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Samnera Velsa deklarāciju atceroties

23. jūlijā apritēja 80 gadi kopš Samnera Velsa deklarācijas pasludināšanas 1940. gadā
23. jūlijā JBANC (Apvienotās kopā ar Baltijas valstu vēstniecī- lai pieminētu Samneru Velsu un
Velsa deklarācija, nosaukta
bijušā ASV Valsts sekretāra Baltiešu komitejas) komanda bām devās uz Rock Creek kapsētu, Loju Hendersonu. Lietuvas vēst
Samnera Velsa vardā, izvirzīja
starptautiska mēroga neatzī
šanas standartu pret Padomju
Savienības īstenoto Baltijas valstu okupāciju un palīdzēja Igau
nijai, Latvijai un Lietuvai saglabāt valstiskumu un galu galā –
atgūt brīvību.
Velsa deklarāciju lielā mērā
iedvesmoja un uzrakstīja Lojs
Hendersons. 1919. gadā Hen
dersons bija apciemojis Latviju
kā Sarkanā krusta brīvprātīgais
un vēlāk ‒ kā ASV diplomāts.
Samners Velss, kuŗš 1940. gadā
ieņēma ASV Valsts sekretāra pie
nākumu izpildītāja amatu, ap

stiprināja deklarācijas tapšanu.
Deklarācija
Foto no portāla Sargs.lv (Harris & Ewing/Library of Congress)

nieks Rolands Kriščūns teica
piemiņas vārdus un, ievērojot tra
diciju, Madelēna Miniata nola
sīja pašu deklarāciju.
Vēlāk JBANC direktors Karls
Altau kopā ar misijas vadītāju
vietniekiem no Baltijas vēstniecībām Amerikā – Marko Kop
limaa, Juri Pēkali un Dovydas
Spokauskas, kā arī Polu Goublu,
Krievijas pētnieku, vēsturnieku
un bijušo ASV Valsts departmenta amatpersonu piedalījās
CEPA (Center for European
Policy Analysis) Power Vertical
sarunu ierakstā Braiena Vitmora
vadībā. Sarunas bija saistībā ar
Velsa deklarāciju un tās ietekmi
šodien. (Sarunu var noklausīties
CEPA mājaslapā (cepa.org).

Kursā Kursas valodiņa

VIJA RAUDA

Kursas vasaras skolas neparastais noslēguma sarīkojums tiešsaistē Zoom platformā sestdien,
18. jūlijā, plkst. 11.00 no rīta pēc Sietlas laika

Sarīkojumu atklājot, direktore
Dr. Indra Ekmane teica ļoti
emocionālu runu par Kursu,
jauniešiem un šī gada mācību
programmu. No Kursas Rietum
krasta Izglītības centra Šeltonā,
redzējām Latvijas karoga pacel
šanu, kas bija uzticēta mūzikas
skolotājai Maijai Riekstiņai ar
mazmeitu Ilzi Riekstiņu.
Kursas divu nedēļu mācību
programmas beigās, jauniešiem,
liekot lietā jauniegūtās latviešu
valodas zināšanas, bija jāuzraksta
pasaka, tā jāillustrē un jānolasa
Kursas noslēguma sarīkojuma
tiešsraidē. Kursas skolotāji Lat
vijā Reinis Vējiņš un Dace
Melbārde bija sastādījuši tieš
saitē integrētu mācību programmu. To papildināja skolotāji
Krista Brauere, mācot, kā illus
trēt pasaku, Ilze Gaigala – iepa
zīstinot jauniešus ar latviešu
folkloru, un vieslektori, kuŗi
aplūkoja dažādus tematus.
Skolotāji Reinis Vējiņš un
Dace Melbāde bija veicinājuši
pasaku rakstīšanu, iesakot ievadu (,,Reiz dzīvoja…” “Sensenos
laikos…”) un arī ieteikuši idejas,
ko ietērpt pasakā – vientulība,
skumjas, draudzība, ģimene,
saticība, mīlestība, dalīšanās, bet
galvenais – veidot pasaku, iz
mantojot lietojot savu – jaunieša
– pieredzi.

Jauniešu pasakās darbojās gan
kaķis, suns, vāvere, bruņu
ru
pucis, gan bērzs, gan arī ragana.
Te bija garšīgi ēdieni – pīrāgi,
rupjmaize – un Jāņi. Zīmējumi
bija dažādi – gan ar datora

Trnavskis)! Atkarībā no jaunieša
latviešu valodas zināšanām pa
sakas bija gan īsas, gan pat 500
vārdu gaŗas. Arī jaunieši bez
iepriekšējām valodas zināšanām
uzrakstīja un nolasīja īsu pasaku.

Kaupera kompozicija) un ,,Kur
sas dziesma” (Lolita Ritmanes
kompozicija, Olafa Stumbra
dzeja). Dziesmas jauniešu grupai iemācīja Kursas mūzikas
skolotāja Ingrīda Birzniece (Maijas

palīdzību, gan ar roku zīmēti –
bija skaists kaķa galvas zī
mē
jums (Zippa Čuriskis), ar LEGO
gatavoti skati (Roberts Ķeniņš
Hunter) un pat nofotografēts
dzīvs bruņrupucis zālē (Connor

Bija arī mūzikāli priekšnesumi –
kokles solo spēlēja Zippa Čuriskis,
klavieŗu solo Roberts Ķeniņš
Hunter un bija pat virtuālā koŗa
priekšnesums. Skanēja ,,Mana
dziesma” (,,Prāta Vētras” Renāra

Riekstiņas klavieŗpavadījums).
Noslēguma programmas tieš
raidē katrs jaunietis bija savā
,,lodziņā”, kur parādījās arī viņa
pasaka un illustrācija. Vairāki
jaunieši, kuŗi lasīja savus darbus,

bija ģērbušies Kursas zilajos
kreklos, citi tautastērpos, bet
direktorei Dr. Indrai Ekmanei
bija tautastērpa vainags un latviskas rotas. Skolotājai Dacei
Melbārdei pārlikta pār pleciem
latviska josta, Reinim Vējiņam –
prievītes kaklasaite ar latviskiem
rakstiem. (Viņš atgādināja mūsu
Rietumkrasta jauniešus agrākos
gados, kad tie valkāja prievīšu
kaklasaites Latviešu skolā, Me
žotnē un Kursā.)
Kursas jauniešu noslēguma
programmas skatītajos Zoom
platformas 80 lodziņos bija
redzami arī daži Rietumkrasta
Kursas atbalstītāji – Lolita Rit
mane-Mattson ar meitām, Ed
vīns Rūsis, Biruta Zommere,
Edvīns un Līvija Circeņi, Inta
Wiest, Valdis Jodais, Inese un
Ivars Graudiņi, Jānis Rogainis,
Zaiga Phillips, Dace un Laila
Reimane, protams, arī Kursas
jauniešu vecāki un Kursas
skolotāji.
Kursas 2020. g. programmai
nozīmīgu atbalstu sniedza Lat
vijas Republikas Izglītības un
Zinātnes ministrija, Valsts izglī
tības satura centrs, Sabiedrības
integrācijas fonds, Amerikas lat
viešu apvienība, Amerikas lat
viešu jaunatnes apvienība un
Latviešu biedrība Vašingtonas
štatā.
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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.
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.
-------------------------------------------------------------------------

Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________
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VARBŪT TIKAI NIEKI, BET REIZ BIJA PRIEKI
IVARS GALIŅŠ

Atceroties bērnu dienu rotaļas un spēles

Vērojot savu mazbērnu rota Daži pāri sasniedza lielu meis
ļas, kas galvenokārt ir elektro tarību. Par gaiļu spēlēm dēvēja
niskās spēles, atskārstu, cik pri arī, kad, uz vienas kājas lecot,
mitīvas tās bija mūsu laikos. mēģināja panākt, ka pretinieks
Zēniem populāra bija ripas pie zemes pieliek otru kāju, ar ko
dzīšana. No stingras drāts bija spēle beidzās. Neiztrūkstoši tika
izlocīts kāsis, ar ko varēja stumt spēlēts “pēdējais pāris šķiras”, ko
ripu. Ripas bija dažnedažādas, spēlē vēl šodien. Te nejauši iz
kādas nu katrs varēja atrast. paudās zēnu interese par meite
Vieglāk manevrējamas bija ma nēm, kas citādi tika rūpīgi slēpta.
zākās, liela nozīme bija labi Bija pārīši, kas gribēja turēties
izlocītam kāsim. Mazākiem kopā, un citiem prasījās tādus
zēniem bija alvas zaldātiņi, ar ko izšķirt. Vajadzēja kā ātrumu, tā
spēlēt kaŗa spēles. Lielākiem bija izveicību. Gandrīz katrs varēja
pugačkorķi ar pistolēm. Korķi piedalīties klašu lēkšanā. To zī
nekur tālu neaizlidoja, bet troks- mējumi bija uz trotuāriem un
nis bija liels. Aizrautīga spēle bija māju celiņiem, par galvas sāpēm
ar vilciena biļetēm, kas toreiz mājsaimniekiem un sētniekiem.
bija stanNeiz
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vārdu, ko
ļetes. Bi
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tējai grus a l i kt as
pai vaja
kaud z ē. “Kādreiz Rīgā” // FOTO: Mākslinieka dzēja uz
Ar smagā
minēt, vē
Māra Platā zīmējums
ku priekš
rojot tēlo
metu bija jāmet pa kaudzi, kas tāju, kas nedrīkstēja runāt. Arī
apmetās, piederēja sitējam. La nesaki ne jā, ne nē, ne melns, ne
bākie sitamie (pentaki) bija balts. Neveiksminiekiem bija
dzelzceļa gulšņu nosistās kniežu jādod ķīlas, kam sekoja ķīlu iz
galvas. Skolā bija zirdziņu spēle, pirkšana. No aklo vistiņas spēles
ko sauca par gaiļu cīņām. Tur uz es atceros gadījumu mūsmājās,
lielāko zēnu muguras sēdēja kad ķērājs nogrāba postamentu
mazāka auguma jātnieki, kas ar mammas palmu. Krītot sa
mēģināja nogāzt pretinieku jāt plīsa puķpods un cieta palma,
nieku. Arī “zirgam” bija sava vēlāk cieta arī viņas vecākais
loma, jo vajadzēja ar savām dēls. Tika piekopta meitu ķer
kustībām palīdzēt jātniekam. šana, ko zēnu valodā sauca par

pieciršanu. Ar tramvaju braucām
līdz Lielajam pulkstenim, tur
tika meklēts meiteņu pāris, kam
tad tika sekots. Vēl medību ra
jonā ietilpa rajons ap Splendid
Palace un Elizabetes ielu.
Tika nostaigāti lieli gabali, bet
pie labākās gribas nevaru atce
rēties jebkādus vērā ņemamus
panākumus. Laikam jau mūsu
izraudzītās meitenes bija vecākas
par mums, jo mūsu gadagājuma
meitenes vecāki uz pilsētu ne
laida. Bieži tikām nosaukti par
pieniņiem vai kam vēl slapjš aiz
ausīm. Atceros saucienus, kā at
šujieties, vācieties pie velna un
citus neglaimojošus teicienus.
Lai uzlabotu izredzes, tika no
lemts līdzi ņemt konfektes, ar ko
pacienāt meitenes. Kāda glīta
tumšmate tad pagriezās un uz
sauca nejaukā balsī, lai paši mai
tājot savus zobus vai vēl skarbi
piebilda, lai šļūcot pa diegu. Ar
to meiteņu medības tomēr ne
beidzās, jo jebkāda iegūta uzma
nība bija kaut ko vērta. Izbrau
cienos tika spēlēta kuģa lādešana,
kur bija jāzin vārdi, kas sākās ar
to pašu burtu. Mierīgāka izda
rība bija sērkociņu izbēršana uz
galda, ko pa vienam vajadzēja
paņemt, neizkustinot citus. Tika
spēlēts Melnais Pēteris, Riču
raču, Cirks. Riču raču spēlē ar
kauliņu sišanu kādreiz izcēlās da
lībnieku fiziskas domstarpības.
Viena no viesību spēlēm bija
romānu rakstīšana. Tika katram
izdalīta gaŗa papīra strēmele,
katrs uzrakstīja atbildi nolocīja
un padeva nākošajam. Jautājumi
tika iepriekš nospriesti, piemē
ram: viņš, viņa, kur viņi satikās,
kur viņi gāja, ko darīja, ko viņš
teica, ko viņa teica, ko ļaudis par
to sacīja. Beigās katrs nolasīja
savu romānu. Grosītes īres namā
cītīgi tika spēlēts Loto, kur pa
laikam arī es varēju piedalīties.
Kauliņu īpašnieks bija virpotājs
un tie bija muciņveidā spilgtā
krāsā nobeicēti. Viņa uzvārds
bija Princis, tāds viņš bija arī
manās acīs, jo guļamistabā viņam
bija elegants grāmatu plaukts,
vienīgi ar kriminālromāniem,
„Ļaudis tikai izliekas, ka viņiem nepieciešams sarunbiedrs. ieskaitot Fantomasu, – dārgumi,
kas mūsu mājās bija aizliegti.
Patiesībā viņiem nepieciešams klausītājs.”
Tautā dzirdēts Runājot par grāmatām, jāpiemin
nodarbība, ko nevar saukt ne
par rotaļu, ne spēli. Daudziem
no mums bija klades, kur tika
ierakstītas izlasītās grāmatas. Tā
“Kultūra ir kā dvēseles sala, kas neļauj nogrimt tumsā.”
bija sava veida sacensība un goda
neblēdīties. Dzejoļu grāmatas
Žurnāliste Sallija Benfelde lieta
un kriminālromāni neskaitījās.
Par bumbām, sportiem un kaŗa
laika nodarbībām, kā patronu
izlādēšanu un ar izbērto pulveri
šrapneļu un citu spridzekļu
ražošanu, lai šoreiz izpaliek. Ja
tagad kāds jautātu, ko izvēlētos
šodien, lasītājs nojautīs atbildi.
Bet neviens jau arī nejautā...

Nedēļas gudrība

Nedēļas teikums

Precīzējums
«Šosezon
ceļosim ar
upju kuģiem»
Jūsu Inese

Zvaniet – INESE ZAĶIS
Tālr.: 727-623-4666, e-pasts: rigaven@aol.com
6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

ALA un Laiks vēlreiz no sirds
pateicas visiem labvēļiem, kas zie
doja naudu datoru iegādei Lat
vijas bērniem! Jauno skolas gadu
priecīgi uzsāks vairāk nekā pus
simt ģimenes, kuŗās bērni aug
lielā pieticībā. Precīzējam, ka zie
dotāju pulkā ir arī citkārt dāsnie
Galenieks, Modris un Valija.
Paldies!
Red.
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Labdien, nometnes draugi un labvēļi!
Laiks atkal pavēstīt par notikušo, topošo un vēlamo!

ANITA
BATARAGA
Pirmās četras nometnes ne
dēļas, kas normālā vasarā būtu
divi latviešu valodas periodi, ir
aizskrējušas ar jauniem pasā
kumiem un jauniem paņēmie
niem. Tie visi virtuāli, bet daudz
kas ar padziļinātu personīgo
pieskārienu, kas sirsnīgi savieno
skatītāju ar ekrānā redzamo
darītāju. Tā arī bija ar 1. augusta
vakara virtuālo nometnes lab
darības projektu “Melnais Lācis”.
Jautrais sarīkojums, kas jau pie
cpadsmit gadus pulcinājis no
metņotāju vecākus un labvēļus,
vienmēr noticis nometnes īpa
šumā zem lielajā sabiedriskajā
teltī ar nometnieku priekšne
sumiem, “Lūžeru” grupas mūzi
kantu pavadītām vakariņām un
dejām, ar kluso izsoli. Šogad
plašā programma noritēja no
vakara vadītāju Māras Zālītes un
Kalvja Mikelšteina mazā Bruk
linas dzīvoklīša zem lielās inter
neta telts, kam pievienojās
da
lībnieki un skatītāji no vai
rākiem kontinentiem.
Programmai pieslēdzās vairāk
nekā simt datoru. Rēķinot, ka
pie katra ekrāna sēdēja ģimene,
vai caurmērā trīs četri atbalstī
tāji, nonākam pie slēdziena, ka
vakara programmā piedalījās
krietni vairāk nekā ikgadējos
Melnā Lāča sarīkojumos un
droši vien, ka ar lielāku paaudžu
diapazonu.
Programma bija rūpīgi izdo
māta, līdzsvarojot nometņoša
nas vēsturisko stāstu ar nomet
nes mūzikālo stāstu. Vēsturisku
atskatu par pirmajiem nomet
ņošanas gadiem gan Katskiļu
pašreizējā īpašumā, sākot ar
1956. gadu, kā arī pa iepriek
šējiem, deva ilgadējais nometnieks un vadītājs Knuts Ozols.
Ingrīda Mieme, ilggadīgā no
metnes vadītāja un “Valodas”,
tagad “Heritage” nometnes ini
ciātore, kā arī Katskiļu nometnes
programmas iedzīvinātāja Lat
vijā savā stāstījumā deva pār
skatu par programmām, kas
risinājušies nometnes paspārnē,
tostarp arī mūzikas un sporta
nometnes un “Senči”. Vēl jāpie
min arī Īkšķīšu programma,
kuŗai šogad bija ieplānots at
zīmēt 30+1 darbības gadu, un
kas darbojas latviešu un angļu
valodā, kā arī Latvijā.
Neuzbāzīgie aicinājumi ziedot
ievijās pēc priekšnesumiem, tie
kādreizējo nometnieku vai per
sonāla sagādāti, kas atspoguļoja
dažādās nometnes ēras, sākot ar
sešdesmitajiem gadiem un turpinoties līdz šodienai: Jānis Baļ
ķītis ar nometnes klasiku: “Ru
dens vēji” (ar Alberta Legzdiņa
vārdiem), no Brazīlijas tiešraidē
piedalījās Miķelis Akerbergs ar
otru nometnes standartu: Bob
Dylan tulkoto “Baby Blue”, kuŗai
vēl pielika “naglu” ar portugāliski
nodziedātu brazīliešu kauboja
dziesmu.
Imanta Dimanta ar ierakstu,
kas veikts pie Daugavas, pa
sniedza “Mēnestiņis naktī brauca”; Ariāna Ūle un Kristīna
Vītoliņa ar dziesmu “Mātes
savas meitas sauca” no Yellow
stone parka; dziedāšanas skolo
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tāja Krisīte Skare ar dzīves draugu, nometnes programmas
draugu Michael Glashow no
Piesaules tiešā ierakstā dalījās ar
dziesmu “Mans draugs”.
Klasika ar to arī nebeidzās:
iecienītie septiņdesmito gadu
“Trīs no Pārdaugavas” atdzima
ar šodienas “Trejdeviņi” braši
pasniegto nometnes standartu
”Rakūns Ralfs”. Ipaši nozīmīgi
un aizkustinoši; ansamblis “Trej

zikālo programmu ievadīja Alvis
Briģis gailīša kostīmā, ar animā
cijas palīdzību izložņādams kosmosu un dziedādams “Kur tu teci,
gailīti mans”. Vakars nobeidzās ar
katram iemīļoto nometnes vakara
dziesmu “Nu es gribu gulēt iet”
Kristīnas Vītoliņas dziedājumā.
Aprakstot notikušo, smaidu
par labsajūtu, ko pati izjutu un
ko klausītāji izpauda pēc noslē
guma. Rīkotājiem arī pamatoti

Arianna Ule un Kristina Vītoliņa Melnā Lāča pasākumā

Jānis Baļķītis Melnā Lāča sarīkojumā

kopīgiem spēkiem savākdamas
lielu dažādību piedāvājumu, gan
sabiedriskus, izglītojošus, gar
šīgus, modīgus, mākslinieciskus,
un rotaļīgus. Par tiem varat solīt
līdz 15. augustam, pieslēdzoties:
https://www.32auctions.com/
nometne
Vakara gaitā sasniedzām as
toņdesmit procentus no iecerētā
ienākuma, bet gan solījumi, gan
arī jauni piedāvājumi turpina

No kreisās: piepalidz Kārlis Kuskevičs, grupas sastāvs Roberts
Jansons, Markus Priede, Lukas Vigants
pienākt, tāpēc, lūdzu iegriezie
ties, pieslēdzieties, palīdziet pil
dīt “Grilla maku”, kā vakara
vadītājs piekodināja, lai Katskilu
nometnes īpašums būtu sakopts
un gatavībā uzņemt nākamā
gada nometniekus. Pateicāmies
visiem, kas piedalījās kā skatītāji,
ziedotāji, rīkotāji, entuziasti!
Bet tas nav viss. Ar 2. augustu
iesākās “Heritage” nometnes pro
gramma latviešu mantojuma
programma angļu valodā. Aici
nām pieslēgties un iepazīties ar
šī perioda piedāvājumiem pie
“Heritage” nometnes vadītājiem.
Ir arī vēl viens lūgums (papildus aicinājumam ziedot!), kas

Knuts Ozols

Pirms dziesmām Miķelis Akerbergs stāsta
atmiņas no nometnes laikiem: kā vadītājs
Osvalds ar tāļskati nakts vidū rādīja un Alīda Saliņa un Lija Kurena klusās izsoles vadītājas
mācīja zēniem par kosmosu
Melnais Lācis
deviņi” sastāv no bijušajiemiem
nometniekiem: Roberta Jansona,
Lūkas Vīganta, Kārļa Kuskēviča
(šī vakara izpalīgs) un Markusa
Priedes, turklāt Markus ir Viļņa
Baumaņa mazdēls.
Šī gada Melnais Lācis neizpalika bez “Lūžeru” grupas: mū

smaidīt, jo klausītāji atsaucās ar
ziedojumiem; programmas laikā
saņēmām 12 500 dolaru ziedojumos.
Melnā Lāča sarīkojuma ietvaros piedāvājām arī kluso izsoli.
Šogad virtuālo rīkošanu uzņē
mās Alīda Saliņa un Lija Kurēna,

agrāko gadu Taures numuru
rakstu izvilkumiem. Atbildību
par sakopošanu un izdošanu ir
uzņēmies Pēteris Dajevskis. Lū
dzam ataukties uz Pēteŗa aici
nājumu – Mums ir vajadzīga
Jūsu palīdzība, lai sagatavotu
Katskiļu nometnes Virtuālas
Taures 2020 numuru!
Atsūti mums savus foto.
Taures redakcijai ir ļoti vajadzīgi
uzņēmumi no sen pagājušiem

saista visu periodu publiku un
visas paaudzes. Šogad mēs izdosim vienu nometnes žurnālu
Nometnes Taure. Tā būs virtuālā
Taure, digitālā izdevumā, kas
sniegs vēsturisku pārskatu par
līdzšinējiem 64 nometnes ga
diem ar foto materiāliem un

nometnes laikiem, kā arī no
nesenām vasarām. Mēs ar tām
dalīsimies šī gada nometnes
Virtuālās Taure 2020 foto al
bumā, lai jums kopā ar draugiem
un ģimeni būtu ko ieskatīties un
atcerēties!
Uztaisi īsu videoklipu Taurei.
Pastāsti par savu vissmīļāko
nometnes atmiņu! Sagatavo īsu
videoklipu (ne vairāk kā 30-40
sekundes gaŗu, lūdzu). Pastāsti
mums dažos vārdos, kas tev
visvairāk patīk nometnē. Ierak
sti savu video ar smartphone,
laptopu vai ar video kameru.
Uztaisi selfie, vai palūdz kādam
citam, lai tevi uzfilmē. Tad aug
šupuzlādē savu klipu, un mēs to
ievietosim Virtuālā Taurē 2020.
Nekavējieties! Virtuālā Taure
iznāks šīs vasaras beigās. Ļūdzu
augšupuzlādē savus foto un
video klipus šeit:
https://forms.gle/
HRviG1eAQdY2bXcp8
atsūti tos pa e-pastu uz: virtualanometne@gmail.com
P.S. Te ir video ar vienkāršiem
padomiem, kā sagatavot video
Taures ierakstu: https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=j685NaMDVYE
Aicinām ieskatīties Ņujorkas
draudzes mājaslapā: nydraudze.
org/nometne, lai uzzinātu par
virtuālās vasaras notikumiem,
ieskaitot programmu, ziedo
ša
nas iespējam, nometnes veikalu,
nometnes mākslas galeriju.
Klusā izsole atrodama šeit:
https://www.32auctions.com/
nometne
Visi ieraksti par nometni būs
pieejami arī nometnes Facebook
lapā.
Čekus, lūdzu, rakstīt Latvian
Ev. Luth Church of NY vārdā un
nosūtīt uz: Latvian Lutheran
Churchm 4 Riga Lane, Melville,
NU 11747. Piezīmju rindiņā
čekam, kā arī PayPal ziedojumos, lūdzam ierakstīt “ziedojums nometnei”.
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INGUNA
DAUKSTESILASPROĢE
Mežaparkā jubilāres Lalitas
Muižnieces dārzā viss saplaucis, saziedējis – “.. ir skaisti. [..]
ar ceriņiem, mežrozītēm un
jasmīniem, un tēva stādītajām,
tagad jau milzu liepām aiz lo
giem jūtos ļoti labi, kā mājās.”
Bezrūpīgās bērnības laika mā
jas Mežaparkā “bija pilnas
grāmatu, manuskriptu, runu
par dzīvi un dzeju. Vecāku
draugi Margarita Kovaļevska,
Elza Ķezbere, Jānis Jaunsud
rabiņš, Ilona Leimane, Alek
sandrs Čaks un citi zīmēja
bērniem bildes un ierakstīja
grāmatās pantiņus. Rakstīšana
un lasīšana bija tikpat ik
die
nišķa kā spēlēšanās smilšu
kastē vai staigāšana pa Meža
parka priežu mežiem.” Taču
ceļš atpakaļ uz savām mājām
bijis ilgs un negluds. Atstājusi
bērnības mājas 1944. gada ru
denī, Lalita citā Latvijā atgrie
zās 1974. gadā. Tas bija cits
Mežaparks, svešs, no pirmskaŗa
dārzu pilsētas maz bija palicis
pāri, kaŗa laikā lielākā daļa
ģimeņu no Mežaparka izbraukusi vai izsūtīta. Latvijas ap
ciemojuma impulsēti tapa ne
daudz sirreālie “Melitas piedzī
vojumi Rīgā” (daļēji publicēti
žurnālā “Avots”, 1990) – “Melita
brauca uz savām bērnības
mājām. Viņa izkāpa pie aptie
kas. Krūmu, kas kādreiz auga
gar sliežu malu un vasaras otrā
pusē bija pilni ar apaļām,
baltām ogām, kam varēja uzsit
ar zoli un, ja to izdarīja pareizi,
kas pārplīsa ar jauku paukšķi,
vairs nebija. Viss stūris likās
daudz pelēkāks, nekā Melita to
atcerējās. Pāri ielai bija uzbū
vēts jauns veikals ar plašiem
stikla logiem. Aptieka tam
blakus kā nodzeltējusi večiņa,
taču vēl diezgan stalta, iesē
dusies stingri savā stūrī. Iela
toreiz bija grambu pilna, tagad
asfaltēta. Trotuārs toreiz jauns,
taisnām malām, tagad pabirzis,
palūzis. Sēta likās nebija visus
trīsdesmit gadus krāsota, no
gurusi turēja vīnstīgas, kas bija
saaugušas kā liānas džungļos.
Melita iegriezās pa vārtiņiem.
Labajā pusē mežrozīšu krūmu
rindā gar sētu brieda un sār
tojās rožbumbuļi. Tāpat kā tajā
rudenī. – Tikai nekļūsti senti
mentāla, – Melita sev atgā
dināja. Kreisajā pusē dārzs –
košs, krāšņs, kaut kas auga no
vienas vietas, nebija vairs zāles
klajumu, viss bija pieaudzēts
pilns ar krūmiem, puķēm, ko
ciņiem, dobēm, ka nebija kur
kāju nolikt. Par daudz, domāja
Melita. – Un ko tu te meklē? –
viņa sev prasīja. (Drusciņ par
vēlu, ja jau šitik tālu bija
atnākusi!) – Pakšus? Tu taču
nenāci meklēt pakšus! Pēdas?
Tās ir aizaugušas, aizvilktas,
sadedzinātas, pārkrāsotas, no
lieg
tas.” Un tad atgriešanās
notika 1990. gadā, aizvien
biežāk, biežāk pavasari un
rudeņi aizvadīti, tiekoties ar
draugiem, baudot mākslas iz
stādes, koncertus, izrādes, konferences, cepot pankūkas sa
viem viesiem. Tagad Lalita

2020. gada 8. augusts – 14. augusts

“Rīgas gara un nemiera skaistums /
man sapnis / šķautņu šķautņains”
Dzejniecei un valodniecei Lalitai Muižniecei – 85

Mežaparkā, Rīgā, Latvijā sastopama gandrīz visa gada gaŗu
mā, vien pāris ziemas mēnešus
aizvadot pie meitas dzejnieces
un gleznotājas Sarmas Muiž
nieces-Liepiņas Boksfordā pie
Bostonas.
Lalita Muižniece dzimusi
1935. gada 11. augustā rakstnieka un žurnālista Jūlija Lāča
un dzejnieces Rūtas Skujiņas
ģimenē. “Kādā naktī / dauzīja

izstāstīt savu smeldzīgo stāstu.
Literātūrzinātniece Valija Ruņ
ģe atzinusi, ka “autore grāmatā
gan pārstaigā pagātnes pēdas,
bet grāmatas saturs ir tikpat
labi vērsts pret tagadni. Autore
meklē pagātnes atstātajās pēdās
atbildes tagadnei”. Zaudējums
bija tik neaptverami smags un
neatbildamu jautājumu pār
lieku daudz – “Cērt, cērt uz
riteņiem savu māju, / tā ripos

Katram no mums
savas Spīdolas
un savas Laimdotas vajag.
Šūpojamies
starp diviem dzīvības kokiem.
Tas viens – mūsu miers
mūsos un ap mums.
Otrā mūsu spēks
mainīties uz augšu.
/ no dzejoļa “Lai augtu”/

Lalita ar Māru un mammīti Ziemassvētkos Rozes ielas dzīvoklī
durvis / otrā rītā tēva istaba bija
tukša” – Lalita savu sāpi par
zaudēto, 1941. gada 7. janvāŗa
naktī aizvesto tēvu ieraksta
dzejā. Gāja gadi, līdz Lalita
dokumentālās prozas grāmatas
“Pēdas” (1975) lappusēs spēja

no kalna kalnā, / pāri robežām,
/ līdz pat mājām.”
Lalita atzinusi, ka grāmatas
un lasīšana, ko agrā vecumā
iemācījis tētis, ir mūžā devušas
visu. Uzaugusi ar Kārļa Skalbes
pasakām un dzeju, dodoties

svešumā ar mammu dzejnieci
Rūtu Skujiņu un māsu Māru,
tagad Māru Celli, Lalita līdzi
paņēmusi Kārļa Skalbes tikko
iznākušo grāmatu “Sirds ba
gātība”.
Lalita Latvijā uzsāka skolas
gaitas, divas klases pabeidza
Mežaparka skolā. 1944. gada
rudenī dodas bēgļu gaitās uz
Vāciju, mācās latviešu bēgļu
nometņu skolās (dzīvoja Min
chenē, Fišbahā, Dillingenā).
Kad saņemts galvojums, 1950.
gada 9. jūnijā izceļo uz jauno
mītnes zemi Ameriku. Ņujor
kas ostā viņas sagaida kāda
kundze, pie kuŗas dzejniecei
Rūtai Skujiņai paredzēta kalpones vieta, meitām gan
jādzīvo citviet. Viņas satiekas
vien nedēļas nogalēs. Amerikā
Lalita pabeidz Bētlemas ģim
naziju Pensilvānijas pavalstī,
Rietummičiganas Universitāti
(angļu un vācu valoda, lingvistika, pedagoģija). Interesi par
valodniecību raisījis profesors
Jāzeps Lelis, tiekoties kādā 2x2
nometnēs ASV. “Tā bija pirmā
reize, kad man atklājās jauna
pasaule: valoda, valodniecība,
valodas struktūra ir kaut kas
interesants.” Latviešu ģimna
zijas pilnu latviešu valodas un
literātūras kursu Rasmas Si
nātes vadībā Lalita divu gadu
laikā apguva neklātienē. Sākot
ar 1970. gadu, Lalita ir profesore Rietummičiganas Univer
sitātes valodu fakultātē. 1981.
gadā, pateicoties viņas aizrau
tībai, universitātē iedibināts
latviešu valodas fakultātīvais
kurss (mācīta literātūra, vēs
ture, kultūras vēsture), programma darbojas līdz pat
Latvijas valstiskās neatkarības
atjaunošanai. Ar Lalitas un
Valža Muižnieku atbalstu iz
veidots Latviešu Studiju centrs
Kalamazū. 1981. gadā Lalita
Mičiganas Universitātē Annār
borā iegūst doktores gradu
lingvistikā.
20. gs. 50. gados rakstnieka
un žurnālista Aivara Ruņģa
vadībā rosīgi bija Kalamazū
latviešu jaunieši. Tur pēc ģim
nazijas beigšanas nonāk arī
Lalita, aktīvi darbojas; piedalās
žurnāla Jaunā Gaita redakcijas
darbā, ir bērnu žurnāla
Mazputniņš (1960–1961) un
jauniešu žurnāla “Mēs” (1961–
1966) redakcijas locekle, ap
gāda “Ceļinieks” (1971–1981)
redaktore. Ilgus gadus Lalitas
un Valža Muižnieku mājas bija
Kalamazū, kur viesojies, laipni
un gādīgi uzņemts neviens vien
Latvijas viesis, uzauguši abu
bērni Zintis un Sarma.
Lalitas pirmās literārās pub
likācijas lasāmas Kalamazū
Latviešu jaunatnes kopas biļe
tenā, žurnālā Mēs; pirmais dzejolis gan uzrakstīts 1944. gada
vasarā. Dzejoļi pierakstīti burt
nīciņā uz bēgļu kuģa, tomēr
gājuši zudībā. Rakstīt Lalita
atsāka uz kuģa, šoreiz gan ceļā
uz Ameriku. Viesturs Vecgrāvis
par Lalitas dzejoļu krājumu
“Žuburu rota” (1970) un dzejlapu “Rikšiem ziloni es palai-

du” (1975) raksta: “Tā ir trimdinieka tieksme atrast svešumā
sev radniecisko, latvisko, dzimtenes atmiņas reālijas, kā arī
modernās dzīves steigas un
chaosa negātīvā tēlojums.”
1970. gadā iznākušā dzejoļu
krājuma “Žuburu rota” dzejolī
“20. gadsimta mājas” ietverta
dzejnieces literārā autobiografija – iesākas ar agrā bērnībā
redzēto māju vīziju, iezīmē
posta ceļu un beidzas ar nā
kotnes māju – Rīgas vīziju. Par
Lalitas dzeju valodniece Rasma
Sināte teikusi: “Izaugusi viņa ir
svešumā, chaotiskā un nežēlīgā
laikā, kas ir postījis viņu, tāpat
kā kuŗu citu domātāju cilvēku.
[..] Lalitas Muižnieces dzejā
netrūkst ne sapņu, ne mistē
rijas, ne zemapziņas strāvo
jumu, ne iracionālu gleznu, ne
protesta.”
1967. gadā “Mazputniņa”
skolu daļas serijā iznāca lat
viešu valodas mācību grāmata
1. klasei “Cūka cilpo” (1972,
1999), darba grāmata ģeogra
fijā “Latvija: zeme, kalni, ūdeņi”
(1968, 1972), kopā ar Rasmu
Sināti un Sandru KronītiSīpolu – “Turi pa rokai, iemet
aci”: latviešu valodas pareiz
rakstības rokasgrāmata (1990,
1991, 1997) un Lalitas nozī
mīgais pētījums “Latviešu va
lodas “praktiskā fonoloģija”
(2002).
Savas zināšanas un latviešu
trimdas dzejas pārzināšanu,
iejūtīgo lasījumu Lalita kā
viesprofesore sniegusi Latvijas
Universitātē Filoloģijas fakul
tātē, Latvijas Kultūras akadē
mijā, profesores Janīnas Kur
sītes rosināta, par tautasdziesmu valodu, tautasdziesmu tekstu analīzi, jo Rietummičiganas
Universitātē iegūts doktores
grads par disertāciju “Latviešu
miršanas un bēŗu dziesmu
lingvistiskā analīze.”
Uzaugusi garīgi bagātīgā pa
saulē, Lalita ir sirdsgudrs un
ļoti gaišs cilvēks, nesteidzīga
pēc būtības, neuzbāzīga ar
padomiem. Iepazinusi arī pa
domju Latvijā tapušos darbus,
galvenokārt dzeju, viņa tajā
rada sabalsojumu, atzīstot –
“Es nejutu to, kas šķiŗ”. Kādā
sarunā ar dzejnieku Māri Čaklo
Lalita atzinusi: “Dzejolīši atnāk
un nozibsnī. Ja es noķeru aiz
astes un pierakstu, tad kaut kur
tie paliek. Zini, Māri, uzrakstīt
kaut kādu izvirdumu ir viens,
bet izstrādāt dzejoli – tas prasa
garīgu enerģiju, un prasmei ir
jābūt ne tikai pirkstos, bet arī
smadzenēs.”
Esmu pateicīga liktenim, ka
pirms vairāk nekā desmit ga
diem sastapāmies, iepazinu
viņas jauko ģimeni. Lalita ir
mani atbalstījusi ar padomu
pētnieciskā darba labirintos,
kopā esam devušās ceļojumā pa
Ameriku un viesojušās pie
daudziem rakstu ļaudīm. Un
nu tiekamies Rīgā.
Paldies par to, un daudz
skaistu piepildītu dienu turp
māk!
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V E C M Ā M I Ņ , PA L A S Ī S I M L AT V I S K I !

Takšelis Makšelis

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr. 28)
“Priecīgu dancošanu, Čiepst!”
Makšelis nokāpa pa nogāzi
līdz dīķim paskatīties, ko dara
zosis un pīles, bet arī tās par gar
laicību nevarēja žēloties. Zosu

māte Amēlija mācīja mazos, kā
atrast garšīgās ūdenszāles, kā
peldot satvert kukaini un kā tikt
malā stāvā krastā. Arī pīles bija
aizņemtas, rūpīgi ievaskojot
spalvas.
“Rīt – peldēšanas sacīkstes!”
teica vecākā pīle. “Tērpiem jābūt
kārtībā, citādi sacensībās nav
nekādu izredžu uzvarēt.”
Lēnām un garlaikots Makšelis
vilkās augšup pa nogāzi. Kas par
garu, vienmuļu dienu!
“Ei, Makšel, vai tu tur vēl esi?”
pēkšņi liepas lapotnē parādījās
vāveres Raitas galva.
“Tepat, Raita, nekur neesmu
aizgājis, jo neesmu varējis atrast
neviena, kas būtu ar mieru nākt
līdzi rotaļāties...”
“Čak, čak, čak...” nosmējās
vāvere. “Labāk saturies! Liekas,
ka nāk tavi brālēni’!”
“Viljams un Toms?”
“Tā laikam viņus sauca!”
Makšelis uzskrēja uz lieveņa,
kur gulēja runcis Kristofers. Jā,
no lielceļa viņš varēja sadzirdēt
pazīstamo dziesmu:
“Ek, cik tālu, ek, cik tālu
Vilijams un Toms
Medībās un viesos gāja,
Visur – bagāts loms...”
Patiesi – abi brālēni, nekādu
šaubu! Šoreiz Makšelis priecājās
par viņiem, atzīstot, ka labāk
šādi tādi rotaļu biedri nekā –
nekādi. Viņš paskrējās pa ceļu
līdz lielajam šķūnim, kur patlaban garām gāja abi suņi. Bet kas
tad tas? Blakus Viljamam, brī
žam pie tā pieturēdamies, pus
teciņus, tad atkal – gauži lēnām,
gāja mērkaķis Čiči. Ieraudzījis
Makšeli, mazais blēņdaris pa
ātrināja gaitu un, sastopot taksi
ceļa vidū, noskūpstīja uz abiem
vaigiem.
“Čiči, kur tad tu?” pārsteigts
jautāja Makšelis.
“Pajautā maniem draugiem,”
lepni norādot uz Viljamu un
Tomu, atbildēja mērkaķis. “Ne
būtu viņi mani sastapuši, jo
projām tupētu uz Krišus leijerkastes ar važu ap kaklu.”
Makšelis
paskatījās
uz
Viljamu.
“Tā iznāca,” teica suns. “Ga
dījās būt tai vietā. Jāpalīdz bija.
Ko tu darītu, ja redzētu labu
draugu pie važas? Bet vai tev,
mīļo brālēn, nav kaut kas, ko
uzkost? Kauls vai varbūt divi –
arī Tomam ilgāku laiku nav bijusi izdevība ieturēt maltīti. Redzi,
pilsētā mūsu dzīvoklī lietas būtu
vienkāršas. Pasauktu sulaini un
sacītu – Ferdinand, pasniedz kar
bonādi, jeb – Ferdinand, kā ar
Vīnes šniceli? Protams, ceļojot
jāatsakās no daudz kā, kas pie
rasts.”
Makšelis zināja, ka viņam ir pa
gardam kaulam noglabāts vecajā
ierastajā slēptuvē, ģeorģīņu dobē.
Viņš pasteidzās brālēnus pacie

nāt. Čiči dabūja maizes šķēli, ko
mazā Annele bija iekodusi un
aizmirsusi uz sola.
“Jūs kādu laiciņu paciemosities?” uzmanīgi iejautājās Mak
šelis, domājot – brālēni teiks, ka
jau rīt jādodas prom.
“Manu mīļo brālēn! Esi kļuvis
mums pats tuvākais un labākais!”
Viljams ar ķepu noslaucīja kreiso aci, it kā tur būtu parādījusies
asara, “pats tuvākais no visiem
radiem, manas māsīcas krusttēva
brāļa dēls, tātad – tikpat kā
miesīgs brālis! Kā lai pie tevis
ieskrienam un aizskrienam kā
pie kāda svešinieka! Paciemo
simies nedēļas divas pie Makšeļa,
vai ne, Tom?”
“Kā citādi, Viljam? Protams,
kā varam Makšeļa labo sirdi
sasāpināt, aizskrienot pēc pāris
stundām!”
Takšelis Makšelis saduga. Saim
nieka nebija mājās, un viņam
saradušies viesi no tālienes! Ko
saimnieks teiks? Ko darīt ar
abiem brālēniem, ko ar mērkaķi
Čiči?
Makšelis atstāja viesus atpūs
ties siena gubā un aizgāja pa
prasīt padomu pie runča
Kristofera.
“Ko lai ar viņiem iesāku,
Kristofer? Izraidīt nevaru, tie
taču mani radi. Pieņemt – arī
nevaru, jo tā nav mana darīšana,
bet gan saimnieka. Esmu galīgās
sprukās, Kristofer!”
Runcis mala maļamo un do
māja. Mala, domāja, mala.
“Nē, pieņemt tu viņus nevari
vis! Jāgaida, kad pārbrauks saimnieks, redzēs, ko viņš teiks, ko
sacīs saimniece. Viljams un
Toms te varētu lieti derēt, iet
ganos, palīdzēt naktīs apsargāt
vistu kūti, bet ko lai iesāk ar
mērkaķi?”
“Čiči ir maziņš un daudz
neēd...” norūpējies iebilda Mak
šelis.
“Jā gan, bet vai esi redzējis
mērkaķi kādā lauku mājā?
Cirkū, zvēru dārzos, jā, lauku
mājās – nekad.”
“Lai viņš kāpj kokā un dzīvo
pie manis!” no augšas sauca vā
vere Raita, kas, kā parasti, bija
noklausījusies Makšeļa un Kris
tofera sarunu.
“Nezin, vai tu ilgi par tādu
līdziedzīvotāju priecātos,” smī
nīgi ieteicās runcis. Arī Makšelis
atcerējās Čiči vaibstīšanos un
mēdīšanos pie kaķu Arabellas
un stiprinieka Atlasa logiem. Jā,
mērkaķis varēja radīt sarež
ģī
jumus.
Nāca uz vakara pusi, kad sētā
ieripoja automobilis ar saimnieku un saimnieci. Tanī pat
brīdī uzradās Viljams, Toms un
Čiči.
“Kas tad tas, Makšel?” saimnieks brīnījās, ieraugot savādos
viesus uz lieveņa. “Ciemiņi
sabraukuši, ko?”
Makšelis draudzīgi vēdināja
asti, lai pielabinātos saimnie
kam, tanī pat laikā mīlīgām
actiņām raugoties saimniecē.
“Suņus varētu lietot, bet ko
iesākt ar mērkaķi? Ganos iet tas
neprot, lauku darbus nezina. Par
nastu vien būs.”

Čiči tūliņ noprata, kas jādara.
Mērkaķēns ieskrējās, uzlēca
saimniecei uz pleca un apķērās
tai ap kaklu.
“Redzi, kāds viņš mīļš,” teica
saimniece. “Kā tad tevi sauc,
mazais?”
Mērkaķis pieliecās viņai pie
auss un iečukstēja: “Čičiči...
Čiči...”
“Ak Čiči? Skaists vārdiņš! Nu,
būs jāieliek sludinājums avīzē,
lai atsaucas, kam tu piederi, vai
ne, tēti?”
Arī saimnieks domāja, ka

Klā, kla, kla kla... pēk, pēk,
pēk...
Makšelis pielēca kājās un
aizskrēja skatīties. Vistas skrēja,
ko kājas nesa. Citas pacēlās
spārnos. Pīles muka uz dīķa pusi
un apmierinājās, tikai tikušas
ūdenī. Vienīgi zosu tēviņš nikni
un sparīgi atvairīja Toma uzbrukumu, kamēr Viljams tālu laukā
trenkāja dažas atsevišķas vistas.
“Nē, Viljam! Tūliņ pārtraukt,
Tom!” izmisis iekaucās Makšelis.
Suņi aprāvās un, priecīgi astes
luncinādami, atgriezās uz ceļa.

Ojārs Vācietis

ARITMĒTIKA
Viens grauds,
divi graudi,
trīs graudi
un –
viena pele.

Viens kaķis,
divi kaķi,
trīs kaķi
un –
viena pele.

Trīs graudi,
divi graudi,
viens grauds
un –
neviena grauda.

Trīs kaķi,
viena pele
un –
viena ala...

sludinājums būtu labākais veids,
kā sameklēt mērkaķīša īpaš
nieku.
“Līdz tam lai dzīvo pie mums,”
viņš nosprieda.
“Kā ar suņiem?” vēl iejautājās
saimniece.
“Ieskaiti uzturā pie mums,”
nosmīnēja saimnieks. “Gan jau
Makšelis tiem iemācīs ganīt
govis un aitas, uzraudzīt sētu,
apsargāt vistu kūti un veikt visus
svarīgos suņa darbus Silājos.”
Tovakar Makšelim sabiedrības
netrūka. Bija jāizvadā viesi,
jāparāda mājas un dzīvnieki. Pēc
vakariņām Viljams un Toms
uzmeklēja guļasvietu siena gubā.
“Ja esam vajadzīgi, ierejies trīs
reizes, Makšel! Labi būtu, ja lapsai ienāktu prātā taisni šonakt
apciemot Silājus. Kas par lielis
kām medībām, vai ne, Tom?”
“Kā tad, Viljam, medības kā
vēl nekad!” piebalsoja Toms.
Arī Makšelis varēja būt ap
mierināts. Viņam pat prātā ne
varēja ienākt, ka lietas tik labi
nokārtosies ar saimnieku un
saimnieci. Nu tikai dienu pēc
dienas jāmāca brālēniem, kā
sunim jāstrādā laukos. Viņš
nešaubījās, ka Viljams un Toms
spējīgi iemācīties visu, kas vaja
dzīgs. Viņi jau bija saprātīgi suņi
un savu gudrību jau vairākkārt
pierādījuši darbos.
***
Nākamā rītā saimnieks agri
aizbrauca uz pilsētu, Čiči kavējās
virtuvē, un Makšelis – uz lieveņa.

“Lieliskas nodarbības agrā
rītā,” nopriecājās Viljams un
nopurināja dažas dūnas, kas bija
pieķērušās kažokam.
“Sagatavo suni dienas gaitām!”
piekrita Toms.
“Nu tikai saki saimniecei, lai
gādā brokastis!”
Makšelis izskatījās apjucis un
drūms. “Nē, mīļie brālēni! Vistas
nedrīkst aiztikt!”
Viljams ar Tomu nesaprata,
“Muļķa putni, tup smiltīs un
purinās!”
“Bez kādas jēgas! Līdz ko kāds
aizrāda, saceļ tādu ļembastu, ka
it kā visa pasaule sabruktu.!”
“Mīļie brālēni!” nopietns teica
Makšelis. “Vistas, pīles un zosis
pieder saimniekam. Putni ir
jāuzmana, bet nav jātrenc, kad
vien ienāk prātā!”
“Labi, Makšel, ja tu tā saki,”
beidzot piekrita Viljams. “Bet
dumjas viņas tomēr ir.”
“Brēkt, it kā mēs kādi slepka
vas!” nosūkstījās Toms. “Raibo
vistu tikai mazliet gribēju pa
glaudīt, izrāvās pāris spalvas no
spārna. Ceļ tādu traci, it kā es
būtu mēģinājis apēst!”
Brokastis abiem suņiem gar
šoja, it kā tie būtu augu rītu
smagi strādājuši. Noliktā barība
pazuda no traukiem kā nebijusi.
“Tagad derētu pamatīga snauda,” aplaizījies teica Viljams.
“Pamatīga snauda? Tik agri no
rīta?” brīnījās Makšelis. “Nē,
draugi, Silājos ēdiens jānopelna.
Valdis nesīs vecaimātei brokas-

tis, ejiet viņam līdz, iemācieties
ganusuņa amatu!”
“Protams, ko vien tik saki,
mīļo brālēn!” paklausīgs atbil
dēja Viljams.
“Prieks censties!” piebilda
Toms.
Viņi aizskrēja Valdim līdzi uz
ganībām, priecīgi riedami.
Makšelis atgriezās uz lieveņa
pie runča Kristofera, kas nupat
bija pamodies un rūpīgi ar labo
ķepu izbraucīja miegu no acīm.
“Ko saki par šiem abiem,
Kristofer?”
“Nekas nesanāks, Makšel!
Pārāk pieraduši pie lielceļa.”
Makšelis nesaprata.
“Viljamam un Tomam te
nodrošināts uzturs un pajumte
augam mūžam, dienu pēc die
nas, ja viņi censtos iemācīties
lauku mājassargu pienākumus.
Uz lielceļa bieži jādzīvo ar tukšu
vēderu, jābēg no citiem, spēcī
gākiem. Silājos dzīve ir droša un
mierīga.”
Kristofers ar ķepu padzina
mušu, kas tam gribēja ielīst ausī.
“Lai viss piepildās, kā saki,
Makšeli! Varu tikai piebilst, ka
dažreiz brīvība ir svarīgāka nekā
pilna bļoda.”
Viņš apgriezās uz otriem sā
niem vēl drusku nosnaust.
“Labrīt, Makšel!”
Mērkaķis Čiči iznāca no virtuves un pieklājīgi sveicināja
draugu.
“Ko darīji?”
“Palīdzēju saimniecei traukus
slaucīt.”
“Cik saplēsi, Čiči?”
“Tikai vienu vienīgu šķīvīti,
un tas pats bija ļoti mazs.”
“Nevajadzēja plēst arī to!”
“Iznāca negribot. Patika parā
dīt saimniecei, ka varu vienā
laikā noturēt piecus šķīvjus.
Nespēju – viens saplīsa.”
“Ko saimniece teica? Vai
bārās?”
“Kur nu, viņa smējās locī
damās!”
“Kas tur ko smieties, saplēsts
šķīvis,” sarunā iejaucās runcis
Kristofers, kas atkal bija pamodies, jo sola dēļi spieda sānus.
“Viņa skatījās uz manu seju un
smējās!” paskaidroja Čiči.
Mē, mē, mē, br, br, br...
“Kas tad tas, vēl nav pusdienas
laiks un aitas mājās?” brīnījās
Makšelis. “Nav visas, tikai – kāda
daļa. Kur pārējās?” Uztraucies
viņš pavērās visapkārt. Jā, tālumā
auzu laukā skrēja vēl dažas aitas.
Aiz viņām, priecīgi riedami –
Viljams un Toms.
“Viljam! Tom! Tūliņ mājās!”
sauca Makšelis.
Lēnām, negribot brālēni at
stājās no aitām, kas skrēja pie
pārējām.
“Kas notika? Vai vilks parādījās
ganībās?” uztraucies suņiem
jautāja Makšelis.
“Vilks? Dienas laikā? Vai tu,
mīļo brālēn, nezini, ka vilki
medī naktīs?”
“Varbūt lapsa ložņāja ap aitām,
aitas sabijās un aizbēga no
ganāmpulka?”
“Arī lapsas reti medī dienas
laikā!”
(Turpinājums sekos)
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Literāra amazone

EDUARDS
SILKALNS
Savā vēl Endzelīna rediģētajā
Svešvārdu vārdnīcā (1958) ne
atrodu mūsdienās tik bieži lietoto
vārdu feministe. Atrodu gan femi
nisms: tā esot „sieviešu kustība,
kas cenšas pēc vienādām tiesī
bām (kā vīriešiem)”. Uzeju arī
saturiski radniecīgo „amazoni”:
drošu sievieti, jātnieci, kaŗotāju”.
Ja tad nu rakstniece Ivande Kaija
(1876-1942), gluži kā viņas laika
biedre, domubiedre un paziņa
Aspazija (1865-1943) dzīvoja un
rosījās laikmetā, kad iestāšanās
par sieviešu tiesībām vēl bija tās
sākuma stadijā un marģināla,
izvēlēsimies viņai labāk sengrie
ķisko amazones nekā mūsdie
nīgo feministes apzīmējumu.
Par Ivandi Kaiju, īstajā vārdā
Antoniju Lūkinu, pārtikuša ārsta
Fēliksa Lūkina dzīvesbiedri, trīs
bērnu māti un daudzu literāru
darbu autori tagad romānu
Ivande Kaija – Sievietes dzelme
uzrakstījis Jānis Ūdris. Jāsaka
gan, ka nupat minētais tuvinieku
četrats grāmatā šur un tur uzpeld
tikai kā tādas ēnas, jo vairāk par
ģimeni Ivandei rūp ceļošana, pa
saules pieredze, izglītības papil
dināšana, rakstīšana, iestāšanās
par savu uzskatu pareizību, bet
visvairāk grozīšanās labākajās
aprindās un saikņu izveidošana
ar slavenībām, pat Raini un Kārli
Ulmani. Mūsdienās tā sauktie
šovinistiskie vīriešu kārtas cūkas
šādu sievietes izraudzītu vai
viņas temperamenta diktētu dzī
ves ceļu varētu uzskatīt par no
žēlojamu, kurmet liberāli no
skaņotās sabiedrības aprindas
Kaijai veltīs aplausus.
Neaizstājams palīgs romāna
radīšanā Jānim Ūdrim bijušas

Jānis Ūdris, Ivande Kaija – Sievietes dzelme, biografisks romāns,
apgāds „Zvaigzne ABC”, 2020. g., 304 lpp.
viņa varones plašās dienasgrā
matas, kas lieliski izstrāvo laikmeta pirms simt un vairāk ga
diem elpu. Daudz ir romānā
iestrādātu šo dienasgrāmatu frag
mentu, bet vēl vairāk ir vietu,
kur rakstnieks no dienasgrāma

tām smelto informāciju pārstāsta
saviem vārdiem. Tāda ģēnija
glorifikācija kā tad, kad mūsu
varone Kastaņolā pirmoreiz pa
gabalu ierauga Raini, mūsdienās
vairs nav iedomājama:
”Pavērusies uz tālumā saska
tāmo baznīciņu, Tonija uz kalnu
takas ievēroja slaidu vīrieša stāvu
Fausta mētelī, kas vingriem
soļiem attālinājās. „Tas ir Rainis!
Kāp kalnā, kāp tu, lielais vientuli,
ar visas pasaules ilgām krūtīs”,
viņa nodomāja.” (56. lpp.)
Nosaucot kādu cilvēku par
Saulvedi, ja vien tas nav viņa
īstais vārds, mūsdienu cilvēks
būs bijis vairāk vai mazāk zob
galīgs, ironisks, bet, ja pirms

simt gadiem Aspazija šai vārdā
uzrunāja savu dzīvesbiedru, tas
bija caurcaurēm pagodinājums.
Izmantojot par galveno infor
mātīvo avotu savas varones die
nasgrāmatu, rakstniekam jābūt
piesardzīgam un kritiskam. Var
būt dienasgrāmatas rakstītājs bie
žāk vai retāk tiecas sevi glorificēt
vai vismaz pagrozīt patiesību sev
par labu? Un, liekot lietā iztēli,
jāaizpilda arī vietas un lietas, kas
dienasgrāmatā palikušas tuk
šas...
Lūk, pēc atgriešanās no
Amerikas Kārlis Ulmanis esot
„atlicinājis nakts stundas” Kaijas
pirmā romāna Iedzimtais grēks
lasīšanai:
”Te nu pavērās jauni sievietes
pasaules apvāršņi, un Ulmanis
dažbrīd juta, ka erotiskais tēlo
jums aizžņaudz elpu. „Gaida uz
Draudzības akmens izģērbās un
kaislīgi metās vēsajā ūdenī,” tur
kādā epizodā bija rakstīts. Un
rakstītāja bija sieviete – no šīs
domas par tādu uzdrīkstēšanos
vien jau metās karsti.” (141.)
Interesanti nudien redzēt vienu
no mūsu tautas ievērojamākajiem
un apstrīdētākajiem dižvīriem –
vieniem dievekli, citiem demo
kratijas sagrāvēju – lasām naktī
romānu, ko sava laikmeta gaume
jau pietuvināja pornografijai.
Līdz šim par Ulmani kā cilvēku
ar miesu un asinīm dominēja
divi uzskati. Pirmais, laipnais,
bijis tāds, ka Ulmanis bijis par
daudz aizrāvies ar rūpēm par
savu tautu un valsti, lai vēl spētu
atlicināt laiku un pievērst uzma
nību ģimenes dzīves nodibinā
šanai. Pazīstam arī otru uzskatu
vai pieņēmumu. Jānis Ūdris ar

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING
Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas
par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās.
Katra grāmata par 20,– dolariem! Piegāde – bez maksas.
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Māra Celle. Mežaparka meitene
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.
Turpinājums grāmatai “Meža
parka meitene” – par valstsvīra
un polītiķa Jūlija Lāča un dzej
nieces Rūtas Skujiņas meitas
Māras ceļu no Mežaparka Rīgā
uz Ameriku un dzīvi laikmetu
griežos. (Grā
matu skaits iero
bežots!)
Juris Ulmanis. Uz Grenlandi
pēc pērlēm. – 150 lpp., ill.
“Bronksas puiša” no Amerikas,
Latvijā pazīstama uzņēmēja, mā
cībspēka un zemessarga piedzī
vojumi, meklējot sevi un dzīves
vērtības skarbajā Grenlandē.
Uldis Zemzaris. Nupat bija
rīts – 261 lpp., ill.
Dokumentālā proza, kuŗā cie
nījamais mākslinieks atskatās uz
aizvadīto laikmetu un tajā satiktajiem cilvēkiem, kas atstā
juši
pēdas ne vien viņa dzīvē, bet
visas
lat
viešu
sabiedrības
vēsturē. Autors pārliecina, ka
gadiem nav varas pār garīgo
možumu.
Alberts Legzdiņš. Čikāgas

Piecīšu brīnišķīgie piedzīvo
jumi. – 192 lpp., ill.
Humora un vēstījuma asprā
tības ziņā grāmata droši pielīdzi
nāma angļu rakstnieka Džeroma
K. Džeroma (1859-1927) stās
tam “Trīs vīri laivā”. Alberts
Legzdiņš to pārspēj “lietderīga
izziņas materiāla bagātībā”, izcilā
angļa vārdiem izsakoties.
Sandra Bondarevska. Pēter
soni Īrijā. – 158 lpp., ill.
Latvieši Īrijā ieradušies jau
1870. gados, nevis, kā maldīgi
tiek uzskatīts, pēc Ei
ropas Sa
vienības vārtu atvēršanās. 1876.
gadā te ieradās Kārlis Pētersons
un uztaisīja revolūciju pīpju
ražošanā… Dublinas firmas no
saukumā joprojām ir viņa, lat
vieša, vārds – Capp &Peterson.
Astrīda Jansone. Trimdas bēr
nubērni Latvijā. – 198 lpp., ill.
Šai grāmatā jūs noteikti satik
siet pazīstamu cilvēku atvases,
kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar
Latviju, te dzīvojot un strādājot.
Iedvesmojoši
stāsti,
kas
pārliecina braukt mājās.

Ieva Auziņa Szentivanyi. Celmus
laida mākoņos. – 176 lpp., ill.
Šī grāmata jums atklās latviešu
tautasdziesmās ietērptās gudrī
bas un arī zemtekstus. Lielisks
palīgs vecmāmiņām, māmiņām
un skolotājām.
Pēteris Bolšaitis, Agnese
Lūse, Anna Žīgure, Elīna
Kalniņa. Latvijas klusie varoņi
un sirds
apziņas ugunskurs. –
240 lpp., ill.
Stāsti par to, kā latvieši par
spīti svešām varām, glābuši
savus līdzcilvēkus, riskējot ar
savu dzīvību. Šie stāsti grauj
mītu par latviešiem – „žīdu šā
vējiem“ un, pamatojoties uz iz
glābto cilvēku stāstiem, rāda
patieso ainu.
Rita Rotkale. Agra Straupe
niece. Eduarda Smiļģa dzīves
ceļš (1886–1966). – 199 lpp., ill.
Šī grāmata jūs aizvedīs aiz. gs.
Rīgas radošo aprindu pasaulē,
kur darbojas latviešu kultūras
zvaigznes – Smiļģis, Lilija Šten
gele, Mariss Vētra, Elīna Zālīte,
Edvarts Virza u.c. Vienlaikus jūs

tādiem teicieniem kā „Ulmanis
tovakar atkal bija izjutis reibi
nošo sievietes gara tuvību” (145.)
parāda vēl citādāku Ulmani. Tad
jau sakarīgi ir atkārtot tenkas, ka
Ulmaņa adjutants Juris Vein
bergs bijis viņa ārlaulības dēls.
(235.)
Vai Ulmaņa biografijā būtu
kaut neliela daļa par Ivandi Kaiju
no tā apjoma, kāds Kaijas bio
grafijā atvēlēts viņas „mīļajam
onkulim” un iesaistītājam polītikā
Ulmanim? Ieskatoties plašajā un
autoritātīvajā Edgara Dunsdorfa
sējumā Kārļa Ulmaņa dzīve
atrodam citētu vienu pašu teikumu no Kaijas dienasgrāmatas,
bet tam nekāda sakara ar viņas
attiecībām ar Ulmani.
Pietrūkst spēka pētīt, vai Raiņa
Rakstos vai kādā romānā par
Raini pateikts par Ivandi Kaiju
vēl kaut kas papildus tam, kas ir
Raiņa citēts Ūdra romānā, bet ir
skaidrs, ka Rainim uz Kaijas
domām un iztēli bijis daudz
lielāks iespaids nekā viņas pašas
laulātajam draugam. Par reizi,
kad Kaijai sūtītajai Aspazijas
vēstulei Rainis pierakstījis kādas
rindas klāt, Ūdris raksta:
”Prieks bija par dažām Raiņa
pierakstītajām rindām vēstules
beigās – ar sveicieniem un skūp
stiem „visiem, kas ņem pretī”.
Ivande, protams, nebija tā, kas
atteiksies no ģēnija skūpsta, taču
atmiņā joprojām bija palicis, kā
dzejnieka plauksta it kā nejauši
bija noslīdējusi pār viņas dibenu.
Cik sen tas bija! Toreiz Kastaņolā
viņa nesaprata, vai tiešām tā bija
nejaušība. Gribējās domāt, ka tā,
taču Raiņa mirdzošās acis vēstīja
ko citu.” (234.)

Apgāds Zvaigzne ABC informē,
ka aplūkojamā esot Jāņa Ūdŗa
astotā grāmata. Tad jau rakstnieku var saukt par īstu profe
sionāli, kas zina, ko viņš dara.
Vienīgā īstā neveiklība, ko gadī
jās pamanīt, bija Miķeļa Valtera
kā no grāmatas par savu polītisko
pārliecību kaimiņienei Kaijai
nolikti septiņi teikumi. Tā mēdz
rakstīt publikācijās, nevis teikt
puskrēslā kāpņu telpā sastaptai
kaimiņienei! (136)
Grāmatu varu silti ieteikt. Gan
lielās lietās, gan detaļās tā skaisti
iezīmē laikmeta garu. Kuŗš puisis
gan vēl mūsdienās savu meiteni
uzrunātu vārdiem, kādiem 1891.
gadā iesvētīšanas dienā ģimna
zists Fēlikss uzrunājis Antoniju:
„Vai drīkstu jaunkundzi trau
cēt?”! Tā uzrunāta, mūsdienu
„jaunkundze” domātu, ka viņu
izsmej! – Uzpeld un atkal izplēn
slavenas personības: Emīls Dār
ziņš, Zigfrīds Anna Meierovics,
Pēteris Stučka ar Raiņa māsu
Doru... Pamatīgi izsekots Pirmā
pasaules kaŗa un Brīvības cīņu
notikumiem. Plaši atstāstīts Lat
vijas neatkarības pasludināšanas
akts Nacionālajā teātrī 1918. gada
18. novembrī. Uzejam dažu va
lo
disku veidojumu, kā vārdu
mājupbrauce, runājot par Raiņa
un Aspazijas atgriešanos Latvijā
no Šveices. Papildinām zināša
nas: piemēram, nebiju vēl zinājis,
ka Maskavas Sarkanajā laukumā
reiz bijusi novietota mūsu vēlākā
Brīvības pieminekļa veidotāja
Kārļa Zāles izgatavota Marksa
biste. Pats iespaidīgākais grāmatā
tomēr ir spilgtie, pat ja apstrī
damie Ivandes Kaijas, Raiņa un
Kārļa Ulmaņa raksturojumi.

nokļūsiet autoru „radošajā labo
ra
torijā“ un uzzināsiet, kā no
mazas, nenozīmīgas papīra strē
melītes atrašanas top vēsturiski
precīzs stāsts. Īpaši pievilcīgs ir
grāmatas noformējums ar se
niem foto.
DIVVALODU GRĀMATA
Gundega Repše. Dzintra
Vilks. Esejas, gobelēni. Essays,
tapestries. – 96 lpp., ill.
Divas izcilas mākslinieces
savu pārdomu augļus apvienojušas
vienā krājumā – Gundega tās
ietērpusu literāri augstvērtīgās
esejās skaistā un skanīgā latviešu

valodā, tās lasāmas arī angļu
valodā. Dzintra ieaudusi pasa
kainos gobelēnos. Laba dāvana
sveštautu draugiem.
GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns of
Freedom. – 216 lpp., ill.
Pazīstamā polītiķe, PBLA valdes priekšsēde par savu dzīvi un
darbošanos Latvijas polītikā.
Vēsturiski precīzs un emocionāls
vēstījums par atjaunotās Latvijas
pirmajiem gadiem.

Šovasar ceļosim pa Latviju!

Klajā nākusi
Dr. Jāņa Zilgalvja
“LAIKS CEĻOT”
III grāmata

Informatīvi bagāta un ērti lie
tojama grāmata – ceļvedis par
Latvijas sakoptākajām pilīm un
muižām, parkiem un pastorā
tiem, seniem viduslaiku cietok
šņiem, barona un klasicisma
rezidencēm.
Teksti arī angļu un vācu valodā.
Drīz būsim grāmatveikalos!
Apgāda cena 45,– USD

Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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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. 28)
Didn’t we want to see our families? Our friends? Well, the ones
not yet deported to Siberia.
Didn’t we want to live in our
homes? Return to our farms?
Those were strong emotional
pulls that tore holes in our parents and grandparents’ heart,
which the commissars exploited.
Mixed in this alphabet soup of
emotional confusion was what
would we, DPs do in Germany, if
we didn’t go home? In post-war
Germany, our parents and
grandparents were strangers in a
devastated foreign land of rubble and famine. The German
nation and its people were in a
struggle of their own for their
survival. Other than the farms in
the German countryside, where
some DPs ended up, the Ger
mans found themselves with
bombed out cities, few jobs, little
food, bombed out roofs over
their heads, and had to fight off
medical issues that arise living in
unsanitary conditions.
Could we assimilate into a
German society that had too
many mouths to feed and limited opportunities for work?
Could we survive gathering rub-

TALE FOUR
ble in bombed out cities, living
and working with strangers,
Germans who didn’t want us in
their homeland?
Diving into German life meant
leaving DP land behind and
striking out on our own. The
safety and security provided by
the Americans/ British who
oversaw the DP camps and communities, the DP land that put a
roof over our heads, gave us
rations, and provided us with
medical care, would be left
behind. We would be trading the
known quantity, the stability and
safety net of the camps, for
uncharted waters. And we
would be doing that with only
some loose change in our pants
pockets, which often had holes.
Not that there weren’t a few
thousand refugees already
spread around farms, towns and
villages of Germany (discussed
in a previous essay). Those who
had joined the camps were
reluctant to give up what they
had. Still, the camps would not
last forever. Where would the
DPs living in the DP camps and
communities go if the Inter
national Relief Organization
(Replaced UNRRA in 1947)
closed all the camps?
What were the options for the

Gulp.
“I’ll take door C.”
Drew Carey wrinkles his nose
and shakes his head.
“Door C takes you back to
your DP camp, which is closing.”
Well, there it was. DP land was
a temporary, artificial world that
wasn’t going to last forever.

Vera kristībās. Larisa ar savu dēlu Ēriku
“that is a return ticket home. If
you choose Door B, you’ll have
to leave DP land and move into a
German community… somewhere.

The question from the beginning was, how long would the
DP communities and camps
stay open? What would happen
to us, the DPs when the camps

closed?” We needed a Door D.
Without a door D, a return
home to Latvia was possible. As
the DPs struggled to figure out
which door to walk through,
they eagerly awaited news from
Latvia. Letters from their friends
and relatives, praying that life
was changing for the better.
What were the partisans doing?
That choice between staying
in Germany and returning home
lingered in DP land into 1947.
Door D, the opportunity to emigrate to other countries didn’t
open for DP families until 1947
(unmarried DPs were accepted
by Britain and Belgium before
then). By 1947, our parents, grand
parents and me, had been in
Germany two years, much longer
than the few months that they
expected to be away from home.
The rebuilding of Germany,
more than cleaning up the cities,
didn’t take off until 1948 or so.
Opportunities for growth in
Germany, such as rebuilding
manufacturing plants and infrastructure were somewhat in
concert with the Marshall Plan
which was signed into law in
April 3, 1948. That that would
happen wasn’t clear in DP land
in 1946 or 1947.
(To be continued)

IEGUVA KĀ AMERIKA, TĀ MĒS

Vēl par ieceļošanu Amerikā

IVARS
GALIŅŠ
No tiem, kas pirms 70 gadiem
ieceļoja Amerikā, kas svešā
zemē stādīja rozes, gandrīz
divas paaudzes jau apklusušas.
Tie, kas stāda tagad, vairs nav
svešā zemē. Kad sāka likvidēt
bēgļu nometnes Vācijā, ko
pamatā financēja Amerika,
sākās izceļošana uz brīvās pa
saules valstīm, kā Kanadu,
Angliju, Austrāliju, Venecuēlu,
Brazīliju u.c. Par tiesībām iece
ļot Amerikā gādāja prezidents
Trumens, kuŗš 1948. gada 25.
jūnijā parakstīja likumu Dis
placed Persons Act of 1948, kas
deva iespēju bēgļiem no Eiropas
ieceļot uz pastāvīgu dzīvi
Amerikā. Likumam bija vairāki
nosacījumi, kas 1950. gadā tika
atcelti, paverot iespēju ieceļot
arī bijušajiem baltiešu kaŗa
vī
riem. Triju gadu laikā no Vācijas
ostas Bremenhavenas uz Ame
riku atgāja 130 kuģi: 1949. –
102, 1950. – 65, 1951. – 63. Ku
ģiem bija ASV ģenerāļu vārdi.
Visvairāk braucienu veica
General Taylor (31), Gen. Blatch
ford (29), Gen. Sturgis (26), Gen.
Muir (25). Izdevumus sedza
ASV valsts budžets, un par to
atbildīgs bija IRO transports,
daļēji valsts uzņēmums. Man
tieša informācija ir par Gen.
Black (6) ar galamēķi Ņujorka
un Gen.Heintzelman (10) ar
galamēķi Bostona. No Ģen. Black
ir izdevums ar nosaukumu

DPs? Well, that was like being a
lucky (?) participant on the
American daytime game show,
The Price is Right, trying to
decide which door to choose for
those fabulous prizes.
“If you choose Door A,” Drew
Carey, the Price is Right emcee,
might say to the hopeful DP,

”JŪŖAS BRAUCĒJS”, to redi
ģējuši Knuts Lesiņš un Kārlis
Krūklītis. Zīmīgs ir izdevuma
numurs – pirmais un pēdējais
1950. gada Pēteŗdienā. Noskaņai
daļa no raksta sākuma ”... strauji
dilst attālums, kas mūs vēl šķiŗ
no jaunā krasta. Attālums dilst,
bet šaubas un neatbildētu jau
tājumu virkne mūsos aug...” Ar
Ģen. Heintzelman kuģoja 413
latviešu, arī mūsu ģimene.
Ceļojuma laikā mira 45 gadus
vecais Boriss Gagainis. Viņu
izvadīja mans tēvs, mācītājs, un
kuģa kapteinis. Klāt bija krietns
pulciņš tautiešu un līdzjutēju.
Kuģis salēnināja gaitu, kad
ceļamkrāns nolaida jūrnieku
veidā ietīto mūža ceļinieku
Atlantijas okeanā. Tad atkal
pilnu gaitu uz priekšu. Viņa dēls
Jānis, kam toreiz bija 14 gadu, ar
nometņu laika paziņu Ivaru
Meiranovu atsūtīja pilnu kuģa
sarakstu. Braucēju sarakstā 1430
vārdu, un tas bija iegūts no
Minesotas universitātes archīva.
Kas tajā pārsteidza, ir braucēju
uzrādītās profesijas. Tur bija
laukstrādnieki, amatnieki, desu
meistars, ķieģeļu krāvējs, fri
zieŗa palīgs, vistkopis, slotu tai
sītājs, kalējs, melders u.c. Mans
vectēvs bija laukstrādnieka pa
līgs, tēvs apkopējs. Izglītotie bija
vienīgi komponists Volfgangs
Dārziņš, koŗa diriģents, vijolnieks Voldemārs Rušēvics, pro-

fesors. Līdzīga aina ir arī Ģen.
Black sarakstā ar kuŗu brauca
346 latvieši. Ieskatam citāts no
minētā izdevuma: ”...karika
tū
rists varētu zīmēt mašīnu, kur
pa vienu galu kāpj iekšā māk
slinieki, diplomēti ārsti, inže
nieŗi, mācītāji un līdzīgi, pa otru
ārā nāk gandrīz vienīgi kal-

gan bēdīgi pārdzīvojumi. Ma
nam krusttēvam prieks, ka bei
dzot ir zemē, kur lēts alus, ko
var dabūt automātā, izrādijās
pavisam aplams. Viņam tas bija
pirmais un pēdējais malks,
Rootbeer kanniņa palika neiz
dzerta. Rakstot par šiem kuģu
braucieniem, ienāca prātā, ka

General Taylor veica visvairāk braucienu ar bēgļiem, arī ar
latviešiem. 1949. gadā uz Austrāliju, uz Amerika ostām
pones, sētnieku palīgi un
laukstrādnieki...” Cik atceros,
tad nometnēs bija kursi, kur
apmācīja gaidāmajām profesi
jām Amerikā. Droši vien paši
braucēji jau tās profesijas ierak
stīja, cerēdami, ka tās veicinās
dabūt iebraukšanas atļauju.
Iebraucējiem bija gan priecīgi,

varētu vēl būt cilvēki, kas gribētu
sazināties ar tā laika jūras
braucējiem. Dalīties ar pieredzi
un atmiņām. Ar e- pastiem tas
būtu iespējams. Līdzīgi arī tie,
kas vēl atceras ceļojumus no
Latvijas ostām uz toreizējo
Gotenhavenu, arī slaveno Gene
ral Steuben, kas ar stilu pārveda

uz Vāciju baltvāciešus un kā
transporta kuģis arī ievainotos
kaŗavīrus un bēgļus. To nogrem
dēja padomju zemūde 1945.
gada 10. februārī, paņemot
Baltijas jūras dzelmē 45 tūk
stošus cilvēku. Mazāk uzdots
jautājums, kas būtu noticis ar
bēgļiem, ja brīvās pasaules valstis tos neuzņemtu. Vācijā pēc
kaŗa valdīja bezdarbs, bija 7,5
miljoni bezpajumtnieku, 1,2
miljoni atraitņu, 131 pilsēta bija
nobumbota. Daudziem latvie
šiem tas nozīmētu atgriešanos
okupētajā Latvijā, jo Vācijā
palikt nebūtu bijis iespējams.
Lielvalstu slēgtajam miera līgu
mam vienmēr būs Kaina zīme.
Nav iespējams to attaisnot, bet
daži skaitļi būtu jāņem vērā.
Sabiedrotie (Anglija, ASV) kopā
zaudēja ap 40 tūkstošu lidapa
rātu un 159 tūkstošus apkalpes
locekļu. Padomju Savienība 13,6
miljonus kaŗavīru, 7,5 miljonus
civilistu. Šiem skaitļiem, droši
vien, bija sava nozīme. Šo
dien,pēc 70 gadiem, daudzi no
šiem notikumiem vairs neliekas
tik skaudri, laiks ir darījis savu,
bet tos nedrīkstētu aizmirst.
Atceroties latviešu trimdinieku
ieceļošanu Amerikā, godīgi būtu
jāsaka, ka ieguvēja bija Amerika.
Ieguvēji bijām arī mēs.
Ja kāds gribētu
turpināt sazināšanos
e- pasts: Ivargalins@aol.com
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Trīs no Pārdaugavas

NORA IKSTENA,
VILNIS BAUMANIS
(Turpināts no nr.28)

NO NIKSONA
LĪDZ
ŠAMAJAM
VECĪTIM
Tikai Šamais vecīts staigā
Savā nodabā.
Filozofisks smaids tam vaigā,
Puķe kabatā.

2020. gada 8. augusts – 14. augusts

Fragmenti no topošās grāmatas*

nepabarosim. Bija jāmeklē
jauna programma. Vienu daļu
mazāk dzirdētu ziņģu no sa
viem studenta laikiem atcerējās
Fēlikss; izmantojām gan brāļu
Laivinieku, gan franču vecos
grāvējus, bet arī šie avoti drīz
izsīka, un nevēlējāmies uzstā
ties ar viesībās noleijerētām
dziesmām. Tāpēc sāku darīt to,
kas manī jau sen bija briedis un

valodnieciskajām debatēm –
par meiteni, kas atsakās saukties Gaile un grib būt Gailis, kā
arī par prātniecisko polemiku,
kāda brīžiem uzziedēja laikraksta Laiks lasītāju vēstulēs. Pie
mēram, vai sunim ir dvēsele,
un vai no piemājas mauriņiem
būtu jāiznīdē pienenes.
Labi jociņi iznāca arī no
Amerikas politikas un jauniešu

sauli. Dziedājām franču dziesmu popuriju, kurā komiski
vijās kopā franciskais un latviskais; dziedājām arī operu āriju
savirknējumu, veidojot jaunu
“operu”, ar nosaukumu La
Forza di Peperoni, kuras dar
bība risinās picas restorānā un
meitenes dēļ tiek plānota slep
kavība. Citās dziesmās pasmai
dījām par kareivīgajām sieviešu

Nora Ikstena: ““Trīs no Pār
daugavas” kļūst par priecīgiem
trimdas Tālavas taurētājiem.
Klaida latviešu simtiem ļauj
aizmirsties priecīgos, paširo
niskos dziedājumos gan par
sevi, gan mītnes zemi – Ame
riku. Smiekli mijas ar asarām.
Neviens nav aizmirsis Latviju,
bet dzīve rit šeit un tagad. Kur
Niksons satiekas ar Šamo vecīti.
Vilnis Baumanis: “Pirmajam
koncertam sagatavojām septi
ņas dziesmiņas, lielākoties jau
tautā pazīstamas. Kaut arī visi
trīs bijām muzikāli ievirzīti un
bijām gājuši klavieru stundās,
komponista mūsu vidū nebija.
Tāpēc, vajadzības spiests, sāku
izmēģināties dziesmu harmo
nizēšanā, piemērojot tās mūsu
balsu reģistriem. Jau kopš sā
kuma mūsu trīsbalsīgajā har
monijā dabiskais tenors bija
Fēlikss, es dziedāju vidējās ba
ritona partijas, Mārtiņš – kaut
arī reizēm pret to protestēdams
– rūca basu.
Ar koncertu Ņūdžersijas
drau
dzes ballē mums sākās
draudzība ar publiku, kas tur
pinājās 25 gadus. Bijām puslīdz
jauni, puslīdz izskatīgi, turklāt
pašu novada cilvēki. Kaut arī
sākumā jutāmies nedroši un
dziedājām visai kokaini, klau
sītāji mūs iedrošināja ar katru
dziesmu vairāk un beigās ga
vilēja. Visskaļākos aplausus iz
pelnījās mana pašceptā kupleja
par vietējās latviešu sabiedrības
darbiniekiem. Šie panākumi
man deva iedvesmu tālākiem
meklējumiem, tāda bija dziesma par tautumeitu, kas brauc
ar motociklu, un dziesma par
“Šamo vecīti”, kam par pasaules
ķibelēm ne silts, ne auksts.
Padzirdējuši par mūsu debiju,
mūs tūlīt uzaicināja ciemoties
citi latviešu “pagasti” Ņujorkas
un pēc tam aizvien tālākā
apkārtnē. Dziedājām Jonkeros,
Longailendā, Priedainē, Kvē
kertaunā, Lankasterā, Viliman
tikā un citās vietās, kur tautieši
rīkoja līdzīgas balles un bija
atklājuši, ka sanāk daudz vairāk
ballētāju, ja pirms dejas prie
kiem kāds izklaidē ar gaiši latvisku programmu. Tērpāmies
vienādos, šuvējas darinātos
zilos zīda kreklos ar kuplām
piedurknēm, vēlāk vēl daudzos
citos tikpat krāšņos. Vairs ne
skopojāmies ar mikrofoniem,
kā pirmajā koncertā, kur vie
nīgi Fēlikss bija pagodināts ar
savu, bet mēs ar Mārtiņu mu
zicējām, galvas sabāzuši kopā.
Tūlīt arī atskārtām, ka ar
septiņām dziesmiņām publiku

Priecīgie Tālavas taurētāji. Toronto ar Ilmāru Dzeni septiņdesmitajos gados // FOTO: no Viļņa
Baumaņa archīva

Trīs latviešu džentlmeņi. Vašingtonā astoņdesmitajos gados // FOTO: Māris Juberts
lauzies uz āru, – sāku rakstīt
pats savas dziesmas. Gribējās
pateikt kaut ko tādu, kas
cilvēkiem liktu pasmieties vai
arī kas pacilātu un iejūsmotu
uz tautisko kopību.
Tematu netrūka; jokojāmies
par trimdas latviešu izdarībām,
organizācijām un to vadītājiem.
Laikā, kad Amerikas latviešu
apvienības (ALA) un Latviešu
nacionālās apvienības Kanādā
(LNAK) priekšsēži Uldis Grava
un Tālivaldis Kronbergs lepojās
ar labi koptām bārdām, dzie
dājām: “Gribam zināt, gribam
zināt, / Ko mūs’ tautas vadoņi
dar’? / Bārdiņu kasa, naudiņu
prasa, / Visi dara tā!” Mums
bija ko teikt arī par tautiešu

buntošanās pret pastāvošo
iekārtu septiņdesmitajos gados.
Dziedājām par hipijiem, par
marihuānu un kailskrējējiem:
“Ja gribi strīķēt tautiski, /
Uzsien’ tikai prievīti, / Uzvelc
kājās pastalas, / Vairāk vaj’dzīgs
nav nekas!” Apcēlām politiķus,
īpaši nabaga Niksonu, paredzot
viņa gāšanu; tāpat Džimiju
Kārteru, kurš apgalvoja, ka
viņam uzbrucis liels balts zaķis.
Paziņojām, ka Reigans grasās
iestāties Daugavas vanagos, un
atklājām Raisas Gorbačovas
dilemmu: “Ko tā perestroika
dod, /Ja tev nav kur šopingot?”
Par spīti it kā necilajam Pār
daugavas nosaukumam, mums
bija diezgan plašs skats uz pa

tiesību cīnītājām un atklājām
dinozaurus Romā.
Visiem mūsu jokiem un jo
ciņiem vijās cauri kopīgs pavediens – latviskā domāšana,
latviskā pagātne, tagadne un
nākotne. Vienalga, vai kaut ko
aizņēmāmies no amerikāņiem,
frančiem vai itāļiem, mūsu
muzikālajam maisījumam allaž
bija piejaukts kāds latviskais
pipariņš. Mūsu dziesmās uz
smaidīja latviešu literārie un
vēsturiskie tēli: Sprīdītis un
Lienīte, Antiņš, Krišjānis Ba
rons, Viestarts, kā arī jaunradīti
raksturi: Šamais vecītis, Mo
nika, Sakņu Anniņa, Malienas
kovbojs, Buciņi, Mazais Pēters
Piparnieks, Rakūns Ralfs un

citi. Dažas dziesmas nodzie
dājām tikai vienā vai pāris koncertos; tās bija īpaši saistītas ar
kādu notikumu, piemēram,
ASV divsimtgadi, vai arī ar
kādu atsevišķu organizāciju,
piemēram, Pasaules brīvo lat
viešu apvienību (PBLA). Daž
kārt atzinām, ka dziesma ir
pārāk grūtsirdīga vai arī pārāk
politiski kutelīga – kā tas no
tika ar mūsu dziesmu par
“kultūras sakariem”, kad noslē
pumaini jautājām: “Kas tie ir
par rakariem ar tiem kultūr’s
sakariem?”, un beigās publika
tikai pieklājīgi noplikšķināja.
Klausītājiem, kas bija nākuši
izklaidēties, daudz labāk patika, kad dziedājām: “Nekaujies,
mīlējies, tad tev labāk ies!”
Mūsu humors gandrīz vien
mēr izpaudās muzikāli. Daž
kārt tas prasīja mazliet no ak
tiermākslas, kā arī kostīmu
atribūtus, piemēram, dziedot
“Mežonīgo rietumu balādi”, kur
ar kovboju cepurēm galvā un
revolveriem pie sāniem vēstī
jām par draudošo divkauju:
“Mēs pusdien’s saulē stāvējām, /
Viens otram acīs lūrējām; / Pa
grābienam bij kolta spals, / Kas
lēnāk grābs, tam šai vietā gals.”
Toties ar salmu cepurēm galvā
un tērpušies elegantās žaketēs
dziedājām pašceptu kupleju
franču grāvēja Paris sera tou
jours Paris melodijā, ko kara
laikā slavenu padarīja Moriss
Ševaljē. Teatrāla bija arī dzies
miņa par meiteni viesnīcas
istabā, kas izgudro visādus
ieganstus, kāpēc nelaist puisi
iekšā – viņai pazudusi zobu
suka, grab duša, jāskatās Džo
nija Karsona programma tele
vizorā, kamēr puisis atkārtoti
lūdzas: “Meitiņa mīļā, puķīte
jaukā, / Vai tu mani mīlēt vari,
vai tu būsi mana?” Mārtiņš
meitenes lomā izraisīja jautrību
skatītājos. Reizēm smīdinājām
skatītājus ar skečiem – frivoliem dialogiem un “radio zi
ņām”, bet šāds materiāls ātri
novecoja un bija grūtāk sara
žojams.
Ļoti drīz atklāju, ka cilvēkiem
vislabāk patīk klausīties pašiem
par sevi. Un tā obligāti katrā
latviešu centrā, kur uzstājāmies,
programmā ietilpinājām kupleju par vietējo tautiešu dzīvi –
par aizkulisēm, skandāliem un
krāšņākām personībām. Tas
nozīmēja, ka iepriekš bija
jāiegūst slepena izziņa no kāda
vietējā. Dažkārt man laimējās
kuplejā iepīt no
tikumus, kas
bija risinājušies kādā kongresa
sēdē stundu pirms koncerta, un
tas visiem varen gāja pie sirds.
Šis humors bija draudzīgi
domāts, un, paldies Dievam,
neviens nekad neapvainojās.
Pāris reižu gan dzirdēju maigus
pārmetumus, jo kāds palicis
nepieminēts.
Joki veidoja tikai vienu daļu
no mūsu programmām.”
(Turpinājums sekos)
* Grāmatas izdevējs – izdev
niecība MicRec, Rīgā – šo grā
matu plāno laist klajā š.g’26.
oktobrī. Sekojiet reklāmai!

2020. gada 8. augusts – 14. augusts
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***
Valsts prezidenta un NEPLP
sarunas
30. jūlijā Valsts prezidents
Egils Levits Rīgas pilī tikās ar
Nacionālās elektronisko plašsa
ziņas līdzekļu padomes (NEPLP)
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautā
jumus par sabiedrisko mediju
iziešanu no reklāmas tirgus un
citas jomas aktuālitātes.

šajā virzienā. Atbalstu šo pietei- dumam un nežēlojās par tikai
kumu, jo tas ir svarīgs projekts nesen sadzijušām brūcēm, kas
visai Latvijai.”
radās pirms desmit gadiem pie
dzīvotajā finanču krizē. Tā vietā
***
mēs izvēlējāmies sadarboties un
Eirodeputāte aicina Latvijas
investēt kopīgā nākotnē.
pilsētas cīnīties par Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu
Lai mudinātu Latvijas pilsētas
pretendēt uz 2027. gada Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulu, Ei
ropas Parlamenta deputāte un
bijusī kultūras ministre Dace
Melbārde (Nacionālā apvienība)
pašlaik īsteno “reklāmas kampa
ņu”. Konkursa izsludināšana nav
aiz kalniem – jau vasaras beigās.
Saruna ar Daci Melbārdi notika EK viceprezidents Valdis Dom
Liepājā.
brovskis (foto – pie galda no
labās puses) piedalījās EK sēdē,
kur 27 ES dalībvalstis lēma par
ekonomikas atveseļošanas fon
Sarunas centrālais temats bija
da izveidi, lai palīdzētu valstīm
sabiedrisko mediju iziešana no
atgūties pēc Covid-19 krizes
reklāmas tirgus, par ko abas pu
ses bija vienisprātis, jo tādā veidā
Vēsture ne vienmēr atkārtojas,
tiktu ne tikai stiprināti sabied
bet Eiropā joprojām bieži ir dzirriskie mediji, bet arī Latvijas in
damas vēstures liecības. Vismaz
formātīvā telpa, kam šajā laikā,
tā ir bijis līdz šim. Cīņā ar vīrusu,
kad demokratija saskaras ar da
kas ir prasījis cilvēku dzīvības un
žādiem apdraudējumiem, ir īpa
“Pašlaik mans galvenais mēr ietekmējis ikdienas dzīvi visā
ši liela nozīme. Tāpat pēc šāda ķis ir pamudināt pilsētu vadību pasaulē, Eiropa nepaļāvās ieradu
lēmuma daudz konkrētāk un padomāt par to, kā organizēt mam un nežēlojās par tikai
mērķtiecīgāk varētu strādāt pie darbu šajā virzienā. Bet, protams, nesen sadzijušām brūcēm, kas
sabiedrisko mediju attīstīšanas. mērķauditorija ir arī pilsētu ie radās pirms desmit gadiem
dzīvotāji. Kad Eiropas kultūras piedzīvotajā finanšu krizē. Tā
***
galvaspilsētas titula konkursa vietā mēs izvēlējāmies sadarbotKuldīga cer uz UNESCO
programmas izstrādāšanā aktīvi ies un investēt kopīgā nākotnē.
pasaules mantojumu
piedalās arī pilsētu iedzīvotāji, Līdz ar to varam teikt, ka pa
Valsts prezidents Egils Levits tas ir būtisks kritērijs,” norāda gājušā nedēļā pieņemtais 27 Ei
Kuldīgas “Restaurācijas centrā” eirodeputāte.
ropas Savienības dalībvalstu va
tika iepazīstināts ar koka restau
Pirmā “kauja” par Eiropas kul dītāju lēmums apstiprināt Eiro
rācijas tradicijām un iedzīvo
- tūras galvaspilsētas titulu Latvijā pas Komisijas priekšlikumu par
tāju iesaisti pilsētas kultūrvēstu risinājās pirms 12 gadiem, kad ekonomikas atveseļošanu, bija
riskā mantojuma saglabāšanā. pilsētas sacentās par 2014. gada vēsturisks.
Tā kā Kuldīga 2021. gada sāku titulu. Toreiz uzvarēja Rīga. Pie
Iespējams, daži jautās, kāpēc
mā gatavojas iesniegt pieteiku- dalījās ar Liepāja, taču zaudēja Latvijai būtu jādod vai jāatmaksā
mu UNESCO pasaules manto- Rīgai tikai par vienu balsi. Dace nauda kopā ar kādu citu valsti,
juma sarakstam, “Restaurācijas Melbārde ir pārliecināta, ka šo kas ir vairāku tūkstošu kilometcen
trā” notika dzīva diskusija pieredzi nekādā gadījumā nevar ru attālumā. Atbilde ir vienkārpar pieteikuma aspektiem.
saukt par “neveiksmīgu polītiku”. ša: Eiropas labklājība ir atkarīga
Viņa uzskata, ka toreiz Liepāja no vienotības, solidāritātes un
ļoti labi un centīgi gatavojusies mūsu Eiropas vienotā tirgus.
konkursam: “Rīga ir galvaspil Tādējādi sadarbošanās faktiski
sēta, protams, ka tai bija savas ir mūsu pašu interesēs, un katrs
dabiskās priekšrocības. Tāpēc eiro, kas ieguldīts vienā valstī,
Liepājai tas bija ļoti veiksmīgs faktiski ir ieguldījums visu labā.
mēģinājums! Un pieredze, kuŗu
Liepāja ieguva, gatavojoties
***
2014. gadam, droši vien labi var Mobilā lietotne Apturi Covid
palīdzēt tagad. Liepājā toreiz tika lejupielādēta tūkstošiem reižu
izstrādāta kultūras attīstības ilg
Covid-19 pandēmijas ierobe
Valsts prezidents Kuldīgā
termiņa stratēģija, tika veiksmīgi žo
šanai radītā mobilā lietotne
izveidoti kontakti ar starptautis- Apturi Covid līdz šim lejupielā
Novērtējot pieteikuma nozī kajiem partneriem, iedzīvotāji dēta 111 000 reizes, informēja
mību, Valsts prezidents norā tika aicināti piedalīties program lietotnes Apturi Covid komūni
dīja: “Pieteikuma akceptēšana mas sagatavošanā. Dace Melbār kācijas vadītāja Elīna Lidere.
UNESCO būs ļoti liels panākums de piekrīt, ka tagad nākotne nav Viņa norādīja, ka, salīdzinot ar
ne tikai Kuldīgai un Kurzemei, prognozējama – ne Latvijā, ne iepriekšējām nedēļām jauno lie
bet visai Latvijai, jo tā atkal būs Eiropā, ne pasaulē. Tomēr me totāju pieaugums saglabājas staviena spilgta pērle Latvijas kul daļai ir arī otra puse. “Ja tādos bils. Lidere atzīmēja, ka iedzīvo
tūras kartē. Šis mantojums ap apstākļos jāpārskata Liepājas kul tāji arvien vairāk iesaistās sa
tver Kuldīgas vecpilsētas archi- tūras stratēģija, tad teikšu, ka biedriskajā dzīvē, pieaugot sasli
tektonisko mantojumu. Kuldīdz situācija ir veiksmīga – ir iespē mušo skaitam un redzot statistinieki ļoti par to rūpējas un sap- jams koncentrēt visus spēkus ku, daudzi apzinās risku un saprot šī mantojuma unikalitāti un tam, lai sagatavotu lielisku pro- rot, ka lietotne var būt noderīnozīmi. Tam ir arī vēsturiski po grammu konkursam par kultū ga. Kā liecina lietotņu veikala
lītisks aspekts, jo ar to tiek izcelta ras galvaspilsētas titulu,” uzskata Google Play informācija, patlaKurzemes un Zemgales herco- eirodeputāte.
ban 720 iedzīvotāji lietotni piegiste kā moderna valsts Latvijas
***
cu zvaigžņu skalā novērtējuši ar
territorijā, kas kā gandrīz patstā Eiropas rīcībā būs ekonomikas 3,5 zvaigznēm, bet App Store 259
vīga valsts pastāvēja 225 gadus,
atveseļošanas instruments
lietotāji Apturi Covid novērtētātad krietni ilgāk nekā līdz
Vēsture ne vienmēr atkārtojas, juši ar vidēji 4,3 zvaigznēm, kas
šim ir pastāvējusi Latvijas valsts. bet Eiropā joprojām bieži ir dzir- ir nedaudz mazāks vērtējums
Pro
tams, mūsu kopējā vēsturē damas vēstures liecības. Vismaz nekā pirms nedēļas, kad lietotne
Kurzemes un Zemgales herco- tā ir bijis līdz šim. Cīņā ar vīrusu, novērtēta ar 4,4 zvaigznēm. Lat
gistei ir jāieņem vieta, kas tai kas ir prasījis cilvēku dzīvības un vijā izstrādātā brīvprātīgā kon
pienākas, un šis pieteikums ietekmējis ikdienas dzīvi visā taktu fiksēšanas lietotne Apturi
UNESCO ir ļoti nozīmīgs solis pasaulē, Eiropa nepaļāvās iera Covid ir pieejama no 29.maija.

Mobilo lietotni Apturi Covid
brīvprātīgi un bez maksas radī
juši pašmāju informācijas un
komūnikācijas technoloģiju no
zares un zinātnes pārstāvji, lai
ierobežotu Covid-19 izplatību
Latvijā, vienlaikus palīdzot valsts
tautsaimniecībai un iedzīvo
tā
jiem atgriezties ierastajā darba
ritmā.
***
Eiropai varētu nākties
atgriezties pie robežu
slēgšanas, brīdina Lietuvas
prezidents
Saasinoties situācijai ap jaunā
koronavīrusa izplatīšanos, Eiro
pai varētu nākties atgriezties pie
jautājuma par robežu slēgšanu,
3. augustā sacīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Vienlai
kus viņš uzsvēris, ka ar to saistītie
lēmumi Eiropas Savienības (ES)
dalībvalstīm jāpieņem kopā.

infrastruktūras savienošanas in
strumenta (CEF) līdzfinancē
jumu. Projekta ietvaros plānots
izveidot lielas jaudas – vismaz
700-1000 megavatu – atkrastes
vēja parku.
2019. gada decembrī torei
zējais Latvijas ekonomikas mi
nistrs Ralfs Nemiro (KPV LV)
tikās ar Igaunijas ekonomikas
un infrastruktūras ministru Tāvi
Āsu, lai pārrunātu iespējamo ko
pīga Latvijas un Igaunijas jūras
vēja parka izveidi Baltijas jūrā
un Rīgas jūras līcī.
***
Latvijas zinātnieki pēta
Alcheimera slimību
Pēdējās desmitgadēs gan Eiro
pā, gan pasaulē strauji pieaug to
cilvēku skaits, kuŗi cieš no Alchei
mera slimības izraisītiem simp
tomiem, un zinātnieku grupas
visā pasaulē meklē veidus, kā
laikus diagnosticēt un ārstēt šo
slimību.

Lietuvas prezidents Gitans
Nausēda // Foto: LETA
“Robežkontroles jautājums
būtu nākamais posms, un tam
nepieciešami kopīgi risinājumi
visas Eiropas līmenī. Redzam, ka
daudzas ES valstis ievieš stingrā
ku iekšējo režīmu, un pilnīgi
iespējams, ka pie šā jautājuma
[par robežu slēgšanu] nāksies
atkal atgriezties,“ prezidents sa
cījis žurnālistiem Birštonā. Pēc
Nausēdas teiktā, pašlaik Lietuvā noteiktā prasība par obligātu
paš
izolāciju pēc ierašanās no
konkrētām valstīm ar augstiem
inficēšanās rādītājiem faktiski
jau darbojas kā netieša robež
kontrole.
***
Latvija plāno piedalīties
NATO misijā Irakā
Latvija ar 34 karavīru lielu
vienību plāno piedalīties NATO
misijā Irakā, kur viens no uzdevumiem būs pārvietošanās ār
pus militārajām bazēm. Publiski
pieejamā informācija liecina,
ka Aizsardzības ministrija (AM)
sagatavojusi Saeimas lēmuma
projektu par Latvijas kaŗavīru
dalību NATO misijā Irakā līdz
2022. gada 1. novembrim. AM
skaidro, ka 2016. gada oktobrī
NATO aizsardzības ministri ap
stiprināja NATO iesaisti apmā
cību un vietējo drošības spēku
spēju celšanas aktīvitātes Irakā
un tās reģionā. 2017.gada janvārī
mobilās apmācību grupas sāka
apmācību un spēju celšanas ak
tīvitātes, liekot uzsvaru uz mā
cībspēku sagatavošanu.
***
Pēta vēja parka vietu Rīgas līcī
Neatklājot potenciālā vēja par
ka Rīgas līcī projekta detaļas,
Ekonomikas ministrija atzina,
ka līdz 2030. gadam plānots iz
strādāt vēja parka projektu, kuŗa
izstrādes un infrastruktūras iz
veidei varētu piesaistīt Eiropas

No kreisās Jolanta Upīte un
Baiba Jansone
Latvijas Universitātes (LU)
Medicīnas fakultātes Farmako
loģijas katedras vadītāja, vadošā
pētniece prof. Baiba Jansone,
vadošais pētnieks prof. Jensu
Pānki (Jens Pahnke) un doktora
grada pretendente, pētniece Jo
lanta Upīte sadarbībā ar Latvijas
Organiskās sintēzes institūta
(OSI) ķīmiķiem pēta Alcheime
ra patoloģiskos stāvokļus, radot
risinājumu jaunu metožu uzla
bo
jumam. Baiba Jansone: “LU
Medicīnas fakultātes Farmako
loģijas katedras laboratorija darbojas neirozinātnes jomā. Mēs
piedalāmies vairākos nacionālas
nozīmes un starptautiskos zināt
niskos projektos, kas ir vērsti uz
neiroloģisko saslimšanu (piem.,
Alcheimera slimības) mechanismu izpēti un neirofarmako
loģijas pētījumiem. Ko nevar iz
pētīt klīnikas apstākļos, to mēs
pētām preklīnikā jeb laborato
rijas apstākļos.”
***
Santjago ceļš savieno
Valku un Valgu
2. augustā, Latvijas sv. Jēkaba
ceļa asociācija kopā ar ciemi
ņiem no Lietuvas Camino Litua
no un Igaunijas Eesti Jaakobitee,
kas ir Santjago ceļa veidotāji sa
vās valstīs, atklāja robežas pāre
jas punktu Valka/Valga ar simbolisku stabiņa ierakšanu Valkā
un keramikas simbola izvieto
šanu pie baznīcas sienas Valgā,
portālu Delfi informēja Latvijas
Sv. Jēkaba ceļa asociācijas valdes
locekle Sandra Rone.

(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)
No Valkas līdz Santjago de
Kompostela Spānijā ir 4600 km
gaŗš ceļš, kas mērojams aptuveni
sešu mēnešu laikā. Latvijas karti
šķērso 17 posmi, kuŗu kopējais
garums ir 320 km.Santjago ceļa
Zemgales posmi no Rīgas līdz
Žagarei ir pilnībā izveidoti, un
tos jau ik dienu mēro svētceļnieki
no Latvijas un kaimiņu zemēm.
Latvijas Sv. Jēkaba ceļa asociā
cijas dalībniece Zaiga Ābele,
kuŗa ir arī vairāku grāmatu au
tore par Santjago ceļu pasaulē,
atgādināja, ka 2. augustā tiek svi
nēta svētku diena – ja 1920. gadā
Valka tika sadalīta, tad pēc 100
gadiem sv. Jēkaba ceļš Valgu un
Valku atkal savieno.

Partizānu grupas “Kanadas
piecīši” bunkurs mežā pie Ren
das. 2020. gada vasara.
Grasmanis izrāda bunkura
vietu: “Te ir tā ieeja. Tur ir tā
grava, kur tecēja ūdens. Šeit
grūst iekšā. Tas bunkurs sākās
tur, kur tas nogruvums aiz plīts.
Te ir tā ieeja, ja gadījumā ir jābēg.
Tajā laikā bija koki pāri. Bija
nomaskēts. Te ceļš arī bija. Viņi
jau tos ķieģeļus, produktus un
šņabja kastes nenesa uz muguras. Viņi ar zirgu veda. Kaut kur
pie mājām aizveda, dabūja zirgu
un veda šurp. Pakavu mēs arī
atradām.” Bunkurs ir uzkalniņā
irdenā, smilšainā zemē izrakta
bedre ar tuneļveida ieeju.

***
Mežā pie Rendas atrasts
partizānu bunkurs
Mežā pie Rendas atrasts par
tizānu bunkurs, informē Nacio
nālās pretošanās kustības mū
zejā. Bunkurā vairākus gadus
dzīvoja mežabrāļu vienība “Ka
nadas piecīši”, kas tuvējā apkārt
nē bija pazīstami ar īpašu neie
cietību pret čekistiem. Tajā at***
rastas daudzas vēstures liecības,
Zemessargi un rezerves
kas tagad papildina mūzeja krā
kaŗavīri apgūst militārās
jumus. Pēc vairākiem nesekmī
pamatiemaņas
giem meklējumiem bunkuru uz
Sākot ar 3. augustu, mācību
gāja Nacionālās pretošanās kus poligonā “Meža Mackeviči” sā
tī
bas mūzeja pārstāvis Juris cies zemessargu militārās pamat
Grasmanis ar domubiedriem.
apmācības un rezerves kaŗavīra
kurss. Apmācībās piedalās vai
rāk nekā 100 zemessargi un re
zerves kaŗavīri. Apmācību kursā
zemessargi un rezerves karavīri
apgūst lauka kaujas iemaņas,
kaujas šaušanas pamatprinci
pus, gūst ieskatu topografijā, ie
rindas apmācībā, kā arī medi
cīnā, sakaru apmācībā un saisto
šajos normatīvajos aktos. Zemes
sargiem un rezerves kaŗavīriem
ir iespēja uzlabot fizisko sagata
votību un apgūt militāro iemaņu
Nacionālās pretošanās kustības pamatus. Mācību laikā pārvie
mūzeja pārstāvis Juris Gras tojas militārā technika, tiek iz
manis // Foto: Paula Dēvica
mantota mācību un kaujas
munīcija.
Grasmanis piekrita pa vēstures
***
takām izvest arī Latvijas Radio.
Ko Rīgai sola GKR un
Pa ceļam Grasmanis parāda vai
Oļegs Burovs?
rākas vietas, kuŗās Kanadas pie
Partija Gods kalpot Rīgai un
cīši savulaik uzdarbojušies. Le tās priekšgājēja LPP/LC Rīgas
ģendas klīst vēl šodien. “Te viņi domes valdošajā koalicijā bijusi
bija tai talkā. Kulšanas talkā. vairāk nekā 10 gadus. Galvaspil
Partizāni gāja palīgā visiem sa sētas ārkārtas vēlēšanās pirmo
viem atbalstītājiem,” zina stāstīt reizi startēs atsevišķi no partijas
mūzeja pārstāvis. Tātad partizāni Saskaņa.
jeb mežabrāļi bija cīnītāji, kas
cīnījās pret padomju okupāciju.
Viņi galvenokārt apmetās meža
bunkuros. Pirmās partizānu vie
nības izveidojās 1944. gada ru
denī Latgalē pēc Sarkanās armijas iebrukuma. Taču drīz šādas
vienības bija jau visā Latvijā.
Par mežabrāļu grupu “Kana
das piecīši”, kuŗi paši sevi dēvēja
arī par “Tanku briesmām”, Gras
manis uzzināja deviņdesmitajos
gados. Jau tad sācis bunkuru
meklēt, sākumā aptaujājot tuvu
GKR par prioritāti izvirzījusi
mā dzīvojošos. Vienīgā norāde visu lielo tiltu un maģistrālo ceļu
bija, ka bunkurs atrodas Veģ sakārtošanu. Partijas Rīgas mēra
upītes malā. Nesen bijis lietus, amata kandidāts Oļegs Burovs
zeme ir dubļaina un meža tech- (attēlā) solījis dažu gadu laikā
nikas izdangāta, tāpēc ceļš līdz atrisināt problēmu ar rindām uz
bunkuram līdzinās šķēršļu jos- bērnudārziem un novērst mākslī
lai. Tomēr tālu nav jāiet, un ātri 
gi sadārdzinātus rēķinus par
vien izdodas nonākt pie bunku- “Rīgas namu pārvaldnieka” no
ra.
drošinātajiem pakalpojumiem.

Partijas Rīgas mēra amata
kandidāts ir Oļegs Burovs. Kan
didātu saraksta augšgalā ir arī
ilggadējais Rīgas domnieks un
pats īslaicīgākais Rīgas mērs
Dainis Turlais, kuŗš šajā amatā
pavadīja tikai trīs nedēļas. Sa
rakstā ar trešo numuru startē
līdz šā gada martam 11 gadus
Rīgas izpilddirektora amatā strā
dājušais Juris Radzevičs, bet 4.
kārtas numurs ticis infektoloģei
Baibai Rozentālei, kuŗai pār
iešana uz GKR ir jau kārtējā
partijas maiņa. Uz GKR viņa
pārcēlās no partijas Saskaņa. Se
nāk jau bijusi Rīgas domniece,
esot Tautas partijas sastāvā, ag
rāk bijusi arī Latvijas Sociālde
mokratiskās strādnieku partijas
biedre. Piektais numurs uzticēts
Rīgas Michaila Čechova Krievu
teātŗa aktierim Jakovam Rafalso
nam. Partijas kandidātu lokā ir
desmit Rīgas skolu un ģimnaziju
direktori, kā arī bijušie sportisti – bijušais Latvijas izlases futbolists, tagad treneris Marians
Pachars, titulētais barjerskrējējs
tagad uzņēmējs Staņislavs Oli
jars.
*
Vislielākais atbalsts Rīgas do
mes ārkārtas vēlēšanās patlaban
ir “Attīstībai/Par!” un “Progresī
vajiem” (AP/PRO), kam seko
iepriekš līderpozicijās bijusī Sa
skaņa, vēsta Latvijas Televīzija
(LTV), atsaucoties uz sociolo
ģisko pētījumu centra SKDS
veikto aptauju.
***
Savstarpējos strīdos pazaudē
nākotnes redzējumu
Bijušie Rīgas domes valdošās
koalicijas partneri Saskaņa un
Gods kalpot Rīgai (GKR) savstar
pējos strīdos pazaudējuši nākot
nes redzējumu, intervijā teica
nacionālās apvienības Visu Lat
vijai!-Tēvzemei un brīvībai/
LNNK (VL-TB/LNNK) un Lat
vijas Reģionu apvienības (LRA)
Rīgas mēra amata pretendents
Einārs Cilinskis.
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
IZRAĒLA. 2. augustā Latvijas vēstniece Izraēlas Valstī Elita
Gavele atvadu vizītē apmeklēja Yad Vashem memoriālu un tikās ar
tā vadību. Sarunas laikā vēstniece pauda gandarījumu, ka visu četru
gadu laikā noritēja aktīva sadarbība starp Vēstniecību un memoriālo
mūzeju – gan kopīgu projektu organizēšanā, gan augstu Latvijas
amatpersonu vizīšu laikā.
***
Ziņas īsumā
• Satiksmes ministrs Tālis
Linkaits 28. jūlija LTV1 raidī
jumā Rīta Panorāma infromēja
par Latvijas Dzelzceļa attīstības
plāniem, projekta Rail Baltica
virzību un valsts iespējām atgūt
nacionālās aviosabiedrības air
Baltic pamatkapitālā ieguldītos
līdzekļus: “Katrā nozarē ir savi
flagmaņi, un airBaltic ir iespēja
par tādu būt.” Tālis Linkaits Mār
upē piedalījās pasta sūtīju
mu
pakalpojumu sniedzēja Omniva
Latvija jaunās sūtījumu šķiro
šanas līnijas atklāšanā.
• Noslēgumam tuvojas konstrukciju izbūves darbi Okupācijas mūzeja kompleksā, aģen
tūrai LETA pavēstīja VAS “Valsts
nekustamie īpašumi” (VNĪ) val
des priekšsēdis Renārs Griške
vičs. Viņš norādīja, ka vienlaikus
ar atjaunoto Okupācijas mūzeju
un tā Nākotnes namu top me
moriāls Padomju okupācijas
upuŗu piemiņai, kā arī tiks pil
nībā sakārtota un labiekārtota
Strēlnieku laukuma territorija.
• Valdība Latvijas Zinātnes pa
domes direktores amatā apstip
rinājusi Gitu Rēvaldi. Pēc izglī
tības ministres Ilgas Šuplinskas
ieskata, Rēvaldei ir bagātīga un
daudzveidīga administrātīvā un
zinātniskā darba pieredze Latvijā
un ārzemēs.
• Šajās dienās noslēdzas pie
teikšanās bakalaura studijām
vairumā Latvijas augstskolu, un
topošie studenti ar nepacietību
gaida rezultātus. Gan Rīgā, gan
reģionos esošajās izglītības iestā
dēs par studijām šogad būs jā
maksā tāpat kā iepriekš. Bez tam
augstskolas plāno ieviest dažā
dus mācību maksas atvieglo
jumus un atlaides.

***
Gatves deja iegūst IPRA
Golden World Awards
Lidostas “Rīga” pērnā gada au
gustā radītais veltījums Baltijas
ceļa 30. gadu piemiņai “Gatves
deja uz lidostas skrejceļa” uzva
rējis prestižajā Starptautiskās
Einārs Cilinskis // Foto: LETA Sabiedrisko attiecību asociācijas
(International Public Relations
Tas, viņaprāt, novedis pie si Assotiation, IPRA) nozares izci
tuācijas, ka nav sagatavoti jauni lības konkursā IPRA Golden
investīciju projekti. Polītiķis uz World Awards 2020.
skata, ka pie vainas projektu
savlaicīgā nesagatavošanā ir ne
saskaņas starp Saskaņu un Gods
kalpot Rīgai, kas noveda pie
nespējas pieņemt lēmumus un
domes atlaišanas. Viņš sacīja, ka
savstarpējos ķīviņos tika ietek
mēts kopējais darbs, dažādu
departamentu un komiteju va
dītāji mainījās vai katru otru
Lidostas projekti šo prestižo
nedēļu, bet vairāki profesionāli balvu saņem jau otro gadu pēc
cilvēki tika atlaisti. “Nu acīm kārtas – pērn augsto atzinību
redzot šajā visā darbā kaut kāds izpelnījās lidostas un radošās
nākotnes redzējums izpalika...” aģentūras TBWA\Latvija kop
teica Cilinskis. Līdz ar to, jau projekts “Lidostas “Rīga” simfo
najai Rīgas domei būs nepiecie nija”. “Gatves deja, ko uz lidostas
šams lemt par papildu līdzekļu skrejceļa izdejojām Baltijas ceļa
piešķiršanu projektu izstrādei.
trīsdesmitgades rītā, bija visa

lidostas darbinieku kopas, dejo
tāju, techniskā personāla sirdsdarbs. To sajuta ikviens no tūks
tošiem skatītāju, kas savos ekrā
nos vēroja, kā 100 Mārupes un
Babītes novada dejotāji zem triju
Baltijas valstu karogiem izdejo
vienu no skaistākajām mūsu na
cionālajām dejām,” saka lidostas
Rīga Komūnikācijas vienības va
dītāja Laura Kulakova. “Tās emo
cijas, ko guvām un devām ar šo
deju, nav zudušas vēl šodien.
Neaizmirstams ir Atmodas līde
ra Daiņa Īvāna dejas ievadvārdos
sacītais: “Baltijas ceļš bija nozī
mīgs pagrieziens, šis pagrieziens
notika mūsu sirdīs – mēs kļuvām
apņēmīgi, drosmīgi, mēs kļuvām
pašlepni. Un tieši tāpēc šodien
viss, kas ir Latvijā, pieder mums.
Mēs varam doties jebkuŗā pa
saules virzienā un virs mūsu galvas ir brīvas Baltijas debesis.”
***
Baltijas simbolistu izstādi
Viļņā apmeklējuši vairāk
nekā 1000 cilvēku
2018. gada aprīlī Orsē muzejā
Parīzē tika atklāta viena no pē
dējā laika un pēdējās simtgades
ievērojamākajām Latvijas un
Baltijas mākslas izstādēm. Tajā
bija skatāmi vairāk nekā 160
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
klasiķu darbi, kas tapuši 19. un
20. gadsimtu mijā. Pērn izstādi
varēja skatīt Tallinā, bet tagad
tā aizceļojusi uz Nacionālo
mākslas galeriju Viļņā. Nacio
nālās mākslas galerijas pārstāvji
atklāja, ka interesi par izstādi ne
mazina ne pandēmijas radītie
ierobežoju
mi, ne atvaļinājumu
laiks. Nākamajā dienā pēc atklā
šanas “Mežonīgās dvēseles” ap
meklēja aptuveni tūkstotis cilvē
ku. Nosaukumu “Mežonīgās dvē
seles” izstādei deva tās kurātors
Rudolfs Rapetī, kuŗš 20. gadsimta sākuma Baltijas mākslā saska
tīja talantīgus, bet lielajā Eiropas mākslas pasaulē neiekļautus
meistarus. Un tagad šo klasiķu
vairāk nekā 160 darbi ir skatāmi
Viļņā.
***
“Dzintars tuvplānā”.
Izstāde Liepājā

Katrs pirms miljoniem gadu
sastingušo sveķu gabaliņš ir uni
kāls, bet, kad pie tā apstrādes ķe
ras īsts meistars, dzintara skais
tums kļūst redzams visiem.
Izstāde “Dzintars tuvplānā” ap
skatāma Liepājas mūzeja filiālē.
Aplūkojamas ļoti skaistas rotas
lietas, kuŗas pilsētas meistari
radījuši pagājušā gadsimta otrajā
pusē
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Vai Krievija var sašķelties?
VĒROJUMI UN PĀRDOMAS

FRANKS
GORDONS
Krievijas “imperiskajos” tīmek
ļa portālos (un tādu tur nav ma
zums) tiek bieži atgādināti “paša
Putina” vārdi par liktenīgo “mī
nu ar laika degli”, ko 1922. gada
nogalē zem Krievijas pamatiem
licis Ļeņins, dibinādams Padom
ju Savienību kā struktūru, kas
sastāv no “savienotām republi
kām”, kuŗām kaut butaforiski, bet
formāli ir tiesības izstāties no
PSRS. Tas nu, atzina Putins, “at
riebjas”, kad 1991. gada beigās
Padomju Savienība sabruka: ANO
uzņēma savā sastāvā, piemēram,
veidojumus, kas tikai kā PSRS
“republikas” ieguva savus nosaukumus un administrātīvas robe
žas: piemēram, Kazachstāna, ku
ŗas ziemeļos un ziemeļaustrumos
vietējos turciskos lopkopjus jau

SALLIJA
BENFELDE
Covid-19 pandēmija, uz brīdi
it kā pierimusi, atkal turpina
savu ceļu. Dienā, kad rakstu šo
komentāru, pasaulē saslimuši
jau vairāk par 18 miljoniem cil
vēku un slimība laupījusi gandrīz 700 tūkstošu dzīvību. Lat
vijā situācija ir daudz mierīgāka – līdz šim saslimuši 1243 cil
vēki, un Covid-19 dēļ esam zau
dējuši 32 cilvēkus. Kā zināms, lai
saprastu, cik augsts ir saslimušo
skaits, to rēķina uz 100 tūksto
šiem cilvēku. Latvijā šis skaits ir
viens no mazākajiem Eiropā.
Protams, var diskutēt, vai mēs
laikus ieviesām ierobežojumus,
vai esam uzmanīgāki par dau
dziem citiem vai arī vīruss pār
vietojoties pamazām “nogurst”.
Manuprāt, šīs diskusijas var at
stāt ekspertu ziņā, bet labi re
dzams kas cits – proti, cilvēki no
gurst no pandēmijas radītā stresa un ierobežojumiem. Pasaules
Veselības organizācija (PVO) jau
brīdinājusi, ka Covid-19 pandē
mija būs ilga, un prognozējusi
“noguruma reakcijas risku” sais
tībā ar sociālo un ekonomisko
spiedienu, ko šajos apstākļos
pieredz pasaules valstu sabied
rība. PVO ārkārtējo situāciju ko
miteja apspriedē vienbalsīgi ir
pieņēmusi paziņojumu, kuŗā
teikts, ka PVO joprojām uzskata
globālo Covid-19 riska līmeni
par ļoti augstu un un aicinājusi
sniegt detālizētas un prāgmatis
kas vadlīnijas pandēmijas saval
dīšanai, “lai samazinātu noguruma reakcijas risku saistībā ar
sociālo un ekonomisko spie
dienu”.
Protams, jebkuŗā pasaules val
stī ir grūti risināmi vai pat ilg
stoši nerisināti jautājumi, un
vīruss ir kļuvis par sava veida
katālizātoru, ir kā uguns zem
pulvera mucas. Noguruši no
spriedzes, ko rada pandēmija ar

19. gadsimta vidū bija izstūmuši
krievu kazaki ar saviem priekš
posteņiem un staņicām. Arī pār
e
jās pēcpadomju jaunvalstis
Centrālāzijā savus nosaukumus
ieguva tikai PSRS izveidošanas
gaitā. Šo zemju tautas mita ca
riskās Krievijas guberņu ietvaros
kā “iedzimtie”.
Patlaban Krievijas Federācija
sastāv no 85 (!) t. s. federācijas sub
jektiem, un no tiem 22 ir nacio
nālas republikas statuss, tām ir savs
karogs, ģerbonis, un pēdējā laikā
gan šo veidojumu vadītajiem aiz
liegts saukt sevi par prezidentiem –
viņi ir tikai “galvas”. Prezidents ir
tikai Putins. Šajā raibajā mozaīkā
izceļas vie
nīgi Čečenija, kuŗas
“galva” Ramzans Kadirovs izcīnījis
sev tādas ka sultāna vai emīra piln-

varas, un tur saimnieko pēc sa
viem islamiskajiem uzskatiem. To
viņš panācis ar, piedodiet, sunisku
padevību Putinam un – Allacha
vārdā – ar zvērestu neizstāties no
viņa imperijas.
Tas gan: apzinoties šī raibā
konglomerāta potenciālo trauslumu, Putins – ārpus konstitūci
jas – jau 2000. gadā sadalījis Krie
vijas Federāciju astoņās virsvie
nībās – t. s. federālos novados
(okrug), kuŗus vada tieši no
Maskavas iecelti “pilnvarnieki”
(upolnomočennije), kuŗu uzdevums – nodrošināt milzu valsts
stabilitāti neatkarīgi no tās da
žādiem “etnosiem”… Tādu ir as
toņi – Centrālais (centrs – Mas
kava), Ziemeļrietumu (Pēterbur
ga), Dienvidu (Rostova pie Do

nas), Ziemeļkaukaza (centrs –
Pjatigorska – neliela pilsēta, kur
mīt galvenokārt krievi), Pievol
gas, Uralu, Sibirijas un Tālo
Austrumu (Vladivostoka).
Un tomēr “etnosu” nemiers
rūgst. Tatāri, piemēram, kādi iz
klaidus mīt visur Krievijā, skaļi
protestē pret pieminekļu celšanu atamanam Jermakam, kuŗš
16. gadsimtā pakļāva Maskavijai
Sibiriju ar tās tautām un ciltīm.
Viņi arī protestēja pret to, ka
Maskavā bija nolemts svinēt
11. jūliju, jo pirms 540 gadiem,
1480. gadā tur kādas neizšķir
tas kaujas rezultātā esot beidzies
300 gadus ilgais tatāru-mongoļu
jūgs. Kazaņa – Tatarstānas gal
vas
pilsēta – joprojām ir tatāru
nacionālisma “perēklis”.

Bet tagad pāriesim pie nemie
riem ļoti tālajā Habarovskā pie
Amūras, kuŗos piedalījās līdz 100
tūkstošiem demonstrantu: sāku
ma ļaudis protestēja pret ilgga
dējā populārā gubernātora Ser
geja Furgala apcietināšanu, bet
tagad – uzmanību! – demonstrantiem ir jauns sauklis “Mas
kava, ej prom no mūsu upes, no
mūsu izrakteņiem, no mūsu taigas! Prom!” Maskava ar visu
Putinu ir briesmīgi tālu ne tikai
kilometru ziņā, bet cik tuvu ir
augsti attīstītā Japāna, Dienvid
koreja, nemaz nerunājot par
Ķīnu tepat upes pretējā krastā...
Tātad uz jautājumu – vai Krie
vija var sašķelties – varbūt atbil
dēs drosmīgie – krievu “tālum
nieki”...

Par krizēm, kultūru un cilvēka dabu
tās ierobežojumiem un brīžam
traģisko notikumu attīstību, cil
vēki protestē gan pret ierobežo
jumiem, gan pret to, ka problē
mas, viņuprāt, netiek risinātas.
Protesti pret rasismu ASV ir pār
vērtušies grautiņos un vandālis
mā, tajos iesaistās aizvien vairāk
neapmierināto. Nupat demon
strā
cijās Vācijas galvaspilsētā
Berlīnē ievainoti 45 policisti –
pilsētā vienlaikus notika divas
dažādas demonstrācijas. Sestdien,
1. augustā, demonstrācijā pie
Brandenburgas vārtiem piedalī
jās kopumā aptuveni 20 000 cil
vēki – gan galēji kreisie, gan la
bējie, gan sazvērestības teoriju
piekritēji. Lielākā daļa protestē
tāju nevalkāja sejas maskas un
neievēroja prasības attiecībā uz
distancēšanos, un viņi skandēja
“Mēs esam otrais vilnis” un dē
vēja pandēmiju par “lielāko sa
zvērestības teoriju”. Citā demon
strācijā, kas pilsētas dienvid
daļā bija sarīkota ar antifa
šis
tiskiem lozungiem, protestētāji
meta policistiem ar akmeņiem,
spridzināja petardes un sabojāja
divas policijas automašīnas. Svēt
dien, 2. augustā, protestētāji Ber
līnē pulcējās atkal, bet mazākā
skaitā nekā dienu iepriekš. Pie
Brandenburgas vārtiem sanāca
daži simti cilvēku, un lielākai
daļai viņu bija maskās viņi un
ievēroja Vācijā noteikto pusotra
metra atstatumu cits no cita.
Dažādi protesti pret ierobe
žojumiem pēdējā mēneša laikā
notikuši arī vairākās citās Eiro
pas un pasaules valstīs. Kāpēc
cilvēki tik ļoti zaudē savaldīša
nos un brīžiem pārkāpj jebkuŗas
robežas? Saprotamas un pama
totas atbildes sniedz daudzi psī
chologi un sociologi. Te citāti un
atsauces uz kādā grāmatā rak
stīto: “Ļaužu masa, kas pēkšņi
rodas, kur nekā nebija, ir tikpat

mīklaina, cik universāla parā
dība. Cits citam var stāvēt līdzās
daži cilvēki – pieci, desmit vai
divpadsmit, ne vairāk. Nekas
nav izziņots, nekas netiek gaidīts.
Un pēkšņi cilvēku sanācis, ka
biezs. (..) Par šo spontānās masas
ekstrēmo formu šis tas ir jāpa
saka. (..) Tā neatzīst mājas, durvis un pilis; tai aizdomīgs viss,
kas no tās kaut kur ieslēdzas. (..)
Svarīgākais notikums, kas nori
sinās masā, ir izlādēšanās. Tas ir
brīdis, kad visi tai piederošie
zaudē atšķirības un jūtas vien
līdzīgi.” Grāmatas autors arī at
gādina, ka cilvēki vienmēr apzi
nās atšķirības starp viņiem, vien
alga, vai tā ir nauda, īpašums,
amats vai stāvoklis sabiedrībā.
Lielā masā, tai izlādējoties, šīs
atšķirības it kā pazūd, cilvēki
jūtas kā viens vesels, pat jūtas
laimīgi. Turklāt masai piemīt
grautkāre: “Vislabprātāk masa
grauj mājas priekšmetus. Bieši
vien runa ir par logu rūtīm,
spoguļiem, podiem, gleznām,
traukiem. (..) Taču būtu maldīgi
domāt, ka izšķirīgais ir grauša
nas vieglums. Ķērušies ir arī pie
cieta akmens skulptūrām un
nenomierinās tik ilgi, kamēr
tās nav sakropļotas līdz nepazī
šanai.”
Grāmata “Masa un vara”, kuŗu
citēju un kuŗa šķiet kā vakar
tapusi, ir sākta rakstīt 1939. gadā
un izdota 1960. gadā un divus
gadus vēlāk publicēta arī angļu
valodā. Tās autors Eliass Kaneti
ir saņēmis Nobela prēmiju lite
rātūrā un arī daudzas citas balvas – piemēram, F. Kafkas god
algu, Vīnes literāro prēmiju un
Vācijas kritiķu godalgu. Lasot šo
grāmatu, top skaidrs, ka cilvēka
daba pamatu pamatos nemainās.
Situāciju par labu var vērst val
dību reāli izdarīti darbi, un ag
resija neko daudz neatrisinās.

Cilvēkiem vienmēr ir bijusi
vajadzība arī pēc pozitīviem pār
dzīvojumiem, un tos var sniegt
un sniedz kultūra visplašākajās
tās izpausmēs. Jau esmu piemi
nējusi to, ka Latvijā, it sevišķi
vasarās, kultūras piedāvājums ir
gluži vai neaptverami plašs.
Festivāls Laivā aicina uz grupu Dagamba un Tautumeitas
koncertu pie Juglas ezera Brīv
dabas mūzeja territorijā – mūzi
ķi uz skatuves, kas uzbūvēta pus
salā, bet skatītāji laivās uz ezera.
Jūrmalas festivāls, koncertserija
Vasaras vakari Liepājas teātrī,
Valmieras teātra izrādes, kamer
mūzikas festivāls Satikšanās Saul
krastos un daudzas izstādes –
augusta sarīkojumu sarakstam
vajadzētu vismaz pāris laikrak
sta lapas.
Par spīti Covid-19, Eiropā nav
apstājusies Eiropas kultūras gal
vaspilsētas titula piešķiršana, kas
notiek konkursa kārtībā. Pirmā
reize, kad Latvijā notika sacen
sība par 2014. gada Eiropas kul
tūras galvaspilsētas titula pie
šķiršanu, bija 2012. gadā, un to
reiz sacentās Rīga, Liepāja un

Cēsis. Eiropas kultūras galvas
pilsētas statusu ieguva Rīga. Šo
gad interesi iesniegt pieteikumus
Eiropas kultūras galvaspilsētas
titula iegūšanai izrādījušas Lie
pāja, Cēsis un Jūrmala, bet tas
nenozīmē, ka nevar pieteikties
arī citas pilsētas. Svarīgi ir tas, ka
nolikums par Eiropas kultūras
galvaspilsētu ļoti skaidri nosa
ka – šo pasākumu programma
un to īstenojums nepieļauj po
lītisku iejaukšanos.
Nezinu, vai kultūra glābs pa
sauli, jo cilvēkiem ir daudz ik
dienišķu vajadzību, kuŗas tiek
aizstāvētas un par kuŗām nereti
nākas cīnīties ar “zobiem un
nagiem”, tomēr kultūra ir tā
dvēseles sala, kas neļauj nogrimt
tumsā.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Nozīmīgs atbalsts medicīnas studentiem

Vītolu fonds saņēmis Ainas Pamovskis 60 000 $ testamentāro novēlējumu
2019. gada 19. jūlijā, pārkāpusi
simtgades slieksni, Aina Jautrīte
Pamovskis devās Mūžībā. Bei
dzās skaists, labiem darbiem un
gaišām domām piepildīts dzīves
ceļš. Taču tagad šiem darbiem
mūžam būs turpinājums – Vī
tolu fonds ir saņēmis testamen
tāro novēlējumu 60 000 $, un tas
nozīmē, ka ne vienam vien maz
turīgam, centīgam un talantī
gam jaunietim, pateicoties Ainas
Jautrītes Pamovskis piemiņas
stipendijai, būs iespēja iegūt
augstāko izglītību.
Ir vietas, kuŗas neaizmirst, un
ir cilvēki, kuŗus neaizmirst... Ai
nas Jautrītes Pamovskis dzīvē
tāda vieta visu mūžu bijusi Lī
gatne – viņas bērnības zeme, ar
kuŗu saistījās vissaulainākās at
miņas. Tas bija pats gaišākais un
notikumiem bagātais laiks Ainas
mūžā – skaistās lauku mājas,
lauki un meži visapkārt, ziedošās
pļavas, kur Līgo vakarā jāņzāles
plūkt un vainadziņu vīt, rotaļas
un pirmie lauku darbiņi, jāšana
ar zirgiem un vēl, un vēl un vēl...
Tikai tādā vidē augot, visu savu
tuvo rūpes, gādību un mīlestību
saņemot, var izaugt un izveidoties personība – cilvēks, kuŗu

ikviens, kaut reizi mūžā saticis,
neaizmirst.
Ainas Jautrītes Pamovskis jau
nības uzvārds ir Zvaigzne. Viņa
ir dzimusi 1919. gada pašā skai
stākajā laikā – maijā, kad Līgat
nes pusē ievas uz ābeles krāšņi
ziedēja, vēlot mazajai meitenei
baltu un bagātu mūžu. Jaunība
gan tika pavadīta Rīgā, jo vecāki
rūpējās, lai Aina izaugtu un kļū
tu par vispusīgi attīstu perso
nību. Viņa ne tikai ieguva labu
izglītību Rīgas Franču licejā,
meitene papildus jau kopš ma
zotnes mācījās vācu valodu un
apmeklēja deju nodarbības –
Ainai pat ir bijusi iespēja dejot
uz operas skatuves. Taču allaž ar
nepacietību tika gaidīta vasara,
kad atkal bija iespēja atgriezties
sev tik mīļajās Līgatnes lauku
mājās.
Ainas māte bija ļoti progresīvi
domājoša un inteliģenta sieviete,
kas vēlēja savām trim meitām
apgūt vērtīgu profesiju. Vecākā
Ainas māsa bija izvēlējusies kļūt
par zobārsti un apprecējusi ār
stu. Šī profesija raisīja arī Ainas
interesi, tādēļ pēc vidusskolas
1938. gadā viņa uzsāka medi
cīnas studijas. 1943. gadā Aina

pabeidza Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultāti un kļuva par
ārsti. Par viņas pirmo darba vie
tu kļuva Tukuma pilsēta. Tomēr,
tuvojoties krievu kaŗaspēkam
un baidoties no izsūtījuma, ģi
mene nolēma doties trimdā, no
kļūstot Vācijā, Ingolštatē, kur
Aina sāka strādāt par ārsti. Jā
piebilst, ka savā ilgajā darba
mūžā viņa ir apguvusi trīs spe
ciālitātes – LOR, dzemdniecību
un ginekoloģiju un arī psīchi
atriju.

un nodibināja ģimeni 1973. gadā
tur, tālumā – Amerikā, Orego
nas pavalstī. Ģimene iegādājās
māju Vilsvilvillā un kopā laimīgi
nodzīvoja 33 gadus. 1981. gadā
Aina Pamovskis devās pensijā,
un tieši tad atklājās vēl viens
viņas talants – prasme redzēto
un izjusto attēlot gleznās.
Gan Aina, gan Voldemārs
savu darba mūžu veltījuši medi
cīnai. Aina Pamovskis bija medi
cīnas doktore, un vēlme palīdzēt
cilvēkiem, atvieglot ciešanas un
sniegt cerību allaž ir bijusi ne
atņemama viņu dzīves daļa,
tāpēc 2007. gadā Ainas kundze
dibināja vīra Voldemāra Pamov
ska piemiņas stipendiju, jaunie
tim, kuŗš izvēlējies viscildenāko
profesiju – medicīnu. Ar Ainas
Pamovskis testamentāro novē
lējumu atbalsts studentiem tur
pināsies. Paldies testamentārā
novēlējuma izpildītājam John
(Jānim) Zommeram par iegul
dīto darbu tā kārtošanā!

Latvijas teātŗu rosība
uz jaunās sezonas sliekšņa

GUNDEGA
SAULĪTE
Pēc pandēmijas laika karan
tīnas lieguma darbīgam posmam mostas Latvijas teātŗi. Jau
rakstījām (skat. Nr. 28) par jau
niem iestudējumiem Dailes
teātrī. Tagad, mazinoties valsts
mērogā izteiktām prasībām par
skatītāju savstarpēju distancēša
nos, cita pēc citas skatītājus aicina jaunas pirmizrādes. Teātŗu
direkcijas nopietni plāno savas
radošās un financiālās iespējas
skatītājiem atdot neparedzētās
situācijas radīto parādu – tiek
piedāvāts pavasara pusē nopirk
tās, bet neizmantotās biļetes ap
mainīt pret citām, lai varētu no
skatīties vēlamās izrādes. Kamēr
Liepājas teātris, apliecinot savu
strādātgribu, rīko brīvdabas kon
certus laukumā pie teātŗa, Val
mierā, kaut pieticīgākos apmēros
kā citkārt, notiek Vasaras teātŗa
festivāls (arī galvenokārt brīvda
bā) un tiek mainītas biļetes uz
iepriekšējos mēnešos nenospēlē
tām izrādēm visās trīs zālēs pret
nākotnē noderīgām. Latvijas Na
cionālā opera un balets augustā
uzsākusi pārdoto biļešu apmaiņu
pret iespēju apmeklēt teātri ru
dens mēnešos. Vārdu sakot, epi
demioloģiskā situācija mūsu valstī
šobrīd raisa teātŗa ļaužu cerības,
visdrīzākā laikā atgriezties
normālā darba režīmā un satikties ar skatītājiem.
Arī Nacionālais teātris saviem
cienītājiem piedāvā iespēju mazo
zāļu izrādes, ievērojot zināmu
distanci, noskatīties Lielajā zālē,
līdzīgi rīkojas arī M. Čehova
Rīgas krievu teātris. Taču nu jau

Aina Jautrīte Pamovskis

Kad 1947. gadā Pakistāna ie
guva neatkarību, ģimenei tika
piedāvāta iespēja doties turp
strā
dāt. Šo piedāvājumu viņi
pie
ņēma un 1949. gadā caur
Romu ar lidmašīnu devās uz Pa
kistānu. Aina strādāja par mili
tāro ārsti un ieguva kapteiņa
pakāpi. 1955. gada 29. jūlijā viņa
apprecēja angli Džordžu Viljamu
Holtu. Jaunā ģimene daudz ceļo
ja un devās arī uz Lielbritaniju,
bet 1961. gadā ieradās ASV, lai
satiktu Ainas ģimeni. Viņi pār
cēlās uz Bolivāru, Tennu, kur
Aina strādāja valsts psichiatris
kajā slimnīcā, pēc tam uz Ken
tuki, tad atpakaļ uz Tenesiju.
1964. gadā Aina dabūja darbu
Oregonā, un pāris pārcēlās uz
ziemeļrietumiem, taču 1971. gadā
viņas dzīvesbiedrs devās Mūžībā.
Pārvarēt zaudējuma sāpes pa
līdzēja Ainas nerimstošā griba
darboties un prasme priecāties
par dzīvi. Palmspringsā viņa ie
pazinās ar Voldemāru Pamovski,
kurš strādāja par fizioterapeitu.
Kā vēlāk izrādījās, viņi, iespē
jams, bija tikušies jau agrāk, jo
Voldemārs laikā, kad Aina mā
cījās Rīgā, bija dzīvojis pavisam
netālu – blakus ielā. Abi satikās

ir piedzīvota arī pirmā Nacionālā
teātŗa pirmizrāde – Māras Zālī
tes lugas “Margarēta” iestudē
jums Jaunajā zālē režsora Reiņa
Suhanova interpretācijā.
“Margarēta” ir luga ar savu likteni: tā sarakstīta 1998. gadā,

kot, lugas problemātikas aktua
litāte un skatītāju atsaucība nav
apstrīdama, taču šīs kva
li
tātes
nepieder tikai pagātnei. Jaunais
iestudējums Nacionālajā teātrī
apliecina Māras Zālītes drama
tiķes vērienu un asredzību, viņas

Margarētas lomā Daiga Kažociņa // Foto: Margarita Germane
2000. gadā publicēta un piedzī
vojusi pirmuzvedumu Rīgas
Jaunajā teātrī. Luga spēlēta arī
Latvijas amatieŗteātŗos un iestu
dēta arī Lietuvā, Paņevežas te
ātrī, kur vēl joprojām pa laikam
tiekot spēlēta. Drāmatiskais teksts,
kas sarakstīts saistītā valodā, tul
kots vairākās valodās. Vārdu sa

talantu par aktuālām problē
mām runāt filozofiskā ievirzē,
tēlu psīcholoģiju un notikumu
pagriezienus pakļaujot drama
tiskā darba idejai.
“Margarētā” autore atsaucas uz
Gētes “Fausta” tēliem un sižetu,
tomēr lugas mērķis ir filozofisks
disputs par morālām vērtībām

uz divu gadu simtu un divu gadu tūkstoša sliekšņa. Māras
Zālītes lugas galvenā varone ir
Fausta pavestā Grietiņa – Mar
garēta, kas divdesmit piecus
gadus bez tiesas pavadījusi cie
tumā, nu pie viņas ierodas jauns
Advokāts, kas par jaunu grib
izpētīt noziegumu apstākļus.
Tiek pārcilāti notikumi, ko labi
zina tie, kas lasījuši “Faustu” –
Margarētai pārmet mātes un
sava jaundzimušā bērna slepka
vību, tāpat brāļa Valentīna nāvi.
Skaidrojot notikumu apstākļus,
atklājas apsūdzētās argumentā
cija un ne vairs meitenes, bet
dzīves rūdītas sievietes attieksme
un emociju pasaule, kuŗā vēl
dzīvas reiz piedzīvotās mīlestības jūtas. Advokāta izprašņāšana un secinājumi ir stipri racio
nāli, sausi lietišķi, bet steiga pa
nākt lietas iztiesāšanu pamatota
ar traukšanos prom jaunas karjeras izaicinājumos. Tomēr arī
viņam jāpiedzīvo līdzjūtība un
atskārsme, ka tieši viņš, Advo
kāts, pilnīgi iespējams, ir Mar
garētas un Fausta izdzīvojušais
dēls.
Teksts ir ne vien psīcholoģiski
precīzs, bet arī daudznozīmīgs,
autore vietām iesaistījusi arī Rai
ņa tulkotā “Fausta” fragmentus,
apjaušamas gan divu laikmetu
pretrunas, gan doma par garīgo
mantojumu, ko saņem (vai ne
saņem) katra nākamā paaudze
no iepriekšējās. Tad vēl mistikas
klātbūtne – kā mūžīgs neizskaid
rojams, bet neapgāžams spēks.
Vārdu sakot, – Māras Zālītes

grodi savītais darbs raisījis mūs
dienu teātŗa interesi, un režisora
Reiņa Suhanova iecerē piedzī
vojis jaunu versiju. To spēlē divās
zālēs vienlaikus. Atbilstoši di
stancēšanās noteikumiem, publika tiek sadalīta divās daļās;
viena vēro Margarētu viņas cie
tuma kamerā un viņas iztaujā
tāju redz ekrānā, jo Advokāts
sievieti nopratina, kā tagad
pieņemts teikt – attālināti. Un
otra skatītāju daļa vēro aktieri,
kuŗš tēlo Advokātu, bet Marga
rētas atbildes skata ekrānā. Starp
brīdī abas šīs grupas apmainās
vietām, lai neviena daļa nejustos
zaudētāji.
Margarētu spēlē Daiga Kažo
ciņa, viņa izveidojusi vērienīgu
tēlu, kas apveltīts ar asu domu
un bagātu iekšējo pasauli. Advo
kāta domas risina Kaspars Ani
ņš, bet spēlē piedalās vēl kāds.
Tas lugā tiek saukts par Cietuma
kalpotāju, un Kārļa Reijera at
veidā ir visu laiku klātesošs no
slēpumains tēls, kas arī no mūs
dienu Advokāta grib panākt
kāda mīklaina līguma parakstī
šanu. Ak, mūžīgais, visur esošais
atgādinājums par Mefistofeļa
varu!
Jaunais iestudējums ir laik
metīgs gan ar mūsdienu techno
loģiju pielietojumu, gan ar jau
nākās paaudzes mākslinieku as
redzīgo skatu uz problēmām,
kas rosina līdz ar lugas varoņiem
meklēt atbildes uz daudziem
nopietniem jautājumiem. Nu
kaut vai par sirdsapziņu, grēku,
par mīlestību un piedošanu.
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Diasporas portrets: vēsture un skaitļi

SALLIJA BENFELDE
DMPC iepazīstināja ar diviem
pētījumiem: Diasporas satīkloša
na: iesaistīšanās prakse un sadar
bības iespējas (Inta Mieriņa, Rasa
Jansone) un Diasporas apjoma
novērtējums (Michails Hazans).
Šajā rakstā vairāk par pētījumu
Diasporas apjoma novērtējums, jo
tas dod ieskatu gan vēsturē, gan
dažkārt pretrunīgajos skaitļos,
gan skaidrojumu, kāpēc tā notiek
un cik liela ir Latvijas diaspora.
Kā veidojās diaspora?
Laika gaitā Latvijas oficiālajos
informācijas avotos un medijos
bieži ir izskanējuši ļoti atšķirīgi
novērtējumi par to, cik iedzīvo
tāju ir aizbraukuši no Latvijas un
cik – atgriezušies Latvijā. Tādēļ
2019. gadā ar Ārlietu ministrijas
atbalstu ekonomista, Latvijas Uni
versitātes profesora, Diasporas un
migrācijas pētījumu centra vado
šā pētnieka un Eiropas izglītības
ekonomikas eksperta Michaila
Hazana vadībā veikts pētījums,
kuŗā sniegts līdz šim precīzākais
iespējamais diasporas apjoma un
remigrantu skaita Latvijā novēr
tējums. Atšķirībā no iepriekšē
jiem pētījumiem, šajā ir arī vēstu
risks atskats par to, kā veidojusies
Latvijas diaspora, turklāt veikts
ne vien jaunās, bet arī t.sk. “vecās
diasporas”, kam bieži vien nav
Latvijas valstspiederības, apjoma
izvērtējums.
Veidojot diasporas polītiku, ir
ļoti svarīgi zināt, cik un kādi cil
vēki dzīvo diasporā, tomēr tas
dažādu iemeslu dēļ nav tik vien
kārši, kā varētu likties pirmajā
brīdī. M. Hazans raksta, ka grū
tības sākas jau ar diasporas defi
nīciju, kas atsaucas uz tādu datos
dažreiz grūti identificējamu lietu
kā - saikne ar Latviju. Kā zināms,
ārzemēs dzīvo: 1) Latvijas valsts
piederīgie – gan Latvijas pilsoņi,
no kuŗiem daļai ir dubultpilso
nība, un arī nepilsoņi. 2) Tāpat
arī ārzemēs dzīvo bijušie Latvijas
pavalstnieki, kuŗi pieņēmuši citas
valsts pilsonību, bet viņiem vairs
nav Latvijas pilsonības. 3) Ir cil
vēki, kuŗi dzimuši Latvijā, bet
dzīvo ārzemēs. Varētu domāt, ka
tie ir tie paši cilvēki, kuŗi minēti
vienā no pirmajām grupām, bet
tā gluži nav, tie nav vieni un tie
paši. 4) Visbeidzot ir ārzemēs dzī
vojošo esošo vai bijušo valstspie
derīgo vai Latvijā dzimušo pēcteči – arī visi tie, kas uzskata sevi
par latviešiem vai cilvēkiem ar
latviešu saknēm vai Latvijas izcel
smi. Jāpiebilst, ka pētījuma no
vērtējums attiecas uz visām mi
nētajām cilvēku grupām.
Kā zināms, Latvijas diaspora
pasaulē veidojās viļņveidīgi, sākot
no 19. gadsimta beigām. Pētījumā
tiek paskaidrots, ka pēc neatka
rības atjaunošanas aizbraukušie
Latvijas emigranti un viņu pēcteči
veido t.s. “jauno diasporu”. Tās
pārstāvjiem lielākoties ir vai nu
tikai LR pilsonība vai (tās vietā vai
papildus tai) relātīvi nesen iegūta
mītnes zemes pilsonība. Savukārt
trimdas latvieši un viņu pēcteči
veido t.s. “veco diasporu”; viņiem,

Latvijas Universitātes migrācijas pētnieki šogad jūlija sākumā sabiedrību
iepazīstināja ar Diasporas un migrācijas pētījumu centra (DMPC)
pagājušajā gadā veiktajiem pētījumiem
lielākoties, šobrīd ir vai nu du
bultpilsonība vai tikai mītnes ze
mes pilsonība, turklāt mītnes ze
mes pilsonība iegūta vai nu kopš
dzimšanas vai ļoti sen, laikā par
kuŗu statistika nav pieejama. Pie
vecās diasporas pieder, protams,
arī pirmskaŗa Latvijas diasporas
pārstāvji un to pēcteči.
Skarbā vēsture
“Pēdējā gadsimta laikā Latvija
ir piedzīvojusi daudzus emigrā
cijas un imigrācijas viļņus. 19. un
20. gadsimta mijā, kad Latvija vēl
bija Krievijas impērijas daļa, imi
grāciju galvenokārt veicināja Lat
vijas pilsētu izaugsme un strauja
attīstība, kuŗas rezultātā Latvija
kļuva par pievilcīgu ekonomisko
migrantu galamērķi. 1880. gados,
kā arī 20. gs. sākumā Latvijā ie
brauca ievērojams skaits ebreju
no Krievijas, Ukrainas, Baltkrie
vijas un Polijas; daļa no tiem bija
bēgļi no pieaugošā antisemītis
ma un pogromiem reģionos, no
kuŗiem viņi ieradās, citi – ekonomiskie migranti un vēl citi – gan
bēgļi, gan ekonomiskie migranti.
Jebkuŗā gadījumā ekonomiska
rakstura iespējām bija svarīga lo
ma, nosakot šo migrantu izvēli
par labu Latvijai. Tajā pašā laikā
ievērojams skaits latviešu (īpaši
zemnieki) aizbrauca no Latvijas
territorijas (šis process sākas jau
19. gs. vidū). 1913. gadā latviešu
diasporas apjoms bija sasniedzis
220 000, tai skaitā 45 000 Rietu
mos (galvenokārt Amerikas Sa
vienotajās Valstīs) – viņu vidū bija
gandrīz 8 000 polītisko bēgļu un
izsūtīto pēc 1905. gada revolūcijas
Latvijā,” rakstīts minētājā pētījumā.
Pētījums ieskicē arī migrāciju
un emigrāciju pagājušā gadsimta
sākumā un abu kaŗu skarbo
bilanci: “Tomēr migrācijas bilance
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā
bija ievērojami pozitīva. Tā starp
1900. un 1913. gadu Latvijas ie
dzīvotāju skaits migrācijas rezul
tātā pieaudzis par 264 000 cilvēku
jeb par 13% no iedzīvotāju skaita
1900. gadā Latvija piedzīvoja lie
lāko iedzīvotāju zaudējumu Pir
mā pasaules kaŗa laikā. Apmēram
miljons Latvijas iedzīvotāju pār
cēlās uz citām territorijām (gal
venokārt Krieviju) kā bēgļi, pār
vietotās personas, evakuētie vai
pēc mobilizācijas bruņotajos spē
kos. Piecos gados Latvija zaudēja
37 procentus iedzīvotāju. Apmē
ram puse no viņiem nomira ārpus Latvijas, citi apmetās Padom
ju Krievijā, Igaunijā, Lietuvā un
Vācijā. Pēc kaŗa atgriezās mazāk
nekā viena trešdaļa emigrantu.
Desmit gadu laikā pēc Latvijas
valsts izveides 1918. gadā Latvijā
atgriezās apmēram 300 000 cil
vēku (lielākā daļa no tiem 1919. –
1921. gadā). Tajā pašā laikā vairāk
nekā 10 000 pārcēlās uz Padomju
Krieviju vai tika izraidīti no Lat
vijas par iesaistīšanos “pretvalstis
kā darbībā”, bet apmēram 15 000
pārcēlās uz Latviju, bēgot no pa
domju režīma. Vēlākajos neatka
rīgās Latvijas gados emigrācijas
līmenis bija zems, jo zemes refor-

ma un labie ekonomiskie apstākļi
lielā mērā mazināja motivāciju
emigrēt. Neskatoties uz to, īpašu
iemeslu dēļ apmēram 5000 cil
vēku pārcēlās uz ASV, 2700 – uz
Brazīliju un 4500 – uz Palestīnu.”
Padomju okupācija, pēc tam
Hitlera iebrukums, tad otrreizējā
Latvijas okupācija zem atbrīvo
šanas lozunga Latviju pagalam
iztukšoja: “Hitlera valdības uz
sāktās “repatriācijas” programmas ietvaros 1939. – 1940. gadā
uz Vāciju devās 51 000 vācbaltie
šu (daudzi nemaz nebija vācu
izcelsmes, tikai runāja vāciski).
Vēl 10 500 vācbaltiešu sekoja
1941. gada ziemā pēc Latvijas
oku
pācijas un piespiedu inkor

1948. gadā). Pirmkārt, tajā notika bēgļu un militārā personāla
masveida atgriešanās, kā arī migrantu pieplūdums no citām Pa
domju Savienības daļām. Trīs gadu
laikā Latvijas iedzīvotāju skaits
pieauga par vairāk nekā 323 000
jeb 21 procentu. Atgriešanās mig
rācija un imigrācija turpinājās
1949. – 1950. gadā, bet to daļēji
kompensēja Padomju režīma
īste
notā lielākā piespiedu kārtā
veiktā 42 125 cilvēku (2,2 procenti
iedzīvotāju) deportācija uz PSRS
Sibiriju vai Tālajiem Austrumiem.
Tomēr vēlāk (galvenokārt 1956. –
1957. gadā) apmēram 80 procenti
izsūtīto atgriezās Latvijā. Padomju režīma laikā no 1951. līdz 1990.

emigrācija ir krietni lielāka par
kopējo, jo ārvalstnieku iebrauc
vairāk nekā aizbrauc. Savukārt
medijos un daudzos pētījumos
visbiežāk tiek izmantotā kopējā
(nevis LR valstspiederīgo) neto
emigrācija. Ja šī statistika tiek iz
mantota diasporas apjoma novēr
tēšanai, tad visi no Latvijas iz
braukušie ārvalstnieki tiek nepa
matoti pieskaitīti Latvijas diasporai. Gadās arī tā, ka Latvijas pilsonis, kuŗš aizbrauc no Latvijas, pēc
gada atgriežas, bet vēl pēc gada
atkal aizbrauc, var plūsmu sta
tistikā parādīties kā divi migrācijas rezultātā “zaudēti” LR pilsoņi.
Nepareizus datus rada arī tas, ka
medijos mēdz publicēt datus par
aizbraukušo cilvēku skaitu kon
krētajā gadā, bet citkārt vienkārši
tiek saskaitīta summa par šiem
gadiem, un rodas diezgan fantastiski skaitļi, jo viens un tas pats
cilvēks nereti tādā veidā tiek
“saskaitīts” vairā
kas reizes, ja ir
gan aizbraucis, gan atgriezies un
atkal aizbraucis. Tāpēc nereti
sanāk, ka Latvijā iedzīvotāju ir
vairāk vai mazāk nekā reālitātē
Runājot par t.s. “vecās diasporas” apjoma novērtējumu, sva
rīgs fakts ir tas, ka lielai daļai no
viņiem nav Latvijas pilsonības
vai arī ir dubultpilsonība. Situā
cijā, ja indivīdam nav Latvijas
pilsonības, ārvalstu statistikā, kas
tipiski apkopo informāciju par
imigrantiem, balstoties uz viņu
valstspiederību, šie cilvēki nevar
tikt identificēti kā Latvijas diasporas pārstāvji. Individi, kam ir
gadam Latvija turpināja piedzī
- dubultpilsonība, oficiālajā statis
vot lielu migrantu pieplūdumu no tikā gandrīz vienmēr tiek atspo
citām Padomju Savienības vie guļoti kā tās konkrētās valsts
tām.
iedzīvotāji, kuŗā viņi tobrīd dzīvo.
Rezultātā etnisko latviešu īpat
svars 1989. gadā samazinājās līdz
Cik liela šobrīd ir Latvijas
52 procentiem.
diaspora?
Pēckrizes gados emigrācijas
Pretrunīgie skaitļi
intensitāte ir palēninājusies, bet
Pēc pilsonības un migrācijas emigrācijas līmenis joprojām sa
lietu pārvaldes (PLMP) datiem, glabājas virs pirmskrizes līmeņa.
2020. gada sākumā ārvalstīs dzī 21. gadsimta pirmajos 20 gados
voja 203 960 Latvijas pilsoņu un (2000-2019) Latvijas valstspiede
nepilsoņu. Savukārt pēc Ārlietu rīgo neto zaudējumi migrācijas
ministrijas aplēses, ārpus Latvijas rezultātā sastādīja 13,2% no iedzī
dažādās mītnes zemēs pasaulē votāju skaita 2000. gada sākumā .
dzīvo, mācās un strādā vairāk
Profesors Michails Hazans, pēc
nekā 370 000 Latvijas diasporas pētījuma prezentācijas atbildot uz
pārstāvju, bet tie ir aptuveni dati, šo jautājumu, sacīja, ka ārzemēs
kas tika iegūti 2013. gadā, apko- dzīvo aptuveni pusmiljons esošo
pojot Latvijas pārstāvniecību ap vai bijušo Latvijas valstspiederīgo
lēses un iedzīvotāju reģistra in un viņu pēcteču, kā arī Latvijā
formāciju.
dzimušu cilvēku.
Kāpēc tik lielas atšķirības daJāpiebilst, ka Latvijas Ārlietu
tos? Neiedziļinoties sareģītos se ministrija atzīst – diasporas ap
cinājumos, var teikt, ka ne vien joms ir diasporas polītikas pa
mēr tiek konkrētizēts, vai tiek matā, taču dažādu apstākļu dēļ
domāta visa diaspora, vai kāda tās tas nav viegli novērtējams.
daļa – piemēram, tikai jaunā dia
spora, gan problēmas ir ar iz
mantotiem, ne vienmēr atbilsto
šiem datu avotiem, gan ar datu Šī publikācija sagatavota ar Mediju
interpretāciju. Statistikā un pētī atbalsta fonda financiālu atbalstu no
jumos svarīga ir nevis kopējās Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
migrācijas, bet gan Latvijas valsts publikācijas saturu at
bild biedrība
piederīgo migrācijas statistika, “Laiks-BL”
konkrēti – Latvijas valstspiede
rīgo neto emigrācija (aizbraucēju no Latvijas un iebraucēju Lat
vijā skaita starpība). Pēdējos ga
dos Latvijas valstspiederīgo neto

“Pēc pilsonības un migrācijas lietu pār
valdes (PLMP) datiem, 2020. gada sāku
mā ārvalstīs dzīvoja 203 960 Latvijas pil
soņu un nepilsoņu. Savukārt pēc Ārlietu
ministrijas aplēses, ārpus Latvijas dažādās
mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un
strādā vairāk nekā 370 000 Latvijas dia
sporas pārstāvju, bet tie ir aptuveni dati,
kas tika iegūti 2013. gadā, apkopojot Lat
vijas pārstāvniecību aplēses un iedzīvo
tāju reģistra informāciju.”
porācijas Padomju Sociālistisko
Republiku Savienībā (PSRS).
1941. gada 14. jūnijā Padomju
režīms deportēja 15 424 Latvijas
iedzīvotājus (0,8 procentus iedzī
votāju), no kuŗiem aptuveni 40
procenti nomira nometnēs vai
trimdā. Baidoties no draudošās
nacistu okupācijas, 1941. gada
vasarā apmēram 53 000 cilvēku
aizbēga no Latvijas uz citiem
PSRS reģioniem.
Kopumā 1939. – 1941. gadā Lat
vija zaudēja apmēram 6,6 pro

centus iedzīvotāju, kuŗi pameta
Latviju kā repatriētie, izsūtītie un
bēgļi.
Papildu 242 000 cilvēku (13,4
procenti iedzīvotāju) tika zaudēti
dažādu veidu piespiedu migrā
cijas dēļ no 1942. līdz 1945. ga
dam, ieskaitot tos, kas mobilizēti
nacistu vai sarkanajā/Padomju
armijā, un bēgļus, kas bēga no
Padomju režīma. Lielākā daļa
bēgļu, kā arī daļa no bijušajiem
vācu armijas kaŗavīriem nonāca
pārvietoto personu nometnēs,
bet 1947. gadā pēc šo nometņu
likvidācijas pārcēlās tālāk uz valstīm, kuŗas bija gatavas viņus
uz
ņemt – galvenokārt uz ASV
(45 000), Austrāliju un Kanadu (katrā 20 000), Lielbritaniju
(17 000), Vāciju (15 000) un citām
valstīm, sākot latviešu pēckaŗa
diasporu.”
Jāpiebilst, ka desmit gadus pēc
Padomju otrreizējās okupācijas
Lat
vija piedzīvoja savu lielāko
imigrācijas vilni (īpaši 1946. –
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Kāpēc Dr. Uģis Gruntmanis
dodas atpakaļ uz Ameriku?

LIGITA KOVTUNA
Vai tas tiesa, ka esat pieņēmis
lēmumu tomēr atgriezties Ame
rikā pēc tam, kad bijāt nolēmis – un atgriezies! – Latvijā
pēc gandrīz 23 gadus ilga darba
un dzīves perioda ASV?
Jā, tā ir. Esmu noslēdzis līgumu
ar Dartmouth universitāti, Ņū
hempšīras štatā, pie Bostonas,
kas ir viena no astoņām Ivy līgas
jeb prestižākajām un vecākajām
ASV universitātēm. Tur man pie
dāvā profesora darbu. Latvijā
diemžēl man visas durvis tika
aizslēgtas. Konkursā uz padomes
locekļa vietu Paula Stradiņa uni
versitātes slimnīcā mani uzvarēja
kollēga no Lietuvas, par kuŗa re
putāciju Lietuvas prezidents un
pētnieciskie žurnālisti pauduši
bažas (viens no noteikumiem
bija – nepieciešama nevainojama
reputācija.)
Konkursā uz valdes vadītāja
vietu mani uzvarēja bijušais Ve
selības ministrijas valsts sekre
tārs, kuŗš daudzus gadus bijis
atbildīgs par universitātes slim
nīcām, bet nekādi uzlabojumi
diemžēl netika panākti. Tad
Paula Stradiņa slimnīcas endo
krinologi parakstīja vēstuli, kas
prasīja rīkot konkursu uz Stra
diņa slimnīcas Endokrinoloģijas
centra vadītāja posteni (tas četrus
gadus bija atvērts) un rekomen
dēja mani šim postenim, bet tad
izrādījās, ka jaunieceltais slim
nīcas valdes vadītājs šo posteni
pēkšni slēdzis... Manas kvalifi
kācijas arī bijušas nepietiekamas
Latvijas universitātes un Rīgas
Stradiņa universitātes profesora
amatiem. Tad nācās izvēlēties –
vai nu strādāt privātpraksē, vai
tomēr rast iespēju turpināt darbu
jomā, kur savu līdzšinējo profe
sionālo mūžu esmu pavadījis,
proti, akadēmiskā vidē, kur darbojos gan kā praktizējošs ārsts,
gan iesaistījies zinātniskos pētī
jumos, darbā ar jaunajiem spe
ciālistiem, ar sarežģītiem medicī
niskajiem gadījumiem. Mana
kļūda bija tā, ka atgriezos, pirms
biju noskaidrojis, vai man Latvijā būs piemērots darbs un vai
vispār būs. No kļūdām, kā zi
nāms, mācās, un mana atgrie
šanās Amerikā nebūt nenozīmē,
ka neturpināšu iesaistīties, vēl
vairāk – aktīvi līdzdarboties, lai
savu iespēju robežās lietas vērstu
uz labu.
Īstenībā jau visu šo laiku esat
to darījis, arī būdams profesors
Amerikā, esat sekojis līdzi no
risēm Latvijas medicīnas aprū
pes sistēmā un plaši paudis
savu viedokli, ne vienmēr ļoti
diplomātiski un saudzīgi. Sa
pratu, ka uz Latviju atgriezāties
ar cerību, ka, neskatoties uz to,
jūsu pieredzi izmantos. Vai
savu mērķu īstenošanas labad
griezāties arī pie “polītiskajiem
spēkiem”?
“Polītiskie spēki” ir mani uz
runājuši, aicinot uz iesaistīšanos.
Tuvojoties vēlēšanām, saņēmu
piedāvājumu “startēt” uz Saei
mu, uz Rīgas domi, uz Eiropar-
lamentu. Taču es nejūtos spējīgs
vadīt, teiksim, tādu sarežģītu me
chanismu kā Rīgas dome! Tur
jābūt cita veida izcilām zināša
nām un pieredzei. Pamats manai

2020. gada 8. augusts – 14. augusts

izvēlei atgriezties Latvijā bija vē
lēšanās likt lietā savas zināšanas
profesionālajā jomā, arī padarīt
augstākās medicīniskās izglītī
bas sistēmu caurspīdīgāku, kon
kursus atvērtākus, samazināt lai
ku vadošos amatos no 20-30 uz
desmit gadiem, lai sistēma būtu
vairāk atvērta jaunām idejām,
kas nav iespējams, vadot katedru
vai klīniku 20-30 gadus. Jaunie
ārsti ar pozitīvām ambīcijām ne
redz izaugsmes iespējas un pa
met valsti.
Vēl arī tas, ka aizejot no
Teksasas universitāties, saņēmu
garantiju, ka vēl trīs gadus tur
pināšu būt tur profesora statusā.
Šie trīs gadi aprit 2021. gadā, un
es ilgāk nevaru atrasties ārpus
tās vides, kas ir manējā. Proti,
esmu ārsts, profesors, pētnieks,
man nepieciešama akadēmiskā
vide, prakse. Turklāt, tas ir kā
sportistam – jo ilgāk esi ārpus
laukuma, jo grūtāk atgriezties un
jo vairāk krītas tava vērtība.
Jūs atklāti pateicāt, ka vēla-
ties startēt ne vien uz profeso
ram atbilstīgu amatu Latvijas
medicīnas sistēmā (lai atceramies interviju jau 2016. gadā
sabiedriskās televīzijas raidīju
mā “Viens pret vienu”!), tostarp
uz Stradiņa universitātes rektora amatu...
Jā, un biju gatavs piedalīties
godīgā konkursā, diskutēt par
idejām, kā tās labāk ieviest, taču
bijusī universitātes vadība (arī
pašreizējai uzskati nav mainīju
šies!) uzstāja, ka profesora amats
vadošā ASV universitātē nav pie
tiekams, lai kvalificētos šim kon
kursam, ir nepieciešams arī PhD
grads. Toreiz RSU rektoram vai
cāju – vai atteikums man nozīmē
arī to, ka latviešu izcelsmes pa
saules medicīnas dižgariem, pie
mēram, ASV ķirurģijas profeso
riem Bertramam un Kristapam
Zariņiem (Hārvarda, Stenforda
universitātes), Kristapam Keggi
(Jeila universitāte), Uldim Bitem
(Mayo clinic) šis likums vai tā in
terpretācija liegtu iespēju strādāt
par profesoriem vai rektoriem, ja
viņi vēlētos atgriezties Latvijā?
RSU administrāciju pārstāvošais
jurists man atbildēja: “Likumā
noteiktu prasību pildīšana nevar
būt subjektīva un selektīva, pama
tojot formālo prasību apiešanu ar
personu nopelniem.”
Līdzīgi notika ar mūsu sporta izcilnieku, hokeja vārtsargu
Artūru Irbi – viņu atlaida no
darba Rīgas Dinamo komandā,
jo Irbem nav treneŗa diploma...
Ir skaidrs, ka attieksme, neizprotot likuma garu, bet kalpojot
burtam, turklāt tad, kad tas ir iz
devīgi, neder, ja vēlamies, lai valsts
straujāk attīstītos un augst
sko
lās būtu kvalitatīvāka apmācība.
Paš
reiz Augstākās izglītības li
kums ir Saeimā pieņemts ar bū
tiskām un pozitīvām izmaiņām.
Tās atbalsta PBLA, LĀZA, Lat
vijas Jauno zinātnieku apvienība,
Latvijas izcelsmes studentu un
pētnieku apvienība Lielbritanijā
u.c. Pret ir tie, kas sev paši pie
šķīruši milzu algas, tādas, kas bū
tiski pārsniedz, piemēram, Tartu
universitātes rektora algu, neru
nājot jau par to, ka vidējā alga

Uģis Gruntmanis: “Pirms apmēram 10
gadiem intervijā Latvijas Avīzei atļāvos
vērtēt mūsu valsts medicīnas aprūpes
sistēmu
saistībā
ar
pacientu
apmierinātību, ar sistēmas financiālo
caurskatāmību utt. Diemžēl jāatzīst, ka
nekas būtiski nav mainījies.”
mūsu valstī ir ap 1100 eiro un
esam trešā nevienlīdzīgākā
valsts ES .
Nu, ne jūs, ne Irbe, acīm
redzot, neesat “nokārtojuši pa
pīrus”...
Jā, saskaņā ar Latvijas likum
došanu es formāli tiešām “neatbilstu” profesora amatam. Man
ieteica aizstāvēt disertāciju, ap
kopojot manas publikācijas, taču
es negribēju iemīt šo formālisma
taciņu, jo stingri uzskatu, ka va
jadzīgs izstrādāt skaidras likum
došanas normas, kas palīdz diasporas zinātniekiem atgriezties.
Ja medicīnā, jurisprudencē un
biznesā paliks šī prasība, tad
Lat
vijas diasporas pārstāvji no
anglo
sakšu valstīm neatgriezī
sies, turklāt ne tikai mazās sa
maksas, bet arī šo šķēršļu dēļ.
Taču gan jau manā gadījumā
atrastos cits “piedauzības ak
mens”, ko aizvelt man ceļā. Esmu
priecīgs par jauno Augstskolu
likumu un ceru, ka tas ienesīs
jaunas, pozitīvas pārmaiņas.
Kā vērtējat Latvijas medicī
nas aprūpes sistēmu šodien,
kad cīņā ar Covid-19 esam gluži
vai atkal “veiksmes stāsts”?

Pirms apmēram 10 gadiem
intervijā Latvijas Avīzei atļāvos
vērtēt mūsu valsts medicīnas
aprūpes sistēmu saistībā ar pa
cientu apmierinātību, ar sistē
mas financiālo caurskatāmību
utt. Diemžēl jāatzīst, ka nekas
būtiski nav mainījies. Attiecībā
uz Covid-19 – jā, patiešām ir ļoti
pareizi, ka polītiķi ir ieklausīju
šies mediķos un epidemiologos.
Mēs redzam, kas pasaulē notiek,
ja tā nenotiek. Latvijā šie rezultāti
ir tik labi arī tāpēc, ka mūsu
valsts ir mazapdzīvota, ka mūsu
kultūrā nav raksturīgi nemitīgi
apkampties un bučoties, ka, dzī
vojot samērā trūcīgā valstī, ie
dzīvotāji mazāk ceļo ārpus un pie
mums arī ierodas ārvalstu tūristu
nekā, piemēram, saulainajā Ita
lijā vai Spānijā. Šiem faktoriem
sasummējoties, ir mūsu labie
rezultāti. Lai gan – man visu šo
laiku licies iebilstams, ka nav
bijis obligāti lietot maskas. Slo
vakijā, kā arī Āzijas valstīs Hon
kongā, Taivānā, kas atrodas bla
kus Ķīnai, maskas ieviesa no pir
mās dienas, un mirstība ir vai
rākas reizes mazāka nekā citur.
Un vēl – valsts galvenais infekto-

logs Uga Dumpis un epidemiologs Jurijs Perevoščikovs runā
skaidru un saprotamu valodu,
kas krizes situācijās ir tik ļoti
svarīgi. Arī Covid-19 aplikācija ir
iedvesmojošs stāsts par to, kā
cilvēki paši iesaistās. Tāda ir arī
manā telefonā.
Covid-19 laikā atradās papildu nauda mediķiem, kuŗas pie
trūka, lai celtu mediķu algas
valsts likumā noteiktā kārtī
bā. Jādomā, ka tas pierādīja tā
sauktās polītiskās gribas trūku
mu.
Protams! Trīsdesmit gadus bi
jis pilnīgs polītiskās gribas trū
kums. Polītiķi saka: “sakārtojiet
sistēmu, tad dosim naudu,” bet
bez naudas nevar sakārtot sistē
mu. Un tā “pa riņķi”, uz izdzīvo
šanas robežas! Polītiski apķērī
gākie mediķi gan iemanās “izsist
resursus”. Paskatīsimies ciparus –
daža ārsta un profesora ieņē
mumi ir 278 tūkstoši eiro gadā,
strādājot tikai valsts iestādēs,
kamēr rezidentam tūkstotis mē
nesī, gaŗas stundas pavadot slim
nīcā. Tā nedrīkst būt! Vēl arī
“klīnisko pētījumu sistēma”, ko
apmaksā farmācijas firmas, pie
šķirot naudas līdzekļus ārstiem,
kas pētījumos iesaista pacientus.
Pats esmu tādos piedalījies un
zinu, kā tas notiek Rietumu me
dicīnā. Proti, visa nauda nonāk
slimnīcas pētnieka akadēmiskā
kontā un ar to tiek apmaksāts
medicīnas personāls, kas pieda
lās pētījumā, konferenču apmek
lējums, daļa var tikt izmantota
algu piemaksām utt. Stradiņa
slimnīcā šī pētījumu naudas
summa lēšama aptuveni trīs miljonu eiro apmērā (tā ir publiska
informācija!), slimnīcai no tā
paliek 10%, pārējais nonāk atse
višķu ārstu banku kontos vai
fondos. Mums jāsaprot, ka tas tā
nedrīkst būt, tā nav nekur at
tīstītās valstīs, jo tas ir neētiski un
amorāli. To arī konkursos pateicu, ka tā nedrīkst notikt, un ka
to izmainīšu. Tas ir viens no ie
mesliem, kāpēc esmu nevēlams.
Jāteic, es vairāk nekā no jauna
Covid-19 viļņa baidos no jauna
emigrācijas viļņa.
Jauno ārstu associācija Kārļa
Rāceņa vadībā ir izpētījusi, ka
mediķu emigrācija nedaudz,
taču krītas – no 15% iepriekšējos
gados uz 12% šobrīd. Turklāt –
iemesls nav tikai nauda – algas
rezidentiem ir būtiski pieaugu
šas, ja jaunie mediķi dodas strā
dāt uz Latvijas reģioniem – vēl
plūs 30%, un šai ziņā ir pozitīva
tendence, jaunie ārsti tiešām do
das uz reģioniem. Tas ir tas, ko
2011. gadā, kad veselības mi
nistrs bija Juris Bārzdiņš iestrā
dājām likumdošanā un tas darbojas. Viens no galvenajiem ie
mesliem aizbraukšanai ir attiek
sme – jauniem kollēgām nav
pieņemams autoritārisms, neie
klausīšanās viedokļos. Pieredzē
jušie ārsti nesaskata iespēju vir
zībai uz priekšu, savai attīstībai,
jo vadošās pozicijas ir aizņemtas
jau desmitiem gadu. Jābūt ro
tācijai šais amatos.
(Turpinājums 15. lpp.)

LAIKS

2020. gada 8. augusts – 14. augusts

JURIS
LORENCS
Kopš tā dēvēto “čekas maisu”
atvēršanas pagājis pusotrs gads.
Laiku pa laikam medijos parā
dās vairāk vai mazāk pazīstamu
cilvēku vārdi, kuŗi atrodami
aģentu sarakstos. Sarunas ar vi
ņiem, atzīšanās, taisnošanās,
skaidrojumi. Arī ziņojumi “dar
ba devējiem”. Aģentu starpā iz
rādījās arī pāris mani paziņas,
pat draugi. Daži no viņiem pa
domju laikos strādāja medijos –
laikrakstos, televīzijā, radio. Cik
viņi ir vainīgi vai nevainīgi, es
neņemos spriest. Katrā ziņā pre
sē nav parādījusies informācija,
ka viņi būtu rakstījuši ziņoju
mus, nodevuši, ka viņu dēļ kāds
būtu cietis. Es viņus pazīstu kā
kārtīgus, godprātīgus cilvēkus,
Latvijas patriotus. Mana attiek
sme pret viņiem nav mainījusies.
Varbūt precīzāk būtu teikt –
gandrīz nav mainījusies. Jo daži
jautājumi jau paliek. Pārējie
aģenti ir zinātnieki – Latvijas
universitātes fiziķi un matēma
tiķi. Arī mani bijušie pasniedzēji,
kuri pēc ārzemju komandēju
miem rakstījuši atskaites tā sau
camajai universitātes “Pirmajai
daļai” jeb čekas filiālei. Kā iz
teikušies daži šo atskaišu sastā
dītāji, 99 % no ziņojuma satura
esot bijis populārs zinātnisko
problēmu izklāsts. Visdrīzāk tā
arī bija.
Atklāti sakot, es jau biju pār
stājis interesēties par “maisiem”,
kad jūlija vidū medijos uzpel
dēja vēl viena paziņas vārds. Cil
vēks, kuru es pazīstu aptuveni
35 gadus. Izrādās, viņš ticis sa
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“Čekas maisi” turpina uzdot jautājumus
vervēts laikā, kad strādāja kādā
no Rīgas skolām par angļu valodas skolotāju. Cik var noprast,
cilvēks salūzis čekista spiediena
priekšā. Lūk, ko portālam delfi.lv
stāsta mans paziņa: “Es atteicos
un gribēju iet prom, bet viņš
turpināja mani presingot. Tas
vilkās ilgi, un beigās tas spie
diens uzkāpa tik augstu, ka es
biju gatavs parakstīt vienalga ko,
lai tikai tiktu no turienes ārā.
Piekritu pat izvēlēties segvārdu
(“Gunārs”), jo tāpat zināju, ka
neko viņiem neziņošu.” Es šim
cilvēkam ticu.
Līdz šim atklātībā nākušais
liecina par vairākām lietām. Pa
domju slepenpolicija tiešām
bija cauraudusi visu sabiedrību.
Tā bija iespiedusies visur, katrā
daudzmaz nozīmīgā dzīves jomā
un vietā tai bija sava aģentūramedijos, izglītības iestādēs, zi
nātniskos institūtos, baznīcās.
Tā kontrolēja visu un visur- vis
maz “čekai” pašai tā likās. Tomēr
šī kontrole nereti bija šķietama
un iluzora. Jā, daudzi cilvēki
deva formālu piekrišanu sadarboties. Bet reālitātē viņi neiz
rādīja nekādu iniciātīvu vai pat
izvairījās no saviem “pienāku
miem”. Izrādās, pamazām deg
radējās ne tikai pionieru organizācija, komjaunatne vai kompartija. Padomju Savienības no
rieta laikā pat visspēcīgās “čekas”
aģentūra sava masveidīguma
dēļ jau atgādināja amorfu, grūti
pārskatāmu masu. Vai tas nozī
mē, ka “čeka” vairs nebija bīsta
ma? Protams, bija! Un tomēr tā

nespēja novērst PSRS sabrukumu.
Un tagad viela pārdomām.
2018. gada nogalē, kad tuvojās
maisu atvēršanas brīdis, daži
mani paziņas aplinkus vai pa
visam tieši izteicās, ka viņi varē
tu (iespējams, varbūt, viss var
gadīties utt.) atrasties “maisos”.
Taču vēlāk, atverot “maisus”, iz
rādījās, ka viņu tur nav! Tas tikai
liecina par to, ka Latvijā atstātie
“čekas maisi” ir nepilnīgi. Ka no
tikusi filtrācija un atlase, ka pa
tiesi vērtīgā informācija atro
das Maskavā. LU profesors, fizi
ķis Ivars Lācis (kurš pats atrodas “maisos”) apgalvo: “Neviena
aģen
tūra īstus aģentus apkārt
nemētā, “maiss” tikai var kalpot
kādam kā interesants objekts.”
Jautājums – ko šie aģenti dara
šodien? Var vien mierināt sevi ar
domu, ka lielākā daļa no viņiem
jau ir pensijas vecumā un vairs
neatrodas kaut cik nozīmīgās po
zīcijās polītikā un administrācijā.
Bažas par to, ka pēc “čekas
maisu” atvēršanas Latvijā sāksies
raganu medības, izrādījās pār
spī
lētas. To paredzēja filozofe
Maija Kūle, kuŗa 2018. gada no
vembrī intervijā “Latvijas Avīzei”
teica: “Varbūt sabiedrībā sāksies
dziļāka diskusija par padomju
laikiem, par “latviskajiem komū
nistiem” un viņu lomu – bija
taču arī tādi. Bet jāņem vērā, ka
notiekošais vairāk skars padomju laiku paaudzi, tātad cilvēkus
jau gados. Vidējo paaudzi jau
mazāk, bet jaunieši uz notiekošo
raudzīsies vien kā uz melnbaltas

kinochronikas demonstrāciju.
Viņiem tā ir aizvēsture.” Tā arī
notika. Tie, kuŗi atceras padomju īstenību, saprot, ka aģentu
kartītes veido kaut ko līdzīgu
melnbaltam krāsu spektram,
kur vienā galā ir sniega baltums,
otrā – piķa melnums, bet pa vidu – tūkstošiem pelēkās nokrā
sas. Cik cilvēku, tik likteņu. Vis
vairāk šodien ir paveicies paau
dzei “līdz piecdesmit”. 1990. gadā
viņi vēl bija pārāk jauni vai pat
vēl nebija dzimuši, tāpēc līdz
viņiem VDK vienkārši vairs
nepaspēja aizsniegties.
“Čekas maisu” vietu atjauno
tās Latvijas likteņos visai precīzi
raksturo filmas “Cilvēka bērns”
tapšana. Manuprāt, tā ir viena
no skaistākajām latviešu filmām,
uzņemta 1991. gadā pēc Jāņa
Klīdzēja tāda paša nosaukuma
romāna motīviem. Tagad izrā
dās, ka starp tās veidotājiem bi
juši cilvēki, kuŗi, iespējams, kaut
kādā veidā bijuši spiesti sadarboties ar čeku. Bet labā vēsts ir
mazais Boņuks, kuŗu tēlojušais
aktieris Andrejs Rudzinskis filmas tapšanas brīdī bija vien
septiņus gadus vecs. Skaidrām
bērna acīm viņš paļāvīgi raugās
nākotnē, pat nenojaušot, kādu
tumsas pasauli atstāj sev aiz mu
guras. Šodien Boņuks jau ir iz
audzis, un Andrejs Rudzinskis
kļuvis par profesionālu Latvijas
armijas kaŗavīru, atmīnēšanas
speciālistu. Dzimis, audzis un
joprojām dzīvo Rēzeknē. Precē
jies, ģimenē aug dēls un meita.
Dzīve turpinās.

Man pašam par jautājumu
“kurš?” daudz svarīgāki ir citi –
“kā tas notika?” un “kāpēc?”.
Saprast mūsu vēsturi un likum
sakarības, pēc kurām darbojās
padomju, patiesībā – jebkuŗa to
tālitāra sistēma. Un šeit mums
nelielu špikeri sagatavojis Ame
rikā iznākošais interneta žurnāls
www.interpretermag.com, kas
2019. gada nogalē publicēja ie
skenētas VDK mācību grāmatas
(https://www.interpretermag.
com/new-kgb-manuals/).
Lielisks avots vēstures gardē
žiem, ko var studēt dienām ilgi.
Ja zināt krievu valodu un jūs
interesē viegla lasāmviela pirms
iemigšanas, varat ielūkoties bro
šūrā “Sakari ar aģentūru”. Tur
atrodami amizanti padomi, kā
ierīkot slēptuves ziņojumu gla
bāšanai un nodošanai, minēti arī
piemēri: “Ņujorka, Manhatana,
Riversaidas un 96. ielas krustojums, vīriešu publiskā tualete
pie bērnu spēļu laukumiņa.
Malējā labējā kabīne, ja stāv ar
seju pret durtiņām. Sēdus stā
voklī piestiprināt magnētisku
konteineru pie vienīgās metālis
kās caurules. Konteinera izmēri – divi reiz trīs reiz 10 centimetri.” Varbūt daži lasītāji savulaik
būs gājuši garām šai iestādei,
nenojauzdami, kādus noslēpu
mus tā glabā!

Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem

Kāpēc Dr. Uģis Gruntmanis dodas atpakaļ uz Ameriku?
(Turpināts no 14. lpp.)
Nesen žurnālā The Lancet An
glijas pētnieki publicēja, rakstu
par to, kas mūs demografiskā
ziņā sagaida 2100. gadā. Ja nekas
būtiski nemainīsies mūsu de
mografiskajos rādītājos, autori
paredz, ka Latvijā iedzīvotāju
skaits saruks līdz 350 – 400 tūk
stošiem.
Šobrīd ārpus Latvijas dzīvo
370 tūkstoši!
Lūk! Igaunijai labāka prognoze – tur palikšot aptuveni 800
tūkstoši, Japānā no viņu 120 miljoniem – 58, Italijā – no 60 miljoniem 32 utt. Pozitīvāka prognoze ir Afrikas kontinentam un
arabu valstīm. Mūsu reģionā po
zitīvākā prognoze Zviedrijai un
Dānijai, kur ne tikai nekrītas, bet
pat pieaug dzimstība. Kāpēc? Jo
šajās valstīs ir cita attieksme pret
sievietēm reproduktīvā vecumā,
piemēram, viņām ļauj strādāt ¼
slodzes, ir pieejami bērnudārzi.
Un vēl – ir absolūta vīriešu ie
saiste ģimenes dzīvē. Jautājums –
vai arī ar šādu skatu nākotnē
mēs ceļam lielos infrastruktūras
projektus, mainām augstskolas,
slimnīcas?
Vai šai laikā, ko pavadījāt Lat
vijā, arī pašam nācās nonākt
pacienta lomā?

Pašam, paldies Dievam, ne, bet
dēlu nācās aizvest uz Bērnu
slimnīcu Vienības gatvē, jo bija
aizdomas par pēdas lūzumu
sportojot. Lūzuma nebija, un to
ātri un profesionāli konstatēja.
Mans vērojums – darbs šeit rit
labi, organizēti. Bērnu slimnīca
tiešām izceļas ar labas medicī
niskās pārvaldības sistēmu, un,
domāju, arī pacientu apmieri
nātība ir augstākā līmenī.
Tiekoties un sarunājoties ar
ārzemju latviešu mediķiem vien
mēr esmu saklausījusi augstu
novērtējumu Latvijas kollēgām
par viņu darba kvalitāti. Vai
varat piekrist, vai tas nav tikai
kompliments?
Runājot par saviem kollēgām
endokrinologiem, tiešām varu
piekrist – zināšanu līmenis ir
augsts, arī atbildības sajūta, taču
ir nepieciešamas sistēmiskas iz
maiņas ārstu sertifikācijā un re
sertifikācijā. To neregulē valsts
iestāde kas ir pareizi, bet Latvijas
Ārstu biedrība jeb mūsu profesija pati, tā ir milzu atbildība, ko
mums uzticējusi sabiedrība.
Amerikā šis process ir ļoti no
pietns – sertifikācijas/resertifikā
cijas pārbaudījums ilgst astoņas
stundas, ir jāreaģē ātri un precīzi,
intensīvā ritmā, kā to paredz
medicīnas prakse. Jautājumi un

atbildes nav zināmi. Sava kvali
fikācija ir jāpierāda ik 10 gadus,
plūs vēl tas, vai esi piedalījies
pētījumos, gājis līdzi laikam. Te
neder farmācijas firmu apmak
sātas konferences.
Jūs arī iepazināties ar Latvijas remigrācijas polītiku dzīvē.
Kā gāja?
Nesākšu stāstīt par, piemēram,
manu “pieredzi” ar Japānā ra
žotās un Amerikā pirktās hibrida tipa automašīnas reģistrāciju
Latvijā... tas bija gaŗš un sarežģīts
process, jo atteicos pieņemt vie
nīgās firmas “pakalpojumus”, kas
man likās nesaprotami dārgi.
Kas attiecas uz manu profesionā
lo darbību – es tiku uzņemts kā
ārsts no trešās pasaules, tātad –
nav nekādas starpības, vai tu esi
no Amerikas, Krievijas vai Uz
bekistānas, tā man paziņoja. Tu
neesi strādājis ES vai Latvijā,
tāpēc jākārto augstskolas beigša
nas eksāmens kopā ar abitūrijas
studentiem Stradiņa universitātē.
Man bail domāt, cik diasporas
kollēgas, sadzirdējuši šādu atbildi,
pasaka: “Es nepiedalos!” un at
griežas atpakaļ. Te jāteic, cik vēr
tīgs ir Diasporas likums – labi, ka
tāds ir pieņemts, jo es ikvienam
ierēdnim varu atgādināt – Li
kums nosaka, ka “jāveicina at
griešanās!” Process ir iekustināts,

tikai rit pārāk lēni. Tas jau nav
tikai attiecībā uz ārstiem – lī
dzīgas problēmas ir arī architektiem, inženieriem, advokātiem
u.c., tam būtu daudz straujāk
jāuzlabojas.
Bet katrai problēmai taču ir
vārds, uzvārds un ieņemamais
amats!
Jā, un tas ir jānosauc! Paldies
žurnālistiem, kas par to runā. Un
paldies Valsts prezidentam, kas
skaidri pateica, ka ar Dubult
pilsonības likuma pieņemšanu
valsts jau ir pateikusi, kuŗas ir
“drošās valstis” – ES, EEZ, ASV,
Kanada, Austrālija, Jaunzēlande,
kuŗās izdotiem speciālistu diplomiem un ievēlētiem amatiem
jātiek ņemtiem vērā Latvijā! Kas
attiecas uz mediķiem, LĀB ir
izmainījusi statūtus, lai kollēgām
no ASV, Kanadas, Austrālijas
būtu šis process pielīdzināts ES,
taču Saeimā nav apstiprināts ar
likuma spēku un Ministru Ka
bineta noteikumos tas nav vēl
izmainīts. Bet laiks rit uz priekšu.
2011. gadā bijāt tolaik veselī
bas ministra Juŗa Bārzdiņa pa
domnieks. Vai ministre Vinķele
nav jūs uzrunājusi?
Nē, jo mums ir principiālas
viedokļu atšķirības. Ministram ir
jāuzstāda šī polītiskās ētikas laktiņa pēc iespējas augstāk, jāno

saka, ka, piemēram, slimnīcas
valdes vadītāju neizvēlas minist
rijas birokrati, bet kollēģi (arī no
diaporas, no ārzemēm), kuŗiem
ir pieredze līdzīgu struktūru va
dīšanā citās valstīs.
Ir nepieņemams interešu konflikts, ka VM ierēdņi ieceļ slim
nīcas vadītāja amatā savu bijušo
vadītāju ministrijā, tas tiešām
grūti saprotams, no jebkuŗas go
dīgas pārvaldības aspekta. Šo
brīd šāda veida vadība ir guvusi
virsroku, un par to man ir ļoti
skumji. Taču es joprojām darbojos un darbošos Latvijas labā
savas kompetences un iespēju
robežās. Galvenais, lai notiek po
zitīvas pārmaiņas. Man ir labas
iespējas un atbalsts no LĀZA –
organizācija, kas apvieno tos me
diķus, kas strādā ārpus Latvijas,
kas mani atkārtoti ievēlējusi par
savu vadītāju.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Latviešu mūzika nepazīst robežu

Lolitas Ritmanes un Daces Aperānes skaņdarbi Dzintras Ērlihas atskaņojumā

LIGITA KOVTUNA
Lolitas Ritmanes jaunais skaņ
darbs “Aiz loga” ir tapis nupat ne
sen un ir veltīts pianistei Dzintrai
Erlihai. Tas komponēts, sajūtot un
iespaidojoties no situācijas, kas val
da šobrīd pasaulē, kad to pārņēmis
vīruss.
Dzintra Ērliha: “Skaņdarbu no
komponistes saņēmu pavisam ne
sen, 31. maijā. Esmu ļoti pagodi
nāta par man veltīto skaņdarbu un
iespēju sadarboties ar pasaulsla
veno latviešu komponisti. Īpaši
iedvesmojošs man šķiet skaņdarba sākums, kas ir sacerēts spēcīgā,
skanīgā dinamikā, it kā piesakot
cīņu esošajai situācijai; tas, manu

prāt, simbolizē spēku un spēju pretoties, izturēt. Uzvarēt cīņā. Skaņ
darba vidusdaļā ir rotaļīgas epizo
des, atgādinot putnu lidojumu aiz
loga – brīvu, rotaļīgu, bezrūpīgu.
Savukārt kompozicijas izskaņā
atkal atgriežas spēcīgais sākuma
vadmotīvs. Skaņdarbs nobeidzas
klusinātā dinamikā, it kā atstājot
jautājumu bez atbildes, neziņu par
nākotni…
Komponiste Lolita Ritmane par
skaņdarbu stāsta: ““Aiz loga” kom
ponēju bēdājoties, jūtoties nedroša
par nākotni. Es skatos, kā abi mani
kaķi smieklīgi tramda viens otru,
un viņi skatās, ka loga otrā pusē

Dace Aperāne
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Līmeniski. 4. Valsts galvas
pilsēta Eiropā. 7. Lieli dekorātīvi
dārzi. 8. Italiešu komponists
(1813-1901). 9. Ierīce lidotāja
automātiskai izmešanai no lid
mašīnas avārijas gadījumā. 10.
Burtiski atkārtoti kādas personas vārdi. 11. Seno skandinavu
episkās literātūras piemineklis.
13. Amerikas Kinoakadēmijas
balva. 18. Sporta speciālisti. 21.
Upe Vidzemē. 23. Ieteikums. 24.
Čechu dziedātājs (1939-2019).
25. Lūk! 26. Auduma krāsošanas

Lolita Ritmane

Dzintra Ērliha

putns lidinās… Domāju par to, kā
cilvēkiem jācieš, kā mēs visi esam
saistīti garīgi un tik ļoti atkarīgi cits
no cita. Šī pandēmija ir šausmīga,
bet reizēm parāda pilnīgi neaptve
rami skaistu cilvēcību un mīļumu.”
Lolitas Ritmanes skaņdarbs “Aiz
loga” Dzintra Ērlihas atskaņojumā
vistuvākajā laikā tiks ieskaņots Lat
vijas Radio studijā topošajam lat
viešu kamermūzikas CD “Ēnu
spēles upē”.
“Ēnu spēles upē” tiks izdots
2021. gada pavasarī, prezentācijas
koncerts, ja apstākļi ļaus, paredzēts
2021. gada 7. martā Latvijas Na

cionālās bibliotēkas – Gaismas pils
koncertzālē.
To izdos Latvijas Nacionālā ie
rakstu kompānija SKANI, atbal
sītāju vidū jāizceļ PBLA Kultūras
fonds. Īpašu paldies mākslinieces
teic Fonda priekšsēdim Jurim Ķe
niņam par atbalstu un padomu.
CD ieskaņo Le Trio Ambre - trio,
kuŗā apvienojušies mūziķi: Mūzi
kas akadēmijas profesore Ilona
Meija (flauta), čellists Ivars Bez
prozvanovs un pianiste Dzintra
Erliha. Šai kompaktdiskā skanēs
Tālivalža Ķeniņa kamermūzika:
ļoti sarežģītais Concertante flautai
un klavierēm, kas prasa no mūzi
ķiem augstu technisko meistarību;
Tālivalža Ķeniņa Fantāzija-Variā
cijas par Eskimosu šūpuļdziesmas
tēmu, kas oriģinālā rakstīta flautai
un altam, taču Ivars Bezprozvanovs
ir izveidojis pārlikumu čella partijai, līdz ar to skanēs jauns un uni
kāls skaņdarba pirmatskaņojums.
Tāpat CD tiks iekļauti brīnišķīgi
mūsu izcilās komponistes Daces
Aperānes skaņdarbi, tostarp jaun-
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šējs maksājums. 6. Aust
riešu psīchologs (18705
6
1937). 12. Upe Krievijas
8
Eiropas daļas dienvidos.
14. Juteklība. 15. Sporta
spēle. 16. Daļas, ko atse
viš
ķi uzņēmēji iegulda
ko
p
ējā pasākumā. 17.
12
13
Zvejas rīks. 19. Visplašāk
15
lietotā dabiskā izejviela.
20. Mīlas dievs romiešu
19
20
mītoloģijā. 22. Cukur
23
niedru krupis. 23. Māk
slas un amatu aizbildnis
25
ēģiptiešu mītoloģijā. 27.
Pielūgsmes objekts. 30.
27
28
Piespiedu izsūtījums no
dzimtenes. 31. Valstu ie
dzīvotāju kopumi. 32.
32
33
Apdzīvota vieta Mazsala
36
37
cas novadā. 33. Ierīce kuģa nostiprināšanai brīvā
ūdenī. 35. Gatves. 36.
Rīgas pilsētas daļa.
Krustvārdu mīklas
40
Nr. 28 atrisinājums
Līmeniski. 7. Karavā
na. 8. Tautiska. 10. Smogs.
11. Brass. 12. Kastelāns.
16. Alises. 19. Tornis. 20.
Pastēte. 21. Osaka. 22. Sijas.
paņēmiens. 28. Vīrieša vārds 23. Kapri. 24. Vilkt. 25. Kopēt.
(jūnijā). 29. Mugurkaulnieka 28. Asīte. 30. Sprints. 31. Notārs.
kaulu un skrimšļu kopums. 34. 32. Scēnas. 36. Sastatnes. 40.
Vokāli skaņdarbi. 35. Griezīgi. Forts. 41. Skice. 42. Sangrija. 43.
37. Īpašas sistēmas revolveris. Konkurss.
38. Iecietīga pret citu uzskatiem.
Stateniski. 1. Briga. 2. Dāsnas.
39. Tēls P. Čaikovska baletā 3. Karot. 4. Atkal. 5. Tukāns. 6.
“Gulbju ezers’’. 40. Romas pā Usuri. 7. Kamielis. 9. Austrija.
vesta trīsvainagu kronis. 41. Va 13. Elite. 14. Redaktors. 15. Kon
lodniecības nozare.
stanca. 17. Taurupe. 18. Strikts.
Stateniski. 1. Karpu dzimtas zivs. 26. Ovoskops. 27. “Diena’’. 29.
2. Likums, kārtula. 3. Dumbrvis Trapeces. 33. Talcis. 34. Benina.
tiņu dzimtas putns. 4. Apdzīvota 35. Atēna. 37. Togas. 38. Turku.
vieta Dobeles novadā. 5. Iepriek 39. Skara.
2

darbs, kas īpaši komponēts tieši
šim trio. Šo skaņdarbu joprojām ar
nepacietību gaidām. Dzirdēsim arī
Pēteŗa Vaska apjomīgo klavieŗfan
tāziju “Izdegušās zemes ainavas”,
ko Dzintra Ērliha bija iekļāvusi
koncerttūres programmā ASV
2019. gada oktobrī. Un vēl brīniš
ķīgi, krāsaini Jāņa Lūsēna skaņ
darbi – veltījums trio – “Mūzika
nebijušām kinofilmām”.
Bet šā gada 20. novembrī Reikja
vīkā, Islandē, Frikirkjan baznīcas
koncertzālē skanēs Dzintras Erli
has un islandiešu komponista/pianista Snorri Sigus Birgissona kla
vieŗu dueta koncerts, veltījums
Latvijas Valsts svētkiem un Islan
des-Latvijas sadarbībai.
Koncertā skanēs gan skandināvu
komponistu mūzika, gan latviešu
komponistu skaņdarbi, tostarp Lo
litas Ritmanes “Aiz loga” un Daces
Aperānes klavieŗu miniatūra “Kok
les dziesma”. Koncertam izvēlēti arī
Daces Aperānes skaņdarbi kla
vierēm četrrocīgi: “Alegēnija melodija” un “Alegēnija dejà”.

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

2020. gada 8. augusts – 14. augusts

LAIKS

PĀRDOD

SPORTS
Sveicam
Kristapu Porziņģi
dzimšanas dienā!
Nacionālās basketbola asociā
cijas (NBA) kluba Dalasas Ma
vericks latviešu zvaigzne Kris
taps Porziņģis svētdien, 2. au
gustā, savā 25. dzimšanas dienā
izcēlās ar 30 gūtiem punktiem,
bet viņa pārstāvētā vienība to
mēr ar 115:117 piekāpās Fīniksas
Suns. Porziņģis ierasti laukumā
devās Mavericks pamatsastāvā,
nospēlēja 36:34 minūtes, kuŗu
laikā vēl izcīnīja astoņas atlē
kušās bumbas, bloķēja četrus
pretinieku metienus un izdarīja
vienu rezultātīvu piespēli. Kris
taps spēlē reālizēja divus no
pieciem trīspunktu, astoņus no
15 divpunktu un astoņus no 11
soda metieniem, bet +/- koeficients mačā bija “-4”.

Lidojis uz virsotnēm, pakritis
un piecēlies, lai uzlidotu vēl
augstāk – Kristapa Porziņģa 25.
dzimšanas dienā Latvija var le
poties ar vienu no unikālākajiem
sportistiem pasaulē. Neticams
prasmju komplekts 220 centimetrus gaŗam spēlētājam. Div
arpus spilgtas sezonas pasaules
bagātākajā basketbola klubā.
Lielākais Eiropas basketbolista
līgums ar Adidas. Pievienošanās
2011. gada NBA čempion
vie
nībai. Lielākais līgums Latvijas
sporta vēsturē. Pirmais latvietis
Forbes pelnošāko sportistu simt
niekā. Visam pamatā – darbs un
ģimene. Mamma, tēvs un abi
brāļi stāvējuši par Kristapu kā
klints, ļaujot junioram izkuģot
cauri Ņujorkas vētrainajiem
ūdeņiem. Visi starpgadījumi at
risināti pacietīgi un ar pašcieņu,
priekšplānā atstājot tikai Kris
tapa labākās īpašības.
Pirms divarpus gadiem Kris
taps guva smagu savainojumu,
kas viņu izsita no ierindas uz 20
mēnešiem. Arī šis pārbaudījums
tika izturēts godam – 2020. gada
sākumā latvietis rādīja labāko
sniegumu karjērā, bet jūlijā tika
nosaukts par 24. labāko spēlētāju
Orlando “burbulī”. “Viņš nav
spēlējis pret Kentucky, Kansas
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un Duke, pašpārliecinātie ameri
kāņi 2015. gadā nevēlējās atzīt,
ka Porziņģis ir labāks par abso
lūto vairākumu NCAA zvaigžņu.
Fils Džeksons toreiz izvēlējās latvieti ar ceturto numuru, bet,
palūkojoties atpakaļ, viņš pieder
vismaz Top 2. NBA ir biznesa un
izklaides līga. Kas ir galvenais
rādītājs biznesā? Pieprasījums.
Porziņģis ir ļoti pieprasīts. Par
viņu ir gatavi maksāt. Viņa
klātbūtne ļauj pārdot biļetes,
abonementus, atribūtiku, TV
līgumus un reklāmas. Ņujorkas
Knicks vērtība latvieša ērā pie
auga no 3,0 līdz 4,0 miljardiem
dolaru.
Porziņģis ir 30 labāk apmak
sāto NBA spēlētāju vidū. Viņa
sniegums laukumā un ārpus tā
atbilst pieprasījumam – Mave
ricks pirmo reizi kopš 2016. gada
piedalīsies NBA izslēgšanas spē
lēs. Jaunie eiropieši – Porziņģis
un Luka Dončičs – novērtēti kā
sestais labākais duets līgā.
Porziņģi dzimšanas dienā ap
sveica gan viņa pārstāvētais
klubs, gan arī daudzas citas
organizācijas. Tāpat Porziņģi
apsveicis arī viņa kādreizējais
komandas biedrs Ņujorkas
Knicks rindās Eness Kanters.
Kristaps Porziņģis Nacionālās
basketbola asociācijas (NBA)
vienības Dalasas Maveriks rin
dās šīs sezonas pirmajā spēlē pēc
pārtraukuma guva 39 punktus,
taču ar to nebija gana, lai viņa
pārstāvētā komanda izcīnītu
uzvaru.

vienu “sodiņu”. Porziņģis šose
zon vēl ne reizi nebija iemetis 39
punktus.

Latvija – Igaunija
tenisā 5:6
Latvijas izlases sastāvā turnīrā
bija Aļona Ostapenko (WTA
rangā 41. vietā), Anastasija Se
vastova (43.), Ernests Gulbis
(ATP rangā 162.) un Kārlis
Ozoliņš (1133., ITF Jun. 6.).
Tieši šī četrotne šogad bija
Latvijas izlases kodolā Federāciju
kausa un Deivisa kausa spēlēs.
Igauniju pārstāvēja ziemeļu kai
miņu spēcīgākās raketes Anete
Kontaveita (22.), Kaija Kanepi
(99.), Jirgens Zops (540.) un
Vladimirs Ivanovs (738.). Lielā
kajai daļai turnīra dalībnieku
Tallinā ir iespēja spēlēt sacen
sībās pēc pandēmijas izraisīta
gandrīz piecu mēnešu pārtrau
kuma. Merks kausa izcīņa tenisistiem arī ir laba iespēja, gatavojoties oficiālajiem turnīriem, kas
varētu atsākties augustā. Balvu
fonda turnīrā nav, bet organi
zātori vienojās ar dalībniekiem
par honorāriem. Lai nepakļautu
turnīra norisi laikapstākļu kap
rīzēm, spēles notiek telpās, kur
vīrusa riska dēļ skatītāju skaits ir
ierobežots.
Jaunais talants Kārlis Ozoliņš
guva uzvaru pirmajā spēlē Lat
vijas –Igaunijas mačsacīkstē, kas
uz divām dienām Tallinā pul
cējusi abu valstu spēcīgākos
tenisistus vīriešu un sieviešu
konkurencē.

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

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
Kristaps Porziņģis aizsardzībā
// FOTO: NBA.com
Mavericks ar 149:153 pagari
nājumā zaudēja Hjūstonas Ro
ckets. Porziņģis laukumā pava
dīja 38 minūtes un 53 sekundes,
kuŗu laikā atzīmējās ar 39 punktiem, 16 atlēkušajām bumbām,
divām rezultātīvām piespēlēm,
tikpat pārtvertām bumbām un
vienu bloku. Kristaps grozā
raidīja desmit no 18 divpunktu
un trīs no astoņiem trīspunktu
metieniem, kā arī iemeta desmit
no 11 “sodiņiem”. Tāpat viņš
pieļāva divas kļūdas, nopelnīja
piecas personīgās piezīmes. Pa
pildlaikā Porziņģis guva piecus
punktus, divreiz iemetot divpunktu metienu, kā arī reālizējot

Kārlis Ozoliņš
Ozoliņš ar 6:1, 6:3 pārspēja
Igaunijas komandas otro numuru Vladimiru Ivanovu. Intervijā
organizātoriem Ozoliņš pēc
uzvaras atzina, ka izdevās labas
serves un pietiekami stabils snie
gums otrajā setā.
Abu valstu sieviešu otro rakešu
cīņā Sevastova zaudēja Kanepi
(99.) ar 6:7 (1:7), 6:2, 5:10.
Nākamajā sacensībā Sevastova
īsti neatrada, ko likt pretim teicamu
spēli
aizvadījušajai
Igaunijas pirmajai raketei Anetei
Kontaveitai, piekāpjoties divos
setos ar 1:6, 2:6.
(Turpināts 20. lpp.)

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!

Latvijas un ASV kopuzņēmums
BALTINAMI piedāvā:
** Pirkt Jūsu daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā
** Namu apsaimniekošanu un juridisko pārstāvēšanu Latvijā
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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Mūžības ceļos leģendārā Anna Kancāne
(1923.15.03. – 2020.13.05.)

Tālajā ASV Minesotas štatā
Sentpolas pilsētā 97 gadu ve
cumā mūžības ceļos devusies
dziļas ticības aktīva lieciniece
Anna Kancāne. Visu savu dzīvi
viņa nodzīvoja visklasiskākajā
izpratnē gan kā latgaliete, gan arī
kā katoliete. Anna kopā ar savu
vīru Vaclavu, būdami aktīvi gan
mūsu trimdas, gan arī savas
katoļu draudzes dzīvē, tiklīdz
apstākļi to ļāva, rēgulāri jau no
90. gadiem devās uz Latviju, lai
atbalstītu atjaunoto valsti – gan
organizējot humānās palīdzības
konteinerus, gan arī ar savu orga
nizatorisko talantu stiprinot ti
cību un Baznīcu. Viņa Latvijā
iniciēja un arī aktīvi atbalstīja
kustību „Par dzīvību”, šajā ziņā
Anna bija iedvesmas cilvēks –
viņa droši dalījās savā pieredzē
gan kā piecu bērnu māmiņa, gan
arī kā līdzīgas kustības aktīviste
ASV.
Viņa bija pirmā, kas, uzrakstot
Mātei Terēzei vēstuli, izteica vēl
mi, lai Mātes Terēzes Žēlsirdības
misionāru māsas dotos misijā
arī uz Latviju. Lielā misionāre
viņai arī atbildēja. Kā tas notika,
A. Kancāne liecināja 2003. gadā.
Šī liecība lielā mērā raksturo arī
pašu Annu – viņas raksturu, uz
ņēmību un ticību.
Anna, kā notika jūsu sarakste
ar Māti Terēzi 1992. gadā?
Toreiz Māte viesojās ASV un
pēkšņi saslima, bet kādas aktīvas
manas draudzes ticīgas kundzes
brālis viņu šai laikā kā pilots
brīvprātīgi bija vadājis pa visu
valsti. Viņa arī man izstāstīja par
Mātes slimību. Es atradu slim
nīcas adresi un nodomāju – ja
Dieva griba tāda būs, viņa no
teikti saņems manu vēstuli ar
lūgumu, vai nevar savus eņģelīšus
aizsūtīt uz Latviju. Es zinu, ka arī

priesteris Andrejs Trapučka to
esot lūdzis, arī mūsu kardināls.
Taču, šķiet, es biju pirmā. Atbildes
vēstulē viņa deva man svētību…
Taču solīt neko nesolīja1.
Kādēļ uzņēmāties iniciātīvu
– izveidot Latvijā kustību „Par
dzīvību”?
Latvijā tobrīd attiecībā pret
iedzīvotāju skaitu bija desmitiem
reižu vairāk abortu nekā ASV.
Reizēm ir svarīgas un mazāk
svarīgas lietas. Šī man šķiet ļoti
svarīga lieta. Es visu laiku savā

gada 15. martā Rēzeknē. Kopā ar
māsu Antoņinu viņa agri kļuva
par bāreni. Vispirms nomira
tēvs, kad Annai bija tikai 10 gadi,
dažus gadus vēlāk arī māte (Jānis
un Adelaide Landsbergi). Māsas
audzināja tēva māte Konstantīna
Špakovska, kuŗa mūžībā devās
1940. gadā, Annai tad bija tikai
17 gadu. Visu mūžu viņa ar
īpašu mīlestību pieminēja savu
vecmāmiņu. “Vecmāmiņa bija pati
mīlestība,” Anna mēdza teikt.
Ar vīru Vaclavu Kancānu

darbā balstos uz Baznīcas mā
cību. Ja tu esi patiesi iemīlējis
Baznīcu, Dievu, Viņa likumus,
Viņa baušļus, tad tu vairs nevari
tos pārkāpt… Ja tu esi labs kristi
etis un katolis, tu centīsies Dieva
likumus pildīt, arī Viņa ceturto
bausli “Tev nebūs nokaut” tu
nekad nepārkāpsi. Ja tu mīli
Dievu… Ja tu turies pie Baznīcas,
tu nevari nepildīt Dieva baušļus.

Anna iepazinās 1940. gadā,
1944. gadā abus salaulāja prā
vests J. Dauģis Vecpils baznīcā,
Kurzemē. Vēlāk abi jaunlaulātie
devas bēgļu gaitās un nonāca
dīpīšu nometnē Augsburgā, Vā
cijā, kur 1948. gadā piedzima
viņu pirmā atvasīte – Ingrīda.
1949. gadā visi trīs devās uz ASV,
kur 1952. gadā piedzima meita
Anita, 1953. gadā – dēls Jānis,
1955. gadā – meita Silvija un
Anna Kancāne dzimusi 1923. 1957. gadā – dēls Andris.

Kancāni bija aktīvi latviešu
sabiedrībā, īpaši Sentpolas ka
toļu draudzē. Draudzi vadīja
pa
zīstamais prelāts Vincents
Strelevičs (1888–1983).
Vaclavs nomira 2015. gada 25.
martā Sentpolā, ASV. Viņa urna
apbedīta dzimtajā pusē, Rēzek
nes novada Feimaņu pagastā.
Annai mūžībā dodoties, klāt
bija meita Silvija un dēls Andris,
bet, pateicoties mūsdienu tehno
loģijām, ar interneta starpniecību
arī bērni Ingrīda, Anita un Jānis.
Māti pavadot, visi pieci bērni
lūdzās Tēvreizi,”Esi sveicināta”
un ”Gods lai ir Tēvam”. Atskanot
pēdējam “amen”, Anna savas acis
aizvēra un aizgāja Dieva mierā...
Ņemot vērā šībrīža situāciju
pasaulē, Annas urna tiks atvesta
uz Latviju un apglabāta viņas
dzimtajā pusē, tiklīdz vien tas
būs iespējams.
Līdzjutība Annas Kancānes
darba un domu biedriem un
visiem ģimenes locekļiem.
ARNIS ŠABLOVSKIS

Kustība „Par dzīvību!” ir
Annas lolojums un atbilde tai
netaisnībai, kas tiek nodarīta vis
mazākajiem cilvēkbērniem mā
tes klēpī. Anna vislabprātāk pa
līdzētu katrai mātei, kuŗa kaut
kāda iemesla dēļ baidās laist
bērniņu pasaulē. Tāpēc viņa ļoti
daudz lūdzās un, arī atrodoties
Amerikā, vāca ziedojumus kus
tībai. Neatsveramu atbalstu visus
šos gadus ir sniegusi Ezera Diev
mātes (St. Mary’s of the Lake)
draudze, kuŗai Anna piederēja.
Katru gadu tā noteiktu summu
ziedoja kustības darbībai. Ja tad
šī atbalsta kustība nevarētu
pastāvēt. Pateicoties Annai, pr.
Antons Smelters kustībai pie
šķīra biroja telpas Klostera ielā.
Pateicoties viņai, Aglonas svētku
laikā pie Dievmātes svētgleznas
vairākus gadus tika izplatīti
materiāli par dzīvības tematiku.
Pateicoties viņas atbalstam, kus
tība „Par dzīvību!” kļuva pirmā
vieta, kur pāri varēja sākt apgūt
auglības atpazīšanas metodi un
mainīt domāšanas veidu, atve
roties dzīvības mentālitātei, sa
skaņā ar kuŗu dzīvību uzskata
par dāvanu nevis sodu.
Iepazīšanās ar Annu un viņas
radīto kustību „Par dzīvību!” ir
spēcīgi ietekmējusi mani un
daudzus manus līdzcilvēkus. Cil
vēki ir kļuvuši atvērtāki vislie
lākajam brīnumam uz zemes –
jaunai dzīvībai. Pateicoties viņas
aizdedzinātajai dzīvības svētuma
liesmai, ir piedzimuši un vēl
piedzims daudzi bērni Latvijā.
Paldies Tev, Anniņ, par Tavu
mīlestību!
DIĀNA FELDMANE

Ar Annu sanāca iepazīties,
kad jau biju viņas māsīcas Lilijas
Pujates uzaicināta darboties
kustībā „Par dzīvību!”. Pēc Lilijas
teiktā, Anna it nemaz nebija
apmierināta, ka svešs cilvēks
tagad darbojas viņas izlolotajā
kustībā. Bet tiklīdz mēs iepazi
nāmies, mums izveidojās nere
dzama garīga saite, kas saglabā
jās un padziļinājās visus turp
mākos gadus. Anna ar vīru katru
gadu agri pavasarī atbrauca no
Amerikas, lai savā mīļajā Latvijā,
galvenokārt Rēzeknē, pavadītu
laiku līdz rudenim. Viņi paši
teica, ka ir kā gājputni, kas pa
vasarī atlaižas, bet rudenī ceļas
spārnos un dodas prom, kaut 1 Žēlsirdības misionāru māsas Latvijā
ieradās 1994. gadā. – A. Š. piezīme
gan sirdī Latvija ir vienmēr.

SARĪKOJUMI/DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034). Mūsu draudze vēl
nedrīkst rīkot dievkalpojumus
Losandželosā.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv.Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-8272338. Uzmanību!
Mainījusies biedrības Facebook
lapa, lūdzam sekot mūsu jaunajai lapai “Latviesu Biedriba St.
Petersburg FL”. Sīkāku infor
māciju par pasākumiem var
uzzināt Biedrības Facebook lapā
vai zvanot Dacei Nebarei Tel:
917-755-1391
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdien
19:30 Centrā. Pensionāru sanāk
smes pirm
dienās, 13:00, Info:

514-992-9700. www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.
com, ZKLB sekr. un informāc.
daļas vadītāja Una Veilande tālr.:
408-813-5104, e-pasts: una.
veilande@gmail.com.
DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas
dr: (58 Irving st, Brookline MA
02445). Info: 617-232- 5994,
e-pasts: bostonastrimdasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617-2325994.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.: 773725-3820; E-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook.
com/Čikāgas-Ciānas-drau
dze-255043897965234. Dievk.
notiek svētdienās 10:00. Pēc
dievk. kafijas galds. Māc. Gun
dega Puidza, tālr.birojā: 773736-1295; mājās:708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pēteŗa

dr: (450 Forest Preserve Dr,
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630595-0143. Māc. Ojārs Freimanis.
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00.
E-pasts: reglite@aol.com Dievk.
notiek svētdienās 9:30. Pēc
dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts:
folkmane@hotmail.com Info:
Andrejs Jugs, tālr.: 561-4479050. Dievk. notiek 14:00. Pēc
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). Diev

kalpojumi notiek plkst. 11:00.
Mūsu draudze vēl nedrīkst rīkot
dievkalpojumus Losandželosā.
Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational Parish of Norton (2
W Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi,
draudzes sekretāre Zigrida Kruč
kova, tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 6103532227. Māc.
Ieva Dzelzgalvis
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. 2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49996). Māc. A. Gra
ham. 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) vir
tuālā 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, Lake
wood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā. Baptistu dr.:Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,
Cleveland 44121) Dievk. notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In
driksons, 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.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.:
414-258-8070. Māc. Janis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes
priekšnieks: Andrejs Junge tālr:
4144166157 Dievk. notiek svēt
dienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407). Pēc
dievk. sadraudzība. Mineapoles
– St. Paulas latviešu evaņģēliski
luteriskās draudzes video diev
kalpojumi 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.
org vai 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 Brun
swick, 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. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1:00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.rr.com. Pēc Dievk.
kafijas galds.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:

Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.: draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Sazināties
ar Andri Ritumu 727-797-1911.
Sakarā ar vīrusu visi šīs vasaras
dievkalpojumi un Bībeles stundas notiks Faith Lutheran baz
nīcā, kas atrodas 2601 49th
Street North, St. Petersburg, FL.
Bībeles stundas ir plānotas 9.,
un 16. augustā Faith Lutheran
baznicā. Dievkalpojums baznīcā
notiks 23. augustā.
Tērvete – Trīsvienības drau
dze: Dievkalpojumi centrā.tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288,
e-pasts:zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, 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 Ko
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse,
tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, 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).

No mums šķīries
ilggadīgais Gaujas (11.) vienības Milvokos vadītājs

vad. IMANTS STRAUTMANIS
Dzimis 1925. g. 28. janvārī Latvijā,
miris 2020. g. 19. jūnijā, Cedarburg, WI. ASV

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles...

Dieva mierā

KĀRLIS KALĒJS

dzimis 1926. gada 23. jūnijā, “Kalējos”, Smārdes pagastā
miris 2020. gada 21. jūlijā, Glendāle, Kalifornijā

Mūzīgo mieru dodi, Kungs, viņam ...

Mūzeja biedrība un mūzeja saime
izsaka līdzjutību ģimenei

Pēc viņa sēro
SIEVA KLITIJA
MEITA LIJA, DĒLS VALDIS,
MAZMEITAS TĀLIJA UN ASIA

Mūsu mīļais draugs

KĀRLIS KALĒJS

dzimis 1926. gada 23. jūnijā, “Kalējos”, Smārdes pagastā
miris 2020. gada 21. jūlijā, Glendālē, Kalifornijā

Mūžīgo mieru dodi Kungs viņam ...
Mīļā atmiņā paturēs
AIVARS UN BRIGITA JERUMAŅI

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

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība un
mūzeja saime dziļi sēro par lielo zaudējumu –
mūsu atbalstītājas, Okupācijas mūzeja
Atbalsta fonda Amerikā (OMFA) dibinātājas
un ilggadējas vadītājas
Ilzes K. (Knezinskis) Schwartz
aiziešanu mūžībā.

LATVIEŠU SKAUTU KUSTĪBA

Mūžībā aizgājusi

DR. ILZE KNEZINSKIS SCHWARTZ
Dzimusi 1935. gada 22. maijā Alūksnē, Latvijā,
Mirusi 2020. gada 22. jūlijā Trejupēs, Mičiganā

Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi
Saules mūžu nedzīvoš’.
Ūdentiņis, akmentiņis
Tie dzīvoja saules mūž’.

Mīlestībā piemin
MEITAS ANNA (ERIC RUBIN), KATRINA UN MĀRA (ĒRIKS KORE)
MAZBĒRNI LENA, MAIA, AMANDA, DĀVIDS, REBEKA
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(Turpināts no 17. lpp.)

Anastasija Sevastova
Otrā seta beigas Sevastova gan
sarūpēja spraigākas, jo atspēlēja
divas mačbumbas savā servē, un
ne tik droši jau sajutās
Kontaveita, kam pēdējā geimā
savā servē tomēr izdevās pielikt
uzvaras punktu.

Anete Kontaveita
Pandēmijas laikā iesaldētajā
Sieviešu Tenisa asociācijas
(WTA) rangā Kontaveita ieņem
22. poziciju, bet Sevastova ir 43.
vietā. Vīriešu dubultspēlē Gulbis
un Ozoliņš ar 7:6 (7:1), 6:4
pārspēja Jirgenu Zopu/Vladi
miru Ivanovu, tomēr mačsa
cīkstes turpinājums Latvijai ne
bija tik veiksmīgs. Ostapenko
(WTA 41.) divos setos ar 3:6, 4:6
zaudēja Kaijai Kanepi (WTA
99.). rezultātam kļūstot 2:2.

Ernests Gulbis // FOTO: LETA
Piektajā spēlē Latvijas tenisists
Ernests Gulbis pieveica Jirgenu
Zopu – 6:3, 6:4. rezultātam kļūs
tot 3:2 Latvijas labā.
Otrā sacensību diena turpi
nājās ar Kārļa Ozoliņa uzvaru
pār Jirgenu Zopu. Ozoliņš (ATP
1333., ITF Jun. 6.) uzvarēja Zopu
(ATP 540.) ar 7:6 (7:4), 6:7 (5:7),
10:8. Rezultāts valstu cīņā kļuva
4:3 Latvijas labā.
Tam sekoja ne mazāk interesanta dāmu dubultspēle, kuŗā
Anastasija Sevastova un Jeļena
Ostapenko ar rezultātu 6:4, 5:7,
7:10 piekāpās Anetei Kontaveitai
un Kaijai Kanepi. Taču vadību
Latvijai atguva Ernests Gulbis.
kuŗš ar rezultātu 7:6 (8:6), 3:6,
10:7 pieveica Vladimiru Ivano
vu. Savukārt turnīrs tika noslēgts
ar jaukto dubultspēli, kuŗā, pie
daloties visiem astoņiem teni
sistiem, Latvijas izlase vienā setā

zaudēja ar rezultātu 5:7. Pirms
pēdējās spēles tika lemts, ka tajā
tiks aizvadīts tikai viens sets, bet
mačā piedalījās visi turnīra da
lībnieki. Spēle tika aizvadīta ne
piespiestā, bet kvalitatīvā ma
nierē, īpaši Ernestam Gulbim
izceļoties ar radošiem sitieniem.
Arīdzan šai spēlei bija lemts būt
līdzvērtīgai, bet uzvaru galotnē
izcīnīja Igaunija izlase, kuŗa
uzvarēja ar rezultātu 7:5. Tādē Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs
jādi turnīrā triumfēja Igaunijas
tenisisti, uzvarot sešās no 11 29:19) – vēl vienu Igaunijas
aizvadītajām spēlēm.
duetu Marko Pomerancs/Argo Edgars Bergs
Araks, bet finālā tika galā arī ar
spēcīgāko pāri Kusti
Badmintons
Šķēps lido 63 un igauņu
Nelvaks/Marts Tīsārs – 2:0
21:18). Līdz ceturtdaļ
Igaunijas pilsētā Tartu tika
82 metrus tālu (21:12,
finālam tika cits Latvijas duets uzsākta jauna tradicija – Latvijas
Latvijas šķēpmetēja Līna Mūze Ardis Daniels Bedrītis/Ralfs un Igaunijas badmintona jau
Somijā ar 62,75 m tālu raidījumu Namiķis, kuri tur ar 0:2 (16:21, niešu un pieaugušo izlašu sav
izcīnīja uzvaru starptautiskajās 16:21)zaudēja Nelvakam un starpējais pārbaudes turnīrs.
vieglatlētikas sacensībās Kuor Tīsāram.
Igau
nijas spēlētāji šogad uzva
tane Games.
Sieviešu konkurencē iepriek rēja 28 no 36 savstarpējām spē
šējā posma trešās vietas ieguvē lēm. Igauņi uzvarēja 56 setus,
jas Kristīne Briede un Krista bet latvieši 21. Tāpat Igaunijas
Paegle uzvarēja savā apakš jaunieši un juniori bija pārāki
grupā, bet ceturtdaļfinālā ar 0:2 komandu spēlēs, kas tika aiz
(19:21, 19:21) zaudēja vēlākajām vadītas Badminton 100 formātā.
trešās vietas ieguvējām Jūditai
Kurei-Pahomovai un Renātei
Vācbaltieša ideja
Pikai.
***
pārauga pirmajā
Latvijas
plūdmales
volejbo
Līna Mūze // FOTO: Reuters/
Rīgas maratonā
listes Varvara Brailko un Anete
Scanpix/LETA
Namiķe Slovēnijas galvaspilsētā
Pirmais Starptautiskais Rīgas
Latvijas šķēpmetēja savu labā Ļubļanā sasniedza Pasaules tūres maratons risinājās 1991. gada
ko rezultātu sasniedza piektajā vienas zvaigznes posma pus 27. jūlijā, taču ceļš līdz tā norisei
mēģinājumā. Pirmajā piegājienā finālu.
sākās gadu iepriekš, kad Latvijā
šķēps nesasniedza 57 metru
no Vācijas ieradās baltvācieša
atzīmi, bet otrajā lidoja 58,71
pēctecis Renē Vencelidess, kuŗa
metru tālu. Trešajā, ceturtajā un
tēvs 1939. gadā bija spiests pa
sestajā mēģinājumā Mūze palika
mest dzimteni un savu pilsētu īsi
bez rezultāta. Otro vietu ar 60,61
pirms kara. 1990. gada 4. maijā
metru tālu metienu izcīnīja
tika deklarēta Latvijas Republi
čechiete Nikola Ogrodņikova,
ka, un vasarā, apmeklējot “Rīgas
bet ar 58,68 metriem bronzu
kausus”, tūrisma uzņēmuma
ieguva islandiete Asdisa Hjam
Baltisches Reisebüro īpašnieks pil
sdotira-Anneruda.
Kopumā
sētas tēviem un Latvijas Viegl
dāmu konkurencē startēja de
atlētikas savienībai (LVS) ierosi
viņas sportistes, no kuŗām piecas Varvara Brailko un Anete nāja rīkot pilsētas maratonu,
pārstāvēja Somiju. Bez latvietes Namiķe
kāds ir katrai sevi cienošai
sacensībās startēja arī Čechijas,
Eiropas pilsētai, kur nu vēl gal
Norvēģijas un Islandes sporLatvijas duets pamatturnīrā vaspilsētai un Hanzas apvienības
tistes.
bija izlikts ar 12. numuru. loceklei. Par Latvijas skrējēju
Mūzes labākais rezultāts šose Ceturtdaļfinālā latvietes ar 2:1 debiju maratona distancē minazon bija 60,49 m, bet personīgais (21:17, 19:21, 15:9) uzvarēja mas Stokholmas olimpiskās
rekords – 64,87 m, kas pērn sa mājinieces Tjasu Kotniku/Mo spēles 1912. gadā, kur Andrejs
sniegts Dimanta līgas posmā niku Potokaru, kuŗas bija izliktas Kapmals, Nikolajs Rasso un An
Šanhajā. Pirms šīm sacensībām ar 11. numuru. Pusfinālā Brail drejs Krūkliņš maratona finišu
Līna šosezon Somijā uz goda ko/Namiķe ar 1:2 (21:18, 15:21, gan nesasniedza. Vēsturiski pirpjedestala augstākā pakāpiena 13:15) zaudēja Dānijas duetam mais maratonskrējiens Latvijā
bija kāpusi jau trīs reizes. Tāpat Klārai Videlefai/Līnai Transai- datēts 1927. gada 31. jūlijā Lie
Mūze pagājušajā nedēļā uzvarēja Hansenai. Cīņā par bronzu viņas pājā, kur ātrākais bija 24 gadus
sacensībās “Talsu šķēpi”, sasnie ar 0:2 (14:21, 19:21) zaudēja vecais Kārlis Bukass (3:01:14.7),
dzot rezultātu 60,49 m.
beļģietēm Sārai Kūlsai/Līsai Van mēnesi vēlāk, 28. augustā, Rīgā
Vīru sacensībās Latviju pār Den Vonderai. Līdz ar to otrais kļūstot arī par pirmo valsts
stāvēja Gatis Čakšs, kuŗš 11 da spēcīgākais Latvijas sieviešu čempionu, skrienot par sešām
lībnieku konkurencē izcīnīja plūdmales duets Ļubļanas tur minūtēm lēnāk (3:07:15.4). Sud
trešo vietu. Čakšs labāko rezul nīrā samierinājās ar ceturto vietu, raba medaļu izcīnījušais Artūrs
tātu sasniedza ar piekto metienu, šoreiz paliekot bez medaļām.
Motmillers (3:22:27.4) nākamajā
kad rīku raidīja 82,92 metru
gadā pārstāvēja sarkanbalt
sar
tālumā.
kanās krāsas Olimpiskajās spēlēs
Goda Amsterdamā un 1933. gadā
sasniedza jaunu Latvijas
pilsonis Košicē
Plūdmales
rekordu (2:41:38,2), kas pēc tam
Vieglatlēts Edgars Bergs netika labots 19 gadus.
volejbols piedalījies
trijās paraolimpiskajās
Latvijas pludmales volejbola spēlēs, no tām atvedis četras
Latvijā izveido
duets Mārtiņš Pļaviņš/Edgars godalgas un ticis atzīts par
Točs Tartu izcīnīja uzvaru trešajā Saldus Goda pilsoni.
tiešsaistes šacha
“Saldū un pat Jelgavā uz ielas
Igaunijas Grand Prix serijas
reti kuŗš nezina, kas es esmu,” ar apmācību platformu
posmā.
Pļaviņš/Točs uzvarēja apakš lepnumu saka atlēts, kuŗš pē
Latvijā, iesaistoties pasaules
grupā un ceturtdaļfinālā ar 2:0 dējos gados pārcietis divas mu šacha čempionam norvēģim
(21:15, 21:12) pārspēja māji guras operācijas, tāpēc priecājas Magnusam Kārlsenam, ir izveiniekus Mihkelu Nūtu un Karlu par Tokijas paraolimpisko spēļu dota pasaulē pirmā tiešsaistes
Maidli, pusfinālā ar 2:0 (21:12, pārcelšanu 12 mēnešus vēlāk.
šacha apmācības platforma

CoChess. Tā ļauj apgūt un papil
dināt šacha spēlēšanas prasmes
profesionālu treneŗu vadībā. Lai
izveidotu šādu digitālo platformu, pirms kāda laika apvienojās
divi šacha nozarē pazīstami uz
ņēmumi, no kuriem vienas kom
panijas īpašnieks ir pasaules
čempions šachā norvēģis Mag
nuss Kārlsens. Uzņēmuma īpaš
nieki nolēma kompānijas dar
bību paplašināt nevis savās
mītnes zemēs, bet izveidojot
atzaru tieši Latvijā.
Programmētājs Māris Jirgens
stāstīja, ka katram trenerim ir
kamera un viņš strādā ar video
kameras starpniecību. “Mēs vi
deo zvanam blakus parādām
šacha dēli, kur treneris izdara
gājienu un to redz arī students
vai studenti treniņā ar viņu kopā.
Tu sēdi Latvijā kaut kur dziļi
laukos, vasarnīcā un mācies
spēlēt šachu ar cilvēku, kas
Ņujorkā pašlaik sēž kādā kafej
nīcā. Tas viss notiek reālā laikā,
jūs abi sazināties, runājat,” skaidroja Jirgens. Katram trenerim ir
savs profils, reitings un sava
noteikta mācību maksa. Profili
un reitingi ir arī studentiem.
CoChess izveidotāji ir pārlie
ci
nāti, ka nākotnē tajā varēs atrast
tūkstošiem šacha treneru no
visām pasaules malām un šacha
prasmes ar tā palīdzību apgūs
simtiem tūkstoši, iespējams pat
miljoniem cilvēku.

Atbalsta jaunās
basketbola halles
izveidi Barona ielā

Jaunās konservatīvās partijas
(JKP) pārstāve Linda Ozola:
“Basketbolu droši var saukt par
Latvijas nacionālo sporta veidu,
mums ir basketbolisti un basketbolistes, kuŗus pazīst visā pa
saulē. Jauna un mūsdienīga basketbola halle ir vajadzīga ne tikai
sporta sabiedrībai, bet arī Rīgai.”
Sandis Riekstiņš, Saeimas Iz
glītības, zinātnes un kultūras
komisijas Sporta apakškomisijas
priekšsēdis: “Tuvākajos 2 – 3 ga
dos Latvijai būs pieejami aptuveni 2,5 miljardi eiro no Eiropas
ekonomikas atveseļošanās fonda,
ko var izmantot infrastruktūras
attīstībai, tai skaitā sporta in
frastruktūrai. Šīs basketbola
halles projekts jau ir tādā ga
tavības stadijā, lai to šajā īsajā
laika posmā varētu reālizēt.”

Vējdēļa burāšana
ar foilu – Latvijas
olimpiskā cerība

Sacensības ar vējdēļiem Latvijā
nav nekas jauns, bet šobrīd gan
Ķīšezerā var vērot ko pavisam
jaunu – vējdēļi ar foilu jeb spuru
vai zemūdens spārnu, kas ļauj
pacelties dēļiem virs ūdens un
lidot. Šāds jauninājums jau 2024.
gadā būs Parīzē olimpiskais
sporta veids, un Latvijai tā būtu
iespēja aizķerties.
Nule kā saņemts ilgi gaidītais
ekipējums – olimpiskais ekipē
jums.
Ziņas sakopojis
P. KARLSONS

