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Valsts prezidents Egils Levits 
ar dzīvesbiedri Andru Leviti 29. 
augustā devās uz Rīgas 123. 
vēlēšanu iecirkni, lai piedalītos 
Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās. 
Pēc balsojuma Valsts prezidents 
medijiem sniedza savu ko -
mentāru:

“Es rūpīgi sekoju kā rīdzinieks 
vēlēšanu kampaņai un partiju 
piedāvājumiem, un šīs vēlēšanu 
kampaņas ietvaros man jau bija 
diezgan skaidri izkristalizējies 
viedoklis par pirmo, otro, trešo 
vietu manā preferenču sarakstā, 
un es arī nobalsoju par to, kas, 
manuprāt, ir vislabākais saraksts. 
Neviens saraksts nav ideāls. Es 
arī rūpīgi iepazinos ar vēlēšanu 
kandidātiem, liku krustiņus vai 
arī svītroju. Tā ir Latvijas vēlē-
šanu tiesību īpatnība, ka vēlē-

Nesen no Minsteres pilsētas 
Vācijā atgriezās latviešu literā-
tūrzinātnieku un pētnieku ko -
manda. Nedēļu ilgajā projektā 
tika pētīts, kārtots un digitālizēts 
biedrības “Latviešu kopība Vā  cijā” 
rīcībā esošais apjomīgais archīvs, 
kas glabājas Latviešu centrā Min -
sterē (LCM). Digi tālizēti 3420 
dokumenti, un tas ir līdz šim 
brīdim lielākais šāda veida pro-

"Rīgai jāattīstās kā modernai pilsētai..." 
tājam ir ne tikai iespēja izvēlēties 
attiecīgo partiju vai sarakstu, bet 
arī kandidātus. Tas tā ir ļoti 
nedaudzās valstīs, bet mums šī 
pilsoņu īpašā tiesība ir paredzēta, 
un es to arī izmantoju.

Es domāju, ka tagad pēc ilgāka 
laika Rīgā būs stabila vadība ar 
savu vīziju par nākotni. Jo Rīga 
ir 800 gadu veca pilsēta, un tai ir 
liels potenciāls, bet šis potenciāls 
pēdējā desmitgadē netika īsti 
izmantots. Ir labi, ka partijas, 
vēlēšanu kandidātu saraksti vis-
lielāko uzmanību pievērsa tieši 
pilsētas attīstībai, jo tas ir tas, par 
ko lemj pašvaldība. Manuprāt, 
Rīgai ir jāattīstās kā modernai 
pilsētai ar vismodernākajiem 
risinājumiem un vienlaikus jā -
saglabā sava unikālā seja, sava 
800 gadu senā identitāte.”

(Vairāk lasiet 11. lpp.)

Minsterē atklāj 
unikālus kultūrvēstures materiālus

jekts. Jāpiebilst, ka pa  veikta vien 
neliela daļa no milzu darba, bet 
jau šobrīd pētnieki atraduši ļoti 
daudz vēl nezinā  mu, vērtīgu, 
unikālu vēstures lie cību par lat-
viešu trimdas rakst niekiem.

Projekta iniciētāja un vadītāja, 
literātūrzinātniece Māra Gru-
dule teic – ne viens vien teicis, ka 
meklēšot individuālas iespējas 
un naudas piesaisti, lai turpinātu 

Latviešu pētnieku grupa Minsterē. No kreisās: Jānis Oga, Dina 
Krastiņa, Eva Eglāja Kristsone, Ivars Šteinbergs, Ieva Kalniņa, 
Ingūna Daukste Silasproģe, Zita Kārkla un Māra Grudule

Ingūna Daukste Silasproģe darbā

darboties: “Lielākajai daļai tie-
šām bija šoks, ka ir tik ārkārtīgi 
bagāta latviešu kultūras krātuve 
ārpus Latvijas. Tur ir tāda lat-
viešu kultūras sala, kādu neviens 
nebija gaidījis! Ārkārtīgi daudz 

dokumentu, fotografiju, vēstuļu, 
pat piemiņas lietu no mūsu pir-
mā numura literātiem – Zentas 
Mauriņas, Jāņa Jaunsudrabiņa, 
Arnolda Apses, Kārļa Ieviņa, 
Pētera Ērmaņa un citiem.”
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TAUTAS ZARS, KAS NOKALTA SVEŠUMĀ
Izcilo dārznieku un Rīgas Brāļu kapu līdzautoru

Andreju Zeidaku atceroties

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: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784

e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IVARS GALIŅŠ

«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

Nedēļas gudrība
„Kad fiziskie spēki jau iet uz rietu, kad vēji jūrā jau rimst, 

gars vēl nereti iet pretī zenītam, iešūpotā jūra vēl ilgi viļņo, 
vasaras siltums vēl ilgi turas rudenī.”

Filozofs Augusts Milts

Nedēļas teikums
“Sociālie tīkli labi noder, lai sazinātos, apmainītos viedokļiem, 

bet tos nevar uzskatīt par drošu un ticamu informācijas avotu.”
Žurnāliste Sallija Benfelde

Bostonā jau vairāk nekā gad-
simtu ir pastāvējusi latviešu 
kolonija. Tai jauns pienesums 
bija pēc Otrā pasaules kaŗa. Ar 
šo plūsmu ieradās cilvēki, kas 
Latvijā bija ieņēmuši augstus 
posteņus – te bija ministri Ēriks 
Laimiņš un Voldemārs Bastjānis, 
ģenerālis Jānis Priede, pulkvedis 
Arturs Galindoms, pulkvedis 
Ernests Kreišmanis, Kaŗa slim-
nīcas direktors Dr. Valters Jaun-
zems. Jelgavas domes priekšsēdis 
Aleksandrs Ļūļa, ”Rīgas audu ma” 
fabrikas īpašnieks Roberts Hiršs, 
Ķuzes fabrikas direktors Roberts 
Veidemanis, profesors Jānis Kuga, 
rakstnieks, režisors, aktieris Jānis 
Lejiņš, aktieris un tautasdziesmu 
illustrātors Reinis Birzgalis, Kur
zemes Vārda izdevējs Kris taps 
Grāmatnieks, izdevējs Oļģerts 
Liepiņš. Minu šos vārdus, kas 
man visvairāk palikuši atmiņā, 
un šo sarakstu būtu ilgi un dikti 
jāturpina. 

Iespējams, ka vismazāk bos-
tonieši zināja par Brāļu kapu 
autoru, ”Rīgas dārzu” direktoru 
Andreju Zeidaku. Daudzi ar 
viņa dzīvesstāstu dabūja iepa zī-
ties, lasot Dr. Paula Kundziņa 
nekrologu. Zeidaks mira 1964. 
gada 18. janvārī sešas dienas 
pirms savas 90. jubilejas Bos to-
nas piepilsētā Ņūtonā, kur savā 
ģimenes mājā bija pavadījis sve -
šatnes  gadus. ”Andreja Zeidaka 
dižākais un visai latviešu tautai 
veltītais darbs bija Rīgas Brāļu 
kapu iekārtojums. Viņš perso nī gi 
izstrādāja kapu iekārtas projektu 
un vadīja tā īstenošanu, veco 
koku izciršanu un jauno stā dī-
šanu, kā arī veica plašu zemes 
pārvietošanu. Šo vietu viņš bija 
iecerējis kā lielu, zaļumos un zie-
dos ietērptu svētnīcu. Viņa pa -
matdoma nemainījās, kad par 

Dārznieks Andrejs Zeidaks 
pie savas mājas Amerikā
// FOTO: Richards Putiķis

tēlnieku tika izraudzīts Kārlis 
Zāle un par architektu –  Alek-
sandrs Birznieks.” Tiktāl Dr. Kun-
dziņš. Būdams ”Rīgas dārzu” 
direktors, Zeidaks ar devīzi „Vai-
 rāk saules, gaismas, ziedu!” pār-
veidoja vai jaunveidoja Rīgas 
parkus un dārzus, sākot ar Vēr-
manes dārzu. Nolaisto Arkādijas 
parku pārveidoja par izkoptu at -
pūtas vietu ar koncertlaukumu 

1951. gadā viņš ar pārējiem 
trim diniekiem ieradās Bostonā, 
kur palika līdz mūža beigām. 
Viņa pēdējā atdusas vieta ir 
Ģetzamenes kapi pie Bostonas, 
bet viņa dvēsele ir kopā ar Kārli 
Zāli Rīgas Brāļu kapos. Rakstā 
pieminētie un nepieminētie Lat-
vijas dižvīri ar dzimtenes atstā-
šanu nekad nesamierinājās. Viņu 
dzīvības koks  palika Latvijā. Par 
pagātni tie nevēlējās runāt, sve-
šatni  viņi pārcieta, bet neatspirga. 
Vienīgi viņus mierināja atziņa, 
ka ir palīdzējuši savām ģimenēm 
izkļūt brīvībā.

Andrejs Zeidaks dzimis 1874. 
gada 18. janvārī Kuldīgā. Jau skolā 
Andrejs parādījis izcilas spējas 
zīmēšanā. Agri zaudējis tēvu, 
viņš jau 10 gadu vecumā brīv-
laikos gājis strādāt Kimeles mui-
žas dārza darbos. 16 gadu ve -
cumā pieņemts par dārznieka 
mācekli. Tur viņu saticis ”Rīgas 
dārzu” direktors Georgs Kūfalts 
un piedāvājis darbu savā birojā. 
Sākumā kā zīmētājs, vēlāk jau kā 
projektētājs tur strādājis septiņus 
gadus. 1896. gadā viņš patstāvīgi 
pieteicies Viskrievijas Ķeizariskā 
dārzkopju rīkotajā konkursā par 
Pēterburgas Ziemas pils apstā dī-
jumu pārveidošanu. Konkursu 
uzvarēja un saņēma zelta me -
daļu. Pēc tam Kūfalts uzticēja 
viņam Tallinas Katrīnlejas parka 
pār vei došanu. 1901. gadā Zeidaks 
pie  dalījās konkursā par liela par  ka 
izbūvi pie Kaŗa akadē mi jas Pē -
terburgā. Konkursā piedalījās arī 
viņa šefs Georgs Kūfalts. Andrejs 
Zeidaks konkursā uzvarēja un 
saņēma zelta medaļu. Viņa pro-
jekts bija tik izcils, ka neviena 
cita godalga netika piešķirta. Tas 
Kūfaltu ļoti sarūgtināja, un An -
drejs izšķīŗās doties uz Krieviju, 
kur Kijevā iesāka pats savu daiļ-
dārzniecības uzņēmumu. Viņa 
panākumi bija tik lieli, ka 12 gadu 
laikā tika uzskatīts par vienu no 
Krievijas ievēroja mā kiem dārzu 
architektiem. Šajā laikā daudz 
apceļoja Eiropas pilsētu dārzus 
un parkus. Darbojoties Kijevas 
latviešu bied rībā, tur atrada savu 
dzīves biedri kurzemnieci Mariju 
Gulbi. 1912. gadā viņi salaulājās 
Lielvārdes baznīcā. Gadu vēlāk 
piedzima Austra, Margrieta. (Aus -
tra  bija Bostonas Latviešu skolas 
sko lo tāja un piedzīvoja 104 gadu 
ve  cumu). 1915. gadā Andrejs 
Zei  daks pieņēma piedāvājumu 
būt par ”Rīgas dārzu” direktoru.  
Ģimene pārcēlās uz Rīgu. Sākās 
viņa karjēras dižākais posms. 
Plauka jaunā valsts un Rīgas 
parki un dārzi, tika izveidoti 
bērnu rotaļu laukumi. Par Rīgas 
dārzu un apstādījumu veidošanu 
Zviedrijas karalis 1929. gadā 
Andrejam Zeidakam piešķīra 
Gustava Vāsas ordeni.  A. Zei daks 
lasīja lekcijas jaundibinātajā Lat-
vijas Universitātē un arī Bulduru 
dārzkopības skolā. Viss beidzās 
1940. gadā... 

Pāršķirot Laika Mākslas kalen-
 dāra 2021 mēnešus, piemi nē-
sim krietno vīru – dārznieku 
Andreju Zeidaku, kas ielicis 
labu pamatu Rīgas dārzu un 
parku izveidē, sekojot savam 
moto: ”Vairāk saules, gaismas, 
ziedu!”

un estrādi. Līdzīgi Dzegužkalnu, 
Miera dārzu un Ziedoņdārzu un 
citus. Der arī atcerēties, ka  An -
drejam Zeidakam bija uzticēts 
veidot ziedu dekorācijas Latvijas 
valsts dibināšanas aktā Nacio nā-
lajā teātrī. Viņš arī bija iegādājies 
drānu karogam, ko pēc viņa 
zīmējuma  uzšuva dzīvesbiedre 
Marija. Tas bija pirmais Latvijas 
karogs un plīvoja pie teātŗa gal-
venās ieejas. Andreju  Zeidaku 
no darba atlaida 1940. gadā. 
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LIGITA KOVTUNA

Ko jaunu skatīsim
„Laika Mākslas kalendārā 2021”? 

2021. gada kalendārs:  ................... gab.     US $22.00….........…............

Piesūtīšana: ASV – par pirmo US $3.00
Par katru nākamo uz to pašu adresi US $1.50

Ārpus ASV – par katru US $3.50 (NB! Maksa ASV dolaros), tai skaitā pasta izdevumi

Kopā................................................              US $....................................................

Vārds, uzvārds ...................................................................................................................................

Adrese ................................................................................................................................................

Tālr.: ...........................................  E-pasts .........................................................................................

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku uz 50 Sternberger Ave,

unit 5 Long Branch, NJ 07740

Kalendāra izdošanu atbalsta

Laika Mākslas kalendārs
"Četri gadalaiki Rīgas dārzos"

Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!

Laika Mākslas 
kalendārs 2021
Šoreiz Jūs ievedīs Rīgas dārzu 
pasaulē, arī tādā, ko nepazīst pat 
katrs rīdzinieks. Kalendāra tēma 
šogad – "Četri gadalaiki Rīgas 
dārzos". Vai Jūs esat bijuši, pie -
mēram, dabas parkā "Piejūra" 
Mangaļsalā un Buļļos? Vai sen 
redzējāt Vērmaņdārza lauvas 
rožu laikā? Uz kalendāra vāka 
šogad neparasti krāšņā puķu-
dobe pie mūsu Baltā nama – 
Rīgas Operteātra. Un vēl pastai-
gas pa Mežaparku, Esplanādi...

Pastaigāsimies un priecāsimies 
kopā! Ik mēnesi Jūsu mājās būs 
gabaliņš skaistās, mīļās Rīgas.

Mūsu avīzes krāšņais 
pavadonis „Laika Mākslas 
kalendārs” ik gadu tiek 
veidots ļoti atbildīgi – 
jāņem vērā gan mūsu abo-
nentu vēlēšanās savās mājās 
ikkatru mēnesi skatīt skais-
tu, estētisku Latvijas gaba-
liņu, gan arī tas, ka mūsu 
kalendārs nonāk cittautu 
draugu mājās, vēstot par 
tautiešu dzimteni, kas ir tik 
skaista un daudzveidīga. 
Pēdējos gados, rēķinoties ar 
kalendāra pircēju vēlmēm, 
publicējam mākslas foto, 
kas parāda Latvijas dabu, 
kultūrvēsturiskās celtnes 
utt. Šogad, veidojot 2021. 
gada kalendāru, nolēmām 
piedāvāt divus mūsu zemes 
jaukos krāšņumus – dārzu 
un parku burvību četros 
gadalaikos. Divpadsmit 
mē  nešu ietvarā gan var 
parādīt tikai vienu mazu 
daļiņu, tāpēc izvēlējāmies 
Rīgu. Un jūs būsit pārsteigti, 
cik lielu dažādību piedāvā 
mūsu  galvaspilsētas un tās 
apkārtnes zaļā rota! Vai, 
piemēram, zinājāt, ka Rīgas 
parkos aug 54 233 šķirņu 
ziedaugi? Ka Bastejkalnā 
kanāla malā zaļo zīdkoks, 
kam vasaras vidū nobriest 
augļi? Vai esat bijuši Pie -
jūras dabas parkā Man gaļ-
salā un Buļļos? Vai zināt, ka 
Pārdaugavā pavasaŗos rei-
bina Japānas draugu dā  vā-
tais sakuras dārzs? Rīgas 
uzņēmuma „Dārzi un 
parki” dārznieki šovasar 
aicināja doties ziedu tūrēs, 
lai aplūkotu 77 ziedu māk-
slas darbus Pils laukumā, 
Līvu laukumā, Bastejkalnā, 
Esplanādē, Vērmanītī... Dārz-
nieki ir kā māksli nieki, un 
viņiem patīk eksperimentēt 
– līdzās gracioziem ziediem 
iestādīt adatainu artišoku 
vai mūsu pašu mīļo dilli. 
Vecrīgā, aiz Pēterbaznīcas 
zeļ „labības lauks”, ienesot 
lauku noskaņas galvas pil-
sētā. Bet pagalam krāšņas 
dobes šovasar skatījām 
parkā pie Nacionālās Ope-
ras nama, te nu šovasar 
nebija ne miņas no latviski 
rimtās krāsainības – dobes 
spilgtas kā spānietes brunči! 
Dārznieks Ēriks Semanis 
pastāstīja, ka šogad bijis arī 

kāds gluži negaidīts un 
nepavisam ne patīkams 
pārsteigums, ko sagādā-
jušas... vārnas. Šīs izplū kā -
jušas rūpīgi veidotās dobes, 
un bijis jāceļ sētiņas, lai 
atvairītu nelūgtās „rīdzi-
nieces”. Ne tikai košā 
krāšņuma pēc izraudzījām 
šo bildi likt uz kalendāra 
vāka – mums likās svarīgi 
parādīt arī mūsu lepnumu, 
mūsu Balto namu, kuŗā 
2021. gadā ar Ņujorkas 
Latvijas Nacionālās operas 
ģildes atbalstu taps cita 
latviešu nacionālā lepnuma 
– Jāņa Kalniņa operas 
„Hamlets” jauniestudējums.

Ziemai beidzoties, par 
pavasari vēsta sīpolpuķes –
sniegpulkstenītes, krokusi, 
hiacintes. Mūsu kalendārā 
marta mēnesī pa dzelteno 
krokusu ceļu dosimies uz 
Gaismas pili. Maijā sākas 
ceriņu trakums – skatiet 
maija mēneša lapā! Aprīlī, 
kad Lieldienas, dosimies uz 
Lielajiem kapiem pie Aug -
šāmcelšanās draudzes baz-
nīcas pa zilo puķīšu lauku. 
Mūsu kalendāra fotomāk-
sliniekam Jurim Šulcam 
īpaši piekodinājām – lūdzu, 
Vērmaņdārza lauvu rožu 
laikā! Skatiet jūlijā!

Jāņos gan līgosim miglas 
vālos un smilgās Skanstes 
pļavās. Bet rudenī bau  -
dīsim kļavu lapu zeltu 
Miera dārzā. Kur tas ir? 
Kalendārā rakstīts! Kad 
Latvija tērpsies ziemas 
sniegotā rotā, dosimies uz 
Mežaparku un pasvei ci-
nāsim sārtās mežrozītes 
sarmotos zaros!

Tiktāl romantika. Taču 
kalendārs vēsta arī, ka 2021. 
gadā 70. gadskārtu svinēs 
mūsu galvenā organizā -
cija – Amerikas Latviešu 
apvienība, kas vieno ap 90 
tūkstošiem tautiešu visā 
Amerikā. Iesaisties, atbalsti 
arī Tu, cienījamo lasītāj, un 
aicini savus bērnus, drau-
gus, domubiedrus kļūt par 
ALAs biedriem, lai mūsu 
pulks ir vēl kuplāks un 
spēcīgāks! (Rakstiet info@
alausa.org, American Lat
vian Association, 400 
Hurley Ave., Rockville, MD 
20850)



LAIKS 2020. gada 5. septembris  – 11. septembris4

(Turpināts 5.lpp.)

TAIRA 
ZOLDNERE,
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Latvieši dzied virtuālos koŗos!
“Nav jābaidās, nav jākautrējas – vai ir laba balss, vai nav tik laba balss,

mēs vienkārši dziedam!”

Krisīte Skare: "Manuprāt, svētkos ir jābūt kopā... arī 
šī gada skolēnu Dziesmu svētkus Latvijā nerīkoja 
virtuāli, tos atlika. Dziedātāji, kas jau ir piedalījušies 
virtuālajos projektos, saprot, ka tur ir sava vērtība. Bet 
nav tās kopsajūtas, tās dzirkstelītes, kas rodas, kad visi 
dzied vienā elpā, vienā balsī, vienā telpā."

Krisīte Baltimoras Dziesmu svētkos

Saruna ar Krisīti Skari, pro
jekta “Skolēnu virtuālais kopko
ris ASV” autori, Bostonas latviešu 
koŗa māksliniecisko vadītāju, 
ASV Latviešu dziesmu un deju 
svētku fonda priekšsēža vietnieci 
un XIV un XV Vispārējo latviešu 
dziesmu un deju svētku ASV 
Mūzikas nozares vadītāju.

Šovasar plaši ir izskanējis un 
uzmanību guvis tavs un ASV 
skolēnu virtuālā kopkoŗa pro-
jekts, kur skolēni no visām 
Amerikas malām dzied Lolitas 
Ritmanes kompoziciju ar 
Guntara Rača vārdiem “Jauna 
dziesma”. Kā tapa šis projekts?

Sākoties pandēmijai un karan-
tīnai, mēs turpinājām Bostonas 
latviešu skolu Zoom vidē, jo 
jutām, ka bērniem vajag savus 
draugus, bērniem vajag sajust, 
ka ir citi cilvēki pasaulē, kas 
viņus mīl, kas viņus grib redzēt 
un iesaistīties viņu dzīvē, lai viņi 
nebūtu tik izolēti. Tiekoties 
Zoom, ievēroju, cik ļoti bērniem 
mūsu nodarbībās patika dziedāt. 
Protams, es viņus nevarēju dzir-
dēt, bet viņi paši ar platu smaidu 
teica, ka dziedāt bijis forši. Tajā 
pašā laikā sākās Amerikas skolu 
pārziņu iknedēļas sarunas, ko 
vadīja Amerikas latviešu apvie-
nības (ALA) Izglītības nozares 
vadītāja Elisa Freimane. Vienā 
no šīm sanākšanām spriedām, 
kā izolācijas apstākļos padarīt 
bērniem dzīvi patīkamāku un 
interesantāku, un es ieminējos 
par virtuālo dziedāšanas projek-
tu. Nolēmām to darīt, un mūs 
atbalstīja ALA un Latviešu 
dziesmu un deju svētku fonds.

Pēc tam, kad projekts bija 
pabeigts, dzirdēju no skolu 
pārzinēm, ka bērni bijuši ļoti 
priecīgi par šo iespēju. Ne jau 
visi bērni piedalījās, jo ne visiem 
patīk vieniem pašiem dziedāt 
savā istabā. Tas ir grūti! Tomēr 
mums sanāca septiņdesmit sep-
tiņi dziedātāji, un es biju ļoti 
iepriecināta, redzot tik dažādas 
jaunas sejas: no Amerikas Aus-
trumu krasta, no Vidienes un no 
Rietumu krasta, kopā no desmit 
Amerikas skolām.  Bija ģimenes, 
kas piedalījās ar diviem, trim, 
četriem bērniem – visi smaida, 
un visi dzied, kā nu kuŗš var! Bija 
vajadzīga arī liela vecāku līdz-
dalība – viņi ierakstīja video, 
viņi techniski tos uzlādēja dato-
ros un nosūtīja. Mazākajiem 
bērniem vecāki arī dziedāja līdzi 
un iedrošināja. Es pārliecināju 
dalībniekus, lai neviens nekaut-
rējas, lai tikai dzied!

Tu esi šogad rīkojusi vairākus 
virtuālus kopkoŗu dziedāšanas 
projektus. Lielākās grūtības 
koŗa virtuālai ieskaņošanai rada 
laika nobīde – katra dziedātāja 
balss “atnāk” mazliet citā laikā. 
Kā notika Skolēnu virtuālā 
kopkoŗa un citu koŗu ieraksti?

Katram koristam ir jāizveido 
divi ieraksti – audio un video. 
Tas notiek tā – dziedātājs paņem 
savu telefonu, lieto balss ierak-
stīšanas programmu un iedzied 
savu daļu, klausoties manu ie -
rakstu – pareizā tempā, ar pau -
zēm un pareizām notīm. Tā 
izveidojas audio fails. Atsevišķi 

tiek filmēts video fails – dzie dā-
tāji saģērbjas, atrod kādu skaistu 
vietu un dzied “bez skaņas”. Tā 
iznāk divi atsevišķi ieraksti. Pie -
augušo korim esam mēģinājuši  
darīt visu vienā ierakstā – gan 
dziedāt, gan filmēt video, bet tad 
kvalitāte nebija tik laba kā tad, ja 
audio un video ieraksti ir veidoti 
atsevišķi.

Pēc tam, kad dziedātāji ir 
atsūtījuši savus audio un video 
ierakstus, sākas lielais darbs to 
visu salikt kopā. Video mums lika 
kopā profesionāls video mon tē-
tājs. Tomēr audio daļu mēs kopā 
ar vīru Maiklu Gla  show salikām 
paši, jo to mēs mākam un varam. 

tam pārgājām uz vienkāršu sa -
dzie dāšanos tādā pašā veidā. 
Koristiem tas patika, jo viņiem 
ļoti gribējās dziedāt un arī pabūt 
kopā.

Cik ilgs laiks paiet, lai saliktu 
šos atsevišķos failus vienā 
kopīgā ierakstā?

Paiet diezgan daudz laika, un 
tas ir atkarīgs no dalībnieku 
skaita. Bērnu kopkorim bija 
septiņdesmit septiņi dalībnieki, 
un mums aizgāja tuvu pie 
trīsdesmit stundām audio ierak-
sta salikšanai. Iespējams, ka 
video paņēma vēl vairāk laika. 
Tomēr dažos citos projektos man 
bija mazāk dalībnieku, un, tas 

varam uzturēt to dziedāšanas 
kultūru, kas beigās iespaido 
korus, iespaido Dziesmu svēt-
kus. Ceru, ka pēc desmit gadiem 
šie paši jaunieši nāks un dziedās 
mūsu koŗos!

Vai tu domā, ka šādu virtuālo 
sadziedāšanās projektu būtu 
vērts atkārtot?

Skolēnu kopkoŗa projektam 
bija arī turpinājums – nodi-
binājās Bostonas, Ņūdžersijas 
un Vašingtonas skolu sadrau-
dzība, un mēs sanācām kopā visi 
uz kopēju tikšanos un sa  dzie-
dāšanos. Šī iecere noteikti iz -
aicināja mūs pašus pamēģināt 
kaut ko jaunu.

Domāju, ka to būtu vērts 
atkārtot, it īpaši, gatavojoties 
kādiem lielākiem svētkiem, lie -
lam notikumam, jo  tas ir vērtīgs 
kopā darbošanās veids. Tas gan 
ir vientuļš process – katram 
jābūt savā istabā, bet rezultāts ir 
ļoti uzmundrinošs un liek sa -
prast, cik daudz ir latviešu Ame-
 rikā, kas grib sadziedāties. Gala 
rezultāts ir tas, kas dod īstu prieku!

Tev ir bijuši arī citi virtuāli 
kopā dziedāšanas projekti. Ne -
parasts un skaists bija Bostonas 
koŗa Līgo dziesmu dziedājums 
ar animāciju.

Par šo projektu man ir liels 
prieks. Mūsu korī dzied ļoti ta -
lantīga illustrātore Aija Drei-
mane-Holohan. Mēs jau ilgu 
laiku domājām, kā sastrādāties 
un izveidot kopīgu ieceri mū -
zikai un Aijas illustrācijām. Šajā 
pavasarī kopā ar Bostonas kori 
gribējām izveidot virtuālo sa -
dzie dāšanos uz Jāņiem. Es sāku 
ar dziesmu atlasi, un man sanāca 
piecas dziesmas, no kuŗām izvei-
doju kopēju Jāņu dziedājumu 
sešu minūšu garumā. Aija pro-
jektam sagatavoja kādus piec-
desmit atsevišķus tēlus un sep -
tiņas astoņas ainavas. Tas viss 
tika filmēts Piesaulē, kas ir 
Bostonas sabiedrības lauku īpa-
šums Ņūhempšīrā un latviešu 
vasaras dzīves centrs. Animācijas 
filmēšana ir ļoti lēns process, bet 
rezultāts ir jauks! It īpaši no  zī-
mīgs šis projekts ir bostonie-
šiem, jo Aija ir uzzīmējusi mūsu 
Piesauli tieši tādu, kāda tā ir – 
pļavu, līgošanu, Līgo māju, mūsu 
bostoniešus, ko varam atpazīt, 
pat balto sunīti, ko mēs visi pa -
zīstam un zinām, kam tas pieder.

Tu esi iesaistīta daudz un 
dažādos Amerikas latviešu sa -
biedrības mūzikālajos projek-
tos. Kā tu sāki darboties lat-
viešu mūzikas dzīvē?

Esmu dzimusi un augusi Bos-
tonā un jau no bērnības pie -
dalījos vietējā latviešu sabied-
rības dzīvē. Pēc profesijas esmu 
koŗdiriģente, dziedātāja un mū -
zikas skolotāja.

Visvairāk varu pateikties kom-
ponistam Pēterim Aldiņam. Es 
vēl gāju vidusskolā, kad viņš 
mani iesaistīja latviešu draudzes 
korī un pat aicināja diriģēt. 
Viņam palīdzēt man bija liels 
gods, jo es vēl biju tikai vidus-
skolniece. Īstenībā man jāpa tei-
cas visai dziedošajai Aldiņu 
ģimenei – Pēterim, viņa brālim 
Mārtiņam un Mārtiņa sievai 

Līgai, kuŗa bija mana dziedāša-
nas skolotāja Bostonas latviešu 
skolā.

Augstskolas laikā kādus piecus 
gadus es “pazudu” no latviešiem, 
bet pēc atgriešanās Bostonā 
atkal iesaistījos draudzes korī un 
Bostonas latviešu skolā,  un mēs 
atkal strādājām kopā ar Pēteri 
Aldiņu. Kad draudzes koris 
beidza darboties, pāris gadus 
Bostonā koŗa nebija, bet 2014.
gadā dibināju jaunu kori ārpus 
draudzes. Sākumā mēs bijām 17 
dziedātāji, bet tagad tas ir izau-
dzis par diezgan pamatīgu kori 
ar vismaz četrdesmit dziedā-
tājiem. Pamazām sadraudzējos 
arī ar citiem Bostonas latviešu 
mūziķiem, un mums ir izveido-
jusies ļoti laba sadarbība.

Plašākā Amerikas mūzikas 
dzīvē nokļuvu, strādājot Katskiļu 
vasaras nometnē, kur esmu 
pavadījusi astoņas vasaras, bū -
dama mūzikas skolotāja. Tomēr 
nākamais lielākais solis bija 
2017. gadā, kad Marisa Gudrā 
aicināja mani uzņemties Mū -
zikas nozares vadību Baltimoras 
dziesmu svētkos. Tagad jau ga -
tavojamies Minesotas dziesmu 
svētkiem 2022. gadā.

Mēs vēl arvien dzīvojam ļoti 
ierobežotos pandēmijas apstāk-
ļos un par nākotni nekas nav 
zināms. Dziedāšana tiek uz -
skatīta par īpaši bīstamu vīrusa 
izplatībai. Un tomēr 2022. gadā 
tiek plānoti ASV latviešu dzies-
mu svētki St. Paulā, Minesotas 
pavalstī. Kāda ir šī Dziesmu 
svētku vīzija un ar kādu opti-
mismu tu skaties nākotnē?

Varam tikai optimistiski  plā -
not nākotni, bet nevar sēdēt uz 
rokām un nekā nedarīt. Mums ir 
jāturpina un jācer, ka divu gadu 
laikā būs risinājumi, lai mēs 
varētu droši satikties. Gatavo-
šanās sagādās koŗiem sarežģī-
jumus, jo šogad latviešu koŗi, 
iespējams, nesanāks kopā. Man 
būs jāizdomā, kā mēs varam 
turpināt dziedāt, turpināt attīstīt 
mūsu balsis, turpināt koŗu sa -
biedrisko dzīvi tā, lai cilvēki būtu 
gatavi atgriezties, kad tas būs 
droši. Nupat izsūtīju dziesmu 
svētku pirmo Apkārtrakstu koŗu 
diriģentiem un mūziķiem par 
gaidāmajiem svētkiem – ar po -
zitīvu domu, ka mēs tagad ne  va-
ram, bet drīz atkal varēsim!

Es plānoju, ka nākamie dzies-
mu svētki būs lieliski, svaigi! 
Mūzikā uzsvars uz jaundarbiem, 
uzsvars uz to, ko mēs, Amerikas 
latviešu mūziķi un dziedātāji, 
varam cits citam piedāvāt. 
Mums ir ļoti daudz labu kom-
ponistu, jaunu mūziķu, un to 
mēs gribam izcelt 2022. gada 
Dziesmu svētkos.

Tomēr, ja cilvēki vēl joprojām 
nevarēs sanākt kopā, vai būtu 
iespējams Dziesmu svētkus 
rīkot virtuāli?

Es par to pat neesmu do  mā-
jusi... dzīvē ir visādas iespējas, 
bet manuprāt, svētkos ir jābūt 
kopā... arī šī gada skolēnu 
Dziesmu svētkus Latvijā ne  rī-
koja virtuāli, tos atlika.

Bostonas korī mēs sanācām 
mēģinājumiem pa balsīm Zoom 
vidē: visi izslēdz savus mikrofo-
nus, diriģente (es) dzied un spēlē 
klavieres un skaidro dziesmu. 
Visi savās mājās dzied līdzi, bet 
es viņus nedzirdu. Koristiem ir 
labi, jo viņi var mācīties, kā arī 
pēc mēģinājuma var turpināt 
tikties Zoom vidē. Es, diriģente, 
varu redzēt, kā viņi dzied, bet es 
nevaru dzirdēt un nezinu, cik 
labi viņi ir iemācījušies. Jāuz-
ticas! Mēs to darījām no marta 
vidus līdz maija vidum un pēc 

attiecīgi prasa arī mazāk laika.
Vai nav tā, ka it īpaši bērniem 

un jauniešiem ir svarīgi ne  -
aizmirst kopīgo dziedāšanu, lai 
pandēmijas un karantīnas laikā 
nepazūd vēlme būt kopā un 
kopā latviski dziedāt?

Šādā projektā, kur piedalāmies 
kopā ar bērniem, mēs, pieau-
gušie, varam rādīt priekšzīmi, ka 
dziedāšana ir latviešu sirdslieta. 
Nav jābaidās, nav jākautrējas – 
vai ir laba balss, vai nav tik laba 
balss, mēs vienkārši dziedam! 
Domāju, ka tādā veidā mēs arī 
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Latvieši dzied virtuālos koŗos!
“Nav jābaidās, nav jākautrējas – vai ir laba balss, vai nav tik laba balss,

mēs vienkārši dziedam!”

Covid-19 laikā der plašāka domāšana
Nenopietni par nopietno

(Turpināts no 4. lpp.)

2018. gada Dziesmu svētkos Latvijā kopā ar savu kori Aijas Dreimanes-Holohan darbs – Jāņu sadziedāšanās Piesaulē

JĀNIS BOLIS,
jurists, rakstnieks, 

ceļotājs

TAIRA ZOLDNERE

Dzie dātāji, kas jau ir pieda-
lījušies virtuālajos projektos, sa -
prot, ka tur ir sava vērtība. Bet 
nav tās kopsajūtas, tās dzirk ste-
lītes, kas rodas, kad visi dzied vienā 
elpā, vienā balsī, vienā telpā.

būs jārunā ar koristiem, ko viņi 
vēlas. Domāju, ka sadziedāšanās 
vienmēr var notikt, un tādu 
veidu dziedāšanas uzturēšanai 
mēs varētu turpināt. Es arī zinu, 
ka kopā, vienā telpā mēs netik-

laikā, kad esam tik izolēti un cil-
 vēciskais kontakts nav ie  spē jams?

Teikšu atklāti, optimisms nāk 
un iet... ir nedēļas, kad domāju, 
jā, – ejam un darām projektu... 
bet ir nedēļas, kad gribas tikai 

kā, piemēram, tagad, krāsojot 
virtuvi. Tad atnāk domas, idejas, 
sapņi par to, kā viss varētu 
risināties... Varbūt laimīgā kārtā 
esmu introverta. Man sāp, ka 
nevaru rīkot iecerētos koncer-

Mana dzīve iet viļņveidīgi – 
pirms pandēmijas varēju precīzi 
pa mēnešiem pateikt, kuŗos 
mēnešos man ir vairāk no  dar-
bošanās amerikāņu vidē un ar 
manu profesionālo dzīvi, un 
kuŗos – iesaiste ar latviešiem, 
koncertiem, pasākumiem. Ne -
viens no maniem amerikāņu 
draugiem vai kollēgām no manis 
neko nesagaida vasarās. Tā ir bijis 
vienmēr – Gaŗezers, Kat  skiļi, 
ceļojumi uz Latviju, Dzies mu 
svētki. Vasara ir latviešu sezona. 
Līdz šim man ir bijis diezgan 
viegli peldēt starp abām pasaulēm.

Kā saprotu, ģimene atbalsta 
tavu latvisko pusi?

Vīrs ne tikai atbalsta, bet arī 
pats mācās latviski, ņem pri-
vātstundas, dzied latviešu korī 
vismaz jau trīspadsmit gadus, 
brauc uz Katskiļu nometni un 
spēlē ģitaru noslēguma pasā-
kumos. Viņš pats ir mūziķis un 
man ir teicis: “Kas var būt labāk 
– jūs visi zināt savas tautasdzies-
mas, jūs visi dziedat visu laiku!” 
Lielākie pasākumi gadā – Jāņi 
un Ziemsvētki ir saistīti ar dzie-
dā šanu, un viņš ir priecīgs, ka 
var būt daļa no tiem.

Publikācija tapusi sadarbībā 
ar portālu latviesi.com

Kā jau esmu saviem Latvijas 
mediācijas studentiem ne reizi 
vien uzsvēris aizvadītajos 23 
gados, vienmēr der domāt pla-
šāk. Mēs visi esam pieraduši 
domāt tādās kā ierastās kastītēs. 
Ja domā ārpus šīm kastītēm, – 
es stāstu studentiem, – rodas 
citas, iepriekš neaptvertas ide-
jas un domas.

Tāda plašākā domāšana pa -
līdz pat pavisam delikātās 
lietās, kā, piemēram, saistībā ar 
tualetes papīru un tā iegādi. 
Tualetes papīram ir dižena 
vēsture. Ja palasa tualetes pa -
pīra vēsturi, kā bez tā iztika 
senie grieķi, romieši un vēlāk 
vikingi, eskimosi un koloniālie 
amerikāņi, var tikai izteikt lielu 
paldies ķīniešiem par unikālo 
prāta darbu, kad 1391. gadā 
tika atklāts pirmais modernais 
tualetes papīrs Ķīnas impe rā-
tora ģimenes vajadzībām. Vēl 
vairāk – papīrs bija pat patīkami 
iesmaržots.  15. gadsimta beigās 
parastais papīrs kļuva plaši 
pieejams, un laikraksti kļuva 
par populāru tualetes papīra 
izvēli. Tikai 19. gadsimta beigās 
sākās mūsdienu tualetes papīra 
masveida ražošana. 1857. gadā 
amerikānis Džozefs C. Gejetijs 
izveidoja pirmo komerciāli ie -
saiņoto tualetes papīru. Šis pir-
mais rūpnīcā izgatavotais tua-
letes papīrs tika papildināts  ar 
alveju, un Džozefs Gejetijs uz 
katras lapas lepni uzdrukāja 
savu vārdu. Par tualetes papīru 
ir sarakstītas neskaitāmas grā-
matas. Lielākā daļa pretendē uz 
humoru, bet vismaz vienā 

(Wiped: The Curious History of 
Toilet Paper) autors Ronalds H. 
Blūmers iztirzā šo tēmu 
pavisam akadēmiskā stilā. 

Nīkstot mūsu Rodailandes 
bunkurā, viena no manām pa -
visam nopietnām problēmām 
ar Covid – 19 bija tualetes pa -
pīra trūkums. Kad vīruss vēl 
nežēlīgi plosījās, es, ar dubult-
masku degunu apkāris un ar 
sanitīzeri sasmērējies, staigāju 
pa veikaliem, meklējot tualetes 
papīru. Visur izpārdots! Vērojot 
veikalu tukšos plauktus, ap -
jautu, kā dzīvē viss ar laiku 
atgriežas. Šī nav pirmā reize, 
kad tualetes papīrs kļūst par 
gluži nepieejamu lietu. Agrāk 
ceļojumos uz Irāku, Sibiriju, 
Čečeniju un Āfriku parasti 
ņēmu līdzi rullīšus. 

Laikam mans drāmatiskākais 
stāsts par tualetes papīru un tā 
vērtību nāk vai nu no Brežņeva, 
vai Andropova  laikiem, kad, 
braucot uz Latviju, ar šo Tēv-
zemē nepieejamo mantu pako-
ju pilnus koferus. Ceļojuma 
maršruts bija ASV, Helsinki, 
Tallina, Rīga. Kad nokāpu no 
lainera MS Georg Otts Tallinā, 
tūdaļ devos uz muitas kontroli. 
Muitas ierēdnis man lika atvērt 
somu. Redzot visus tos rullīšus, 
viņš sāka vienu pēc otra ap -
čamdīt. Vai tur tiešām būtu 
noslēpta kāda eksplodējoša 
ierīce? Visus rullīšus apčam-
dījis, ierēdnis man svinīgi pa -
ziņoja, ka šie objekti esot 
aizdomīgi, varbūt pat bīstami, 
un tikšot konfiscēti. Es varot 
sūdzēties pie viņa šefa. Tā kā 

autobuss uz Rīgu jau gaidīja, es 
nolēmu atteikties no sūdzībām 
un braucu uz Rīgu bez šiem 
dārgumiem. Nodomāju – kas 

Rīgā būs, tas būs. Lai nu 
Tallinas muitniekiem rodas 
labsajūta.

Tad vēl – kad 1990. gadā Rīgā 

notika pirmais Pasaules latviešu 
juristu kongress, Rundāles pilī 
tika sarīkota eleganta kongresa 
noslēguma balle. Kamēr citi 
priecīgi dejoja valšus, dzēra 
aliņu un dziedāja, es meklēju 
labierīcības. Vienīgās toreiz 
pieejamās atradās pils pagrabā. 
Kad nogāju, tur valdīja pilnīgs 
mitrums un tumsa, un no 
tualetes papīra –  ne smakas. Ar 
plašāko iespējamo domāšanu 
tomēr kaut kā tiku galā. 

Šinī pavasarī mūsu Rod-
ailandes trešajā lielveikalā bei -
dzot uzsmaidīja laime! Tua letes 
papīrs, protams, bija iz  pārdots, 
bet kāda tukša plaukta pašā 
aizmugurē noslēpušos ie   rau-
dzīju vienu vientuļu papīra 
dvieļu rulli. Vai papīra dvieļi 
derēs? Protams, nebūs ideāli, 
var pat rasties poda aizsērējums, 
bet šādā trakā laikā jāizmēģina 
viss. Vispirms gan apsvēru sa -
grieztu avīžu strēmeles, kas 
būtu labi derējušas toreiz Run-
dāles pilī.  Tomēr šo metodi no -
raidīju higiēnisku iemeslu dēļ, 
kā arī, atminēdamies neaprak-
stāmās atmiņas par pieredzi 
komūnistu laika Latvijā. Tā, ar 
cerību uz visu to labāko, do -
māju plašāk un papīra dvieļu 
rulli tomēr nopirku.

Jutos paveicis īpaši svarīgu 
darījumu un nu laiks atpūtai. 
Apsēdos savā ērtākajā krēslā un 
ar baudu turpināju lasīt šābrīža 
ASV bestselleru, proti, Doga 
Lanskija There’s No Toilet 
Paper…on the Road Less 
Traveled: The Best of Travel 
Humor and Misadventure...

Vai tev šobrīd atkal padomā 
ir kādas jaunas idejas un darbi?

Tagad, augusta sākumā, atkal 
sāku domāt, kāds būs nākamais 
solis. Visa mana darbošanās ir ar 
cilvēkiem, reālā telpā, un man 

simies vēl ilgi. Cerēju, ka mūsu 
ikgadējais Ziemsvētku koncerts 
tomēr varētu notikt, bet... mums 
ir jābūt pacietīgiem.

Kā tev izdodas saglabāt opti-
mismu un radošo enerģiju šajā 

pasēdēt un palasīt grāmatu. Man 
ļoti palīdz tas, ka pa vasaru varu 
būt dabā, šeit, Piesaulē. Manas 
labākās idejas atnāk klusuma 
brīžos, staigājot, vai arī darot 
vienkāršus, elementārus darbus, 

tus, bet, no otras puses, man 
patīk būt vienai un radošās ide-
jas varbūt atnāk vēl biežāk.

Kā sadzīvo tava latviešu dzīve 
ar tavu profesionālo amerikāņu 
dzīvi? Kā to var līdzsvarot?
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2020. gada marta vidus ir kā 
robežšķirtne starp šķietami ie -
rasto dzīves kārtību un periodu 
globālās pandēmijas ēnā. “Pirms” 
laikā Sanfrancisko Jaunais teātris 
(SJT) bija finiša taisnē pie 
skatītājiem ar Dženas Silver me-
nas grotesko izrādi “Tīrelis”. To 
bija paredzēts izrādīt Sanfran-
cisko Latviešu namā mēneša 
beigās. Teksti apgūti, tērpi gata-
vi, vēl tikai atlikuši pēdējie 
mēģinājumi. Diemžēl par lielu 
sarūgtinājumu aktieru pulci ņam, 
izrādes nācās atlikt uz vēlāku – 
vispirms uz septembri, tagad jau 
uz 2021. gada janvāri. Teātŗa 
atbalstītāja Brigita Siliņa mēģi-
nāja mierināt: “Varbūt skatieties 
uz šo neražu pozitīvi. Jūs esat 
baigi rāvušies, iestudējot lugu, 
un negaidīti esat pelnījuši gaŗāku 
vasaras atpūtu.”

Krāsaini tērpi,
puķes un lūpas
Sākumā neviens īsti negribēja 

ticēt, ka karantīna vilksies ļoti 
ilgi. Vienalga, režisore Māra 
Lewis neļāva saviem aktieŗiem 
laiskoties: drīz vien tika doti 
uzdevumi iestudēt epizodes no 
“Tīreļa” mājas apstākļos, un to 
video ieraksti tika publicēti 
teātŗa Facebook lapā. Parallēli, tā 
kā Māra ir profesionāla jogas 
instruktore, iesākās virtuālas 
jogas nodarbības, kuŗās varēja 
piedalīties ikviens no grupas. Vēl 
citos kanālos turpinājās sarunas 
ar Islandē 2019. gada rudenī 
amatieŗteātŗu festivālā “Laipa” 
jauniegūtajiem draugiem – kā 
strādājam, kad vairs nevar iet uz 
“darbu”, kā turpinām sadarbo-
ties, kad nevaram būt kopā, kā 
uzturam radošu garu. No it kā 
nejaušām sarunām radās ideja 
attēlot latviešu mākslinieku glez-
nas. 20 mākslinieku darbi tikai 
atveidoti 28 fotografijās. San-
fran cisko Jaunā teātŗa aktrise 
Džoanna Pāvuliņa uzskata, ka 
tas bija salīdzinoši viegls uzde-
vums, kas aizrāva un iekustināja 
nākamajiem projektiem: nofoto-
grafēties jautrā Lieldienu garā 
(iedomājieties olas, cāļus un 
zaķus) vai ģērbties svētku tērpos 
par godu Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 30. ga -
dadienai, iejusties Covid vīrusa 
nobeidzēja lomā un izveidot ne -
parastu vainagu, ar ko pie  dalīties 
zibenskampaņā “Savij Latviju vai-
 nagā!” Aktieŗu grupa bija vēl 
nesen strādājusi kopā pie izrā-
des, tāpēc bija dabiski sekot re -
žisores norādījumiem, turpināt 
saziņu, savstarpējo sadarbību un 
pat nelielu sacensību savā starpā, 
lai gan attālināti, piebilst aktrise 
Karīna Vasiļevska-Das.

“Tīrelis”
Lai nezaudētu saikni ar “Tī  -

reļa” izrādi, aktieŗiem tika uzdots 
mājās no jau esošām drēbēm un 
mantām sagatavot tērpus sešiem 
lugas varoņiem pēc mākslinieces 
Lindas Treijas skicēm. Džoanna 
atzinās, ka tas bija īsts izaici-
nājums, it īpaši tāpēc, ka viņas 
mājoklis ir neliels, gandrīz vai 
visas drēbes bija jaizceļ no 
skapjiem, un draugs, ar ko viņa 
dzīvo kopā, dažkārt uzmetis pār-
  metošu skatienu. Bet Džoannai 
arvien ir bijis prieks piedalīties: 

AIJA MOELLERE

Drāma pandēmijas laikā
Sanfrancisko Jaunais teātris rod iedvesmu un piedalās vairākos projektos, kad 

skatuve nav pieejama un skatītāji neaizsniedzami
“Piedalījos tāpēc, ka vienmēr tas 
bija kaut kas jauns, radošs. Pēc 
profesijas esmu dizainere, tāpēc 
radošais darbs saista, un teātŗa 
uzdevumi ienesa pārmaiņas savā   -
dāk vienmuļajā laikā, kad bija 
jāpaliek mājās, mazā dzīvoklītī. 
Bet to aizmirstu, kad uzvelku 
jaunu tērpu un iejūtos jaunā tēlā 
un salīdzinu sevi, piemēram, ar 
gleznu. Aizrāva arī režisores 
Māras Lewis neatlaidība, spars 
un iedvesma. Māra pati pieda-
lījās visos uzdevumos un vien-
mēr uzstādīja augstu latiņu ar 

veidu, un viņas vadībā tika ie -
studētas vairākas lugas: Kris-
tiānas Štrāles Dreikas “Šķīstības 
solījums”, Raimonda Staprāna 
“Paula Kalniņa tiesāšana” un 
Harija Ammera “Atmiņas zudumi”.

Māra par lugu lasījumiem 
saka: “Ar katru lasījumu kļuvām 
arvien labāki. Lai uzturētu sma-
dzenes jaunas, tām vajag izai ci-
nājumu. Tāds izrādījās Zoom: 
pagāja pāris lasījumu, kamēr 
atšifrējām, ka aktieŗu izvietoju-
mu uz ekrāna var panākt ne tikai 
ar ieiešanas kārtību Zoomā, bet 

tika stāsts, gaŗums. Ja taisītu 
tagad, būtu vēl labāk. Pēdējai 
izrādei “Saki labu vai neko” bija 
daudz mēģinājumu, vairāk nekā 
iepriekšējās izrādēs. Man bija 
grūta loma. Vajadzēja gan rau-
dāt, gan smieties, turklāt man 
bija pēdējais galavārds. Iznāca 
vēl lielāki treniņi nekā mēģi nā-
jumi izrādēm. Mums tiek dots 
daudz īsāks laiks sagatavoties, 
ieiet tēlā. Grimases jādabū pre-
cīzas, daudz kas balstās uz 
mīmiku. Ir jāskatās kamerā, 
principā jārunā it kā vienam 

“Paula Kalniņa tiesāšana”
Lasījumiem parasti tiek iz  vē-

lēts izklaidējošs materiāls, kāda 
viegla komēdija, bet Mārai pēc 
piedalīšanās pirmajā komēdijā 
un vēl divu komēdiju iestudē-
šanas sagribējās kaut ko nopiet-
nu. Viņa arī domāja par to, ka 
visi iepriekšējie dramaturgi bija 
no Latvijas, bet no diasporas 
nekā. Viens no lasījumu serijas 
nosacījumiem ir tas, ka jālasa 
dzīvu rakstnieku darbi. Māra 
piezvanīja vienam no retajiem 
dramaturgiem ASV – ja ne pat 
vienīgajam – Raimondam Stap-
rā nam un izstāstīja par projektu, 
jautāja pēc lugas. Starprāna 
kungs momentā ieteicis “Paula 
Kalniņa tiesāšanu”, kas balstās 
1934. gada vēsturiskajos faktos.

Tā ir viena no retajām lugām, 
kur ir deviņi vīriešu lomas 
tēlotāji un tikai viena sieviete. 
Tika pieaicināti aktieŗi no sešām 
valstīm, to skaitā Jaunā Rīgas 
teātŗa aktieris Gundars Āboliņš 
Latvijā. Māra bijusi nobažījusies, 
aicinot pieredzējušu profesio-
nālu aktieri, un, kad Gundars 
piekrita, bija ļoti priecīga par 
gaidāmo sadarbību. Pats māk-
slinieks saka tā: “Aktieŗi jau 
nemēdz ilgi domāt, ja kāds 
piedāvā darbu. Lugu lasījumi 
Zoom platformā tobrīd bija 
aktuāli daudzviet un arī vienīgā 
iespējamā daudzmaz “dzīvā” 
tiešsaiste ar skatītāju. Loma nav 
tik svarīga. Svarīgāk ir nepazust 
un izmēģināt jaunas sadarbības 
iespējas. Māras Lewis tētis 
Vaironis Jakāns, tāpat kā mani 
vecāki Vera Singajevska un 
Tālivaldis Āboliņš, ir no aktieŗu 
“mafijas”, tāpēc nemaz neiz ska-
tīju iespēju atteikties.”

Gundars ir ne tikai pieredzējis 
skatuves mākslinieks, viņš arī 
lasa grāmatu fragmentus Latvijas 
Radio 1 programmā “Radio mazā 
lasītava”. Uz jautājumu, vai ir kaut 
kas kopīgs “Mazās lasī tavas” snie-
gumiem ar šādu jaunu mediju, 
Gundars atbild: “Pagājušajā ziemā 
kopā ar Mārtiņa Zīverta fondu 
Zviedrijā un zinātnieku Viktoru 
Haus mani izveidojām divu Zī -
verta lugu (“Kāds, kura nav” un 
“Meli meklē meli”) lasījumus 
Rīgas Latviešu biedrībā. Skatītāju 
in  terese bija negaidīti liela. Sa -
pra tām, ka šāda dzīvā lasījuma 
forma ir laba, jo palīdz skatītājam 
darbināt savu iztēli, klausoties 
autora tekstu ar nelielu aktieŗu 
interpretācijas devu  attieksmē un 
intonācijās. Tas pats ir vē  ro jams 
labos radio lasījumos vai raid-
lugās. Tad viss norisinās klau-
sītāja/skatītāja iztēlē, kas bieži 
vien ir bagātāka un dziļāka, nekā 
teātrī uz skatuves notie košais. 
nav jau svarīgi, vai tekstu zina no 
galvas, vai lasa no lapas. Svarīgi 
ir, lai aktieŗi spēj uzburt bildi! 
“Radio mazā lasītava” Latvijas 
radio 1. programmā ir kaut kas 
līdzīgs. Lasot nelielu fragmentu 
no kādas grāmatas, cenšos uz -
burt to bildi un atmosfēru, kas 
grāmatā. Ja izdodas, tad klau sī-
tājs jau meklē to grāmatu veikalā. 
Tā mēs atbal stām lasīšanu un 
grāmatu iz  do šanu Latvijā.”

saviem tērpiem – tā radās ve  se-
līga konkurence.”

Aktieŗi vēl joprojām tiekas 
“Tīreļa” mēģinājumos, lai gan 
video platformas Zoom vidē. 
Karīna Vasiļevska-Das domā, ka 
īstenībā šī ir iepriekš nepiere-
dzēta iespēja: “Amatieŗu teātrim, 
kas nevar satikties bieži, ir jā -
strādā operātīvi un koncentrēti. 
Samēģina, un kā ieiet, tā nospēlē. 
Taču tagad varam visus sīkumus 
nogludināt, nospicēt, izmantojot 
jau labi sagatavotu pamatu. 
Pirms tam pat neiedomājāmies, 
ka šī vispār ir iespēja mēģināt. 
Visi brauca lielus gabalus.”

Jauns žanrs
Pēdējais pusgads ir bijis ražīgs 

jaunrades laiks arī citā ziņā. 
Amatieŗteātŗu festivālā “Laipa” 
2019. gada oktobrī Sanfrancisko 
Jaunais teātris iepazinās ar dau -
dziem teātŗa entuziastiem un 
domubiedriem. Viņu vidū – Ing-
mārs Čaklais, kas vada Birmin-
gemas Mazo teātri Apvienotajā 
Karalistē un kuŗš steidzīgi rīko-
jās, lai reālizētu Losandželosas 
aktrises Dziesmas Teteres pas-
viesto ideju iestudēt latviešu au -
toru lugu lasījumus videokon -
ferenču platformā Zoom. Lai 
piedalītos ciklā “Latviešu lugu 
lasījumi 2020” (LLL2020) ir tikai 
divi noteikumi – pirmkārt, jālasa 
dzīva latviešu autora luga, un 
otrkārt, lasījumā jāpiedalās vis -
maz trīs dažādu teātŗa mīļotāju 
apvienību (vēlams no dažādām 
valstīm) aktieŗiem vai neaktie-
ŗiem. Sanfrancisko Jaunā teātŗa 
aktieŗi piedalījās pašā pirmajā 
lasījumā: Hermaņa Paukša “Kar -
nevālā”, kuŗā darbojās aktieŗi no 
četriem teātŗiem un trim 
valstīm. Režisore Māra Lewis 
ļoti aizrāvās ar šo izteiksmes 

arī ja aktieri ieslēdz kameras 
noteiktā secībā. Arī skaņu lie-
tošana tika noslīpēta pēdējā 
lasījumā.” Tika pievērsta īpaša 
uzmanība tērpiem, fonam un 
kompozicijai ekrānā – gan kat-
ram individuāli, gan kopumā.

Arī Sanfrancisko Jaunā teātŗa 
aktieris Gints Danne, kas pa  stā-
vīgi dzīvo Parīzē, atzīst lasījumu 
progresu: “Šis bija jauns formāts, 
un jaunais viss ir jāmācās. Cik 
vien varēju, piedalījos lasījumos 
vairākas reizes ar dažādiem 
teātŗiem. Sākumā tie tiešām bija 
lasījumi. Aktieri saņēma lugas 
tekstu iepriekš. Bija rudemen tā-
ras instrukcijas: izrunājam un 
laižam. Bet jo tālāk gājām, jo 
vairāk laika aizņēma sagata vo-
šanās ierakstam. Un tad jau tā 
vairs nebija vairs tikai lasīšana, 
jo kaut kas jāparāda: kustības, 
emocijas. Dažreiz ar diviem trim 
mēģinājumiem bija par maz. Šis 
ir jauns žanra veids, kur aktieris 
pats ir sev operātors. Beidzamie 
lasījumi izvērtās daudzpusīgi un 
interesanti, tos pat ir grūti 
nosaukt par lasījumiem. Dalība 
šādos projektos noteikti palīdz 
uzturēt formu. Citādi nepatī-
kamie apstākļi sagādā savas 
priekšrocības: līdz šim, lai pie -
dalītos, man vajadzēja daudz 
braukāt. Pašreizējā situācija pie -
dāvā elastību, kad nav jābrauc uz 
fizisku vietu. Ja vēl rodas idejas, 
kā šo formātu atvasināt, es esmu 
ar mieru!”

Džoanna Pāvuliņa, kas arī pie-
 dalījusies latviešu lugu lasījumos 
jau no paša sākuma, atzīst, ka 
pirmajā reizē tas bija lasījums: 
“Ar laiku, katrs lasījums attīstījās 
vairāk nekā izrāde ar mūziku un 
tērpiem. Man pašai vislabāk 
patika “Šķīstības solījums”. Pa -

pašam, bet pie tā pieradu. Aktieŗi 
uzlādējas no skatuves partne-
ŗiem, emocijām zālē, no skatī-
tājiem, taču lasījumos sevi pa -
šiem jāuzkurina. Un ja vēl ja 
kaut kas atgadās: teksts pēkšņi 
nokrīt vai nospied ne to taustiņu! 
Vienreiz kaķis gribēja ēst puķes, 
un man tas bija jāieliek vannas 
istabā, kur viņš ņaudēja. Bet 
man jākoncentrējas lasījumam! 
Partnerim, ar ko kopā dzīvo, tai 
laikā jābūt klusam. Grūti, kad 
tikai viena istaba!”

Mārtiņš Zinbergs rediģēja un 
montēja trīs lugu lasījumu video 
ierakstus, kā viņš pats saka, 
izpriecas pēc, un līdz ar to ap -
guva jaunu datorprogrammu. 
“Ar katru reizi acs pamana jau-
nas detaļas, kas būtu jāpalabo: 
piemēram, kaut vai tas pats 
Zoom logo varēja tikt izņemts 
iepriekš, lai glītāk izskatās. Būtu 
interesanti turpināt. Video ie -
rak sti nav izrādes, bet var no -
jaust, kas notiek kino vai TV 
aizkulisēs,” saka Mārtiņš par 
savu darbu. Kad jautāju par 
iejušanos lomā, jo Mārtiņam 
divos lasījumos bija lomas: 
“Nekas sevišķs tas nav – tu lasi 
tekstu. Tikai vairāk jāuzmanās, 
kā tu izskaties uz ekrāna. Pro -
tams, tas ir savādāk nekā uz 
skatuves. Ir jālasa tā, lai ska -
tītājam nav garlaicīgi.”

Karīna Vasiļevska-Das piebilst, 
ka bija aizraujoši strādāt šādā 
formātā: “Lugā “Saki labu vai 
neko” īsti nevarēja saprast mana 
personāža motivāciju. Kāpēc 
autore gribēja tā rakstīt? Atklā-
jām, ka var ar jebkuŗu materiālu 
interesanti strādāt – mēs varējām 
ar to strādāt radoši. Taču tā mēs 
izkopjam aktieŗ meistarību citā-
dā veidā, un tas palīdz.”

Skats no lugas “Saki labu vai neko” lasījuma
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Cilvēki un cita radība
Ilze Jansone, Vīru lietas, apgāds „Dienas Grāmata”, 2020., 144 lpp.

Māra Celle. Mežaparka meite ne 
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.

Turpinājums grāmatai “Meža-
parka meitene” – par valstsvīra 
un polītiķa Jūlija Lāča un dzej-
nieces Rūtas Skujiņas meitas 
Māras ceļu no Mežaparka Rīgā 
uz Ame riku un dzīvi laikmetu 
griežos. (Grā matu skaits 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 -
nī jamais mākslinieks atskatās uz 
aiz  vadīto laikmetu un tajā satik-
tajiem cilvēkiem, kas atstā juši 
pēdas ne vien viņa dzīvē, bet 
visas lat viešu sabiedrības 
vēsturē. Autors pārliecina, ka 
gadiem nav varas pār garīgo 
možumu.

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

Humora un vēstījuma asprā-
tības ziņā grāmata droši pielī dzi-
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 mal  dīgi 
tiek uzskatīts, pēc Ei  ropas Sa -
vienības vārtu atvēršanās. 1876. 
gadā te ieradās Kārlis Pē  tersons 
un uztaisīja revolūciju pīpju 
ražošanā… Dublinas firmas no -
saukumā joprojām ir viņa, lat-
vieša, vārds – Capp &Peterson.

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

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

Ieva Auziņa Szentivanyi. Cel  mus 
laida mākoņos. – 176 lpp., ill.

 Šī grāmata jums atklās latviešu 
tautasdziesmās ietērptās gud rī-
bas un arī zemtekstus. Lie lisks 
palīgs vecmāmiņām, mā  mi ņām 
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 Strau pe-
niece. Eduarda Smiļģa dzīves 
ceļš (1886–1966). – 199 lpp., ill.

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

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 val-

des priekšsēde par savu dzīvi un 
darbošanos Latvijas polītikā. Vēs-
   turiski precīzs un emocionāls 
vēstījums par atjaunotās Latvijas 
pirmajiem gadiem.

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

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

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING

Cena par abām grāmatām: 20,– USD

LEONS BRIEDIS

MELNAIS AKMENS,
BALTĀS KĀJĀS
Ar mīlestību rakstītas rindas,
augstvērtīgas saturā un formā.

LEONS BRIEDIS

RAKSTS
Dzejoļi no dažādiem 
krājumiem.

Čekus rakstiet Inesei Zaķis –
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

EDUARDS 
SILKALNS

Visbiežāk iznāk tā, ka 
aplūkojamās grāmatas izvēlas 
un recenzentam iedod redak-
tore, tomēr šoreiz viņa atvēlēja 
izvēli izdarīt pašam. Tad nu 
recenzenta uzmanību grāmat-
nīcā sev pievērsa Ilzes Jansones 
sacerējums Vīru lietas. Uz grā-
matas aizmugurējā vāka sacīts, 
ka Jansone (1982) beigusi Lat-
vijas Universitātes Teoloģijas 
fakultāti, iegūstot doktora gra du 
teoloģijā un reliģiju zinātnē. 
Varbūt pamats sagaidīt, ka rakst-
niece būs sacerējusi kaut ko 
celsmīgu, kas garu pacilā. Varbūt 
grāmatas virsraksts vedina aiz -
domāties, ka darīšana varētu 
būt ar kritiku par Latvijas ev. 
lut. baznīcas atteikšanos par 
mācītājām ordinēt sievietes, 
tādējādi padarot baznīcas dzīvi 
vairāk vai mazāk par „vīru 
lietām”? Un kas tās vīru lietas 
vispār vēl varētu būt? Mēdz 
runāt par zirglietām, kas ne  pie-
ciešamas bērīša sagatavošanai 
izjādei vai ratu vilkšanai...

Gluži kā vīru nevajagot skatīt 
no cepures, tā par grāmatu 
nenākas spriest no tās vākiem. 
No augstāko gradu īpašnieka 
teoloģijā un reliģiju zinātnē 
nereti sagaidāmi skeptiski un 

kritiski skatījumi uz ticību un 
reliģiju vēsturi, atstājot celsmes 
runas un rakstus mācītāju, 
priesteŗu, sludinātāju ziņā. No 
šiem savas sūtības pildītājiem 
var sagaidīt „piebraukšanu” 
vienkāršajam cilvēkam viņam 
saprotamā veidā un valodā, 
kurmet reliģiju zinātnieki iz -
gudri plivinās pa augstākām, 
vistiešāk viņu līdziniekiem sa -
protamām sfairām. 

Lai kādas īpašības piemistu 
Vīru lietām, viegla uztveramība 
saprotamība nav viena no tām. 
Viens no rakstnieces centrā la-
jiem paudumiem ir, ka inte lek-
tuālistu aprindām piedero ša-
jiem cilvēkiem ir tādas pašas 
vēlēšanās, ilgas, kaislības un 
kāres kā visiem citiem. Elžbeta, 
lūk, vēlētos „atstāt savu sliedi 
akadēmijas vēsturē” (48. lpp.). 
Justs vienubrīd vēlētos „prasti 
ļauties dzīvnieciskajam, ... no -
dot sevi instinktu rokās” (55.). 
Ap 73. lappusi sāk izskatīties, 
ka sacerējums izvērtīsiespar 
kontrasta izcelšanu starp mū -
žam neapmierināto Justu un 
fotografu Jēkabu, kuŗam dzīvē 
nekas nevar būt svarīgāks par 
darbu un mīlestību, labo un 
skaisto, tomēr Ilzes Jansones 

darbs aiziet pa pavisam citā, 
līnijām. 

Jau grāmatas ieskaņā rakst-
niece, vai nu kā viņa tiešām pati 
vai kāda viņas iztēlota es-per-
sona atzīstas, ka viņu interesējot 
tikai divi jautājumi: nekas un 
brīvība. Filozofu gadsimtiem 
ilgi apsvērtais jautājums, kāpēc 
drīzāk  kaut kas ir nekā ka nekā 
nebūtu, paliek it kā karājamies 
gaisā, tāpēc uzsvars tiek likts uz 
brīvību. Tai pašā grāmatas 
ieskaņā Jansone izbauda savu 
kā akadēmiķu brīvību, izru nā-
joties tā, kā nevarētu iedomāties 
runājam garīdznieku:

„Tev bieži vien teiks, ka cil-
vēki ir labi. Viņi taču aizstāv 
kris tīgas, ģimeniskas un nacio-
nālas vērtības. Ar putām uz lū -
pām viedokļu īpašnieki norā-
dīs, kā  pēc viskijs ir slikti, kur-
pretī zaļā tēja – labi, kāpēc pre-
zervatīvam vienmēr jābūt vir-
tuves skapītī vai vismaz guļam-
istabas skapīša augšējā atvilk tnē, 
kāpēc jāprec tikai savas rases 
cilvēki, jā  dzemdina atvases tiku-
mībā un vismaz reizi dzīvē 
jānoiet tau tiskajā praidā, proti, 
Dziesmusvētku gājienā. (7. – 8.).”

Kā brīvs gars autore savu 
vielu sakārtojusi  pa nodaļām. 

Sešām nodaļām dots kopīgais 
virsraksts Vīri, bet ikvienai no 
šīm nodaļām kā pārinieks seko 
nodaļa ar virsrakstu Lietas. Ne 

mušu) sauc par Lietām? Vai ar 
šādu virsrakstu domāts norādīt 
uz cilvēka ne  vērīgo attieksmi 
pret šīm radī bām? Gribas 
domāt, ka šo sīkbūtņu un citu 
uzvedībā, domās (?) un likteņos 
ir kas līdzīgs vai, otrādi, kas 
gluži citādāks nupat par cilvēku 
rosmēm sniegtajā vielā. Līdzī-
gais un kontrastējošais, ja? La -
sītāja prātu tiecas nodarbināt 
nevien šīs parallēles starp cil-
vēkiem un citām dzīvām būt-
nēm, bet arī atsauces uz kris-
tīgiem ticējumiem un kristie-
tības vēsturi, ko erudītā dok-
tore, izmantojot sev atvēlēto 
brīvību, piegriež un pielaiko pa 
savai vīzei. Ikviens kristietis vai 
cilvēks, kas skolā mācījies ticī-
bas mācību, zinās, ka marta (nu 
labi, biežāk aprīļa) piektdiena, 
trīs pēcpusdienā, ir laiks, kad 
Jēzu sita krustā, bet kāpēc tieši 
šai dienā un laikā rakstniece 
liek savam nebēdnīgajam kra-
bītim augšāmcelties? (41.)

Grāmatā iestrādāti citi mo -
menti, kuŗu nozīmi un jēgu 
izpratīs tikai tādu pašu aug-
stāku teoloģisku izglītību gu -
vuši lasītāji, kāda ir autore. Jā   -
domā taču, ka personvārdi 
Augustīns un Konstantīns ne -
būs no gaisa grābti, un tas pats 
būs attie ci nāms uz Vecās 
Derības Jēkabu un Jaunās 
Derības Martu, Marijas māsu. 
Dažiem lasītā jiem atsevišķas 
vietas grāmatā varētu likties 
izaicinošas, pat piedauzīgas. 
Tomēr tas tikai rāda, ka rakst-
niece var atļauties „izrunāties” 
tik brīvi, cik brīvi neizteiktos 
neviens ordinēts garīdznieks, 
kas vēlētos savu izvēlēto sūtību 
turpināt un pilnveidot.

Postskripts, sīkums un nieks. 
– Kad man vēl atlikušajā  mūža 
daļā Vīru lietas visumā no 
atmiņas būs pagaisušas, paliks 
saglabājies burvīgs salīdzinā-
jums, krāšņa aklās fantāzijas 
raisīta glezniņa: „Šorīt viņš 
acīm redzami ir pamodies me -
lancholisks kā Dārziņa valsis.” 
(56.)

viens, ne otrs no šiem virsrak-
stiem, kā mēdz sacīt, neiztur 
kritiku. Ne nu vīri jeb vīrieši ir 
vienīgie personāži, nedz viņi 
pretstatā sievām jeb sievietēm 
ir darbības vienīgie dzinējspēki. 
Nodaļai, kur Marta šķiro mi -
rušās Elžbetas atstātās man-
tiņas, turklāt zem virsraksta 
Vīri vēl likts sievišķīgs apakš-
virsraksts – Martas pavasaris. 
Tekstā Vīru lietas uzgāju pie -
minētas divos teikumos: „Viņa 
bija gribējusi pieskarties vīru 
lietām. Bez nojausmas, ka tās 
viņu iztukšos.” (33.) vai ar vīru 
lietām domātas būtu iepriekšējā 
teikumā nosauktā rīta kafija, 
fotografija, krustvārdu mīkla? 
Ja grāmatai piemistu augstāka 
izklaides komponente un ja 
recenzents būtu sava uzde-
vuma vergs, nāktos tekstā, to 
pārlasot atkārtoti, iekrist arvien 
dziļāk. Tomēr, tā kā ir vasaras 
brīvdienas, prāts alkst pārslēg-
ties uz vieglāku lasāmvielu; pie-
dodiet! 

Otra mistērija ir: kāpēc rakst-
niece dzīvās būtnes (?), kas dar-
bojas parallēlnodaļās (sie nāzi, 
tārpiņu, krabīti, kaķi, vienradzi, 
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Silīcija ielejā starp diviem ugunsgrēkiem      
Kalifornija deg, un šogad 

vairāk kā jebkad. Silīcija iele-
ja, kur dzīvoju, kā šaurs kori-
dors ieslodzīta starp diviem 
lieliem ugunsgrēkiem. Viens 
no tiem kalnos, kas atrodas 
pie okeana, netālu no Sant a-
krūsas pilsētas, otrs – kalnos 
un plašā apkārtnē aiz Sanhosē 
pilsētas. Trešais lielais uguns-
grēks plosās drusku tālāk – 
starp Sakarmento pilsētu un 
Napas vīna audzēšanas re -
ģionu. Kopumā Kalifornijā 
šobrīd aktīvi deg vairāk nekā 
600 dažāda lieluma uguns-
grēki.

Biju lieciniece tam, kā viss 
sākās. Vasara šogad īpaši svel-
mīga, un augusta otrajā nedēļā 
piedzīvojām pamatīgu karstu-
ma vilni. Temperatūra turējās 
ap 39 C dienā, un 25˚ C naktī. 
Triks izdzīvošanai – ārā no 
telpām ejam līdz desmitiem 
no rīta un pēc septiņiem 
vakarā. Pēc svelmīgās nedēļas 
naktī no svētdienas uz pirm-
dienu pamodos no spožas 
gaismas, kas pielēja visu is -
tabu. Zibens! Dzirdēju arī, ka 
ārā jau sākas pamatīgas vēja 
brāzmas. Atcerējos, ka saules-
sargs palicis nesalocīts, iz -
skrēju dārzā, lai to salaistu, un 
tad redzēju, ka zibeņo un dārd 
visapkārt. Lielais negaiss at -
nāca pirmdienas, 17. augusta, 
naktī. Kādu stundu vēroju 
spožos zibeņus, kas plaiksnīja 
gan tuvu, gan tālu, klausījos, 
pērkona grāvienos un vēja 
brāzmās. Aprēķināts, ka tajā 
naktī zibens spēra 12 000 rei -
zes! Pēc kādas stundas sākās 
tropisks lietus, kas, likās, sagā-
dāja izmocītajai dabai un arī 
mums, “saules nogurdinā ta-
jiem”, atvieglojumu. Uz rīta 
pusi aizmigu un pamodos 
laimīgākā dienā – viss svaigs, 
lietus noskalots, mazliet 
vēsāks.

Vakarā gāju pastaigāties tu -
vējās ieliņās, un no pakalniņa 
manīju tumšu mākoni kalnos 
uz okeana pusi, kas atgādināja 
milzīgu dūmu stabu. Ievilku 
degunā gaisu – vai jūt dūmu 
smaku? Nejūt, tātad, jādomā, 
tikai jocīgs mākonis. Arī in -
terneta vietnēs neatradu ne -
kādu informāciju par uguns-
grēku mūsu apkārtnē. Tomēr 
otrdien kļuva skaidrs – lielais 
mākonis kļūst arvien plašāks, 
un parādījās arī dūmu smaka. 
Nākamās pāris dienas debesis 
pārklāja dūmu mākoņi, tomēr 
šad un tad dūmi izklīda un 
pavērās pa gaiši zilam lo -
dziņam. Gaisā dūmu smaka 
jutās vienmēr, un nolēmu 
“aizbēgt” un kalniem pie Taho 
ezera – tur, augstāk, tālāk, 
vēsāk! Devos ceļā piektdienas 
rītā ar domu par skaidrām 
zvaigžņotām kalnu debesīm, 
peldēšanos kalnu ezeros un 
riteņbraukšanu! 

TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

Lai tiktu uz kalniem, jābrauc 
pāri nelielām pakalnu grē-
dām, cauri vairākām plašām 
ielejām. Jo tālāk braucu, jo 
sliktāk izskatījās – dūmi bie-
zāki nekā pie mums, dzelteni, 
saule pie debesīm vairāk iz -
skatās pēc nespodras nakts-
lam piņas. Pa ceļam piebraucu 
pie Komanču ezera, ko biju 
iedomājusies par vienu no 
savām peldvietām. Skats uz 
ezeru gandrīz apokaliptisks – 
zeme sausa, netīri dzeltenā 
krāsā, debesis virs ezera – 
tādas pašas, netīri dzeltenas, 
ūdens  nevilina vairs. Manīju 
pa  visam neparastu ainu – uz 
žogiem ap ezeru sasēduši 
lielie putni: zivju gārnis un 
tītaru maitu lijas. Putni uz -
vedās neparasti – sēdēja kā 
sastinguši un ļāva man pietu-
voties dažu metru attālumā, 
tikai pēc tam tie negribīgi 
palidoja gabaliņu nostāk. 
Sapratu, ka putni ir apjukuši 
un dezorientēti – paceļoties 
debesīs, tie neredz zemi, un 
nevar orientēties arī pēc ožas, 
jo dūmi pārmāc visas smakas.

Mans “izbēgšanas” plāns 
šķita arvien šaubīgāks, tomēr 
aizbraucu līdz priekškalnu 
pilsētiņai Džeksonai. Arī Džek-
sonā tas pats – gaiss dūmakaini 
dzeltens, un kļuva skaidrs, ka 
kalnos nav labāk.  Bija vien 
jābrauc mājās, bet viena mā -
cība bija iegūta – ja visapkārt 
deg, nevajag braukt iekšzemē! 
Jābrauc uz okeana piekrasti – 
tur vējam ir kur ieskrieties un 
gaiss ir labāks. 

Ugunsgrēki pa šo laiku 
turpinās. Kopš tā sākšanās 
izdeguši 1,2 miljoni akru vai 
4900 kvadrātkilometru platī-
bas. Iznīcinātas ap pusotra 
tūkstoša ēkām, un evakuēts 
ap 160 tūkstošiem cilvēku. 
Šogad evakuāciju sarežģītāku 
padara arī situācija ar pan-
dēmiju.  Cilvēkus nevar izvie-
tot lielās kopējās telpās kā 
skolās vai treniņzālēs. Jāsaka 
gan, ka tā paša Covid-19 dēļ ir 

Putni pie Komanču ezera // FOTO: T. Zoldnere Silīcija ieleja – stāvlaukums // FOTO: T. Zoldnere

280.ceļš no Sanhosē uz Sanfrancisko // FOTO: T. Zoldnere

Komanču ezers // FOTO: T. Zoldnere

Silīcija ieleja un apkārtnes ugunsgrēki 2020.gada 24.augusts
// FOTO: T. Zoldnere

tukši moteļi, hoteļi, un tajos 
tad arī evakuētie tiek izvietoti.  

Bet stirnas, kalnu lauvas, 
koijoti, bobkati, čūskas, putni, 
kukaiņi, visi kalnu un lauku 
iemītnieki, kas noticis ar tiem? 
Ugunsgrēks Santakrūsas kal-
nos izpostījis arī veco, lielo red-
vudu mežu, bet varbūt lielākie 
koki izdzīvos? Pagai dām izde-
vies nosargāt vēstu risko Lika 
observātoriju, kas atrodas 
Hamiltona kalnā pie Sanhosē. 

Kalifornijai palīgā nākuši 
ugunsdzēsēji no citiem šta -
tiem, un šobrīd ar uguni cīnās 
14 000 ugunsdzēsēju. Uguns 
izplatību izdevies daļēji iero-
bežot, bet ne apturēt. Neviens 
arī nedod nekādas prognozes, 
kad ugunsgrēkus varētu lik-
vidēt pavisam. Ugunsgrēki 
varētu turpināties līdz pir-
majiem lietiem, kas parasti 
atnāk oktobrī – novembrī.

Cītīgi sekoju pieejamām 
interneta vietnēm par gaisa 
kvalitāti, un šodien gaisa 
kvalitātes indekss mūsu mājas 
apkārtnē rāda 266 (norma 
0-50). Šad un tad mēdz pa -
vērties “gaisa logs” netālajā 
piekrastes pilsētiņā Halfmūn-
bejā (Half Moon bay), tad 
sēžos mašīnā un braucu pas-
taigāt gar okeanu. Tuvākā 
vieta ar parastu, normālu 
gaisu pašreiz atrodas ap  mē-
ram 400 jūdzes vai 600 kilo-
metrus uz ziemeļiem – divu 
dienu brauciena attālumā.

Kalifornijā gan dzīve tur pi-
nās, un cilvēki iet savās ikdie-
nas gaitās un darbos. Mēs 
varam būt pacietīgi, varam 
būt optimisti, un gan jau arī 
mūsu ielejā atkal saule būs 
spoža un debesis zilas, bet – 
kad un cik ilgi? Redzot apo-
kaliptiski aptumšoto saules 
disku, dzīvojot aiz slēgtām 
durvīm, jo gaiss ir neveselīgs, 
ir skaidrs, ka klimata pār-
maiņas ir tepat, uz mūsu 
mājas sliekšņa. Vai varam vēl 
palīdzēt sev un Zemei?
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"ASV loma NATO 
ietvaros nemainīsies"

NATO ģenerālsekretāra vietniece, savulaik Latvijas vēstniece Liel 
bri tanijā  Baiba Braže intervijā nedēļrakstam Sestdiena

Šobrīd Eiropā Amerikas 
klātbūtne ir tik liela kā nekad. 

Amerika va  da kaujas grupu 
Polijā, ame rikāņu klātbūtne ir 
Baltijas valstīs, ir lielas 
palīdzības programmas 
Eiropas Aizsar  dzī bas iniciātī-
vas ietvaros. Ame   rikas kollē-
gas konsultējas NATO ietva-

ros par saviem lēmumiem. 
Ģenerālsekretārs un mēs visi 

esam pastāvīgā dia  logā ar ASV 
kollēgām. Mainās klāt   būtnes veids, bet 

tā netiek uztverta kā spēka samazināšana. 
ASV nozīme un tā dē  vē tā transatlantiskā saite ir, būs un paliks. 
ASV loma NATO ietva ros nemainīsies. Taču mainās apkārtējā 
pasaule un starptautiskie draudi, tāpēc nav pārsteigums, ka 
mainās spēku izvietojums, rotācija un klātbūtne. Nav šaubu ne 
par Amerikas uzticību NATO, ne klātbūtni Eiropā. Cita lieta, ka 
katrs līderis ir savādāks un izteikšanās veidi ir dažādi. 

Vai tas, ka NATO ģenerālsekretāra vietniece ir no Baltijas, 
var nākt par labu Latvijas ilgstošajai vēlmei pēc patstāvīgas 
NATO misijas šeit?

 Tajā brīdī, kad sāc starptautisku darbu NATO, vairs nepārstāvi 
savu valsti. Jā, es esmu no Latvijas, bet es šeit neesmu Latvijas 
vēst niece. Latvijai, tāpat kā citām dalībvalstīm Ziemeļatlantijas 
padomē, šeit ir savs vēstnieks. Viņu darbs ir risināt visus jau-
tājumus, pārliecināt, lobēt. Mūsu starptautiskajā komandā NATO 
galvenajā mītnē ir cilvēki no visām dalībvalstīm – ārkārtīgi pro-
fesionāli un zinoši cilvēki ar pilnīgu pārliecību par NATO nākotni 
un mūsu misiju panākt, lai visas  mūsu valstis būtu drošas un 
būtu gatavība atvairīt jebkādus draudus. 

Ir tik vienkārši nodalīt pienākumus no tā, no kurienes esat?
 Tas pat ir pienākums – nodalīt. Manu mīlestību pret Latviju tas 

nemaina, bet profesionālajā ziņā un arī pēc ētikas un visiem darba 
principiem es nepārstāvu šeit Latvijas Republiku, es strādāju 
NATO – dalībvalstu un alianses ģenerālsekretāra labā. (..)

Mana paaudze vispār ir laimīga, jo pieredzējām gan Atmodu ar 
tās ideāliem, gan padomju okupāciju ar tās apspiešanu. Mums ir 
ko salīdzināt, brīvība nav tukšs vārds. Zinām, kāpēc smagi strā-
dājam. (..)

Baltijas ceļš patiešām jau vairāk nekā 30 gadu iedvesmo cilvēkus 
visā pasaulē noticēt saviem spēkiem un apliecina, ka mērķtiecīgi 
un miermīlīgiem līdzekļiem var panākt vērtīgas polītiskās pār-
maiņas. Noteikti katra situācija atšķiras, jo, piemēram, baltieši 
bija ļoti labi organizēti Tautas frontes vadībā un ar lielu ārvalstu 
latviešu atbalstu, bet citur tā var nebūt. Vienlaikus principi ir ne -
mainīgi – tautas pašnoteikšanās, demokratija un brīvība, tiesības 
demokratiski izvēlēties savus pārstāvjus. Šos pārmaiņu procesus 
gan nav iespējams nedz atnest, nedz uzspiest no ārienes, taču tos 
var atbalstīt, dalīties pieredzē. 

Runājot par Baltkrieviju, nevaru runāt Latvijas vai Baltijas val-
stu vārdā, bet varu atgādināt, ka NATO ģenerālsekretārs jau 10. 
augustā nosodīja vardarbību pret protestētājiem un aicināja 
respektēt pamattiesības un brīvības. Pēc tam vairakkārt NATO 
amatpersonas to uztvērušas un arī norādījušas, ka NATO nav 
drauds Baltkrievijai un NATO nepalielina militāro klātbūtni pie 
Baltkrievijas robežām. Pozitīvi, ka Latvija lēmusi financiāli at -
balstīt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Baltkrievijā, kā arī 
sniegt atbalstu polītiski vajātām personām. Tāpat cienījama ir 
Latvijas sabiedriskā aktīvitāte, rīkojot vairākus atbalsta pasāku -
mus Baltkrievijai. Šādi pasākumi bija arī vairākās ārvalstīs. Tas 
noteikti stiprina pilsonisko sabiedrību, rada solidaritāti ar balt-
krieviem, kuŗi iestājas par savām tiesībām, un viņus spēcina. 
Vien laikus varam paši augstāk vērtēt savu valsti un brīvību un arī 
apzināties atbildību par to. 

 Divi metri jums pašai ir atvieglojums vai ierobežojums?
 Man tomēr vairāk ierobežojums (Smejas). Man patīk būt 

cilvēkiem tuvāk, izrunāties ciešāk acīs ieskatīties. Kopumā paska-
toties uz pasauli un dzīvi, vēlreiz varu teikt, ka Latvijā ir tiešām 
labi. Es te nerunāju tikai par pandēmiju. Visa daba, kultūras 
bagātība un svētīta zeme – viss mums aug, viss mums ir. Laimi 
citur nevajag meklēt.      

***
Ar lielu piesardzību sākas 

jaunais mācību gads
1. septembrī skolēni atsāk sa -

vas skolas gaitas. To pavada gan 
jaunā satura jeb kompetenču 
pie ejas ieviešana, gan vīrusa iz -
platības ierobežošanas pasāku-
mi. Kā liecina Izglītības un zi -
nātnes ministrijas (IZM) sniegtā 
informācija, pamatā mācības 
sko lēniem notiks klātienē. "Šo -
brīd ir laiks, kuŗā atbildība ir jā -
uzņemas pilnīgi katram. Pirm-
kārt, tieši ģimenēm, monitorējot, 
kāds ir veselības stāvoklis, ne -
sūtot bērnus ar apšaubāmu ve -
selības stāvokli uz skolu un iz -
vēloties drošāko un optimālāko 
komūnikācijas veidu ar skolu. 
Mēs esam laikā, kuŗā tiek ļoti 
precīzi segmentēta atbildība," 
sacīja izglītības un zinātnes mi - 
nistre Ilga Šuplinska.

IZM veiktā aptauja, kurā pie-
dalījās 557 vispārējās izglītības 
iestādes, tostarp speciālās un 
pri vātās izglītības iestādes, lieci-
na, ka lielākā daļa jeb 448 skolas 
mācību procesu organizēs klā - 
t ie nē. Savukārt daļēji attālinātas 
mācības, pēc IZM veiktās aptau-
jas, īstenos vairāk nekā 100 Lat-
vijas lielāko vidusskolu. 

Savā apsveikumā Zinību dienā 
Valsts prezidents Egils Levits 
u  zrunā skolotājus: “Sabiedrība ir 
uzticējusi skolai un skolotājiem 
lielu atbildību. Šī atbildība ir   
veidot mūsu nākotnes kopdzīves 
telpu, audzinot un izglītojot jau-
nās personības. Skolotāju rokās 
ir ne tikai konkurētspējīgas un 
mērķtiecīgas, bet arī cilvēciskas, 
pilsoniski aktīvas un sociālas 
personības sagatavošana, kuŗas 
centrā ir vērtības, kas izpaužas 
attieksmēs un rīcībā. Es ticu 
jums un jūsu sirds gudrībai jau-
no personību sagatavošanā!”, sa -
cīja Levits.

***
Zinātnē jāiegulda nauda, 

un rezultāti nāks
Zinātnē nauda ir vispirms jā -

iegulda, un rezultāti nāks pēc 
tam, tādu viedokli sacīja Valsts 
prezidents Egils Levits, uzru-
nājot Latvijas Biomedicīnas pē -
tījumu un studiju centra darbi-
niekus. Valsts pirmā amatperso-
na viesojās Latvijas Biomedicī-
nas pētījumu un studiju centrā. 
Levita vērtējumā, zinātnes polī-
tika Latvijā līdz šim nav bijusi 
prioritāra, bet, ja gribam pavērst 
Latviju attīstības virzienā, stratē-
ģiski vissvarīgākā nozare ir zi -
nāt ne, kam ir jāatspoguļojas fi -
nansēs. Viņš pauda pārliecību, 
ka valdība saprot šo jautājumu. 
“Es to vienmēr esmu uzsvēris, 
arī simboliskā veidā kā šodien 
varu apliecināt, ka zinātne Lat-
vijas valstij ir ārkārtīgi svarīga. 
Zinātne, kas ir pasaules avan-
gardā. Bet, lai tur nonāktu, ir ne -
pieciešama arī jauno zinātnieku 
audzināšana, izglītošana. Tas ir 
komplekss uzdevums, un jūs 
esat jau pašā spicē, ja tā var teikt,” 
atzīmēja prezidents. Prezidenta 
ieskatā, lai zinātne Latvijā tiešām 
veiktu savus uzdevumus, ko no 
tās sagaida, ir jābūt “visam kom-
plektam”. Levits pauda cerību, ka 
tas tā arī notiks un ka Izglītības 
un zinātnes ministrija to arī ap -
zinās, proti, ka zinātnes polīti - 
ka – joma, kas līdz šim nebija 

sabiedrības uzmanības centrā, 
tagad līdz ar vīrusa krizi ir nesu-
si sapratni, cik zinātne ir svarīga.

***
Dombrovskis uz laiku – 

ES tirdzniecības komisārs
Eiropas Komisijas prezidente 

Urzula fon der Leiena 27. au -
gustā paziņoja, ka respektē līdz-
šinējā Eiropas Savienības (ES) 
tirdzniecības komisāra Fila Ho -
gana lēmumu atkāpties pēc tam, 
kad viņš dzimtajā Īrijā pārkāpa 
ar koronavīrusa izplatības iero-
bežošanu saistītos noteikumus.

Valdis Dombrovskis
 
Hogana vietā uz laiku būs i  z-

pildviceprezidents Valdis Dom-
brovskis. „Īrijas valdībai ir uz  de-
vums izraudzīties piemērotus 
kandidātus komisāra postenim. 
Izpildviceprezidents Valdis Dom-
brovskis uz laiku uzņemsies 
tirdzniecības komisāra pienā ku-
mus,» paziņoja fon der Leiena.

***
Eiropas Savienības ārlietu 

ministri vienojas par 
sankcijām Baltkrievijas 

amatpersonām
Eiropas Savienības valstu ār -

lietu ministri ir konceptuāli vie-
nojušies par sankciju piemē ro-
šanu aptuveni 20 Baltkrievijas 
amatpersonām. Galīgo sarakstu 
plāno apstiprināt nākamnedēļ. 
Eiropas Savienības augstais pār-
stāvis ārlietās Žuzeps Borels 
sacīja, ka sankcijām pakļauto 
personu skaits var ar laiku tikt 
paplašināts, ja pirmais lēmums 
nedos vēlamo rezultātu. Par ne -
pieciešamību beidzot rīkoties 
iestājās arī Lietuvas ārlietu mi -
nistrs Lins Linkēvičs. Viņš uz -
skata, ka sankcijas var arī atturēt 
Krieviju no iespējamā kaŗaspēka 
nosūtīšanas uz Baltkrieviju.

*
25. augustā Ministru kabinets 

no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem” piešķīra 150 000 eiro 
atbalsta sniegšanai Baltkrievijas 
pilsoniskajai sabiedrībai un ne -
atkarīgajiem plašsaziņas līdzek-
ļiem.

***
Iebraukšanas aizliegums 

Baltkrievijas amatpersonām
Latvija, Lietuva un Igaunija   

31. augustā noteikušas iebrauk-
šanas aizliegumu Baltkrievijas 
amatpersonām, kas atbildīgas 
par 9. augustā notikušo prezi-
denta vēlēšanu viltošanu un tām 
sekojošo miermīlīgo protestu 
vardarbīgu apspiešanu. Savus 
na  cionālos sarakstus trīs Baltijas 
valstis apstiprinājušas pēc sav-
star pējas sazināšanās, un katrā 
no tiem iekļautas 30 Baltkrievijas 
amatpersonas, tai skaitā prezi-
dents Aleksandrs Lukašenko un 
arī viņa dēls Viktors Lukašenko. 

Tomēr, kā norādījis Lietuvas 
ārlietu ministrs Lins Linkevičs, 
vienādais valstu sarakstos ie -
kļau to personu skaits nenozīmē, 
ka tajos ir vieni un tie paši uz -
vārdi. “Nākotnē mēs acīmredzot 
papildināsim cits cita sarakstus. 
Skaitļi varētu būt krietni lielāki – 
vēl jāprecizē, jāsaskaņo,” piebil-
dis ministrs.

Latvijas ārlietu ministrs Ed -
gars Rinkēvičs ieceļošanas aiz-
liegumu Baltkrievijas amatper-
sonām noteicis uz nenoteiktu 
laiku, Igaunijas aizliegums būs 
spēkā piecus gadus, Lietuva 
konkrētu laiku nav norādījusi. 
Līdztekus Lukašenko Baltijas 
val stīs nevēlamo Baltkrievijas 
amatpersonu sarakstos iekļauti 
vairāki ministri, Valsts Drošības 
komitejas, milicijas un Centrālās 
vēlēšanu komisijas vadītāji.

*
Baltkrievijas varasiestādes spers 

adekvātus soļus, atbildot uz 
sank cijām, ko Baltijas valstis no -
teikušas Baltkrievijas amatper-
sonām, 31. augustā pavēstīja 
Baltkrievijas Ārlietu ministrija. 
“Mūsu Baltijas kaimiņi vēl arī ir 
aktivizējuši sankciju spirāli. Mēs 
iepriekš paziņojām, ka Baltkrie-
vija būs spiesta īstenot adekvā -
tus atbildes pasākumus attiecībā 
uz šādu soļu iniciātoriem. Un   
tas tiks darīts,” teikts ministrijas 
pre ses sekretāra Anatolija Glaza 
paziņojumā. Baltkrievijā rūpīgi 
iepazinušies ar Lietuvas, Latvijas 
un Igaunijas paziņojumiem, viņš 
piebilda.

***
Katoļu archibīskapam 

10 gadi amatā
Šā gada augustā aprit 10 gadi, 

kopš Latvijas Romas katoļu baz-
nīcas Rīgas diecēzes vadību pār-
ņēma tagadējais Rīgas archibīs-
kaps mētropolīts Zbigņevs Stan-
kevičs.

Atzīmējot šo notikumu, 26. 
augustā, Stankevičs svinēja svēto 
misi jeb svinīgo dievkalpojumu 
Rīgas sv. Jēkaba katedrālē, kuŗā 
piedalījās virkne valsts augstāko 
amatpersonu, kristīgo konfesiju 
garīdznieku, diplomātiskā die-
nesta pārstāvju, kā arī tās noslē-
gumā apsveikuma vārdus teica 
Valsts prezidents Egils Levits, 
Latvijas vēstniece pie Svētā Krē s-
la Elita Kuzma, Polijas vēstniece 
Latvijā Monika Michališina un 
citi.

Levits savā apsveikumā akcen-
tēja, ka Stankeviča “ieguldītais 
darbs un paveiktais šajos gados 
ir bijis nozīmīgs ne tikai Romas 
katoļu baznīcai un katoļticī ga-
jiem, bet arī visai mūsu sabied-
rībai un Latvijas valstij,” liecina 
prezidenta mājas lapā internetā 
publicētais sveiciena teksts. Pre-
zi dents atzīmēja, ka Latvijas sa -
biedrība augstu vērtē archibīs ka-
pa paveikto ekumenisma jau-
tājumā, akcentējot, ka “Latvijas 
konfesiju sekmīgā sadarbība ir 
labs paraugs tam, kā vairot 

mieru un toleranci, ieklausīties 
citam citā un meklēt kopīgo, kā 
vislabāk palīdzēt visiem tiem, 
kuŗiem nepieciešams atbalsts 
grūtā brīdī”, izcēla garīdznieka 
“atvērtību dialogam ar dažādām 
sabiedrības grupām” un sacīja, 

ka viņam pašam personiski ir 
bijis vienmēr liels prieks ar 
Stankeviču diskutēt “par Sat ver-
smē noteiktajām vērtībām, kas ir 
svarīgas Latvijas valstij un visai 
mūsu sabiedrībai ilgtermiņā”. 
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

Ekumēnisma jautājumu 
aktuāli zēšana un aktīva dialoga 
veici nāšana ar citām konfesijām 
(un arī tiem cilvēkiem, kuŗi 
nepieder pie kādas reliģijas) ir 
archibīs kapa kalpojumu spilgti 
raksturo joša iezīme.

***
Akreditēts Zviedrijas 
aizsardzības atašejs

25. augustā, darbam Latvijā 
Aizsardzības ministrija akredi-
tēja Zviedrijas aizsardzības ata-
šeju pulkvežleitnantu Mikaelu 
Nordmarku (Mikael Nordmark). 

Viņš nomainīs līdzšinējo 
Zvied rijas aizsardzības atašeju 
Latvijā pulkvežleitnantu Klāsu-
Jorenu Jonsonu (ClasGöran 
Jonsson).

***
Lampa aicina piedzīvot 

sarunas 80 kopā skatīšanās 
vietās visā Latvijā

Pavisam 80 kopā skatīšanās 
vietās un studijās no Liepājas 
līdz Balviem un no Bauskas no -
vada līdz Mazsalacai, kā arī V ā -
cijā un Lielbritanijā šogad ar 
mirdzēs sestais Sarunu festivāls 
“Lampa”.

To varēs piedzīvot no 2. līdz 5. 
septembrim tiešraidē, klātienē 
festivāla studijās Rīgā, Cēsīs un 
Rēzeknē un kopā skatīšanās 
vietās, kas būs atvērtas un pie -
ejamas ikvienam interesentam, 
ievērojot noteiktos pulcēšanās 
ie  robežojumus, sola pasākuma 
organizētāji.

***
Piena, maizes un 

medus svētki 2020
29. augustā, Jelgavas  “Piena, 

Maizes un Medus svētku” ietva-
ros, kuŗus organizē Jelgavas pil-
sētas pašvaldības iestāde “Kul tū-
ra”, notika Latvijas Biškopības 
biedrības (LBB) rīkotie konkursi 
“Savam medus pa pēdām” un 
“Veiksmīgākais medus tirgotājs”. 
Konkursā “Savam medum pa 
pēdām” varēja piedalīties ikviens 
svētku apmeklētājs, bet konkursā 
“Veiksmīgākais medus tirgotājs” 
piedalījās visi klātesošie medus 
tirgotāji..

Konkursā “Veiksmīgākais me -
dus tirgotājs”, piedalījās visi klāt-
esošie biškopības produkcijas 
tirgotāji, kopskaitā trīsdesmit 
seši. Pasākuma laikā, LBB žūrija, 
izvērtēja tirdzniecības stendu 
iekārtojumu, tirgotāju atraktī vi-
tāti, piedāvātās produkcijas klā-
stu un tirgotāja komūnikāciju ar 
pircējiem. Pirmo vietu konkursā 
ieguva Z/S “Galdnieki”, biškopis 
Olafs Baltgalvis no Kandavas 
novada.

***
ZIŅAS ĪSUMĀ

Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) ir 
lūdzis ASV Federālā izmeklē ša-
nas birojam (FIB) informāciju 
saistībā ar ASV Valsts kases Ār -
valstu aktīvu kontroles biroja 
(OFAC) pērn izplatīto paziņo-
jumu, ka Ventspils mērs Aivars 
Lembergs (“Latvijai un Vents-
pilij”) esot ietekmējis un korum-
pējis amatpersonas.

*Lielākā daļa no skolēniem šo 
mācību gadu uzsāks klātienē, 
liecina Izglītības un zinātnes mi -
nistrijas pirms jaunā mācību 
ga da apkopotā informāciju par 
mācību modeļu izvēli skolās.

*Latvijas robežas tuvumā 30. 
augustā konstatēti četri Krie vi-
jas bruņoto spēku kuģi, aģen-
tūra LETA uzzināja Nacionālajos 
bruņotajos spēkos (NBS). Latvi-
jas ekskluzīvajā ekonomiskajā 
zonā 12 jūras jūdzes no valsts 
territoriālajiem ūdeņiem identi-
ficēta Krievijas bruņoto spēku 
Steregushiy klases fregate un trīs 
Ropucha klases desantkuģi –
Kaliningrad, Minsk un Korolev.

*Pretēji iepriekš paustajam 
partija Saskaņa tomēr neapstrī-
dēs Rīgas domes vēlēšanu rezul-
tātus divos iecirkņos, kur kon-
statētas neapzīmogotas vēlēšanu 
aploksnes. To intervijā jaunajā 
LTV raidījumā "Šodienas jautā-
jums" sacīja Saskaņas polītiķis 
Andris Morozovs.

***
Pirmā Briselē

Ineta Cara (attēlā) 3. septembrī 
sāka sešpadsmito mācību gadu 
kā latviešu valodas skolotāja 7. – 
12. klasei Eiropas skolā (Eure
pean school Brussels II) Briselē. 

Tajā mācās tie bērni, kuŗu 
vecāki strādā ES institūcijās un 
diplomātiskajā korpusā. Ineta ir 
pirmā, kuŗa kopā ar IZM veido-
jusi latviešu valodas programmu 
Eiropas skolai. Lielākā Inetas 
vērtība ir tā, ka viņas mācītā va -
loda dzīvo – vismaz 30% bijušo 
skolēnu ir atgriezušies Latvijā, 
lai studētu un strādātu. (Pēc lat
viesi.com.)

***
Dailes teātŗa jauniestudējumi

Dailes teātra Lielajā zālē 
2020./2021. gada sezonā būs 
skatāmi pieci jauniestudējumi 
un viens jubilejas koncerts, pre-
ses konferencē žurnālistus infor-
mēja Dailes teātra mākslinie-
ciskais direktors Viesturs Kairišs. 

Dailes teātris sāk 101. sezonu. 
Viesturs Kairišs

Kairišs stāstīja, ka gaidāmais 
repertuārs ir turpinājums sezo-
nai, kas iesākās jau šajā vasarā. 
Gaidāms, ka Lielajā zālē tiks 
uzvesta izrāde “Ārsts” Gata Šmi-
ta režijā, kuŗas pirmizrāde gai-
dāma 18. septembrī, kā arī pats 
Kairišs uzvedīs Māras Zālītes 
jaunāko lugu “Smiļģis”, par Dai-
les teātra ieceres dzimšanu un 
teātŗa dibināšanu. Šīs lugas pirm-
izrāde gaidāma 20. novembrī. 
Tad sekos Rēzijas Kalniņas jubi-
lejas koncerts 17. decembrī, kuŗā 
Dailes teātris ar Dāvja Sīmaņa 
režisētu svētku koncertu godi-
nās Kalniņas izcilo personību. 
Kairišs norādīja, ka Dailes teāt-
rim ir ļoti svarīga koncertuzve-
dumu tradicija, kuŗu plānots 
kopt un attīstīt. Pēc jaunā gada, 
22. janvārī, Lielajā zālē tiks 
uzvesta Intara Rešetina režisētā 
izrāde “Totāla izgāšanās”, kas 
būs viņa debija uz lielās skatuves, 
sacīja teātra mākslinieciskais 
direktors. Pēc Kairiša sacītā, tā 
esot melnā komēdija par to, kā 
tiek veidota izrāde, taču nekas 
nesanāk. Kairišs minēta, ka šajā 
izrādē ironizēs arī par Dailes 
teātŗa situāciju, kad vīrusa pan-
dēmija ieviesa savas korekcijas

***
Mūzejs ver durvis digitālam 

fotografiju krājumam
Pēc vairāku gadu mērķtiecīga 

darba mūzejs un pētniecības 
centrs “Latvieši pasaulē” plašākai 
publikai atrāda izveidoto digitā-
lo fotografiju krājumu – “Latvieši 
pasaulē fotografiju krājums”.

Lai saprotamā un emocionāli 
iedarbīgā veidā atklātu vēsturis-
kas temas, mūzeja darbā vizuā-
lais materiāls ir neaizstājams. 
Vēsturiskas fotografijas īpaši pie-
saista skatītāju uzmanību, ļau-
damas tiem saprast ne tikai at -
sevišķu cilvēku vai ģimeņu stā-
stus, bet arī palīdz trāpīgi un 
tēlaini ilustrēt svarīgus “lielās” 
vēstures notikumus.

Datubazē “Latvieši pasaulē fo -
tografiju krājums” atrodamajās 
fotografijās latviešu diasporas 
pārstāvji ir iemūžinājuši savas 
gaitas ārpus Latvijas. Tās ir foto-
grafijas, kas laika gaitā ir kļu-
vušas ne tikai par dzimtas, bet 
arī visas pasaules latviešu kopie-
nas unikālām vēstures liecībām. 
Pagaidām datubazē ir pieejamas 
fotografijas galvenokārt no trim 
krājuma kollekcijām: Kanadas 
latviešu dalība Dziesmu svētkos 
ārpus Latvijas; Latviešu dalība 
pretpadomju demonstrācijās ār -
pus Latvijas līdz neatkarības at -
gūšanai; Brazīlijas latvieši līdz 
Pirmajam pasaules kaŗam. Šo -
brīd datubazē ir aplūkojamas ap 
1000 digitalizētu fotografiju no 
mūzeja “Latvieši pasaulē” krā-
juma. Datubaze tiek rēgulāri pa -
pildināta.

***
Koncertzāle Latvija

 jauno sezonu atklās ar 
“(ne) Bēthovenu”

19. septembrī koncertzāle Lat
vija jauno koncertsezonu Vents-
pilī atklās ar vācu pianista Seba-
stiana Knauera (Sebastian Knauer) 
un kamerorķestŗa Sinfonietta 
Rīga koncertu, diriģenta Nor-
mun da Šnē vadībā.

Tiks atskaņota Ludviga van 
Bēthovena iedvesmotas kom-

ponista Arāša Safaiana  variāci -
jas programmā “Šis ir (ne) Bēt-
hovens”.

***
Koris Balsis atklāj koncertu 

seriju “Lielupes balsis”
27. augusta pusdienlaikā ar 

uzstāšanos Bauskas Pilskalna 
parka estrādē jauniešu koris 
Balsis atklāja savu 34. sezonu un 
koncertu seriju „Lielupes balsis”. 
Četru dienu laikā koris sniegs 
desmit koncertus – no Bauskas 
līdz Jelgavai – un izdziedās as -
toņ desmit dziesmas. Vietā, kur 
Mūsas rimtais tecējums satiekas 
ar Mēmeli un sākas Lielupe, 
sākās koŗa Balsis koncertserija 
‘’Lielupes balsis’’, kas ir kā turpi-
nājums 2011. gadā aizsāktajai 
koncerttūrei “Daugavas balsis’’. 
Diriģents, koŗa Balsis māksli nie-
ciskais vadītājs ir Ints Teterovskis.

***
Songs From Liquid Days 

pirmatskaņojums Latvijā
5. septembrī plkst. 20, 21.30 

un 23.00 Rīgas Mākslas un me -

diju technikumā, Jūrmalas Gat-
vē 96, BALSIS aicina klau sītājus 
uz Filipa Glāsa cikla Songs From 
Liquid Days pirmatskaņojumu 
Latvijā.

Mūsdienu spilgtākā minimā-
lista, amerikāņu komponista Fi -
lipa Glāsa (Philip Glass) 1986. 
gadā komponētais dziesmu cikls 
Songs From Liquid Days ir kā 
pra vietiskas pārdomas par laiku 
un mīlestību, vizuālizējot saikni 
starp materiālo un nemateriālo 
pasauli, starp dzīvo un mirušo, 
graujot mums pazīstamās laika 
un telpas robežas un sapņus 
atainojot kā ieskatu mūžībā.

***
Skatītāji atgriežas kinoteātros

Skatītāji atgriežas kinoteātros, 
kur nedēļas nogalē skatītākā 
filma bijusi režisora Kristofera 
Nolana Tenet. Spiegu trilleri pir -
majās filmas izrādīšanas dienās 
kopš 26. augusta Latvijā noska-
tījušies jau 6 791 skatītāju, kas ir 
lielākais kādas filmas ap -
meklējums pirmajā nedēļā kopš 
kinoteātri atsākuši darbu pēc 
vīrusa  izraisītās krizes. Neska-
toties uz vīrusa dēļ ieviestajiem 
ierobežojumiem, filmas panā-
kumi Latvijā un pasaulē pār spē-
juši gaidīto, filma ar Džonu 
Deividu Vašingtonu galvenajā 
lomā ir attaisnojusi uz to liktās 
cerības par apmeklētāju atgrie-
šanos kinozālēs.

Ziņas sakopojis  P. Karlsons

KANADA. 27. augustā Lat-
vijas vēstniecībā Otavā notika 
Lat vijas vēstnieka Kārļa Eichen-
bauma tikšanās ar nākamo Ka -
nadas aizsardzības atašeju Lat -
vijā pulkvedi Erlu Vandālu (Earl 
Vandahl). Vēstnieks Eichen-
baums ar pulk vedi Vandālu pār-
ru nāja veik smīgo militāro sadar-
bību, kas pēdējos 3 gados starp abām valstīm ir strauji paplašinājusies. 
Vēstnieks pateicās par Kanadas militāro atbalstu Latvijai un visam 
reģionam kopumā. Latvijas vēstnieks īpaši uzsvēra Kanadas karavīru 
augsto profesionalitāti vadot NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas 
grupu Latvijā un izteica cerību, ka Kanadas Bruņotie spēki uzturēs 
šo vadošo lomu ilg ter miņā, norādot, ka gan Kanadas polītiķi, gan 
militārpersonas augstu novērtē šo nozīmīgo misiju, kas stiprina 
mieru Latvijā, Baltijā un visa Eiropā.
ZVIEDRIJA. Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams 29. 
augustā piedalījās Stokholmas latviešu skolas svinīgajā izlaidumā, 
kas šoreiz  tiek svinēts līdz ar skolas jaunā mācību gada sākumu.
IZRAĒLA. 26. augustā Lat-
vijas vēstniecības Izraēlā telpās 
notika bukleta “Izcilie Latvijas 
ebreji – Izraēlas Valts dibinātāji 
un attīs tības sekmētāji” 2. daļas 
signāleksemplāra prezentācija.
Klātesošos viesus ar vēstījumu 
par savu darbu Izraēlā un par 
izdevuma abu daļu tapšanas 
pro cesu uzrunāja vēstniece Elita 
Gavele. Savā uzrunā vēst niece pateicās Asociācijas valdei un tās 
ilggadējam priekšsēdim Elie Valkam par īpaši aktīvo un produktīvo 
vēstniecības un Asociācijas sadarbību un reālizētajiem projektiem 
visu četru gadu laikā. Vēst niece arī ļoti augstu novērtēja Latvijas un 
Igaunijas ebrēju asociācijas, īpaši asociācijas valdes priekšsēža Elie 
Valka ieguldījumu izdevuma 2. daļas tapšanā un uzsvēra asociācijas 
un vēstniecības kopprojekta nozīmīgumu Latvijas plašākai un po -
zitīvai atpazīstamībai Izraēlā. Vēstniece novēlēja asociācijai veik-
smīgu izdevuma 2. daļas prezen tāciju, kad vien to atļaus vīrusa 
labvēlīgāka situācija Izraēlā.
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Rīga restartējas
“Sveiks! Vai varam saskrieties? 

Uz īsu brīdi esmu Rīgā!” ‒ šādus 
zvanus augusta pēdējā nedēļā 
saņēmu no trim paziņām. Zi -
nāju, ka viņi jau vairākus mē -
nešus uzturas laukos, bauda 
vasaru, izvairās no pilsētas burz-
mas un Covid 19 vīrusa. Trīs 
profesijas, kas ļauj strādāt attā-
lināti – grāmatvede, tekstu re -
dak tors un programmētājs. Ie -
mesls, kāpēc viņi bija mērojuši 
ceļu no Užavas, Madonas un 
Rojas ‒ pašvaldību vēlēšanas Rī -
gā. Viegli aprēķināt, ka tikai 
benzīns vien katram izmaksāja 
ap 40 eiro, teju 50 ASV dolarus. 
Bet viņiem visiem bija īpaša 
motivācija – lai nepielaistu pie 
varas, kā paši teica, “Ušakova 
kompaniju”, partiju Saskaņa un 
tās sabiedrotos. Lai gan vēlēša -
nu diena bija noteikta sestdien, 
29. augustā, balsot varēja jau no 
trešdienas, 26. augusta. Šajās trīs 
iepriekšējās balsošanas dienās 
nobalsoja ap 20 % vēlētāju. Tas 
nozīmē, ka vismaz dažu cilvēku 
motīvācija piedalīties vēlēšanās 
bija visai augsta. Kā izrādījās 
vēlāk, šādu pilsoņu gan nebija 
īpaši daudz. Pašā vēlēšanu dienā 
uz iecirkņiem atnāca vēl 20 % 
balsotāju. Tā pavisam kopā vē -
lēšanās piedalījās tikai 40,6 % 
balsot tiesīgo Rīgas iedzīvotāju. 
Vēl zemāka vēlētāju aktīvitāte 
bijusi 1997. gadā. Salīdzināju-
mam – 13. Saeimas vēlēšanās 
Rīgā piedalījās 53,5 % balsot 
tiesīgo pilsētnieku. Kas varētu 
būt šā kūtruma cēlonis? Covid
19 epidēmija, lietainais laiks? Pa 
daļai noteikti. Daži eksperti ap -
galvo, ka vienaldzību esot vei-

cinājis arī spilgtu personību 
trūkums deputātu kandidātu 
vidū. Īpaši apātiski bijuši Saska
ņas vēlētāji, kuŗu kādreizējais 
līderis Nils Ušakovs sēž Eiropas 
parlamentā Briselē.

Lai nu kā, bet tie, kuŗi patiesi 
gribēja kaut ko mainīt, atnāca    
un nobalsoja. Rezultāti ir sekojo-
ši: Attīstībai/Par! un Progresīvie 
par  tiju apvienotais saraksts –     
26, 2 % (18 vietas), Saskaņa ‒     
16, 9  % (12),  Jaunā Vienotība ‒ 
15, 2  % (10), Nacionālā apvienī 
ba ‒ 9, 6 % (7), Gods kalpot Rīgai ‒ 
7, 7 % (5),  Latvijas Krievu savie-
nība ‒ 6, 5 % (4), Jaunā konser
vatīvā partija ‒ 6, 4 % (4). Piecu 
procentu barjēru nav pārvarē-
jušas (un tātad palikušas “aiz 
strīpas”) gan Zaļo un Zemnieku 
savienība ‒ 4, 1 %, gan valdības 
koalicijā ietilpstošā KPV LV ‒ 
tikai 1, 1 %. Tas nozīmē, ka vara 
Rīgā mainīsies kardināli. Visas 
zīmes (precīzāk ‒ sausi cipari) 
rā da, ka nākamo koaliciju Rīgas 
domē veidos tās pašas partijas, 
kas atrodas pie varas Saeimā un 
Ministru kabinetā ‒  Attīstībai/ 
Par (kopā ar Progresīvajiem), 
Jau nā Vienotība un Nacionālā 
apvienība. Šiem trim polītiska-
jiem spēkiem domē būtu kom-
fortabls vairākums ‒ 35 vietas no 
60. Lielais jautājums ‒ ko darīt ar 
Jauno konservātīvo partiju? Teo-
rētiski bez tās varētu lieliski 
iztikt. Bet ir viens “bet”. Šīs par-
tijas atgrūšana var radīt milzīgas 
problēmas Saeimas valdošajā 
koa licijā un tātad arī valdībā. Par 
jauno Rīgas galvu visdrīzāk kļūs 
41 gadus vecais Mārtiņš Staķis, 
Attīstībai/Par! un Progresīvie ko -

pīgā saraksta līderis. No malas 
raugoties – gandrīz vai “ideālais 
latvietis”. Dzimis Tukumā, stu-
dējis Latvijas un Helsinku uni-
versitātēs. Uzņēmējs, ir pieredze 
Saeimas un valdības darbā. Pre-
cējies, audzina divus dēlus. Dzied 
korī, zemessargs, Vecās Sv. Ģer-
trūdes baznīcas draudzes valdes 
loceklis. Lai nu viņam izdodas!

Dažas pārdomas pēc notikušā.  
Man šķiet interesanti, ka socio-
loģiskās aptaujas, kas tika veiktas 
pirms vēlēšanām, visai precīzi 
sakrita ar to reālo iznākumu. 
Tātad cilvēki Latvijā vairs ne -
kautrējas atklāt savas polītiskās 
simpātijas. Iepriekšējās vēlēšanās 
Saskaņa parasti ieguva vairāk 
balsu nekā prognozēja socio lo-
ģija. Iemesls – daudzi nevēlējās 
atzīt, ka balso par Saskaņu. Tāpat 
šajās vēlēšanās labi varēja redzēt, 
kā līdz ar technoloģiju attīstību 
mainās aģitācija, turklāt likum-
došana netiek līdzi šim proce-
sam. Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas birojs (KNAB) 28. 
augustā, piektdien, medijos bija 
ievietojis sekojošu paziņojumu: 
“Šodien un rīt ir tā saucamais 
klusais periods pirms Rīgas do -
mes ārkārtas vēlēšanām. Šajās 
dienās aizliegts izvietot polītisko 
reklāmu, tāpēc, ja tādu redzi vai 
dzirdi, nekavējoties ziņo KNAB!”. 
Tas nozīmē- saskaņā ar likumu 
aizliegti jebkādi plakāti ielās, 
aģitācijas bukletu dalīšana, sludi-
nājumi laikrakstos, televīzijā un 
radio, kā arī apmaksāta reklāma 
tīmeklī un sociālajos tīklos. Bet 
neapmaksāta reklāma internetā 
bija atļauta! Un tūkstošiem cil-
vēku savos facebook un twitter 

kontos dalījās pārdomās par šīm 
vēlēšanām. Izvērtēja kandidātus, 
aicināja balsot, kritizēja un sla-
vēja, diemžēl ar apmeloja un no -
zākāja. Dažiem no šiem, kā Lat-
vijā mēdz teikt, viedokļu līde-
riem ir vairāk sekotāju nekā vie-
nai otrai avīzei vai televīzijas 
kanalam.

Šīs domes vēlēšanas liecina, ka 
rīdzinieku polītiskās simpātijas 
nepilnu divu gadu laikā ir būtis -
ki mainījušās. Lūk, kādi bija 13. 
Saeimas vēlēšanu rezultāti Rīgā 
2018. gada oktobrī: Saskaņa –   
30, 1 %, Attīstībai/Par!  ‒ 13, 4 %, 
Jaunā konservatīvā partija ‒   12, 
2 %, “KPV LV”- 12, 2 %, Na  cio-
nālā apvienība – 9, 2 %, Jaunā 
Vienotība ‒ 6, 7 %, Zaļo un Zem-
nieku savienība” ‒ 4, 80 %, Lat-
vijas Krievu savienība – 3, 8 %. 
Kā redzam, atbalsts būtiski sa -
mazinājies Saskaņai un Jauna   
jai konservatīvajai partijai.  Savu-
kārt KPV  LV šīs vēlēšanas pār-
vērtušās par katastrofu, viņi za u-
dējuši 90 % atbalstītāju Rīgā. Ja 
partija neizdarīs nopietnus seci-
nā jumus, tās aiziešana nebūtībā 
ir tikai laika jautājums. Diemžēl 
vēlēšanās neiztika bez pamatīga 
darvas piliena, par ko atbildīga 
Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija. 
Izrādās ap 630 nodotās balsis 
saskaņā ar likumu atzīstamas par 
nederīgām. Uz aploksnēm, kuŗās 
ievietotas vēlēšanu zīmes, trūkst 
vēlēšanu iecirkņa zīmoga. Kas ir 
notikušā cēlonis – nolaidība vai 
ļaunprātība, to patlaban izmeklē 
Valsts drošības dienests. Ma -
tēmatiski pierādīts – lai gan šīs 
balsis nevienai no domē neie-
kļuvušajām partijām neļautu 

pār varēt 5 % barjēru, tās tomēr 
varētu iespaidot ievēlēto depu-
tātu vārdu sarakstu. Jau izskanē-
juši aicinājumi par jaunu vēlēša-
nu rīkošanu. Cerams, ka tiesību 
speciālisti radīs izeju no šīs situā-
cijas. Vēl vienas vēlēšanas Rīgai 
nepavisam nav vajadzīgas. Tagad 
jāķeras pie darba. Pie Rīgas “re -
starta”, kā savā programma bija 
ierakstījuši Attīstībai/Par! un 
Progresīvie.

Un vēl dažas ironiskas domas, 
ar kuŗām vēlēšanu naktī savos 
twitter kontos dalījās trīs Latvijā 
pazīstami cilvēki. Sociologs Ai -
gars Freimanis: “Laimes tuvums 
reibina. Bezmaksas transports un 
apkure, stipendija katram Rī  gā 
deklarētājam 1000 eiro un vēl, un 
vēl. Senā Roma vairs nav nekas, 
ir Rīga.)”. Agrākā ministru prezi-
denta Andŗa Šķēles padomnieks 
Jurģis Liepnieks: “Rezumējot 
rezultātus – cik es saprotu, bei-
dzot tātad Rīgā viss būs ideāli. 
Ziemeļvalstu pērle, viss vienos 
veloceliņos un parkos, un plūd-
malēs, klimatneitralitāte, koki un 
investīcijas, un nekādu skandalu. 
Nu, ko, man nekas nav iebil-
stams”. Žurnālists Aivars Pastal-
nieks: “Jautājums – kā pelnīsim? – 
vispār neparādās. Tā nav ne paš-
valdību, ne Saeimas vēlēšanās. 
Nekur!”. Atliek tikai piebilst, ka 
uz jautājumu “kur ņemt naudu?” 
atbildēt ir nesalīdzināmi grūtāk 
nekā uz jautājumu “kā tērēsim?” 
Bet tā jau nav tikai Latvijas, bet 
gan visas pasaules polītiķu 
problēma.

Par to, ka sociālajos tīklos at -
rodamā informācija ne vienmēr 
atbilst patiesajiem faktiem, rak-
stīts jau ne reizi vien. Nereti fakti 
tiek sagrozīti apzināti, reizēm 
nezināšanas dēļ, bet reizēm – 
paviršības vai situācijas neiz-
pratnes dēļ.

Kā zināms, Rīgas domes ār  kār-
tas vēlēšanas ir beigušās, de  putāti 
ievēlēti, un ļoti iespējams, ka bei-
dzot Latvijas galvaspilsētai būs go -
dīgi un kārtīgi saimnieki. Tomēr 
vēlēšanām jau tagad ir, ja tā var 
sacīt, vairāki blakusefekti, kuŗu va -
rēja nebūt, ja vien vēlētāji un  arī 
dažs jaunievēlētais depu tāts zinā -
tu vismaz nedaudz par likumiem 
un dažādu institūciju funkcijām.

Pirmdienas rīts sākās ar skan-
dalu sociālajos tīklos, jo Marsa 
parkā sākās koku zāģēšana, un 
tā turpinājās līdz vakaram. 
Droši vien kaut nedaudz jā -
paskaidro lasītājiem, kas ir 
Marsa parks, kādēļ tajā tika iz -
zāģēti koki, kādēļ nu jau vis -  
maz pusgadu ap to ir tik daudz 
kaislību un kādēļ tajā notiku  -
šais dienu pēc vēlēšanām pa -
matīgi iebelza pa tikko ievēlēto 
deputātu reputāciju.

Par sociālajiem tīkliem 
un uzticēšanos valstij

Rīgā, Brīvības ielā,  netālu no 
Gaisa tilta atrodas territorija, 
kuŗā līdz 1940. gadam atradās 
riteņbraukšanas biedrības „Marss” 
mītne, sporta laukums un koka  
velotreks. Padomju okupācijas 
laikā līdz 1985. gadam tur dar-
bojās sporta biedrības “Dau gava” 
velotreks, 50. gados – sporta 
biedrības “Spartaks” velotreks. 
Pēc 1989. gada., atjaunojoties ri  -
t eņbraukšanas klubam “Marss”, 
tur atradās šī kluba, kas darbo -
jās līdz 2008. gadam, mītne. Ve -
lotreka jau sen vairs nav, territo-
rija ir ne pārāk rūpīgi nožogota 
un nekopta, bet tajā auga lieli un 
skaisti koki. Saskaņā ar aktuālo 
Rīgas plānojumu, kas ir spēkā 
esošs kopš 2006. gada, zemesga-
bals Brīvības gatvē 207 visu laiku 
bijis paredzēts apbūvei un tajā 
vienmēr ir bijusi plānota būv-
niecība, šī vieta nekad nav bijusi 
iezīmēta kā zaļā zona apstā dī-
jumiem vai parkam. 2017. gadā 
valdība pieņēma lēmumu šeit 
būvēt Valsts drošības dienesta 
(VDD) ēku. Kad informācija par 
plānoto būvniecību nonāca at -
klātībā, sabiedrībā sākās plaši 
protesti, tika savākti aptuveni 15 

tūkstoši parakstu pret ēkas 
būvniecību un par to, lai territo-
rija tiktu sakopta un tajā  izvei-
dots parks. Pārmetumi valdībai 
bija arī par to, ka par šīs vietas 
izmantošanu nav rīkota sabied-
riskā apspriešana, bet viss noticis 
slepus un klusiņām. VDD gan 
uzsvēra, ka līdz šim nebija tiesīgs 
publiskot informāciju par ēkas 
būvniecību, lai nepārkāptu liku-
ma “Par valsts noslēpumu” nor-
mas. Ņemot vērā sabiedrības 
interesi,  lēmums par daļēju in -
formācijas atslepenošanu saistī -
bā ar plānoto VDD attīstības 
pro jektu tomēr taču esot pie-
ņemts. Taču sabiedrība bija sa -
traukta, notika piketi, tika savākti 
paraksti, karstas debates notika 
arī starp partijām, līdz maijā 
valdība nolēma, ka ēka t.s Marsa 
parkā tiks celta, jo to prasa dro-
šības intereses – Drošības dien-
esta pašreizējā ēkas ir nolietoju-
šās un vairs nav izmantojamas. 
Vēl jāpiebilst, ka šī zeme pieder 
valstij, bet būvatļauja un koku 
ciršanas atļauja ir Rīgas domes 
ziņā. Pēc Rīgas domes atlaišanas 
un līdz jaunievēlēto deputātu 
pilnvaru apstiprināšanai, domi 

va  da iecelti administrātori.
Kaislības  pieklusa, Marsa par-

kā nekas nenotika, pat tika solīts, 
ka kaut ko varētu darīt citādi, bet 
tad, dienu pēc vēlēšanām, ātri un 
saskaņoti koki tika nocirsti, lai 
sāktu būvdarbus. Sociālajos tīk-
los sākās sašutuma vētra! Cilvēki 
nebija “pamanījuši”, ka jaunie-
vēlēto deputātu pilnvaras netiek 
apstiprinātas tajā brīdī, kad bal -
sis saskaitītas. Tāpat sašutušie ne  -
zināja, ka domes vienīgā funk -
cija šajā stāstā ir bijusi būvatļau-
jas un koku ciršanas atļaujas iz -
sniegšana un ka par to nelēma 
nupat ievēlētie. Daži pat dusmīgi 
apgalvoja, ka rīkojumu cirst 
kokus devis premjērs Kariņš, ne -
saprotot, ka šādi rīkojumi nekad 
nav bijuši un nav premjēra ziņā. 
Jā, droši vien nekādi darbi priekš-
vēlēšanu laikā netika veikti, jo 
partijas, kuŗas valdībā balsoja 
par VDD ēkas būvniecību un 
piedalījās arī domes vēlēšanās, 
negribēja nokaitināt savus vēlē-
tājus. Jā, var brīnīties, kādēļ koku 
ciršana, kas tik ļoti nokaitināja 
cilvēkus, bija jāorganizē jau nā -
kamajā dienā pēc vēlēšanām, to -
mēr ir skaidrs, ka galvenais ir ne 

jau tas, ka nocirta kokus, bet tas, 
ka kārtējo reizi tika “nocirsta” 
cilvēku uzticēšanās savai valstij. 
Daudzi no tiem, kuŗi  informā-
ciju lielākoties smeļas sociālajos 
tīklos, droši vien tā arī nepa-
manīja, ka deputātu pagaidām 
vēl nav un viņus nekādi nevar 
vainot koku izciršanā. Viņu acīs 
vara ir melīga un negodīga. Vai 
šie cilvēki līdz nākamajām vē -
lēšanām to aizmirsīs un pieda-
līsies vēlēšanās?

Un vēl jāatgādina, ka sociālie 
tīkli labi noder, lai sazinātos, 
apmainītos viedokļiem, bet tos 
nevar uzskatīt par drošu un ti -
camu informācijas avotu. Pretējā 
gadījumā paša neziņas dēļ var 
viegli zaudēt uzticību valstij.

Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”
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Negantā vīrusa pandēmijas lai -
kā, kad starptautiskais tūrisms 
teju apstājies, daudzi latvieši bei-
dzot atcerējušies 1930. gadu 
saukli: “Apceļo dzimto zemi!” 
Arī es šajā vasarā pat vairākas 
reizes apciemoju Latgali, īpaši 
uzkavējoties Daugavpilī un Lu -
dzā. Tā bija iespēja gan apskatīt, 
gan mēģināt saprast, kas šodien 
notiek ar šo skaisto Latvijas no -
vadu, ar “trešo zvaigzni”. Par 
Daugavpili, kas ar saviem 90 000 
iedzīvotājiem ir otra lielākā pil-
sēta aiz Rīgas, mēdz teikt, ka tā ir 
arī “visnelatviskākā” Latvijas pil-
sēta. Patiešām, krievu te ir ap 50 % 
no visiem iedzīvotājiem, latvie -
ši – 20 %, poļi – 13 %, baltkrie -   
vi – 7 %, bet 10 % ‒ dažādu tau-
tību (lietuvieši, ukraiņi, čigāni, 
ebrēji utt.) sajaukums. Vienlai kus 
tā saucamo “nepilsoņu” skai ts 
pilsētā ir tikai 12 000. Salīdzinā-
jumam – it kā latviskajā Liepājā 
(70 000 iedzīvotāju) nepilsoņu ir 
gandrīz 10 000! Izskaidrojums 
šiem skaitļiem – Daugavpilī dzī-
vo tā saucamie “vecie krievi”, 
pār svarā vecticībnieki un viņu 
pēcteči. Cilvēki, kuŗiem Latvija 
ir ne tikai dzīvesvieta, bet Tēvija 
šī vārda vistiešākajā nozīmē,  jo 
viņu senči, bēgot no vajāšanām 
Krievijā, tagadējās Latvijas terri-
torijā sāka ierasties pirms vairāk 
nekā 300 gadiem. Šodien Dau-
gavpils ir viens no pasaules vec-
ti cībnieku centriem, pilsētā ir 
seši lūgšanu nami. Tas ir viens 
no iemesliem, kāpēc Daugavpilī 
atšķirībā no Rīgas partija Sa 
skaņa kopš neatkarības atgū ša-
nas pie varas bijusi vien dažus 
gadus.

Salīdzinot ar padomju lai kiem, 
kad Daugavpilī pilnībā do  mi nē-
ja krievu valoda, pilsētā noti ku-
šas lielas izmaiņas. Uzraksti pub-
liskajā telpā ir tikai un vienīgi 
latviski, arī veikalos, kafejnīcās 
un tirgū jūs apkalpos labā lat-
viešu valodā. Valsts valoda ienāk 
publiskajā telpā, to dzird pilsē -
tas ielās. Kā man teica Daugav -
pils universitātes vēstures pa -
snie dzējs Dmitrijs Oļehnovičs 
(pats pēc tautības polis), tad tā 
saucamos “krievvalodīgos” pil-
sēt niekus varot sadalīt trīs gru-
pās. Jaunieši līdz gadiem trīs-
desmit visi runājot latviski. Vi -
dējā paaudze mācoties, esot vē -
rojams lēns, bet nepārtraukts 
pro gress. Savukārt daudziem ve -
cāka gadagājuma cilvēkiem lat-
viešu valoda joprojām esot īsta 
“ķīniešu ābece”. Okupācijas laiks 
mums parasti asociējas ar bru-
tālu pārkrievošanu. Taisnības dēļ 
gan jāatzīst, ka padomju laikos 
krievu skolās latviešu valoda bija 
obligāts mācību priekšmets.  To -
mēr stundu skaits bija neliels, 
mācības parasti bija visai for m ā-
las. Šodien tas var likties dīvaini, 
bet tieši padomju vara bija tā, kas 
1969. gadā uzspridzināja un no -
līdzināja ar zemi vienu no skai-
stākajiem Latvijas dievnamiem – 
Sv. Aleksandra Ņevska Daugavpils 
pareizticīgo katedrā li – (tātad 
“krie vu baznīcu”!) – tās vietā ie -
rīkojot parku. Tagad bijušās kate-
drāles vietā uzcelta neliela kapela. 
Tikmēr katoļu un vecticībnieku 
baznīcas neviens neaiztika.

LATGALES CEĻOS
Bet 20. gadsimta sākumā 

Daugavpils nebija ne krieviska, 
ne latviska. Teju puse pilsētas ie -
dzīvotāju runāja jidišā, pilsētā 
bija 40 sinagogas, šodien – viena. 
Zināmākais Latvijas cilvēks pa -
saulē joprojām ir Daugavpilī 
dzimušais ebrēju izcelsmes ame-
rikāņu gleznotājs Marks Rotko – 
seši miljoni citējumu Google tī -
mekļa meklētājā. Vienīgais, kas 
viņam patlaban spējis pietuvo-
ties, ir basketbolists Kristaps 
Porziņģis – 4, 5 miljoni. Katru 
reizi, kad ierodos Daugavpilī, es 
apmeklēju seno cietoksni un tajā 
iekārtoto Marka Rotko Mākslas 
centru. Te izstādīti arī vairāki 
Rotko oriģināldarbi – četri ab -
strakti gleznojumi un māksli-

nieka pašportrets. Lai iekļūtu 
“Rotko zālē”, apmeklētājam jāiet 
cauri pastiprinātai drošības kon-
trolei, metalla detektoru ieskai-
tot. Šo piecu gleznu kopējā iz -
soles vērtība visdrīzāk pārsniedz 
Daugavpils šī gada budžetu, kas 
ir 120 miljoni eiro. 2012. gadā 
Christie’s izsolē Ņujorkā Rotko 
glezna “Oranžs, sarkans, dzel-
tens” tika pārdota par 87 mil-
joniem ASV dolaru. Tieši Rotko 
centrs šodien kļuvis par magnē-
t u, kas piesaista tuvus un tālus 
viesus, rosina atklāt Daugavpili. 
Bet siltos vasaras vakaros es 
vien kārši ieteiktu pastaigāties pa 
Rīgas ielu, kas pilnībā atvēlēta 
gājējiem un velosipēdistiem. 
Ap    sēsties kafejnīcā un pavērot 
garāmgājējus. Daudzi ir sapo su-
šies, it īpaši sievietes – izejamās 

nāde, lieliska pastaigu vieta jeb-
kuŗā gadalaikā. Patiesībā Ludza 
piedāvā ļoti kvalitātīvu dzīves 
vidi. Diemžēl problēma tā pati, 
kas daudzviet Latvijas laukos un 
mazpilsētās – nav darba. Un cil-
vēki aizplūst uz Rēzekni un Rīgu, 
daudzi dodas darba meklē  jumos 
uz ārzemēm. Nākamajā gadā 
jau  najā Ludzas novadā apvie-
nosies četri pašreizējie novadi ‒ 
Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zil-
upes. Pirms Otrā pasaules kaŗa 
šajā territorijā dzīvoja aptuveni 
80 000 cilvēku. Patlaban – aptu-
veni 25 000, tātad trīs reizes 
mazāk. Jautājums – kuŗā brīdī šis 
process apstāsies, kad iestāsies 
līdzsvars? Diemžēl Latvijā jo -
projām trūkst mērķtiecīgas re -
ģionālās attīstības polītikas, par 
ko netieši liecina teju vai visu 
valsts iestāžu pārcelšana no Lu -
dzas uz Rēzekni. Pilsētiņā vairs 
nav nevienas bankas filiāles. Kā 
ironizē Ludzas novada mērs 
Edgars Mekšs, tā gan neesot liela 
nelaime – Covid 19 epidēmija 
piespiedusi cilvēkus apgūt digi-
tālas prasmes, tajā skaitā arī 
māku rīkoties ar internetbanku. 
Jācer, ka šī epidēmija, kas radī-
jusi tik daudzas neērtības, liks 
arī izvērtēt prioritātes ne tikai 
personīgajā, bet arī novadu un 
visas valsts dzīvē.

Lielais Ludzas ezers

Marka Rotko mākslas centrs

Rīgas iela Daugavpilī

Ludzas novada galva Edgars 
Mekšs

Čekus rakstiet Inesei Zaķis –
6051A Sun Blvd #604,

St. Petersburg, Florida 33715

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 
pasto rā tiem, seniem
viduslaiku cie tok šņiem, 
barona un klasicisma 
rezidencēm.

Cena 45,– USDTeksti arī angļu un
vācu valodā.

kleitās, augstpapēžu kurpēs un 
cepurēs, ar  mazu sunīti saitē. Sa -
jūta tāda, it kā šie cilvēki ir iz -
nākuši no klasiskās krievu literā-
tūras, no Turgeņeva romāniem 
un Čechova lugām.

Daudziem rīdziniekiem brau-
ciens uz Latgali parasti apstājas 
Rēzeknē. Bet ir vērts nepaslinkot 
un doties tālāk Zilupes virzienā, 
kur pusceļā starp Rēzekni un 
Krievijas robežu ir paslēpusies 
senākā Latvijas pilsēta – Ludza, 
īsta Latgales pērle. Te var aplū-
kot Livonijas ordeņa pilsdrupas, 
diev namus, atjaunoto sinagogu, 
iegriezties mūzejā, Amatnieku 
centrā un izpeldēties šogad at -
klātajā peldbaseinā. Pilsēta iz -
vietojusies triju ezeru krastos. 
Gar vienu no tiem – Mazo Lu -
dzas ezeru – iekārtota prome-
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Lai atvadītos no šā gada ne -
parastās vasaras, kad ceļojumu 
plānus spēcīgi koriģējuši iero be-
žojumi pandēmijas dēļ, augusta 
otrajā pusē devāmies trīs dienu 
braucienā uz kaimiņvalsti Igau-
niju. Mūsu galamērķis bija atpū -
ta Sāmsalā (Saaremaa), kas ir 
trešā lielākā sala Baltijas jūrā. Sa -
las vienīgā pilsēta Kuresāre (Ku 
ressaare) ir kūrorts ar tradicijām 
no 1840.gada, kad šeit tika atrastas 
ārstnieciskās dūņas, taču padom-
ju okupācijas laikā vieta tika pār-
vērsta par pusaizmigušu provin-
ces pilsētiņu. Laiki mainījušies; 
tagad Sāmsalā tiek piedāvātas gan 
vienreizīgas ceļošanas, gan atpū tas 
un veselības uzlabošanas ie  spējas. 
Ne jau velti igauņi savu Sāremā šī 
iemesla dēļ dēvē par Spāremā.

Valgerannas vilinājums
Braucot ar automobili no Lat  vi-

jas puses, vispirms jādodas Igau-
nijas vasaras galvaspilsētas Pēr-
navas virzienā. Ja nav vēlēšanās šīs 
vietas apskatei veltīt laiku, iespē-
jams izvēlēties apvedceļu, taču 
steigties, nekā neredzot sev ap -
kārt, un pamest Pērnavas apriņķi 
gan nav gudri. 

Mūsu pirmā pieturvieta bija 
mazais, klusais Valgerannas ciems 
ar milzīgo 18 bedrīšu golfa lau-
kumu “White Beach Golf” un pie-
dzīvojumu parku aktīvas atpūtas 
cienītājiem. Ciemats atrodas Au -
dru pagastā vien trīs kilometru 
attālumā no galvenās maģistrāles. 
Jāatzīstas, ka uz Valgerannu mūs 
aizveda nevis interese par golfu 

Esi sveicināta, kadiķu zeme! 
vai tikpat kā koku galotnēs ie -
kārtotajām gaisa takām, kas pie -
ejamas piedzīvojumu parka ap -
meklētājiem, bet gan vēlme ap -
skatīt vietu, kas pirms vairākiem 
gadiem tika attēlota šī raksta au -
tores debijas romānā “Vasarnīca 
Pārdaugavā”. Izgājām pludmalē 
un bijām sajūsmināti par tur val-
došo gaisotni – absolūtu mieru 
un klusumu. 

Gleznainajā pludmalē iebau-
dījuši nelielu pikniku, sēdāmies 
atpakaļ automašīnā, lai dotos uz 
Virtsu ostu, kas atrodas ciematā 
ar tādu pašu nosaukumu. Bija 
paredzēts ar prāmi pārcelties uz 
Kuivastu; tas ir ciems Igaunijas 
Muhu salas austrumu piekrastē. 
Jāuzslavē Igaunijas ceļu stāvoklis: 
gan valsts kontinentālajā daļā, gan 
uz salām braucamā daļa ir labā 
līmenī! Prieks, ka gan turpceļā, 
gan arī atpakaļ nezaudējām ne 
minūti laika, gaidīdami prāmi. 
Ka sē jāsamaksā 14 EUR par bi  -
ļeti, lai ar automašīnu tiktu uz tā 
klāja. Bijām iepriecināti, ka, tikko 
uzbraukuši uz prāmja, jau sākām 
ceļu uz Muhu. Kad nokļuvām uz 
pasažieŗu klāja, spēcīgi bija jū -
tama kārdinoša sautētu kāpostu 
smarža. Kaut arī brauciens ilga 
vien 25 minūtes, tā laikā, ja māc 
izsalkums, var ieturēt labas un ne 
pārāk dārgas pusdienas, kā arī 
iepirkties nelielā veikaliņā, kas 
pēc preču klāsta atgādina kiosku. 
Diemžēl Sāmsalas pastkaršu pie-
dāvājumā nebija. Savādi, taču pie 
tām nebija iespējams tikt arī 
Kuresārē.

Prāmju satiksme starp Virtsu 
un Kuivastu izveidota salīdzinoši 
nesen. Pirms tam Sāmsalā bija ie -
spējams nokļūt, lidojot no Talli-
nas, kā arī braucot ar prāmi no 
Pērnavas ostas.

Stāsti par lāčiem un 
“Sāmsalas valsis”

Pametot kontinentālo Igauniju 
un nokļūstot Muhu salā, gandrīz 
fiziski jūtams, ka esam nonākuši 
citā – klusā un noslēgtā – pasaulē. 
Vienīgie miera traucētāji varētu 
būt lāči. Pirms pāris gadiem glā-
bēji salā noķēruši divus draudzī-
gus brūnos lācēnus, ko nogādājuši 
atpakaļ kontinentālajā Igaunijā. 
Varbūt ķepaiņiem šeit tik ļoti 
patīk tāpēc, ka Sāmsalā atrodas 
Lāču ezers (Karujärve) – viena no 
nedaudzām brīvā dabā atroda-
mām peldvietām ar smilšainu, 
nevis akmeņainu krastu.

Vēl tikai mazliet pacietības, līdz 
beidzot sasniegts galamērķis – 
Sāmsala. Muhu un lielāko Igau-
nijas salu savieno dambis, kas 
celts 1896. gadā. Pa to braucot, 
šķita neparasti, ka ceļam abās 
pusēs plaši ūdens klajumi, jo to -
brīd vēl nezinājām, ka šajā vietā 
no vienas salas nokļūstam nāka-
majā. Arī karte vairs nav nepie-
ciešama, jo rēgulāri seko norādes, 
kā nokļūt vienīgajā salas pilsētā 
Kuresārē. 

Brauciena laikā atceramies sla-
veno “Sāmsalas valsi”, kam melo-
diju sacerējis Raimonds Valgre 
(Raimond Valgre; 1913-1949), bet 
vārdu autore ir Sāmsalā uzaugusī 
dzejniece un tulkotāja Debora 
Vārandi (Debora Vaarandi; 1916-
2007). Viņas lirika tulkota arī lat-
viski. Pēc trīs dienām dodoties 
atpakaļ, šo valsi baritona Georga 
Otsa (Georg Otts; 1920-1975) fan-
tastiskajā izpildījumā klausāmies 
pilnā skaļumā, jo esam tikuši pie 
slavenā dziedātāja kompaktdiska. 
Jā, Sāmsalai no visām dejām 
piestāvētu tikai un vienīgi liegie 
valša ritmi!

Kuresārē nokļuvām vakarpu - 
sē – iebraucām pa galveno maģi s  -
trāli jeb Tallinas ceļu, kur atradās 
mūsu viesnīca “Grand Rose SPA”. 
Tās iekārtojums atgādināja pasa-

ku vai arī rožu valstību – greznas 
lustras, smalkas un izmeklētas 
mēbeles, vestibilā baltas klavieres, 
visapkārt (gan paklājos, gan dur  - 
v ju vērtnēs un mēbelēs, kas novie-
totas numuriņos) iestrādāti rožu 
ornamenti. Pa istabiņas logu 
redzams Svētā Labrenča baznīcas 
tornis ar zeltītu krustu. 

Pangas klintis
Nākamās dienas rītā pēc vese-

lības atjaunošanas procedūrām 
devāmies braucienā uz 39 kilo-
metrus attālo Pangas ragu, kas 
atrodas Baltijas jūras rietumu 
piekrastē un ir ievērojams ar stā-
vajām klintīm (Panga pank). Ag -
rākos laikos šai vietā esot upurēti 
dzīvnieki un pat cilvēki. Braucot 
pa līkločaino un samērā šauro 
šoseju, kā arī ainavas iespaido-
tiem, mums radās izjūtas, it kā 
būtu nokļuvuši Spānijā! Līdzību 
daudz, turklāt izjūtas pastiprināja 
arī karstums. Iepriecināja, ka ce -
ļojuma laikā pamanījām daudz 
braucēju ar Latvijas numurzī-
mēm, tātad mūsu valsts iedzīvo -
tāji šo vietu ir iecienījuši.

Vispirms nokļuvām akmeņai -
nā pludmalītē, kur par peldēša -
nos jūrā nebija ko sapņot. Tas tā -
pēc, ka piekraste pilna akmeņu, 
pa kuŗiem ar basām kājām būtu 
grūti nostaigāt, savukārt zem 
ūdens tie, protams, ir glumi, ap -
auguši ūdensaugiem. Nekas neat-
lika, kā sēsties atpakaļ automašīnā 
un doties tālāk, lai aplūkotu 

Pangas stāvkrastu. Tā augstums 
sasniedz 20 metru. Par ceļotājiem 
šeit ir padomāts: vairākās vietās 
atrodas informācijas stendi, kur 
teksts pieejams ne tikai igauņu, 
bet arī vācu un angļu valodā, kā 
arī nojume, kur piedāvā iegādāties 
suvenīrus – galvenokārt no koka 
darinātas lietiņas. Ja ir vēlēšanās 
Pangu aplūkot no putna lidoju-
ma, pastāv arī šāda iespēja, jo at -
tālāk no klintīm uzbūvēts skatu 
tornis, par kuŗa izmantošanu, at -
šķirībā no daudzviet Latvijā pie-
dzīvotā, nebija jāmaksā. Priecēja 
dabas skaistums un daudzveidība, 
taču tikai Pangas pludmales tu -
vumā pamanījām kadiķu audzes, 
ar kuŗām Igaunija ir plaši pazīs ta-
ma. Ceļojuma laikā radās izdevība 
nogaršot kadiķu odziņas; tās bija 
bezalkoholiskā kokteiļa “Mežs” 
sastāvā. Šo dzērienu mums piedā-
vāja nobaudīt viesnīcas restorānā.

Protams, Pangas “nagla” ir aug-
stās un stāvās kaļķakmens klintis. 
Tā ir viena no neskaitāmi dau-
dzām vietām, kur cilvēks jūtas kā 
niecīgs puteklītis salīdzinājumā ar 
dabas varenību. Veroties lejup, 
šķita, ka jūra šai vietā ir sekla, tur-
klāt labi bija pamanāmas ūdens-
zāles un zivis. Paejot gabaliņu 
tālāk un no jauna lūkojoties 
ūdenī, zivju vairs nebija. Kāpēc tā? 

Izbaudījuši vienreizējos dabas-
skatus, devāmies atpakaļ uz 
Kuresāri.

(Turpinājums sekos)

Senas dzirnavas pavisam netālu no Pangas.

Valgerannas ciema smilšu pludmale, kas atrodas Pērnavas 
apriņķa Audru pagastā

Viesnīca “Grand Rose SPA” Kuresāres galvenajā ielā

INTERESANTI.
Sāmsala atrodas Monzunda archipelāgā (otrs nosaukums – 

Rietumigaunijas archipelāgs). Kopumā šajā salu grupā ir aptuve-
ni 500 salu, no kā lielākās ir Sāmsala, Hījumā, Vormsi un Muhu. 

Sāmsalas ziemeļu piekrastē atrodas iespaidīga kaļķakmens 
klints 21 metra augstumā. Tā ir Pangas klints.

Sāmsalas dienvidrietumos ir Serves pussala (Sõrve poolsaar), 
kas Latvijai atrodas vistuvāk. No mūsu valsts to šķir Irbes 
šaurums. Stāvot šajā vietā, skaidrā laikā ir saskatāma Kurzemes 
piekraste.

Rakstveida avotos Kuresāre pirmoreiz minēta 1424.gadā; 
pilsētas tiesības ieguva 1563. gadā. Tā ir vienīgā Baltijas pilsēta, 
kas iekļauta Pasaules Veselības organizācijas (WHO) Eiropas 
Veselības pilsētu tīkla (European Healthy Cities) dalībnieku (cīnās 
par labāku un veselīgāku vidi) sarakstā. Kuresāre ir Talsu 
sadraudzības pilsēta.



LAIKS 2020. gada 5. septembris  – 11. septembris14

IRĒNA
BĒRZIŅA

"Es nesaprotu, kāpēc latvieši brauc prom!"
Tādu izbrīnu izteica Rīgas      

ka  fejnīcu Cadets de Gascogne 
saim nieks Bernārs Filipe Laranē, 
kuŗš Latvijā dzīvo un strādā jau 
vairāk nekā 20 gadus. Viņš biz
nesā ievēro trīs zelta likumus, 
kam pateicoties viņa kafejnīcas 
Rīgā joprojām pastāv un atšķi
rībā no daudzām ēstuvēm, kas 
bankrotē, Bernārs turpina attīstīt 
savu ēdināšanas biznesu arī šajā 
laikā. Ienākot viņa kafejnīcā, pir
mais, ko sajūti, ir noskaņa un 
kruasānu smarža, un tas liek pat 
nejaušajam apmeklētājam  te 
piestāt un nobaudīt silto krua
sānu ar kafiju. Rīdziniekiem viņš 
ir labi pazīstams, jo pats bieži 
vien ir sastopams ne vien savās 
kafejnīcās, bet arī, pārvietojoties 
pa Rīgas ielām ar velosipēdu.

Sienu gleznojumi, starptautis
kie laikraksti un žurnāli, kopumā 
viss askētisks un demokratisks – 
tieši šāda vide ir aicinoša: ienāc, 
apsēdies un baudi nelielu atpūtas 
brīdi. Bernāra Filipes Laranē ka 
fejnīcas ar šo nemainīgo noska  
ņu joprojām konkurē ar citām 
Rīgas smalkmaizīšu vietām, jo 
katrs rīdzinieks zina, ka visla
bākie kruasāni ir pie Bernāra. 
Vienmēr smaida, vienmēr kustī
bā, vienmēr darbībā. Francūzis, 
kuŗam garšo Latvijas biezpiens 
un griķi.

Kā jūtaties Latvijā?
Labi! Tieši tāpat kā visi ār -

zemnieki, mēs visi te jūtamies  
labi. Es gan  varu runāt tikai par 
Rīgu, nezinu, kā ir citur Latvijā, 
bet Rīgā man ļoti patīk dzīvot. 
Šeit ir viss, kas dzīvei vajadzīgs. 
Nav lieli attālumi jāmēro, te tu -
vumā ir jūra, brīnišķīgā Latvijas 
daba.

Arī Francijā ir jūra!
Jā, bet Francijā viss ir pārāk 

liels, pārāk lieli attālumi. Šeit viss, 
kas vajadzīgs, ir sasnie dzams ap -
mēram pusstundas at  tālumā. Ar 
savu divriteni es varu iz  braukt 
visur, kur tas nepie ciešams. Varu 
arī izbraukt ārpus Rīgas un at -
rasties dabas vidū, neapdzī votās 
plūdmalēs. Un tas ir labi.

Kā notiek bizness šai īpat-
najā laikā? Citi slēdz kafejnī-
cas, restorānus, bet jūs atvērsiet 
vēl vienu jaunu?

Protams, bija samazinājies ap -
meklētāju skaits, vēl jūnijā tas 
bija daudz mazāks, bet jūlijā jau 
atkal viss atgriezies vecajās slie-
dēs. Ceru, ka rudens pusē  ies pat 
labāk nekā pagājušajā gadā.

Vai jūsu kafejnīcu piedā vā-
jums paplašinās, vai paliekat 
pie nemainīgām „vērtībām”?

Jā, mēs mēģinām izgudrot 
kaut ko jaunu, piedāvāt pircē-
jiem jaunumus. Mums tagad ir 
laba sadarbība ar franču kon-
ditoru,  un viņš iesaka dažādus 
jauninājumus,  meklē un izdomā 
jaunas receptes.

Kā jūs izskaidrojat to, ka 
citas kafejnīcas un restorāni 
Rīgā bankrotē, bet jūs pastāvat 
jau tik daudzus gadus? 

Esmu Latvijā jau 26 gadus, un  
daudz laika pavadu darbā. No -
teikti pašam ir jābūt klāt, jāno-
garšo visi ēdieni. Es domāju, ka 
daudzos restorānos un kafej-

nīcās, kas tiek aizvērtas, īpaš-
nieks nebija pagaršojis ēdienu, 
kas tur tika  pasniegts klientiem. 
Tas ir tik vienkārši, bet daudzi 
restorānu īpašnieki aizmirst par 
šo galveno likumu – nogaršo, ko 
tu pārdod! Man garšo viss, ko 
mēs pārdodam kafejnīcu ap -
mek lētājiem. Otrs likums – tev 
jābūt uz vietas, jāseko līdzi vi -
sam. Jāskatās, kas notiek tavā 
kafejnīcā, un, protams, jāmīl tas, 
ko tu dari. 

Ko jūs gribētu pateikt tiem, 
kas brauc prom no Latvijas, lai 
strādātu citur? Vai varat viņiem 
pateikt – nebrauciet,  te ir viss, 
kas jums nepieciešams!

Jā, protams! Latvijā ir daudz 
darba iespēju, piemēram, būv-
nie cībā. Latvijā būvniecības pa -
kalpojumi maksā dārgāk nekā 
Francijā, tāpēc šai jomā te no -
teikti ir labāk strādāt, nekā, pie-
mēram, Francijā. Tagad ie  kār-
toju/pārbūvēju  kafejnīcu, ko drīz 
atvērsim netālu no kādreizējās 
Bērnu pasaules, un maksāju  
būv niekiem lielākas algas nekā 
būtu maksājis Francijā.  Arī Lat-
vijā var labi dzīvot.

Esat Latvijas patriots?

Jā! Dažreiz es satiekos ar lat-
viešu puišiem, kas strādā būv-
niecībā Vācijā, Īrijā, Anglijā un 
vienmēr saku – kāpēc jūs negri-
bat atgriezties šeit,  Latvijā, jo te 
būvniekiem maksā gandrīz tik-
pat kā Īrijā? Te ir labas skolas, 
labas slimnīcas, viss ir sasnie-
dzams. Pirms desmit gadiem es 
varēju  saprast, kāpēc cilvēki aiz-
brauc no Latvijas, bet tagad gan 
man to grūti saprast.

Vairs uz Franciju nebrauk-
siet atpakaļ?

Uz Franciju braucu reizi gadā, 
jo man nepatīk ceļot ar  lidma-
šīnu, bet ar velosipēdu – tas ir 
pārāk tālu.

Kur jūs Latvijā pavadāt 
brīvdienas?

Parasti Rīgā ar draugiem vai 
braucu uz jūru. Man patīk Ve -
cāķi, Gaŗciems, kurp arī braucu 
ar velosipēdu. Vasarā Vidzemes 
jūrmala man ir mīļākā vieta. Bet 
ziemā ir tik daudz, ko darīt tepat, 
Rīgas centrā.

Vai jūsu kafejnīcu kruasāni  
ir tieši tādi paši kā Francijā?

Francijā 90% kruasāni ir sal-
dēti, tie netiek cepti uz vietas. 
Mēs cepam paši. 

Francijā taču arī no rītiem 
cilvēki iet pēc kruasāna un ka -
fijas uz kafejnīcu?

O, nē, franči parasti  brokasto 
mājās, viņi vispār lielākoties ēd 
mājās. Francijā cilvēki reti iet     
uz kafejnīcu, galvenokārt tikai 
jaunieši. Pie mums,  Latvijā, ir 
līdzīgi kā Spānijā – cilvēkiem 
patīk apmeklēt kafejnīcas – gan 
veciem, gan jauniem. Francijā 
nav tādu paradumu, vecāka ga -
dagājuma cilvēki vairāk paliek 
mājās. Bet cilvēki jau nenāk tikai 
apēst kruasānu – viņi vēlas pa -
sēdēt, aprunāties, satikties, izlasīt 

laikrakstus. Kafejnīcā tas ir pa -
tīkamāk nekā veikalā vai mājās 
vienatnē.

Kas jums pašam vislabāk 
garšo no latviešu ēdieniem

Man garšo griķi, Francijā tādu 
nav. Šeit es ēdu gaļu ar griķiem. 
Un vēl man ļoti garšo biezpiens 
un viss, kas tiek gatavots no  
biezpiena. Francijā šādu produk-
tu nav.

Cik valodas jūs runājat?
Es varu komūnicēt vācu valo-

dā, angliski, krieviski, latviski, 
mazliet spāņu valodā.

Kā jūs iemācījāties latviešu 
valodu?

No grāmatām un praktizējot 
savās kafejnīcās. Bet es arī zinu 
daudzus ārzemniekus, kas dzīvo 
Latvijā ļoti sen, bet viņi nerunā 
latviski. 

Ko jūs domājat par Latvijas 
biznesa vidi, nodokļu sistēmu? 
Daudzi ir ļoti neapmierināti ar 
to.

Latvijā nodokļu sistēma ir 
vien kārša un labi organizēta, 
viss ir saprotams. Francijā to sa -
prast ir ļoti grūti, ir ļoti daudz un 

dažādi nodokļi. Man bija firma 
Francijā, un tāpēc varu salī dzi-
nāt. Latvijā es vismaz saprotu, 
par ko maksāju.

Bet jūs esat lieliskā formā. Kā 
jums tas izdodas?

Laikam tāpēc, ka braucu ar 
velosipēdu un esmu mūžīgā 
ku stībā. Tātad – divritenis un 
daudz darba,  kruasāni un gri -   
ķi ēdienkartē – tāda ir mana 
„recepte”!  Nevaru atturēties no 
tumši brūni saceptiem kruasā-
niem. Man gan meitenes saka, 
ka latviešiem tādi nepatīk. Kad 
viņas aizmirst kruasānus krāsnī, 

es esmu ļoti apmierināts, jo tos 
es varu apēst. Jo tumšāki,  – jo 
kraukšķīgāki, jo man labāk garšo.

Latvieši ir ēdiena baudītāji, 
mēs gatavojam arī franču 
ēdienus. Kāda tad ir īsta franču 
virtuve?

Franču virtuve ir ļoti daudz-
veidīga, turklāt katrā reģionā ir 
savi specifiskie ēdieni. Piemē-
ram, manā pusē, kur dzīvoju – 
Francijas dienvidos – tās ir pu -
piņas ar pīles gaļu.

Francija ir slavena ar saviem 
sieriem?

Jā, tā ir! Mans vismīļākais ir 
Rokforas siers, te, Latvijā,  to īsto 
nevar atrast. Kad braucu uz 
Franciju, noteikti to ēdu tur. 

Pagaidām kafejnīcas ir tikai 
Rīgā. Vai gribat palutināt ar 
kruasāniem arī citu pilsētu 
iedzīvotājus?

Nē, tas prasa pārāk daudz laika 
un resursu.

Vai esat Latvijā uz palikšanu?
Jā, jo man te patīk, un es te 

jūtos labi un droši. Īpaši šogad, 
vīrusa laikā Latvija bija vislabākā 
vieta, kur cilvēks varēja būt. 

Bernārs Filipe Laranē: "Te ir labas sko las, 
labas slimnīcas, viss ir sasnie dzams. Pirms 
10 gadiem es varēju saprast, kāpēc cil vēki 
aizbrauc no Lat vijas, bet ta  gad man to 
grūti saprast." 
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(Turpināts no Nr. 32)

Kopš kara beigām bija pagājuši 
gandrīz deviņi mēneši, kad kādā 
vēlā vakara stundā pie durvīm 
atskanēja bikli klauvējieni. Mā  -
jas ļaudis nesteidzās atvērt dur-
vis, baidoties, ka kāds viņiem 
atkal būs atnesis ļaunu vēsti. Un 
tad no ārpuses atskanēja balss: 
“Tēvs, ielaid mani! Tas esmu es, 
tavs dēls Konstantīns!” 

Manai mātei Jūlijai toreiz bija 
tikai septiņi gadi, bet viņa labi 
atceras prieku un līksmi, kas 
tonakt pildīja Poču namu un 
saimes ļaužu sirdis. Meitenes iz -
leca no savām gultām un vienos 
kreklos traucās pie saimes galda. 
Un kā nu ne? Tur no kara gaitās 
apdriskatā šineļa kabatām Kon s-
tantīns bija izvilcis un visiem da -
līja cukurgraudus, bet mammai 
Agnesei viņš bija atvedis balt-
maizes klaipu. Tālo ceļu mēro-
dama, maize gan bija sakaltusi 
un kļuvusi cieta kā akmens.

Padzirdīti ar siltu un saldu 
piparmētru tēju, kurā varēja ie -
mērkt cieto baltmaizes riku un 
kāri ēst, bērni atkal tika nolikti 
gulēt, kamēr vecāki klausījās dē  la 
stāstos par brīvības cīņām, kurās 
Konstantīns bija piedalījies.  

Priekam un laimei tonakt ne -
bija gala. Un kā nu ne! Beidzot 
mājās bija pārradies jauns vīrie-
tis spēka gados. Tas nu būs mil-
zīgs atbalsts tēvam, uz kura ple-
ciem līdz šim gūla visi saimnie-
cības vīru darbi un rūpes par to, 
lai pabarotu lielo saimi.

Kad prieka asaras bija nožu vu-
šas un vakariņas paēstas, Kon-
stantīns atklāja vecākiem savu 
slepeno solījumu, ko bija devis 
tur, kara laukā, bezcerībā guļot 
tranšejā starp saviem kaujā kri-
tušajiem biedriem. Cīņas laikā, 
kas toreiz bija izvērtusies par īstu 
elli, viņš bija nometies ceļos uz 
asinīm piesūkušās zemes un 
zvē rējis Dievam, ka atdos tam 
savu dzīvi un kļūs par mūku, ja 
Debesu Tēvs palīdzēs viņam iz -
glābties. Tagad viņam bija jātur 
dotais vārds, lai arī cik ļoti viņa 
palīdzīgā roka būtu noderējusi 
tēva saimniecībā. 

Māte, lai arī bija ļoti ticīga, 
tomēr jutās noskumusi un vīlu-
sies, bet Jāzeps atcerējās paša 
stāstu, kad viņš, jauns būdams, 
bija pametis patēva māju, lai uz -
sāktu skrodera gaitas, un deva 
savam dēlam svētību. Ar asarām 
acīs vecāki pavadīja Konstantī-
nu, kad viņš devās uz Viļānu 
klosteri. Vienīgais mierinājums 
mātei – dēls dzīvoja turpat ne  -
tā lu, un galvenais – viņš bija lai -
mīgs. 

Konstantīnam ļoti patika zirgi 
un viņam bija uzticētas rūpes 
par klostera staļļiem. Līdz pat 
Otrajam pasaules karam savu 
pienākumu viņš veica ar lielu 
rūpību un atbildības sajūtu. Kad 
komunisti ieņēma klosteri un    
to slēdza, Konstantīns atgriezās 
mājās un kopā ar māsas Teklas 
ģimeni Počos nodzīvoja līdz pat 
1975. gadam.  Tieši šajā gadā no -
dega dzimtas mājas. Līdz ar tām 
gāja bojā arī Konstantīns, sev 

līdzi aiznesdams Rimšu ģime -
nes uzvārdu. Toties viņa daudza-
jām māsām bija kuplas ģime -
nes, un viņu pēcteči ir atrodami 
gan Latvijā un Jaunzēlandē, gan 
Austrālijā un Amerikā, tāpat arī 
Francijā, Anglijā un, protams, 
Īrijā.   

SENAJĀS DIENĀS
Lasot savas mātes piezīmes, 

gluži kā caur atvērtu logu es varu 
ieskatīties viņas bērnības un jau-
nības dienu gaitās. Māte raksta: 
“…tās bija arī manas mājas, kur 
pavadīju visu savu agro bērnību, 
augot pieticībā kā pie Dieva, tā 
cilvēkiem, arvien ņemot dalību 
attiecīgam vecumam piemērotos 
darbos, ieskaitot septiņas vasaras 
ganu gaitās. Tur arī guvu savus 
pirmos, pat līdz šim neizdzē ša-
mos iespaidus, saaugot ar da  bu, 
vienkāršo sūra darba pilno dzīvi 
un turienes ļaudīm, kuriem vi -
siem, šķiet, bija godaprāts un 
skaidra sirds…”

Jūlija labi atceras ciematu un 
savu vecvecāku māju, kas bija 
būvēta no guļbaļķiem. Lai ģi  -
me ne varētu veikt saimniecības 
dar bus, tumšajos un garajos zie-
mas vakaros viņas pienākums 
bija aizdegt eļļas lampas un mai-
nīt skalu ugunis. Vēlāk ārpus 
cie mata ģimene uzcēla lielāku 
namu, kurā tika ievilkta arī elek-
trība. Tur tad vecmāmiņa varēja 
aust paklājus un segas, bet vaka-
ros šūt, adīt, darināt virves un 
apstrādāt ādas daudz labākā 
apgaismojumā. Vecāku izau dzē-
tie lini te pārtapa rakstainos 
galdautos, palagos un kreklos. 
Vilna no pašu aitām pārtapa dzi-
jā un audumos, no kuriem šuva 
kleitas, jakas un uzvalkus. Lieti 
noderēja vectēva prasme apstrā-
dāt aitādas un šūt kažokus auk-
stajam ziemas laikam.

Vecmāmiņas rokas nekad ne -
pārstāja kustēties, viņa kārsa vil-
nu, vērpa, bet vēlāk adīja vai au -
da. Reizēm tie bija pavisam 
vien kārši balti audumi, bet cit-
reiz viņas vadītās stelles rindu 
pēc rindas darināja skaistus 

krāsainus rakstus, kas līdzinājās 
mākslas darbiem. Te netrūka ne 
linu galdautu un rakstainu dvie-
ļu, ne logu aizkaru un smalka 
auduma greznu blūžu šūšanai.  
Ja aušana nebija pārlieku sarež-
ģīta, tad vecmāmiņa bija ļāvusi 
arī manai mātei sēsties pie stel - 
 l ēm un iemēģināt roku. Šādās 
reizēs vectēvs Jūliju arvien uz -
lielīja un sacīja, ka viņai jākļūst 
par audēju nevis jāmācās uni-
versitātē. Jūlijai pašai gan šķita, 
ka aušana nav nekāds amats, bet 
gan parasts mājas ikdienas solis. 

Lai nodrošinātu visu nepie -
cie šamo, saimniecībā ikvienam 
bijis ko darīt. Tikai retu reizi nā -
cies braukt uz pilsētu, lai nopirk-
tu sāli, cukuru, sērkociņus, dar-
vu vai sālītas siļķes. Kurpes un 
zābakus pirka pavisam reti, jo 
parasti mājinieki valkāja pasta-
las vai citus vectēva paša paga-
tavotos apavus. 

Jūlijai vislabāk esot paticis 
skriet basām kājām gan pa māju, 

gan pa āru. Pat rīta rasa viņu 
nebiedēja. Brienot pa pļavu ap -
autai, pastalas arvien piemirka 
un kājas likušās tik smagas. To -
ties plikām pēdām varējis skriet 
un lekt pēc sirds patikas. Reiz 
ziemā Jūlija basām kājām bija 
aizskrējusi uz klēti. Kad tikusi 
atpakaļ siltajā istabā, nezinājusi, 
ko iesākt. Kājas bija apsārtušas 
un ļoti sāpēja. 

Jūlija nekad nebeidza apbrīnot 
savu vecmāmiņu. Viņa cītīgi ap -
meklēja baznīcu, bet nekad ne -
bija gājusi skolā. Kā gan viņa 
varēja zināt tik daudz tautas-
dziesmu, sakāmvārdu un mīklu? 
Kad pamatskolas laikā mamma 
piedalījās folkloras vākšanas 
kon kursā, tad vispirms taisnā 
ceļā devusies pie vecmammas. 
Ar viņas palīdzību toreiz skolā 
Jūlija ieguva pirmo vietu!

Vecmāmiņa zināja tik daudz, 
un tajā laikā Jūlija pat nedomāju 
par to, ka kādu dienu viņas va -
rētu vairs nebūt. Strādājot viņa 
allaž dziedāja, gan baznīcas, gan 
tautas dziesmas, un viņai nekad 
to nepietrūka. Vēlāk, būdama 

jau brieduma gados, Jūlija ne 
reizi vien atgādināja arī saviem 
bērniem, ka darbu darot ir jā -
dzied.

Arī vectēvs bijis neparasts cil-
vēks. Lauku darbi nebija viņa 
vienīgā nodarbe. Viņš prata to, 
ko daudzi nemācēja, piemēram, 
ātri uzaust garu krāsainu jostu. 
Kamēr kaimiņu vīri izlīdzējās ar 
auklas gabalu ap vidukli, vectēvs 
lepni valkājis rakstainu jostu. 
Viena vēl joprojām glabāju viņa 
piemiņai. Viņš prata izgatavot 
arī ādas pogas. Kad uzzināju, ka 
jaunībā viņš bijis skroderis, ku -
ram itin visas apģērba detaļas 
bija jāizgatavo pašam, tad sapra-
tu, no kurienes viņam bija šīs 
prasmes.  

ACU KONTAKTS
Poču mājas bija nomaļa tī  ru-

mu, pļavu un mežu ieskauta 
Latgales lauku sēta. 

Lai nokļūtu skolā, Jūlijai nā -
cās mērot vairākas jūdzes, so -

ļojot pa lauku ceļu, kas vijās gar 
mežmalu. Viņai arvien patika 
vērot, kā vienā ceļa pusē druvā 
šūpojās piebriedušas labības vār-
pas, bet otrā koku zarus šūpo 
vējš.   

Kādā pēcpusdienā, pavēlāk 
atgriežoties no skolas, netālu no 
savas draudzenes mājām viņa 
ieraudzīja uz ceļa stāvam lielu 
suni. Draudzene skolā bija stā-
stījusi par savu jauno mīluli, un 
Jūlija nodomāja, kas šis ir viņas 
suns. Pienākusi tuvāk, meitene 
ieraudzīja, cik šis kustonis bija 
liels, pinkains un draudīgs. Vis-
nepatīkamākās bija suņa acis – 
lielas, ieslīpas un tik spīdīgas itkā 
tās būtu izgaismotas no iekš pu-
ses. Suns nepavisam neizskatī -
jās draudzīgs. Viņš nekustīgi 
stāvēja ceļa vidū un stīvi blenza 
uz mei teni.

Nonovēršot skatu no nejaukā 
radījuma, Jūlija turpināja ceļu 
un piedevām vēl mēģināja ar to 
sarunāties, cik nu vien mīlīgā 
balsī spēja. Komplimenti meln-
spalvainā briesmoņa virzienā 
bira kā no pārpilnības raga. 

“Labs suns, gudrs suns un pat 
skaists suns,” kas, protams, nebi-
ja taisnība. Atceroties to, kā drau-
dzene skolā bija jūsmojusi par 
savu mīluli un tagad to redzot 
vai gā, Jūlija bija pilnīgā neiz-
pratnē par skolas biedrenes 
gaumi. 

Kad meiteni no suņa šķīra 
vien pāris metru, mazā Jūlija ap -
stājās. Tuvāk iet viņa neuzdro-
šinājās un steidzami vajadzēja 
izdomāt, ko nu darīt. Melnais sē -
dēja nekustīgi un ar savu skatie-
nu nomērīja Jūliju no galvas līdz 
papēžiem, tad nezin kāpēc lē -
nām sakustējās un tikpat nestei-
dzīgi pagriezās un devās projām 
līdz kamēr nozuda meža bie-
zoknī. Meitene atviegloti uzelpo-
ja un skriešus metās uz mājām, 
kur ikvienam nu bija jānoklau-
sās stāsts par to, cik kaimiņiem  
ir neglīts suns. Tikai vēlāk Jūlija 
uzzināja, ka draudzenes jaunais 
mīlulis ir spaniels un nepavisam 
ne tas briesmonis ar spīdīgajām 
caururbjošajam acīm, ko viņa 
bija sastapusi ceļa vidū. Varbūt 
tas nemaz nebija suns?

PATVĒRUMS 
AUSTRUMOS
Vēl pirms tam, kad mūsu ģi -

mene Otrā pasaules kara beigās 
bija spiesta doties bēgļu gaitās uz 
Rietumiem, manas vecmāmiņas 
ģimenei Pirmā pasaules kara 
laikā nācās bēgt pretējā virzie -  
nā – uz Austrumiem. 

Viņu bēgļu gaitu galapunkts 
bija Pēterburga, ko tolaik sauca 
par Petrogradu. Tur vecmāmi-
ņas ģimene dzīvoja mazā, neap-
kurināmā jumta istabiņā lielpil-
sētas trūcīgo ļaužu kvartālā. Ka -
mēr Salomeja strādāja rūpnīcā, 
Jūlijai visu dienu bija jāpaliek 
mājās vienai un jāpieskata mazais 
brālis. Atceroties to laiku, Jūlija 
arvien stāsīja par neganti augs ta-
jām Krievijas ziemām. Viņai pat 
istabā nācies staigāt ar cepuri 
galvā, cimdiem rokās, bet mugu-
rā nācās vilkt pat vectēva šūto 
aitādas kažoku. Brālis, satuntu-
ļots un apsegts ar biezu segu, gu -
lēja jumtistabas vienīgajā gultā. 

Istabā Jūlijai bija arī savs slid-
kalniņš. Tas bija izveidojies no 
kondensāta, kas, sakrājies uz lo -
ga, bija notecējis līdz pat grīdai 
un sasalis. Jūlija mēdza pa to sli-
dināties un tā bija viņas vie nīgā 
izprieca. Kad ieraudājās brālis, 
tad Jūlijai viņš bija jāpabaro. Arī 
piena pudele bija ievīstīta tā, lai 
piens nesasaltu. Vēl meitenes 
pienākumos ietilpa pārtikas die-
nas devas savākšana. Tā arvien 
tika atstāta pie nama durvīm un 
Jūlijai no jumta istabiņas bija 
jārāpjas lejā pa neskaitāmām 
trepēm, bet pēc tam ar visu pār-
tikas saini atkal jātiek atpakaļ 
augšā. Pārējā laikā viņa gaidīja 
mammu atgriežamies no darba.  

Kādu dienu Jūlija stāvēja pie 
loga un vēroja ielu. Viņa pūta 
dva šu uz aizsalušā stikla un 
berzēja ar cimdu, lai cauri ledus-
puķēm skats pavērtos plašāks.   

Un ko nu?!SILVIJA GRIGULIS DŽONSA

(Turpinājums sekos)

Dzelzceļa stacija “Asari” 1928. gadā
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KRUSTVĀRDU MĪKLASastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 32) atrisinājums

Līmeniski. 4. Ba -
tiskafs. 7. Teika. 8. 
Arkas. 9. Sibēliuss. 10. 
Gavote. 11. "Aka". 13. 

Asorti. 18. Drakons. 21. Batuti. 
23. Pagoda. 24. Doks. 25. Seda. 
26. Fiasko. 28. Sarene. 29. Kre-
vete. 34. Kurmis. 35. Asi. 37. 
Kamene. 38. Karaganda. 39. 
Svīta. 40. Kains. 41. Semantika.

Stateniski. 1. Sirēna. 2. Akcija. 
3. Termas. 4. Basets. 5. Sasist. 6. 
Garūta. 12. Koks. 14. Krekers. 
15. Insekti. 16. Tacis. 17. Kurss. 
19. Agora. 20. Odins. 22. Ido. 23. 
Pas. 27. Āvas. 30. Rucava. 31. 
Liekas. 32. Salaka. 33. Undīne. 
35. Alatas. 36. Imanta.

ra Andreja Mediņa iespējamiem 
bērnu tiesību pārkāpumiem. 
Romas katoļu Baznīca Latvijā, 
norobežojoties no emocijām, kas 
saistītas ar notikušo, uzsver, ka 
Baznīca novērtē ikviena cilvēka, 
šajā gadījumā arī priesteŗa An -
dreja Mediņa darbu, kas tiek 
veikts sabiedrības labā, strādājot 
ar atkarībās nonākušiem cilvē-
kiem un esot klāt viņu atlabšanas 
procesā. Tas nav viegls darbs, un 
ne katrs to spēj uzņemties. Būtu 
nepareizi pieļaut, ka A. Mediņa 
ieguldījums tiktu izpostīts virspu-
sēji emocionālas publiskas tirzā-
šanas rezultātā, bez skaidrības par 
reāliem faktiem.

Būsim saprātīgi un nestrebsim karstu!
Aizvadītajā nedēļā Latviju pār

šalca skandals par iespējamiem 
bērnu tiesību pārkāpumiem Bruk
nas muižas “Kalna svētību kopie
nā”, ko vada priesteris Andrejs 
Mediņš – garīdznieks, kas ieguvis 
plašu populāritāti Latvijas sabied
rībā ne vien ar savu kalpošanu 
baznīcā, Bruknas baznīcas celt nie
cības akcijām, kuŗās iestaistās 
valstī pazīstami mākslinieki u.c., 
bet arī ar to, ka viņa vadītajā ko 
pienā tiek sniegta palīdzība un 
atlabšanas iespējas pusaudžiem 
un arī pieaugušajiem cilvēkiem, 
kas nonākuši atkarību varā. Sa 
biedrībā pacēlās jautājums par     
A. Mediņa darbības metodēm, kas 
ne vienmēr atbilstot normām, ko 
paģēr ievērot Valsts bērnu tie sību 
aizsardzības inspekcija. Sa  biedrībā 
domas dalās – viena sa  biedrības 
daļa pievienojas tiem, kas uzskata 
Mediņa metodes par nepieņe ma
mām, otra – apstākļos, kad gan 
vecāki, gan valsts institū cijas ir 
bezpalīdzīgas problemā tisko pus
audžu priekšā, pieļau jamas arī 
bargākas audzināšanas metodes. 

Šeit publicējam Romas katoļu 
Baznīcas Latvijā Bīskapu konfe
rences paziņojumu saistībā ar no 
tikumiem Bruknas muižas bied
rībā “Kalna svētību kopiena”!

"Šā gada 20. augustā medijos 
izskanējusi informācija par Bruk-
nas muižā esošās kopienas “Kalna 
svētību kopiena” vadītāja prieste-

Ir svarīgi sekot līdzi likumu ie -
vērošanai un iestāties par ētisku 
un pareizu rīcību. Tomēr dažreiz, 
kad vainīgo meklēšana un notie-
sāšana kļūst par pašmērķi, mēs 
kļūstam akli un vienaldzīgi pret 
tiem darbiem, kas ir izdarīti labi. 
Cilvēka dabā ir pieļaut kļūdas, 
tomēr tikpat svarīgi ir tās atzīt      
un vērst par labu. Tāpat jāņem 
vērā, ka cilvēks notikumiem un 
saņemtajai informācijai vienmēr 
piešķir savu interpretāciju, tāpēc 
kritiski svarīga ir faktu pār bau-
dīšana pirms secinājumu izdarī-
šanas arī šajā gadījumā. 

Aicinām paskatīties plašāk uz 
šo situāciju, pārdomājot, vai cilvē-

ka (iespējams, nepamatota) sodī-
šana, saasināti iztirzājot šo gadī -  
j u mu publiskajā telpā, kādam    
būs ieguvums? Vai tādā veidā ne -
notiesājam cilvēku, pirms vēl at -
bildīgās institūcijas ir devušas 
savu gala vērtējumu? 

Jebkuŗas situācijas objektīvs iz -
vērtējums pēc būtības var dot arī 
pozitīvus rezultātus. Proti, tiesīb-
sargājošo institūciju pārbaužu 
rezultāti varētu palīdzēt pilnvei-
dot A.Mediņa veikto darbu ar 
pusaudžiem.

Ir svarīgi likumu interpretēt ne 
tik daudz burtiski, bet gan izprast 
likuma garu. Likumdevējs gri -
bēja darīt labu nepilngadīgajiem, 
viņus aizstāvot, bet ticēsim tam, 
ka arī A. Mediņš grib šiem jau nie-
šiem labu. Vai aizliedzot A. Me -
diņam darboties ar jauniešiem, 
mēs tiešām šiem jauniešiem p a -
līdzēsim? 

Atzīstam, ka A. Mediņa valodas 
stils ir skarbs un daļai sabiedrības 
nepierasts un tādēļ dažkārt var 
tikt uztverts kā aizvainojošs. To 
nevēlamies populārizēt vai atzīt 
par normu. Rīgas archibīskaps 
metropolīts Zbigņevs Stankevičs 
šajā sakarā norāda: „Katram cil-
vēkam ir savs runas stils. Priesteris 
Mediņš ir pazīstams ar savu tiešo 
un piparoto runas veidu. Jāatzīst, 
ka man personīgi šāds runas stils 
nav tuvs. Tomēr līdz šim par viņu 
ir sajūsminājušies gan žurnālisti, 
gan daudzi sabiedrības pārstāvji. 
Pirms dažiem gadiem viņam arī 
tika piešķirta Latvijas Lepnuma 
balva par ieguldījumu sociālajā 
jomā. Tagad pēkšņi viss ir mai-
nījies sabiedrības acīs.”

Tomēr ļoti svarīgi uz šī fona 
analizēt ne tikai izvēlēto metožu 
trūkumus, bet vienlaikus aizdo-
māties, ka, iespējams, mums 
trūkst izpratnes par ģimeni kā 
vērtību un prasmju šīs vērtības 
kopšanā, kas var kalpot par ie -
meslu, kāpēc pusaudžiem rodas 
grūtības veiksmīgi pārvarēt at -
tīstības krizi, kādā ikviens cilvēks 
nonāk pusaudža vecumā. Tomēr 
novērojumi liecina, ka laika gaitā, 
diemžēl, ģimenes vērtība ir tran s-
formējusies un daudziem vecā-
kiem ir grūtības ar autoritātes 
saglabāšanu savu atvašu priekšā. 
Vecākiem trūkst zināšanu par to, 
kā atbalstīt bērnu šajā emocionāli 
grūtajā posmā. Tā rezultātā pus-
au dži uzvedas neatbilstoši sabied-
rībā pieņemtām normām, kā 
rezultāts ir nepieciešamība pēc 
tādām vietām kā “Kalna svētību 
kopiena”.

Apzināmies, ka darbs ar pus-
audžiem, īpaši tiem, kas nonākuši 

dažādu atkarību varā, kuŗu dzīvē 
pieaugušie vairs nav autoritāte, 
kuŗi ir zaudējuši ticību nākotnei 
un pastāvošajai iekārtai, ir sarež-
ģīts, pieprasa plašas zināšanas, kā 
arī ir emocionāli smags, tāpēc 
novērtējam A. Mediņa drosmi 
uzņemties atbildību un darboties 
šajā jomā. Saskaņā ar paša prie-
steŗa preses konferencē teikto, 
kopienā, kuŗa pamatā nav domā -
ta šāda vecuma cilvēkiem, bet  
gan pieaugušiem cilvēkiem, kas 
nonākuši dažādu atkarību varā, 

nonāca pusaudži, kuŗu vecāki 
lūguši palīdzību. Tie bija bērni, ar 
kuŗiem nespēja tikt galā viņu 
vecāki, jaunie cilvēki, kuŗiem, 
iespējams, bija aizvērušās jau vai-
rāku skolu durvis, cilvēki, kuŗiem, 
iespējams, pretējā gadījumā ne -
būtu, kur doties un saņemt at -
bilstošu palīdzību vai iespēju sākt 
jaunu dzīvi.

Lai bērni nenonāktu tādās 
situācijās, kuŗu rezultātā viņiem 
jāmeklē palīdzība “Kalna svētību 
kopienā” un līdzīgās institūcijās, 
pirmām kārtām vecākiem būtu 
jāvērš vairāk uzmanības sociālās 
chierarhijas izpratnes veidoša -
nai. Tāpat, lai mazinātu apjuku-
mu un pilnveidotu sapratni ģi -
menes locekļu starpā, jo īpaši 
pus audžu un vecāku starpā, ve -
cākiem būtu apzinātāk jādomā 
par savstarpēja dialoga un cieņ-
pilnas komunikācijas veidošanu. 
Jo īpaši tāpēc, ka dzīvojam in -
formatīvi pārsātinātā laikmetā, 
kur tiek dzēstas robežas starp labu 
un sliktu, starp tikumu un ļau-
numu. Bērni un pusaudži mācās 
no vecāku parauga – tikai vecāki 
spēj iedot bērniem izpratni un 
spēju kritiski izvērtēt sabiedrībā 
notiekošo. Tāpat Baznīca aicina 
vecākus ikdienā pašiem būt par 
labo piemēru saviem bērniem, 
par kristīgo un vispārcilvēcisko 
vērtību nesējiem nākamajām 
paaudzēm.

Šobrīd, pirms tālāko secinā-
jumu izdarīšanas, ļausim atbildī-
gajām instancēm izpētīt situā -
ciju, lai saprastu, ko priesteris 
Mediņš savā darbā ir izdarījis 
atbilstoši un ko, iespējams, var 
uzlabot, lai kopiena varētu pro-
duktīvi turpināt savu darbu, veici-
not atkarīgo personu pilnvērtīgu 
atgriešanos sabiedrībā."

Zbigņevs Stankevičs, Rīgas ar 
chi bīskaps metropolīts, Viktors 
Stul pins, Liepājas diecēzes bīs kaps, 
Jānis Bulis, RēzeknesAglonas die
cēzes bīskaps, Edvards Pavlovskis, 
Jelgavas diecēzes bīskaps

Bruknas muižas “Kalna svētību kopienas” vadītājs priesteris 
Andrejs Mediņš

Bruknas muižas parks

Līmeniski. 1. Mākslas mūzejs 
Parīzē. 4. Skrējiens, brauciens pa 
dabiski šķēršļotu apvidu. 6. Pil-
sēta Šveices vidienē. 7. Krodziņš 
Italijā. 8. Pilsēta Ķīnas austru-
mos. 10. Konditorejas izstrā dā-
jumi. 13. Mechanikas nozare. 15. 
Tēlaini apzīmētāji. 17. Latviešu 
rakstnieks (1883-1940). 19. Sar-
kanā biljarda bumba. 20. Tau riņ-
ziežu dzimtas krūmi vai nelieli 
koki. 22. Mongoļu lopkopji. 23. 
Franču filozofs, matēmatiķis, 
da  bas zinātnieks (1596-1650). 

26. Decimāllogaritma daļa aiz 
komata. 29. Leģendāra sala vai 
kontinents, kas pēc sengrieķu 
nostāstiem nogrimis Atlantijas 
okeanā. 30. Japāņu tēlotājas 
mākslas paveids. 31. Lielas ai  rē-
šanas, burāšanas sacensības. 32. 
Irānas agrākais nosaukums. 33. 
Elektriskās strāvas avota pozi tī-
vais pols. 34. Skatuves deja.

Stateniski. 1. Panātru dzimtas 
augs. 2. ASV pavalsts. 3. Apkār t-
mērs. 4. Karēļu un somu strink-
šķināmais mūzikas instruments. 

5. Lielupes pieteka. 7. 
Kuģa kāpnes. 9. Pie-
rādījums apsūdzētā 
at  taisnošanai. 11. Ga -
ŗuma mērvienība. 12. 
Smalki izstrādāts. 14. 
Dzelzceļa pietura pos-
 mā Rīga - Jelgava. 16. 
Apdāvināts cilvēks. 
17. Lielbritanijas ad -
mi nistrātīvi polītiskā 
sastāvdaļa. 18. Stīgu 
mūzikas instrumentu 
meistaru dzimta Ita-
lijā. 21. Senlaicīgi segti 
četrriteņu rati. 23. 
Ļoti vērtīgi. 24. Šāviņš 
ar apaļu ložu pildīju -
mu. 25. Nežēlīgs, pat-
vaļīgs priekšnieks. 26. 
Rubiju dzimtas augi. 
27. Bezdarbīgas, ne -
kus   tīgas. 28. Briežu 
dzimtas dzīvnieks.
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Tālr: 973-746-3075

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

S P O R T S

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Īpašnieks pārdod
lielu, rekonstruētu 
ģimenes māju ar
izkoptu daiļdārzu 

skaistākajā Rīgas rajonā, 
priežu ieskautajā
Mežaparkā.

sandra.bruvere@gmail.com

(Turpināts  20. lpp.)

Latvijai piedāvā  
pasaules mēroga 

sacensības
Starptautiskā Bobsleja un ske -

letona federācija (IBSF) piedāvā 
2020./2021.gada sezonā Siguldā 
sarīkot pasaules čempionātu, kā 
arī uzņemt papildus Pasaules 
kausa posmu, Latvijas Radio 
pastāstīja Latvijas Bobsleja un 
skeletona federācijas (LBSF) 
ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis.

Siguldā varētu uzņemt pasau-
les čempionātu bobslejā div nie ku 
ekipāžām un skeletonā. Siguldas 
trases konfigurācija nav atbil-
stoša bobsleja četrinieku brau-
cieniem, tādēļ daļa pasaules čem  -
pionāta notiktu ārpus Latvijas. 
Par pasaules čempionāta norises 
vietu un kārtību vēl lems IBSF 
sanāksmē 10. septembrī. 

Siguldas bobsleja un kama-
niņu trase

“Starptautiskā Bobsleja un 
skeletona federācija liek priekšā 
mums padomāt, vai mēs būtu ar 
mieru uzņemties pasaules čem-
pionāta rīkošanu bobslejā div-
niekiem un skeletonā. Protams, 
ka mēs vēlamies,” teica Ekmanis. 
“Šis jautājums gan tiks izdis ku-
tēts 10. septembrī Starptautiskās 
Bobsleja un skeletona federācijas 
izpildkomitejas sēdē. Savukārt 
Pasaules kausa sezonu paredzēts 
sākt novembrī Latvijā, un abi 
posmi risinātos viens pēc otra 
divās secīgās nedēļas nogalēs. 
Lēmums par diviem Pasaules 
kausa posmiem praktiski jau ir 
pieņemts. IBSF varētu piedāvāt 
Latvijā aizvadīt pat četrus pos-
mus bobsleja divniekiem, taču 
gala lēmuma par sezonas kalen-
dāru vēl nav. IBSF grib sezonā 
samazināt trašu skaitu, un Si  gul da 
ir izvēlēta par vienu no sezonas 
centriem. LBSF ar līdzšinējo vei-
kumu starptautisko sacensību 
rīkošanā ir izpelnījusies IBSF 
uzticību,” sacīja Zintis Ekmanis.

 

Andra Levite: 
paralimpiskā 

kustība ir pelnījusi 
nonākt sabiedrības 

redzeslokā
26. augustā Valsts prezidenta 

dzīvesbiedre Andra Levite ap -
mek lēja bērnu un jauniešu para-
sporta nodarbību Elektrum 
Olimpiskajā centrā, kā arī tikās 
ar Latvijas Paralimpiskās komi-
tejas pārstāvjiem, lai pārrunātu 
paralimpiskās kustības attīstības 
iespējas. A. Levite ir piekritusi 
būt par paralimpiskās kustības 
patronesi.

“Es piekritu kļūt par para-
limpiskās kustības patronesi, jo, 
manuprāt, šī kustība ir pelnījusi 
nonākt sabiedrības redzeslokā. 
Neviens no sabiedrības pārstāv-
jiem nevēlas stāvēt malā, mēs 
visi gribam būt pamanīti, no -
vērtēti, un arī paralimpieši to ir 
pelnījuši. Šodien nodarbības 
laikā redzēju, ka bērnu sejas 
izstaro to, ko viņi juta. Viņi ir 
priecīgi, enerģijas pilni. Un tās ir 
emocijas, ko ikvienas vēlas re -
dzēt bērnos neatkarīgi no tā, vai 
viņi skrien paši ar savām kājām 
vai atrodoties ratiņkrēslā. Tur-
klāt tas, ka bērns ir laimīgs, 
priek pilns, atvieglo ne tikai ve -
cāku dzīvi, bet veicina arī bērna 
izaugsmi. Es ceru, ka Latvijas 
Paralimpiskai komitejai pietiks 
enerģijas dekādēm un tā neizsīks, 
jo Paralimpiskā sporta centra 
īstenošana tādā apmērā aizņems 
daudz laika un darba. Novēlu, lai 
projekts tiek īstenots tā, kā to 
esat iecerējuši,” teica A. Levite.

EČ plūdmales 
volejbolā – spēcīgi 

pretinieki
Spēcīgā konkurencē Latviju 

Eiropas čempionātā pludmales 
volejbolā, kas no 16. līdz 20. sep-
tembrim notiks Jūrmalā, pār-
stāvēs astoņi dueti. Turnīrs pul-
cēs labākos Eiropas plūdmales 
volejbola vīru duetus no 17 val-
stīm un sieviešu duetus no 13 

Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs 
Samoilovs // FOTO: Latvijas 
Volejbola federācija

Kristaps Porziņģis // FOTO: AP

valstīm pa 32 pāriem vīriešu un 
sieviešu konkurencē. Lielupes 
tenisa centrā notika izloze.

Vīriešu konkurencē titulu 
aizstāvēs Maskavā uzvarējušie 
pasaules ranga līderi no Nor-
vēģijas Annešs Mūls un Kristians 
Sērums. Uzvarēt gribēs pasaules 
čempioni no Krievijas Vjačeslavs 
Krasiļņikovs un Oļegs Stoja nov-
skis, pasaules vicečempioni no 
Vācijas Jūliuss Tole un Klemenss 
Viklers, pasaules eksčempioni 
nīderlandiešu duets Aleksandrs 
Brouvers/Roberts Mēvsens, olim-
piskie vicečempioni no Italijas 
Daniele Lupo/Paolo Nikolai un 
spāņu veterāni Eiropas eksčem-
pioni Pablo Erera/Adrians Ga -
vira, kā arī citi spēcīgi ārvalstu 
dueti. Sieviešu turnīrā par gal-
venajām titula pretendentēm 
tiek uzskatītas šveicietes – Tanja 
Hīberli/Nina Bečarta un Joana 
Heidriha/Anuka Veržē-Deprē, 
olimpiskā čempione vāciete 
Laura Ludviga, kas spēlēs pārī ar 
Margaretu Kozuhu, un nīder-
landietes Sanne Kaizere un Ma -
deleina Mepelinka un če  chie tes 
Marketa Slukova/Barbora Her-
manova. Kaut gan olimpiskais 
rangs saistībā ar Covid19 pan-
dēmiju tika iesaldēts šī gada 16.
martā, tradicionāli Eiropas čem-
pionāts ir viens no turnīriem, 
kuŗā komandas cīnās par olim-
piskā ranga punktiem.

***
Valdība atbalstīja Izglītības un 

zinātnes ministrijas (IZM) ie  ro-
sinājumu piešķirt no valsts bu -
džeta līdzekļiem 349 533 eiro 
Latvijas Volejbola federācijai 
Eiropas čempionāta plūdmales 
volejbolā organizēšanai Jūrmalā.

Porziņģim, 
visticamāk, sezona 

beigusies

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) komandas Dalasas 
Mavericks” spīdeklim Kristapam 
Porziņģim šī sezona oficiāli ir 
noslēgusies. Kā ziņo vairāki Zie -
meļamerikas žurnālisti, latvie-
tim ir labā ceļgala meniska plī-
sums un līdz ar to viņš šosezon 

laukumā vairs neatgriezīsies. 
Por ziņģis 2018. gada sākumā 
pārrāva kreisā ceļgala krus te-
niskās saites un līdz ar to šie abi 
savainojumi nav savstarpēji sais-
tīti. Porziņģis šosezon debitēja 
NBA izslēgšanas turnīrā, kā arī 
piedalījās 57 rēgulārā čem pio-
nāta spēlēs, no kuŗām visas sāka 
pamatsastāvā. Latvietis caur mē rā 
guva 20,4 punktus, kā arī iekrāja 
9,5 atlēkušās bumbas un uzlika 
2,0 blokus. Izslēgšanas spēlēs 
Kristaps piedalījās trīs reizes. Ja 
neskaita pilnībā izlaisto 2018./19. 
gada sezonu, tad šī bija Porziņģa 
ceturtā sezona NBA karjērā.

Jāatrod jaunas 
metodes Por ziņģa 

veselības 
uzlabošanai

Nacionālās basketbola asociā-
cijas (NBA) klubam Dalasas 
Mavericks varētu nākties pilnībā 
mainīt to, kā tiek menedžēta 
latviešu basketbola zvaigznes 
Kristapa Porziņģa veselība, savā 
jaunākajā rakstā sprieduši The 
Athletic apskatnieki Tims Keito 
un Sads Jusufs.  Pastāv iespēja, 
ka Porziņģis nekad nespēs “sala-
bot” savus ceļus, viņš varēs tikai 
menedžēt situāciju ar tiem. Es 
nevaru teikt neko konkrētu bez 
medicīniskas apskates un pēcāk 
specifiskām zināšanām par Por-

ziņģa veselību, tomēr šis šķiet 
visai ticami,” min Keito. “Por-
ziņģis varētu būt limitēts spēles 
laikam līdz 30 minūtēm vienā 
spēlē un viņam varētu samazināt 
ceļojumu skaitu. Tas ir iedomā-
jams, ka Mavericks sasniegs šāda 
tipa rēgulārās sezonas līmeni 
nākamajā vai nākamajās divās 
sezonās, lai viņi varētu atļauties 
šāda veida stratēģijas,” Keito rak-
sta.

Latvijas 3x3
basketbolisti 

Pasaules tūres 
posmā 

Ungārijas pilsētā Debrecenā 
notika Pasaules tūres pirmais 
posms 3x3 basketbolā. Starp 12 
dalībniecēm ir arī Latvijas stip-
rākā komanda Rīga, kas grupu 
turnīru uzsāka ar uzvaru pār 
Igaunijas Tallinn – 20:9, bet pir-
mās spēļu dienas turpinājumā 
apspēlēja arī slovēņu Piran – 
21:15. Rīdzinieki iekļuva ceturt-
daļfinālā.

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

(Turpināts no 6. lpp.)

AIJA MOELLERE

Drāma pandēmijas laikā
Sanfrancisko Jaunais teātris rod iedvesmu un piedalās vairākos projektos, kad 

skatuve nav pieejama un skatītāji neaizsniedzami

Kas tālāk?
Pandēmija vēl jo -

projām mums aiz -
liedz satikties lie -
lākā pulkā, tāpēc 
“Tīreļa” izrāde pa -
skrien tālāk uz 
priekšu kā maldu-
guns, taču mazie 
projekti teātrim tur -
pinās. Aktieŗi izmē-

Janelsiņu – gribu iz  lasīt pēc 
iespējas vairāk gan par viņiem, 
gan viņu pašu rakstīto, jo Dzies-
mu svētkos plānojam izrādīt 
Raimonda Staprāna lugu “An -
šlavs un Veronika”. Pašlaik notiek 
izpētes darbs, arī intervijas ar 
cilvēkiem, kuri pazina Eglīti un 
Janelsiņu vai kaut kādā veidā ir 
saskārušies ar viņiem.” Režisore 
gribētu arī vēl vienu LLL2020 
lasījumu šogad paspēt.

Septembrī priekšā Dzejas die -

Māris Čaklais

Kājāmgājējs
***
Es esmu bagāts. Man pieder viss,
Kas ar mani ir noticis.

Ātri skrejošās laimes stundas
Un gaidu minūtes garās.
Bulvāri rudens liesmās
Un dubļaini pavasari.

Pēckara plānā maize
Un vēlākais "ēd, cik gribi".
Ilgas pēc glāstiem
Un pati mīlestība.

Domas tīras kā krītošs sniegs
Un pa vidu netīras.
Atklātība kaila un tai
Nelietība pretī.

Smaga ir tāda nasta, smaga –
Vari pat aizmirst, ka esi bagāts.
1965

No krājuma Kājāmgājējs un mūžība
1963 – 1966 SJT piemin Māri Čaklo ar dzejoļa “Pirmizrāde” iestudējumu 2020. gada 13. jū  nijā, kas būtu bijusi dzejnieka 

dzimšanas diena

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus 

sazināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, 
precīzējot, vai paredzētie 
sarīkojumi notiks, vai tie ir 
atcelti! 

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

Mūsu draudze vēl nedrīkst rī -
kot dievkalpojumus Losan dže-
losā.

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

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

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

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

Uzmanību! Mainījusies bied-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai “Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL”. Sī -
kāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391 

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

dien 19:30 Centrā.
Pensionāru sanāksmes pirm-

dienās, 13:00, Info: 514-992-

9700.www.tervete.org
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.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.Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232- 5994, 
e-pasts: bostonastrimdasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.  dievkalpojumi 
tiek elektroniski piesūtīti drau-
dzes locekļiem. Tāpat Bībeles 
stundu pārrunas. Lūdzu sekot 
iknedēļas draudzes ziņām.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; E-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
c o m / Č i k ā g a s - C i ā n a s -
draudze-255043897965234. 
Dievk.notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv.Pēteŗa 
dr: (450 Forest Preserve Dr, 
Wood Dale IL 60191). Tālr.: 630-

595-0143. Māc. Ojārs Freimanis. 
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. 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-
447-9050. Dievk. notiek 14:00. 
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas 
galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievkalpojumi notiek plkst. 
11:00. Mūsu draudze vēl 
nedrīkst 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: 269-214-1010. 
Dr.pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616-
975-2705. Dievk. notiek 2x mē -
nesī 10:00. Pēc dievk. kafijas 
galds.

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

Kalamazū latviešu ev. lut. 
apvienotā draudze seko notei-
kumiem un pašlaik nenotur 
dievkalpojumus baznīcā, bet 
arī mums nav nolemts datums, 
kad dievnamu atkal atvērs.

Svētdienu svētbrīži māc. A. 
Graham vadībā notiek plkst. 
10:00 (pēc austrumu laika) vir-
tuālā vidē. Facebook  mājas lapa 
Latvian Lutheran united church 

in Kalamazoo, un Youtube, atro-
dot 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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā 
10:00. Otrajā svētdienā dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
katru otro ceturtdienu. 

Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040).Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Janis Gin-
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

nas, un to ietvaros SJT pie  dalīsies 
virtuālajā projektā “Sirds uz pe -
rona”. Karīnai jau ir gatava kon-
cepcija šim sarīkojumam. “Pan-
dēmijas laikā teātris ir mans iz -
teiksmes līdzeklis,” saka Ka  rīna. 
Un laikam ne viņa vienīgā. Lai 
aktieriem un režisorei šis tur-
pinās būt radošs un ražens laiks!

Visus ierakstus projekta “Lat-
viešu lugu lasījumi 2020” ietva-
ros var noskatīties YouTube 
vietnē ar tēmturi #LLL2020.

ģina sejas vin  grinājumus un tur-
pina darbu pie pašreizējās 
izrādes. Māra lasa lugas – vairāk 
nekā jebkad. Viņa pēta trimdas 
rakstnieku devumu un dzen 
pēdas retiem lugu ek  sem plāriem. 
Daļēji tāpēc, ka viens projekts 
dod aizmetni nākama jam, gan 
pēc, ka bija jāizvēlas luga gai -
dāmajiem 2022. gada Lat viešu 
dziesmu un deju svēt kiem Mi -
nesotas štatā: “Esmu aizrāvusies 
ar Anšlavu Eglīti un Veroniku 
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Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devies mūsu mīļais Opis

ULDIS RAISKUMS - REDLICHS
Dzimis 1925. gada 4. jūnijā, Rīgā, Latvijā,

un mūžībā aizsaukts 2020. gada 25. augustā, Port Charlotte, Florīdā

Dieva mierā aizgājusi mīļā

VALIJA DŪDA RĒVALDS
Dzimusi 1926. gada 22. augustā Rīgā, Latvijā,

mirusi 2020. gada 26. augustā Farmington Hills, Mičiganā

Mīlestībā viņu piemin,
DAINA, ULDIS, OSKARS, KASPARS UN LAILA RAISKUMI, RĪGĀ

Mīlestībā piemin
DĒLS VALDIS (TERESA) UN MAZDĒLS MICHAEL

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.

/O. Vācietis/

Novēlam vieglas smiltis

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

(Turpināts no 18. lpp.)

Siti tibi terra levis

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

fil! ĢIRTS GARRY PUPONS,
oec., 1965 I

Dzimis 1939.gada 14. maijā Alūksnē, Latvijā,
miris 2020.gada 30. augustā Albānijā, Ņujorkas štatā, ASV

LETTONIAS KONVENTS UN F!P!B!

Latvijas Zinātņu akadēmijā 
Lilijas Dzenes vadītajam Māk-
slas sektoram pievienojās jau 
tad, kad pēc studijām LVU 
Filoloģijas fakultātē, būdama 
diplomēta angļu un franču va -
lodas  un literātūras speciāliste, 
1971. gadā iestājās Maskavas 
Mākslas zinātniski pētnieciskā 
institūta aspirantūrā. Viņa bija 

Mūsu kollēga –
kino zinātniece, 

tulkotāja un pedagoģe 
Silvija Līce Mūžībā
(1940.g. 19.jūn. – 2020.g. 29.aug.)

Tāpat kā grāmatas  „Valdemārs 
Zandbergs” un Lidijas Freima-
nes atmiņu pieraksts. Autores 
lielā mīlestība bija mūzika, tā 
apliecināta grāmatās par latviešu 
operdziedātājiem Pēteri Grāveli, 
Aleksandru Poļakovu, Inesi 
Galanti u.c.

Deviņdesmito gadu vidū, no 
kinomākslas pētniecības attāli-

toreizējā A.Upīša Valoda un 
literātūras institūta līdzstrād-
niece no 1974. gada, vadošā pēt-
niece no 1983. gada. Mākslas 
zinātņu kandidāte (1980), kas 
1992. gadā nostrificēta par 
mākslas doktori. 

Silvijas profesionālās gaitas 
saistījās ar latviešu kinomākslas 
pētniecību. Neskaitāmi raksti 
periodikā un krājumos, līdz da-
lība kopīgajā  darbā „Padomju 
Latvijas kinomāksla”, grāmatas 
par kinooperātoriem un latviešu 
aktieŗfilmu režisoriem, operā-
tora Māŗa Rudzīša personībai 
veltītā grāmata – tā ir tikai daļa 
no atstātā mantojuma.

nā jusies, nodevās tulkojumiem 
un svešvalodu pasniegšanai. 
Īpaši radoši bijuši darba gadi 
Kultūras akadēmijā, mācot sveš-
valodu topošajiem aktieŗiem un 
režisoriem. Savukārt darba ga -
dos uzkrātā pieredze lieliski 
noderēja, strādājot mūsu avīžu  
Laiks un Brīvā Latvija redakcijā. 

Silvija arvien bijusi sirsnīga un 
atsaucīga kollēga, smalkjūtīga 
savstarpējās attiecībās un uzti -
cīga draudzībā. Viņas gaišais tēls 
kopā ar paveiktajiem darbiem 
paliek mums tad, kad pati Silvija 
jau neaizsniedzamā tālumā.

Redakcija

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

Mineapoles – St. Paulas lat-
viešu evaņģēliski luteriskās 
drau dzes video dievkalpojumi 
notiek katru nedēļu, tos var 
skatīties mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 5144-
812530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.

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

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

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

NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds 

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

New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33, 

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

māc. Saliņš.
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. 
Kon   taktpersona Mary Beth 
Dzirnis, mob. (989)781-1163. E 
pasts: dzirnis@chartermi.net

Dievkalpojumi vienreiz 
mēnesī, 1:00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.: 858-598-5451, e-pasts: jleg-
zdins@san.rr.com. Pēc Dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

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

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 stun-
das notiks  Faith Lutheran 
baznīcā, kas atrodas 2601 49th 
Street North, St. Petersburg, FL.

Tērvete – Trīsvienības drau-
dze: Dievkalpojumi centrā. tālr: 

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479865604, 
E-pasts: grietins@gmail.com. 
Dr. pr. Kārlis A.Jansons, tālr.: 
9053385613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr. vietn. Sibilla 
Korule. Dāmu kom.pr. Maija 
Sukse, tālr.: 4162214309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes nams (400 Hurley 
Ave, Rockville, MD 208503121), 
tālr.: 301-251-4151, e-pasts: dc -
draudze@gmil.com Info: www.
dcdraudze.org Mācītāja prāv. 
Anita Vārsberga Pāža, mob. tālr.: 
301-302-3270, e-pasts: macani-
tavp@gmail.com, dr.pr. Dace 
Zalmane (tālr. 703/442-8458 un 
epasts-dzalmanis@yahoo.com).

***

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu:

rigaven@aol.com –
Inese Zaķis – ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS.
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

 Vispirms Rīga, kuŗas sastāvā 
startēja   Agnis Čavars, Edgars 
Krūmiņš, Kārlis Lasmanis, 
Nauris Miezis un Artūrs Strēl-
nieks, ar 20:9 uzvarēja Igaunijas 
komandu Tallinn. Šajā spēlē ar 
astoņiem punktiem izcēlās Las-
manis. Savukārt otrajā spēlē 
Rīga ar 21:15 uzvarēja Slovēnijas 
komandu Piran. Šajā duelī 
Miezis guva 11 punktus.

Volejbols
Latvijas vīriešu volejbola izlase 

ar uzvaru sāka Kipras galvas-
pilsētā Nikosijā notiekošo Ei  ro-
pas čempionāta kvalifikācijas 
turnīru.

ar 53:51. “Sarkanā” komanda 
sagrāva lietuvietes – 86:32. Lat-
vijas “baltā” komanda zaudēja 
Igaunijai – 58:67 Tādējādi iz -
nāca, ka par galveno balvu cī -
nījās latviešu vienības.

komanda. Iepriekšējās četras 
sezonas spēlēja Nacionālās kol le-
džu sporta asociācijas (NCAA) 
Kvinipiakas universitātes vie-
nībā. Pagājušajā sezonā Kārlis 
Čukste 34 spēlēs izcēlās ar čet -
riem vārtiem un 14 rezultātīvām 
piespēlēm, bet vēl gadu iepriekš 
viņš aizvadīja savu rezultātīvāko 
sezonu. Savā pēdējā sezonā NCAA 
viņš Kvinipekas ko  mandā nesāja 
kapteiņa asistenta uzšuvi.

Dainis Kazakevičs: 
Tiek veidota jauna 

Latvijas izlase
Latvijas nacionālās futbola ko -

mandas galvenais treneris Dai-
nis Kazakevičs veido jaunu valsts-
vienības modeli, pieturoties pie 
iepriekš nospraustiem pamat-
principiem. Izlases kandidātu 
lokā viņš iekļāvis vairākus debi-
tantus. 

vārtu deficitu un ar uzvaru 
nodrošināja dalību nākamajā 
kārtā.

***
Latvijas U-17 meitenu izlase 

Igaunijā piedalās Baltijas kausa 
izcīņā futbolā. Turnīra pirmajā 
spēlē komanda ar rezultātu 4:1 
uzveica līdzaudzes no Lietuvas. 
Ar precīziem sitieniem Latvijas 
valstsvienības rindās izcēlās 
Anastasija Vainere, Katrīna Da -
ņilova, Marina Teļukeviča un 
Madara Ērika Paidere. Paidere 
saņēma otru brīdinājumu un 
noraidījumu. Pirms tam turnīra 
atklāšanas spēlē Igaunija pār-
liecinoši pārspēja Lietuvu ar 
rezultātu 5:1.

Hokejs
Rīgas Dinamo hokejisti aizva-

dījuši pārbaudes spēles ar So -
mijas klubiem. Pret Imatras 
Kettera mūsu vienība zaudēja 
„bullīšos” ar 4:5. Zaudējums arī 
pret Kukko Pojat – 3:4. Dinamo 
cieta neveiksmi arī trešajā pār-
baudes spēlē Somijā – ar 1:4 
zaudēja vārtsarga Jāņa Kalniņa 
pārstāvētajai Helsinku Jokerit. 
“Ir lietas, kas vēl buksē, bet, lai 
arī zaudējām, varam saskatīt arī 
pozitīvo,” pēc zaudējuma Jokerit 
sacīja Dinamo uzbrucējs Zeks 
Mičels.

Jau februārī bija zināms, ka 
Vaņins nepaliks savā līdzšinējā 
komandā Zürich. Vaņins martā 
raidījumā “Par futbolu” sarunā 
ar bijušo futbolistu Juriju Žiga-
jevu atklāja, ka ir gatavs turpināt 
karjēru, taču tikai tad, ja saņems 
solīdu piedāvājumu. Ņemot vērā, 
ka Vaņins 30. augustā pievienojās 
Sjonas treneru stābam, nopro-
tams, ka pieredzes bagātais vārt-
sargs licis punktu spēlētāja 
karjērai. Sion ziņo, ka Vaņins 
klubā sastrādāsies ar jauno gal-
veno treneri Fabio Grosso un 
līdzšinējo vārtsargu speciālistu 
Pjēru de Kalbermatenu.

Volejbols
Latvijas vīriešu volejbola izlase 

Nikosijā cieta zaudējumu Eiro-
pas čempionāta kvalifikācijas 
turnīra otrajā spēlē. Latvijas 
izlase ar rezultātu 1:3 (22:25, 
21:25, 25:16, 19:25) zaudēja  gru-
pas favorītei Spānijai.

Teniss
Latvijas vīriešu tenisa pirmā 

rakete Ernests Gulbis pārvarēja 
Ostravas Challenger serijas tur-
nīra pirmo kārtu. Gulbis, kurš 
ATP rangā atrodams 158. vietā 
un turnīrā izlikts ar ceturto 
numuru, ar rezultātu 6:4, 6:1 
pārspēja 17 gadus veco čechu 
Daliboru Svrčinu, kuŗš reitingā 
ir 852. pozicijā. Svrčina ir pērnā 
gada Austrālijas atklātā čempio-
nāta junioru dubultspēļu turnīra 
uzvarētājs. Otrās kārtas sasnieg-
šana Gulbim dod desmit ATP 
ranga punktus.

Latvijas sieviešu tenisa otrā 
rakete Anastasija Sevastova ASV 
atklātā čempionāta pirmās kār-
tas spēlē ar rezultātu 6:3, 5:7, 6:4 
pārspēja 16 gadus veco ameri-
kānieti Koko Gofu. Sevastovai 
uzvara ļāva WTA tūrē pārtraukt 
astoņu zaudējumu seriju, kas 
sākās pagājušā gada oktobrī.

***
Atjaunotajā Tenisa profesio-

nāļu asociācijas (ATP) rangā visi 
Latvijas sportisti spējuši saglabāt 
savas pozicijas, tādējādi Ernests 
Gulbis aizvien atrodams 158. vietā. 
Pirms dalības Prāgas turnīros 
Gulbis ierindojās 162. pozicijā, 
bet nu jau otro nedēļu spējis 
noturēties 158. vietā. Tāpat savas 
pozicijas rangā nosargājuši arī 
Mārtiņš Podžus (ATP 447.), 
Roberts Štrombahs (675.), Kārlis 
Ozoliņš (dalīta 1130.), Artūrs Laz -
diņš un Mārtiņš Rocēns (da  līta 
1520.), kā arī Jānis Podžus (dalīta 
1552.). Izmaiņas nav notikušas 
arī vadošajā trijniekā. Pasaules 
vadošā rakete aizvien ir serbs 
Novaks Džokovičs, viņam seko 
Rafaels Nadals no Spānijas, bet 
trešais ir austrietis Dominiks Tīms.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvija ar rezultātu 3:0 (25:10, 
25:21, 25:20) pārspēja Moldovas 
izlasi. Ar 21 punktu latviešiem 
rezultātīvākais bija Atvars Ozo-
liņš, 16 punktus guva Hermans 
Egleskalns, bet desmit punkti 
bija Romānam Saušam. Latvijai 
ir izdevies kvalificēties fināl-
turnīram 1995. gadā, bet Avo 
Kēlam ar Igaunijas izlasi – div -
reiz. Galvenā trenera Kēla va -
dībā šis latviešiem ir otrais mē -
ģinājums iekļūt Eiropas čem-
pionāta finālā. 2019. gadā gan 
Latvijas, gan Moldovas valsts-
vienība piedalījās Eiropas čem-
pionāta kvalifikācijas turnīrā, 
taču nevienai no izlasēm fināl-
turnīru neizdevās sasniegt.

Riteņbraukšana
Latvijas riteņbraucējs Toms 

Skujiņš (TrekSegafredo) pieda-
lījās dienas atrāvienā prestižā 
daudzdienu velobrauciena Tour 
de France otrajā posmā, kuŗā 
uzvaru svinēja francūzis Žiljēns 
Alafilips (Deceuninck – Quick 
Step). Skujiņš posmā ieņēma 69. 
vietu, bet Krists Neilands (Israel 
StartUp Nation) finišēja 58. 
pozicijā. Nākamajā dienā spor-
tistiem Nicas apkārtnē bija jā -
mēro 186 kilometrus gaŗa dis -
tance, kuŗas vidū jāpārvar divi 
pirmās katēgorijas kāpumi, bet 
aptuveni 30 kilometrus pirms 
finiša vēl jāpieveic arī otrās kat-
egorijas kāpums.

Baltijas kausa 
izcīņa basketbolā 

jauniešiem
Elektrum sporta centrā Rīgā 

risinājās Baltijas U-14 kausa 
izcīņa basketbolā. Latvijas U-14 
meiteņu “baltā” vienība galotnē 
atspēlēja piecu punktu starpību 
un uzvarēja Igaunijas komandu 

Vieglatlētika
Vācijas mazpilsētā Ofenburgā 

notika Ursapharm Speerwurf
meeting sacensības, kur Latvijas 
sieviešu šķēpmešanas līdere 
Līna Mūze sasniedza 59,52 m 
un ieguva ceturto vietu, zaudējot 
tikai zvaigznēm. 

Latvijas U-14 “baltā” komanda

Linda Mūze Dainis Kazakevičs

Andris Vaņins

Kristaps Sotnieks un Zeks 
Mičels

Kārlis Čukste

22. augusta Jāņa Lūša kausa 
izcīņā Mūze ieguva trešo vietu, 
tādējādi noslēdzās viņas septiņu 
uzvaru serija šajā sezonā. Ofen-
burgā uzvarēja Riodeženeiro 
Olimpisko spēļu čempione Sāra 
Kolaka (Chorvatija) – 62.68. 
Otro vietu izcīnīja 2018. gada 
Eiropas čempione Kristīna Hu -
songa (Vācija), kuŗa pēdējā mē -
ģinājumā sasniedza 60.91, no -
stumjot no pjedestala Lindu 
Mūzi. Trešo vietu ieguva Eiropas 
vicečempione Nikola Ogorod-
ņikova (Čechija) – 60,84.

Čukste noslēdzis 
līgumu ar Sharks 

fārmklubu 
Latvijas hokeja aizsargs Kārlis 

Čukste parakstījis līgumu ar 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
Sanhosē Sharks fārmklubu Bar
racuda, ziņo portāls Sportacentrs.
com. Lai arī par Čukstes noslēgto 
līgumu vēl neziņo nedz Ame-
rikas hokeja līga (AHL), nedz 
šajā turnīrā spēlējošā Sanhosē 
Barracuda, portāla rīcībā esošā 
informācija liecina, ka Čukste 
parakstījis savu pirmo profesio-
nāļa līgumu.

Sharkskomanda pirms pie -
ciem gadiem Čuksti draftēja 
piektajā kārtā ar kopējo 130.
numuru, taču augustā nepie dā-
vāja aizsargam sākuma līmeņa 
līgumu. Tas nozīmē, ka turpmāk 
aizsargu var nolīgt jebkura NHL 

Debiju pie Latvijas izlases 
stūres Kazakevičs piedzīvos 3. 
septembrī (plkst. 19.00) “Dau-
gavas” stadionā pret Andoru, 6. 
septembrī viesos spēkiem jāmē-
rojas ar Maltas nacionālo ko -
mandu. Spēles aizritēs bez skatī-
tājiem. Latvijas valstsvienība pēc 
nedēļas laukumā dosies jauna 
dizaina formas tērpos. 

Kandidātu lokā iekļauti 24 fut-
bolisti, no kuriem seši ir debi-
tanti – vārtsargi Roberts Ozols 
un Dāvis Ošs, aizsargi Elvis 
Stuglis, Krišs Kārkliņš un Vla-
dislavs Sorokins, kā arī pussargs 
Alvis Jaunzems. “Man ir liels 
prieks, ka esam nonākuši līdz šai 
dienai un, cerams, nonāksim arī 
līdz 3. septembrim. Pēdējais 
pusgads bijis sarežģīts laiks. Ir 
liels saviļņojums, jo esam jauna 
ceļa sākumā. Tiek veidota jauna 
komanda ar jaunu redzējumu.  
24 puišiem gribam uzticēties un 
veidot līderu kodolu. Mūsu 
mērķis ir koncentrēties katrai 
spēle un izdarīt maksimālo, lai 
iegūtu trīs punktus. Gribam 
iegūt stabilitāti, kam jāatainojas 
arī rezultātos. Mums ir vis aug-
stākie mērķi, cīnīsimies par 
uzvaru katrā spēlē,” uzsvēra 
Kazakevičs. Kazakevičs ceturt-
dien notikušajā preses konfe-
rencē atzīmēja, ka sastāva atlases 
principi nav mainījušies. “Pirm-
kārt, izlasē jābūt spēlētājiem ar 
pilnīgi skaidru motivāciju spēlēt 
valstsvienībā un sasniegt rezul-
tātus. Otrkārt, jābūt atbilstošais 
meistarībai, lai viņi atbilst izlases 
prasībām. Treškārt, ir jābūt spē-
jīgiem iekļauties spēlētāju kopā, 
ko  mandas spēlē un vērtībās,” uz -
svēra Kazakevičs.

***
FK Ventspils mājās ar 2:1 

uzvarēja Moldovas klubu Tiras-
poles DinamoAuto Eiropas 
līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā, 
liecina rīkotāju informācija. 
Ventspilnieki  atspēlēja vienu 

“Šī bija laba sagatavošanās 
spēle. Rezultāts šoreiz nebija tik 
svarīgs. Šodien vairāki džeki 
aizvadīja pirmo spēli un, ma -
nuprāt, viņi parādīja labu snie-
gumu. Un tomēr ir pozitīvi.”

Par Dinamo galveno treneri 
pirms mēneša tika iecelts lat-
viešu speciālists Pēteris Skudra, 
bet viņam asistē Krievijas Jau-
natnes hokeja līgas (MHL) ko -
mandas Rīga pagājušās sezonas 
galvenais treneris Raimonds Vil-
koits un viņa asistents Alek-
sandrs Ņiživijs. Dinamo aizva-
dītajā sezonā ieņēma priekš-
pēdējo vietu Rietumu līgā un 
visā līgā, sesto gadu pēc kārtas 
nekvalificējoties Gagarina kausa 
izcīņai. KHL jaunās sezonas 
sākums plānots 2. septembrī. 
Pirmo spēli jaunajā sezonā 
Dinamo aizvadīs 3. septembrī ar 
spēli pret Nursultanas Baris, 
ievadot četru mājas spēļu seriju.

Andris Vaņins 
beidzis karjēru

Šveices superlīgas komandā 
Sion, kuŗu pārstāv Latvijas iz -
lases uzbrucējs Roberts Uldriķis, 
turpmāk būs divi latvieši, jo par 
vārtsargu treneri tika iecelts 
pieredzes bagātais Andris Va -
ņiņs, ziņo komanda. Vaņins 
Sjonas vienību iepazinis jau 
iepriekš, jo tās rindās spēlēja no 
2009. līdz 2016. gadam.


