māšanu, kas bieži bija redzams
manis ar 538 punktiem bija 16. Latvijā labi zināmie hokejisti pagājušā gadsimta hokeja speciāvietā, bet Edgars Vilītis ar 518 Edgars Masaļskis un Mārtiņš listu metodēs.
punktiem bija priekšpēdējais Cipulis, valda demokratiskas metodes, tādējādi dodot ikvienam
starp 19 dalībniekiem.
Valmierā notika
Komandu ieskaitē, kur tika audzēknim iespēju sevi pierādīt,
ņemti vērā trīs labākie rezultāti, kas savukārt nebija redzams pabrāļu Bertānu
uzvaru ar 1674 punktiem izcīnīja gājušā gadsimta hokeja komanmeistarklase
dās, sarunā ar žurnālistiem paLatvija.
Vidzemes Olimpiskajā centrā
stāstīja bijušais izlases vārtsargs.
notika brāļu Bertānu basketbola
Jūrmalā notiks
meistarklase, kuŗā profesionāli
treneri un Latvijas basketbola
Eiropas čempionāts
valstsvienības spēlētāji palīdzēja
plūdmales volejbolā
jaunajiem
talantiem
augt
meistarībā.
Latvijas Volejbola federācija
(LVF) un Eiropas Volejbola konfederācija (CEV) vienojušās par
Eiropas 2020. gada čempionāta
organizēšanu Jūrmalā. LVF vadība sarunas ar CEV par iespēju Edgars Masaļskis
organizēt Eiropas čempionātu
Latvijā uzsāka jau aprīlī, kad
Pagājušajā gadā dibinātais
uzzināja, ka Nīderlandē plānotais sporta klubs “Baltijas Vilki” savā
turnīrs varētu nenotikt. Parallēli paspārnē nodarbina vairākus pienorisinājās sarunas ar Jūrmalas redzējušus hokeja speciālistus.
domi par financiālo atbalsta Viņu vidū ir pats Masaļskis,
sniegšanu, kā arī turnīra iespē- Cipulis, Jēkabs Rēdlichs, kā arī Dairis Bertāns
jamo norisi pilsētā, kuŗa vēs- jauniešu komandās un izlasēs
Nometne notika no 8. līdz 12.
turiski uzskatāma par Latvijas lielu pieredzi uzkrājušais Juris jūlijam, informē portāls Valmieplūdmales volejbola galvaspil- Ozols un viņa palīgs Aigars ra.lv. Šovasar Valmierā jaunos
sētu. 7. jūlija CEV valdes sēdē Bērziņš. “Specifika starp bērnu basketbolistus uzrunāja Dairis
pieņemtais lēmums bijis pozitīvs un pieaugušo trenēšanu ir ļoti Bertāns, kuŗš nepabeigtajā seLVF un turnīrs Latvijā notiks no liela, tāpēc es vairāk darbojos zonā pārstāvēja ULEB Eirolīgas
16. – 20. septembrim.
lauciņā, kuŗu pārzinu vislabāk – komandu Maskavas apgabala
ar vārtsargiem,” savu lomu klubā Himki. Meistarklasēs vieslektors
Masaļskis. “Noteikti varu bija ilggadējais Latvijas izlases
Artis Ābols skatās skaidro
teikt, ka bērnam neiemācīšu tik kapteinis un Spānijas ACB līgas
Rietumeiropas labi slidot, kā tas būtu ar pie- vicečempions Jānis Blūms. Savā
vai hokejistiem, kuŗi pieredzē dalījās bijušais Latvijas
virzienā augušajiem
spēlējuši jau ilgāku laiku. Es izlases galvenais treneris un
Hokeja treneris Artis Ābols varētu strādāt ar jauniešiem un ilggadējs spēlētājs Arnis Vecvapagaidām ir bez konkrēta darba mācīt viņiem techniku, taču ar gars. Savukārt par basketbolistu
līguma un turpina baudīt vasaru mazākiem bērniem – to ir jāprot sadarbību ar tiesnešiem lekciju
Engures pusē. Tā kā Kontinen- darīt. Paši vairāk palīdzam tre- novadīja mūsu valsts labākais
tālās hokeja līgas (KHL) koman- niņu procesā. Uzskatām, ka tre- basketbola tiesnesis Oļegs Latidu treneŗu sastāvi faktiski ir neri mums ir ļoti zinoši un zina, ševs. Līdzjutēju konkursā uzva-

rēja Ralfs Liepiņš, kuŗš balvā
saņēma ielūgumu uz Dāvja Bertāna spēli nākamajā sezonā.

Atklāta 3x3
basketbola līga
Latvijā gaidāmās 2019./2020.
gada sezonas laikā 14 pašvaldībās
nodibināta profesionāla 3x3 basketbola līga Top Gun, kuŗas pirmais kvalifikācijas turnīrs 18. jūlijā notiks Ventspilī. Līgas mērķis
– sagatavot Latvijas 3x3 basketbola vīriešu izlasi 2021. gada
Olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīram, kā arī veicināt sporta
veida populāritāti, tika informēts
Latvijas Basketbola savienības
(LBS) preses konferencē.
Sezonas ievadā Ventspilī, Saldū, Rēzeknē, Liepājā, Ogrē un
Jelgavā notiks seši atlases turnīri
vīriešiem un sievietēm. Katra
posma divi finālisti kvalificēsies
pamatturnīram, kas 26. un 27.
septembrī sāksies iepirkšanās
centrā Akropole, sacīja LBS 3x3
basketbola koordinātors Nauris
Metnieks. Turnīrs nodēvēts angļu valodā par Top Gun basketbola līgu, tieši paredzot, ka tajā
piedalīsies arī ārzemju komandas. “Jāsaka, ka 3x3 basketbols
kopumā tieši bija viens no pirmajiem, kas sajuta pandēmijas
ietekmi,” atzina LBS prezidents
Raimonds Vējonis.

Raimonds Vējonis

“Mūsu olimpiskās cerības komanda (Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase) diemžēl nevarēja
doties uz Indiju, lai piedalītos
olimpisko spēļu kvalifikācijas
turnīrā.” „Šobrīd kvalifikācijas
turnīrs uz Tokijas spēlēm pārcelts
uz Austrijas pilsētu Grācu, kas
labākos 3x3 basketbolistus uzņems no 2021. gada 26. līdz 31.
maijam. Pašmāju basketbola līga
tieši palīdzēs Latvijas izlasei
sagatavoties šim turnīram. Šo
gadu valstsvienība sāka, mērķtiecīgi trenējoties pirms martā
gaidāmā kvalifikācijas turnīra
Indijā. Pandēmijas dēļ sezona
gan pārsvarā sastāvējusi no
treniņiem, nevis spēlēm. Mazliet
citādā situācijā ir Latvijas 3x3
basketbola sieviešu izlase, kas
nav iekļuvusi olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā. Tāpēc tai izveidotā līga palīdz gatavoties
Eiropas čempionātam,” sacījja
spēlētāja Baiba Eglīte.

DAŽOS VĀRDOS
Starptautiskā riteņbraukšanas
savienība (UCI) paziņojusi, ka
šogad nenotiks pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā.
Līdz ar to nākamie BMX pasaules čempioni tiks noskaidroti
2021. gada augustā Nīderlandē
pēc Tokijas Olimpiskajām spēlēm.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

