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Bez viņiem nebūtu Latvijas valsts
Čikāgas Ziņām
jauna redakcija
3. lpp.

Diasporas
vēstnieks
Aivars Groza
atvadās
4. lpp.
Piemiņas vietas atklāšanas ceremonija 2020. gada 6. septembrī
Likteņdārzā 6. septembrī go
dinājām cilvēkus, bez kuŗiem
nebūtu Latvijas valsts, Latvijas
valsts dibinātājus un neatkarības
atjaunotājus, proti, tos, kuŗi
1990. gada 4. maijā balsoja par
Latvijas neatkarības deklarāciju.
Sadarbībā ar biedrību “4. maija
Deklarācijas klubs” Likteņdārza
Draugu alejas sākumā izveidota
piemiņas vieta.
Velta Čebotarenoka, biedrības
“4. maija Deklarācijas klubs”
prezidente, bijusī Augstākās
padomes deputāte: “Likteņdārzs
ir dvēseļu dārzs, un mūsu piemi
ņas vieta te atrodas starp diviem
ceļiem – no pagātnes uz nākotni,
jo arī mēs esam vidū starp pa
gātni un nākotni. Bez mums ne
atcerētos 1918. gadu, bet, ja ne
būtu Latvijas proklamētāju, tad Sandra Kalniete
arī mums, bijušajiem Augstākās
padomes deputātiem, nebūtu bet prasmīgi izmantoja katru ie
mūsu vēsturiskā loma brīvas un spēju, lai izrautos no šīs citu lem
neatkarīgas Latvijas veidošanā. tās bedres. Tā bija ikdienas varo
Pateicos visiem un ikvienam, nība. Tie ir nepadošanās stāsti,
kuŗi palīdzēja tapt šai unikālajai kas atkal un atkal ir jāstāsta, lai
piemiņas vietai Likteņdārzā, kur tie iedvesmo mūsu bērnus un
uz pelēka laukakmens vienmēr bērnu bērnus. Mēs neesam bāre
būs rakstīts “Mana balss Latvi ņu un sevis žēlotāju tauta! Mēs
jai!”.”
esam sīksti izdzīvotāji – čakli,
Kokneses fonda padomes strādīgi un gudri! Un par mūsu
priekšsēdētāja, Eiropas Parla tautas garīgās būtības saglabā
menta deputāte Sandra Kalnie- šanu vislielākā pateicība pienākas
te, atklājot simbolisko piemiņas mūsu vecākiem un vecvecākiem
vietu, atgādināja, ka Likteņdārzs Sibirijā, Padomijas Latvijā, Vā
ir nacionāla piemiņas vieta mūsu cijā, ASV, Austrālijā un citur.
tautas likteņgaitām 20. gadsimtā, Viņi sargāja un kopa savos bērnos
tāpēc ir likumsakarīgi, ka tajā latvietību. Bez viņiem nebūtu
godinām Latvijas valsts dibinā iespējams Atmodas brīnums un
tājus un valsts atjaunotājus.
mēs neatgūtu mūsu Latviju pēc
Sandra Kalniete: “Mūsu valsts pusgadsimta nebrīves.”
dibinātāju personības un dzīves
Godinot 138 Augstākās pado
stāsti ir tikpat traģiski un cildeni, mes deputātus, kuŗi balsoja par
kā mūsu valsts pirmās simtgades Latvijas neatkarības deklarāciju,
vēsture. 20. gadsimtā esam nežē Sandra Kalniete aicināja atcerē
līgi svaidīti vēstures un ģeopo ties arī Latvijas Tautas frontes ie
lītikas satricinājumu viļņos un guldījumu. “Vienmēr atcerēsi
tomēr daudzi ne tikai izdzīvoja, mies, ka aiz katra deputāta stāv

LĀZA par
mediķu migrāciju
5. lpp.

Ko atceras
Kārlis Streips?
8. lpp.

Velta Čebotarenoka
230 tūkstoši Latvijas Tautas Fron
tes biedru un trīstik liels Tautas
frontes atbalstītāju skaits. Viņi
visi neatlaidīgi strādāja, lai iz

darītu neiespējamo un, neskato
ties uz Padomijas vēlēšanu liku
mu un sveša kaŗaspēka klātbūtni,
tiktu ievēlētas divas trešdaļas tādu Augstākās padomes deputātu,
kuŗi apņēmās atjaunot Latvijas
neatkarību. Tā bija mūsu tautas
varonības stunda. Tā bija cildena
atgriešanās brī
vībā un Eiropā,
kur vienmēr esam piederējuši.”
Svinīgajā ceremonijā pieda
lījās Saeimas priekšsēdētāja Inā
ra Mūrniece, kuŗa uzsvēra, ka
jaunā piemiņas vieta ir vislabā
kais apliecinājums tam, ka Lik
teņdārzs aug, veidojas un ir at
vērts skaistām idejām.
Ināra Mūrniece: “Tagad, ar
lielāku laika atkāpi, vēl labāk sa
protam, cik svarīga tolaik bija
katra cilvēka izšķiršanās, un jau
najā piemiņas vietā – Likteņdārzā
domās arvien varēsim pateikties

tiem cilvēkiem, kuŗi lēma par
labu brīvībai un neatkarībai. Par
labu savai tautai.”
Līdz ar jaunās piemiņas vietas
izveidi Likteņdārzs kļuvis par
vienīgo vietu Latvijā, kur vienuviet godināti gan Latvijas Tautas
padomes locekļi, kuŗi 1918.
gada 18. novembrī pasludināja
Latviju par patstāvīgu, neatkarī
gu un demokratisku republiku,
gan Augstākās padomes depu
tāti, kuŗi pieņēma Latvijas neat
karības deklarāciju 1990. gada
4. maijā. Apliecinot mūžīgu pa
teicību šiem cilvēkiem, viņu
vārdi ir iegravēti uz plāksnēm
piemiņas vietā. Piemiņas vietas
pro
jekta autores ir Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Vides un būvzinātņu fakultātes
dekāne un Ainavu architektūras
un plānošanas katedras profesore Daiga Zigmunde un LLU
Ainavu architektūras un plāno
šanas katedras vadītāja, asociētā
profesore Natalija Ņitavska.

Numura
intervijā –
rakstniece un
publiciste
Marina Kosteņecka
12. un 13. lpp.

Kas tas ir –
Covid-19
otrais vilnis?
13. lpp.

Kas glābs
tautas godu?
16. lpp.
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Vasaras kārums
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Latvian newspaper

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

Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

Par REKLĀMU un SLUDINĀJUMIEM,
kas iesniegti LATVIJĀ, maksājumi notiek EURO.
Neizlietotus manuskriptus un fotoattēlus redakcija neuzglabā.
Redakcijai ir tiesības iesūtītos materiālus izmantot arī saīsinātus.
Laikrakstā iespiestajos, ar autora vārdu vai iniciāļiem
parakstītajos rakstos izteiktās domas ar redakcijas viedokli
par pašu jautājumu var arī nesaskanēt.
Par reklāmas vai sludinājuma saturu atbild reklāmdevējs.
Sarīkojumu un dievkalpojumu ziņas sūtīt Inesei Zaķis
e-pasts: rigaven@aol.com

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

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā:

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

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

VILIS
MILEIKO
Daudziem vasara bez saldē
juma liekas gluži neiedomājama,
īpaši šogad, kad vasara ir ļoti
karsta. Kad tad vēl baudīt šo

gardo našķi, ja ne siltā vai karstā
Saldējuma vēsture sniedzas
vasaras dienā, kad tā vien prasās līdz pat Hipokrata laikam
pēc kaut kā veldzējošā un auk piektajā gadsimtā pirms mūsu
sta?
ēras.
1813. gadā ASV trešā prezidenta Tomasa Džefersona rīko
tajā inaugurācijas banketā Bal
tajā namā saldējums radījis īstu
sensāciju. Prezidenta kundze
Dollija visus cienājusi ar ame
rikāņiem agrāk nebaudītu de
sertu – saldējumu.
Katrai valstij ir savas tradicijas
un savi uzskati par to, kas ir īsts
saldējums, dažiem piemēram,
tas ir sorbets – sasaldētu augļu
biezenis.
Kas tad ir saldējums? Kādas ir
tā labās un sliktās īpašības? No
kuŗām sastāvdaļām vai piede
vām būtu jāuzmanās? Un vis
pirms, kāpēc saldējums ir labs
mūsu veselībai? Saldējums liek
San Gemignano Italijā
justies laimīgam un uzlabo
garastāvokli!
Saldējums ir arī labs vitamīnu
avots. Saldējums ir laba mine
rālvielu un enerģijas krātuve, kas
veicina smadzeņu darbību. Tam
piemītot pat dažas pretvīrusu
īpašības.
Saldējuma masveida ražošana
sākās 1851. gadā Bostonā, ASV.
Saldējumu Latvijā rūpnieciski
sāka ražot 1912. gadā. Visvairāk
saldējuma tiekot saražots laik
posmā no jūlija līdz septembrim.
Latvijā vidēji viens iedzīvotājs
apēd 6,5 litrus saldējuma gadā.
Saldējuma lielākie mīnusi?
Cukurs! Vidēji 100 gramos sal
dējuma ir aptuveni četras tēj
Rūjienas saldējums
karotes jeb 20 gramu cukura.
Otra neveselīgākā saldējuma
sastāvdaļa ir lētas augu eļļas, kas
organismam nepavisam nav
vaja
dzīgas. Un visbeidzot –
sintētiskas krāsvielas.
„Pāri dzīvei nestāv neviens. Tā visus mūs tur savās
Populārākais saldējums ir
raupjajās, stiprajās rokās. Tai ir savi likumi. Tā ļaujas vanilla, tam seko šokolādes un
garšas saldējums. Vis
uzvarēties. Tā padodas gara kaismei, gribai, darba aizrautībai. zemeņu
vairāk saldējuma parasti tiekot
Taču tā liek maksāt par katru uzvaru.”
pārdots svētdienās.

Nedēļas gudrība

Rakstniece Saulcerīte Viese

Nedēļas teikums
“Patiesībā mēs, latvieši, esam “polītkorekta” tauta. Dzīvojot
tautu, reliģiju, pat civilizāciju krustcelēs, mēs gluži instinktīvi
jūtam, ko kuŗā brīdī drīkst un ko nedrīkst teikt. Bieži tas
ticis darīts, lai glābtu savu ādu, it īpaši padomju un vācu
okupāciju laikos. Bet vēl biežāk – lai neaizvainotu līdzcilvēku.”
Žurnālists Juris Lorencs

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
-------------------------------------------------------------------------

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

«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

No redakcijas.

Pirms dažiem gadiem sanāca
būt Italijā, debešķīgās Toskānas
pilsētā Sandžiminjano (San Gi
mignano), kur jau pie vecpilsētas
vārtiem dižojās uzraksts, ka te ir
vislabākais saldējums pasaulē,
saņēmis augstākās atzinības ti
tulus. Izstāvot gaŗu rindu,
nopirku ar’ – tiešām ļoti garšīgs!
Tūristi spieto un ēd kā bites. Un
tas jau vēl nav viss – kā stāstīja
gīde, no Italijas pilsētiņai rak
sturīgajiem torņiem, ko senākos
laikos, cits citu pārspējot aug
stumā, cēluši bagātie Sandži
minjano pilsoņi, ideju Manha
tanas debesskrāpjiem esot pār
ņēmuši amerikāņi. Ja tā ieskatās
bildēs, – par ko ne?! Bet Latvijā
tomēr nepārspēts ir mūsu pašu
Rūjienas saldējums, ko baudīt
bieži brauca savulaik Igaunijas
prezidents Tomass Hendriks
Ilvess. Nu, skaidrs, ka Rūjienā
taisa vislabāko saldējumu, tur
klāt no dabiskām izejvielām,
liesāku – no piena, treknāku –
no krējuma. Man vislabāk garšo
tas ar rozīnēm kraukšķīgā vafeļu
glāzītē. Nu, tāda gan nav nekur
citur pasaulē!
LIGITA KOVTUNA
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Redakcijas piezīmes

MĀRIS ROZE,
atbildīgais redaktors
Pēc ieilgušās šīs neparastās
vasaras pauzes mums, Čikāgas
Ziņu jaunajai redakcijas komandai, ir prieks atgriezties latviešu
sabiedrības redzeslokā. Atgrie
žamies kā lauvas, kas uz mūsu
jaunākā žurnāla vāka.
Pazīstamās metalla lauvas
joprojām stāv Čikāgas Mākslas
mūzeja ēkas priekšā, un turas
tāpat kā pilsētas iedzīvotāji –
piesardzīgi. Mūzejs pēc vairāku
mēnešu pārtraukuma ir atkal

kā liecina šī ČZ izdevuma raksti
par apsvērtu darbību, par pamat
uzdevumu veiksmīgo izpildi, kad
tikšanās klātienē nav vairs iespē
jama. Vairākos rakstos atradīsiet
patiešām gudrus un atjautīgus
risinājumus pandēmijas uzspies
tajiem ierobežojumiem.
Par valodu
Žurnālā izlasāms norādījums,
ka redakcijai ir tiesības rakstus
saīsināt vai korriģēt. Par pirmo
iespēju būtu pats par sevi sapro

No kreisās: Silvija Kļaviņa-Barshney, Māris Roze, Rūta Veitmane
atvērts un ar 3. septembri pie tams, ka saīsināšana, bez raksta
dāvā jaunu izstādi – “Monet and nozīmes vai būtības mainīšanas,
Chicago”, ko varēs aplūkot māk varētu autora domas pat labāk
slas draugi maskās sešu pēdu at izteikt un padarīt lasītājiem pie
tālinājumā. Izstādi tiešām iesaku ejamākas.
apmeklēt, jo Čikāgas Mākslas
Par rakstu labošanu arī varam
mūzeja pastāvīgā Monē kollek- droši vienoties, ka tipografiskās
cija tiek vērtēta kā labākā ASV. kļūdas, tā sauktos “drukas vel
Kā uztvert mūsu žurnāla vāka niņus” būtu vēlams izskaust bez
mudinājumu turēties kā lauvām? liekām pārdomām. Ja “velniņus”
Varētu teikt, ka lauvas ir ne tik paši ielaižam, būsim lasītājiem
daudz plēsīgas, kā neatlaidīgas, pateicīgi par aizrādījumiem, pat
pat stratēģiskas savu baru uztu rājieniem. Un par gramatikas vai
rēšanā. Un tā turamies arī mēs, pareizrakstības jautājumiem. Dau

zi lasītāji stingri iestājas par
d
Endzelīna norādījumu cītīgu
ievērošanu, citi tos neievēro vai
neuzskata par saistošiem. Mūsu
uzskatā, svarīgākais ir konsek
vence. Rakstos par Gaŗezeru ie
liekam mīkstināto ŗ, ja tas ir ie
vērots sākumā, bet tad aizmirsts.
Pieņemam tehnoloģiju vai tech
noloģiju, tāpat kā arhibīskapu/
archibīskapu, turoties tikai pie
konsekvences lietošanā. Strādā
sim arī ar galotnēm un lietvārdu
un darbības vārdu saskaņošanu.
Bet valoda ir daudz vairāk
nekā saskaņota gramatika. Vēla
mies – un ceram arī veicināt –
vienkāršu, saprotamu mūslaiku
latviešu valodu, kas skaidri iz
saka aprakstīto. Sevišķu uzsvaru
gribam likt uz dziļi izjustām vēl
mēm vai notikumu aprakstiem.
Šajā ziņā ar gandarījumu saņē
mām rakstu par Gaŗezera vasa
ras nodarbību, kuŗā tik daudzas
no skolotājām izteica savas cerī
bas nākamgad atkal satikt sko

lēnus klātienē, lai... viņus apmī
ļotu. Dziļi izjusti bija arī raksti
par Pensionāru saietu, par Ciā
nas dārza dievkalpojumu un
vairākām citām tēmām. Tie visi
ir bagātinājuši šo izdevumu.
Mūsu komanda
Kasiere Rūta Veitmane, čikā
giete kopš 1972. gada, ir astoņus
gadus pildījusi skolotājas uzdevumus Krišjāņa Barona latviešu
skolā, uzņēmusies dažādus darbus Gaŗezerā un rosīgi darbojusies kā kasiere/grāmatvede vairā
kās mūsu organizācijās. Ieguvusi
medicīnas technoloģijas gradu
Western Michigan universitātē,
strādājusi slimnīcu laboratorijās
ar atbildību par ķīmiskām ana
līzēm, materiālu iegādi un in
strumentu uzturēšanu. Mūsu re
dakcijā rūpīga, uzdevumos pre
cīza, nepieciešama.
Administrātīvā redaktore Sil
vija Kļaviņa-Barshney ir veidojusi daudzpusīgu karjeru – sko
lotāja, grafiskā dizainere, foto-

Laika Mākslas kalendārs
"Četri gadalaiki Rīgas dārzos"

Dāvājiet saviem bērniem, mazbērniem un cittautu draugiem!
Laika Mākslas
kalendārs 2021

L A S Ī TĀ JA BA L S S

Par rasismu
Kas par godīgu atbildi lasī
tājiem no Juŗa Lorenca kunga!
Arī es, lasot viņa rakstu, nesa
pratu, kāpēc tāds ievads bija
vajadzīgs. Domāju pie sevis –
nu, jā, aizjūras latviešiem bieži
tiek pārmests – jūs jau nedzīvojat
Latvijā, ikdienas apstākļus ne
pazīstat, bet nu to pašu var teikt
par cienījamo žurnālistu. Paldies
redakcijai, ka ievietoja lasītāju
vēstules par šo visai svarīgo
tematu un paldies arī Lorenca
kungam par tik godīgu atbildi!
Viņa rakstus cienu.
Pats strādāju afro-amerikāņu
universitātē jau 14 gadus. Tādi
paši cilvēki kā mēs – ar savām
labām un savām sliktām īpašī
bām. Jā, Egilam Kaljo taisnība –
latviešos, kā šeit, tā Latvijā, ir
vērojams rasisms. Esmu dzir
dējis to no pašu savējiem Latvijā,
bet arī esmu piedzīvojis pilnīgi
pretējo gan šaipusē, gan Tēvzemē
no latviešiem – sirsnīgumu un
mīlestību pret cilvēkiem neatka
rīgi no tā, kāda rase vai tautība.
Aizspriedumi pret melnīg
snē
jiem cilvēkiem, kuŗi ir “citādi”, ir
visur, gan Krievijā, kur ir grautiņi

pret cilvēkiem no Vidusāzijas
republikām gan, piemēram,
Dienvidafrikā pret bēgļiem no
kaimiņzemēm, nemaz nerunājot
par slaktiņiem Ruandā un tepat
Amerikā. Pat ja nav vienmēr
klaja naida, ir aizspriedumi,
diskriminācija un nevienlīdzība,
lietas, par kuŗām mums ir
jāpadomā un kuŗas jālabo.
ANDREJS JANSONS
Floridā
P.S. Lorenca kungam arī
taisnība par plašsaziņas līdzek
ļiem Amerikā. Trešās Atmodas
laikā CNN sižeti par notiku
miem Baltijā arī bija ļoti pieticīgi.
Tādi kanali, kā, piemēram, PBS,
sīkāk un dziļāk stāsta par notikumiem Baltkrievijā. Pats klausos arī Deutche Welle TV raidī
jumus no Vācijas, kur ir pilnī
gākas ziņas. Tīmeklī labi ziņo
par notikumiem Austrumeiropā
“Radio Brīvība” (Radio Free
Europe/Radio Liberty, https:
www.rferl.org) ar papildu video.
Ja lasītājiem ir pieejams tīmeklis,
ieteiktu ielūkoties tur.
A.J.

grafe, radio un skatuves producente, administrātore un ... pa
vāre. Čikāgas latviešu kopienā
daudzus gadus bijusi Ciānas drau
dzes priekšniece. Kamēr pats
izskolojos InDesign un Photo
shop lietošanā, viņa veidoja arī
ČZ lappušu maketus. Silvija ie
guvusi BA gradu teoloģijas un
komunikācijas nozarēs. Daudz
pusīga, rosīga, sajūsmināta.
Atbildīgais redaktors Māris Roze.
Ilgus gadus nostrādāju DeVry
universitātē par vispārējās izglī
tības direktoru un bibliotēku pār
zini. Darbojos arī ar augstskolu
akreditāciju, uzrakstīju divas
angļu valodas pareizrakstības
grāmatas un pārtulkoju bijušā
leģionāra Vilņa Bankoviča Otrā
pasaules kaŗa atmiņas angļu
valodā. Zinātniskais grads angļu
valodas literātūrā iegūts Viskon
sinas universitātē Madisonā. No
iespējamām rakstura īpašībām
izvēlētos – “neatlaidīgs”, tāpat kā
mūsu lauvas.

Kalendāra izdošanu atbalsta

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

Kalendārus var iegādāties par USD 22,– plūs pasta izdevumi,
rakstot čeku Latvian Newspaper Laiks 50 Sternberger Ave,
unit 5 Long Branch, NJ 07740

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 .........................................................................................
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Nepazaudēt citam citu

Diasporas vēstnieks (2019 –2020) Aivars Groza intervijā Ligitai Kovtunai
Jūsu laiks šajā īpašo uzdevu
mu vēstnieka diasporas jautā
jumos amatā iezīmēsies vēsturē
kā laiks, kad tika likti pamati
jaunai diasporas polītikai Latvi
jā un izveidota Diasporas kon
sultatīvā padome (DKP).
Jā, ļoti karsts un ļoti nozīmīgs
pārmaiņu laiks – Ārlietu ministrija kļuva par valsts atbildīgo
institūciju diasporas polītikas jo
mā, tika izveidota DKP, kam
kļuvu par pirmo priekšsēdi. Kopā
darbojoties visām valsts institū
cijām, kuŗu kompetencē ir diasporas jautājumi, esam izstrādājuši
pamatu diasporas polītikas plā
nam 2021. – 2023. gadam.
Kā iedzīvojies Diasporas li

kums, kāda ir tā galvenā jēga?
Runāšu vispirms emocionālā as
pektā – ne jau likuma panti, skaitļi
un tabulas, bet cilvēks ir galvenā šā
likuma jēga un vērtība. Likums ir
iedzīvināts un sācis darboties, no
tika četras sēdes gadā, strādājām
kā viena ģimene ar visu tai rak
sturīgo, ieskaitot diskusijas un kais
mīgus strīdus. Kā ģimene arī visi
sēdējām pie viena galda, līdz, pro
tams, vīruss ienesa savu kārtību –
tagad sazināmies attālināti.
Mūsu laikrakstā, sekojot līdzi
šim Diasporas likuma iedzīvi
nāšanas darbam, protams, ana
lizējām pētījumus, intervējām
gan remigrantus, gan remigrā
cijas koordinātorus – cilvēkus,
kas tuvplānā sastopas ar remig
rācijas procesa problēmām un
iespējām.
Te gan uzreiz piebildīšu, ka re
migrācija ir tikai viens no diasporas polītikas aspektiem. Atgrieša
na un atgriešanās nav jāpadara
par pašmērķi – laiki ir pavisam
citādi, un vairs nenotiek piespiedu došanās uz Austrumiem vai
Rietumiem, tā ir katra paša izvēle.
Diasporas polītikas uzdevums ir
palīdzēt cilvēkiem, kas vēlas at
griezties. Un pāri visam – citam
citu nepazaudēt! Reģionālie ko
ordinatori tiešām strādā veik
smīgi, viņi arī skaidri saskata pro
blēmas, kas rodas remigrācijas
gaitā, jo ir ciešā kontaktā ar ģi
menēm un signālizē par problē
mām valsts un pašvaldību ie
stādēm. Lielās, valstiskās problē
mas un to risinājumi, kā, pie
mēram, speciālistu diplomu atzī
šana u. c., tiek lemtas un risinātas
valsts līmenī. DKP centāmies tās
virzīt uz priekšu.
Sarunās ar koordinātoriem
izgaismojas kāda gluži cilvēciska
problēma – psīcholoģiskas grū
tības iedzīvoties Latvijā pēc Rie
tumu pasaulē pavadīta ilgāka
laika. Proti, tautieši Rietumei
ropas valstīs un Amerikas kon
tinentā pieraduši pie citādas sa
skarsmes kultūras, tās pašas
bieži apspriestās laipnības un
smaidīšanas...
Būdams diplomāts, daudz savas
dzīves laika esmu pavadījis ārze
mēs. Ir gluži labi saprotams, ka
iedzīvošanās jaunā vidē mēdz būt
stresaina – kur iepirkties, kur un
kā risināt sadzīves jautājumus.
Droši vien arī man būs zināmas
problēmas, sākot jaunu dzīves un
darba posmu Izraēlā. Tas, ka Rie
tumos cilvēki ir smaidīgāki un
atvērtāki, ir fakts, taču nenolie
dzami kopš valsts neatkarības at

“Dārgie kolēģi! Tāda nu reiz ir ārlietu dienesta īpatnība, ka pienāk laiks mainīt darba virzienus
un funkcijas. Ar šī gada septembri sāku pildīt Latvijas Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Izraēlas
valstī pienākumus.
Gribu teikt, ka man bija liels gods un privilēģija gandrīz divus gadus strādāt ar jums kopā un gan
formāli, gan neformāli satikt jūs gan Latvijā, gan ārpus tās. Es esmu no jums daudz ko iemācījies,
kas man lieti noderēs turpmāk.
Galvenais - šajā laika posmā mēs esam kopā radījuši diasporas polītikas sistēmu, ir izveidota
Diasporas konsultatīvā padome, tūlīt tiks apstiprināts plāns darbam ar diasporu 2021. – 2023.
gadam, mēs visi esam kļuvuši par vienu komandu. Pat Covid krize nespēja kavēt mūsu sadarbību.
Lielu daļu mūsu darba aizņēma darbs ar skaitļiem, tabulām, plāna formulējumiem, kas,
neapšaubāmi, ir ļoti svarīga darba sastāvdaļa. Taču man personīgi, un, domājams, arī jums
vislielāko gandarījumu sagādā tieši saskarsme ar cilvēkiem, kas ir svarīgākais diasporas polītikā.
Redzot, kā bērni pulcējas nedēļas nogales skolu nodarbībās Zviedrijā, Īrijā, kā Toronto pēkšņi uz
pāris dienām pārvēršas latviskā pilsētā, kā latvju jaunieši diskutē par mums svarīgām lietām
vasaras nometnēs – tas tiešām sniedz milzīgu gandarījumu.
Vēlos jums visiem teikt lielu paldies un novēlēt, lai jums, lai mums visiem veicas šajā diasporas
misijā, nepazaudēt citam citu šajā sarežģītajā pasaulē.
Patiesā cieņā – Aivars Groza”
jaunošanas arī cilvēki Latvijā kļu
vuši smaidīgāki, un tas “sovjetu
zīmogs” no mūsu sejām sen ir
nozudis.
Biju patiesi izbrīnīta, lasot
Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu cen
tra veiktā jaunākā pētījuma
komentārā šādus vārdus: “Tas,
vai diasporas organizācijas spēs
saglabāt savu aktālitāti un po
pulāritāti arī jaunās emigrantu

paaudzes vidū tāpat kā savulaik
starp trimdas latviešiem un to
pēctečiem, ir atkarīgs no tā, vai
šīs organizācijas spēs pieskaņo
ties jaunajiem apstākļiem un
prasībām”. Mani vērojami lieci
na – jau “spējušas pieskaņoties”,
jo minētajās organizācijās un to
valdēs darbojas nozīmīgs skaits
t. s. jauniebraucēju. Turklāt – pē
tījuma respondentos netika
iekļauta ALA!

Konkrētas atbildes jums jājautā
šo pētījumu centra speciālistiem,
taču arī no savas pieredzes varu
teikt, ka situācija tiešām nav pesimistiska. Arī es esmu novērojis,
kā pozitīvi mainās diasporas or
ganizācijas – Zviedrijā jaunie un
“vecie” ir puse uz pusi, arī Liel
britanijā, Beļģijā.
Un ALAs valdē, un Sanfran
cisko – Ziemeļamerikas Latviešu
apvienībā... Jau pirms vairā-

kiem gadiem Lilija Zobens atzi
na, ka diezin vai “vecās” Lielbri
tanijas organizācijas turpinātu
pastāvēt, ja tajās neiekļautos
jauniebraucēji.
Protams, jaunā diaspora vairs
nav tik aktīva, kāda bija vecā trimda, kas nežēloja ne laiku, ne nau
du, ne savas sestdienas un svēt
dienas “latviešu lietai”. Situācija ir
mainījusies līdz ar sociālo tīklu
ienākšanu mūsu dzīvē – tie “at
ņem” vēlēšanos mērot gaŗu ceļu,
lai tiktos un kopā dziedātu, dejotu
un pītu vainagus. Denverā, ALAs
kongresā 2019. gada pavasarī sa
nāca tikties ar kādu Amerikas
tautieti, kuŗš, izdzirdējis latviešu
valodu, pienāca aprunāties. Saru
nas gaitā izrādījās, ka viņš neko
nezina par ALA.
Cik tad īsti liela ir diaspora?
Ekonomikas profesors Michails
Hazans skaita pēc savas metodi
kas, un viņa skaits atšķiras no
oficiālā?
Jā, profesors Hazans skaita arī,
piemēram, tos Latvijas valstspie
derīgos, kas dzimuši un aizbrau
kuši okupācijas laikā. Paliekam
pie skaitļa 370 tūkstoši!
Jāteic, ļoti īss bija jūsu darbī
bas laiks diasporas vēstnieka
amatā – tikko paspējām cits citu
iepazīt un iestrādāties, jau “jā
rotē”prom. Divi gadi tomēr ir
pārlieku īss laiks. Savukārt DKP
ir divas viena gada “rotējošās”
vietas, kuŗās tiek balsojot ievē
lēti diasporas organizāciju pār
stāvji. Tikko gadu nostrādāja
Valda Liepiņa no Luksembur
gas, pareizāk sakot, iestrādājās,
vadot preses grupu, un nu viņas
vietā ievēlēts cits pārstāvis...
Valdas potenciāls un nule ap
gūtā pieredze palika neizman
tota. Bet – vai, kā noderētu!
Diemžēl šāda rotācija iestrādāta
Nolikumā. Bet varbūt jārosina to
mainīt? Ir iestrādāšanās, pieslīpē
šanās process, un pieredze pateiks
priekšā, ko der mainīt un uzlabot.
Galvenais, lai būtu laba, uzticības
pilna un radoša gaisotne.
Kādus konkrētus vēlējumus iz
teiksiet savai pēctecei – diplomā
tei Elitai Gavelei (viņa iepriekš
bija Latvijas vēstniece Izraēlā)?
Jaunā vēstniece vairāk varēs
strādāt diasporas polītikas prak
tiskās īstenošanas laukā, jo sistē
ma jau ir radīta. Ir jāuzlabo ko
mūnikācija ar diasporu un tās
organizācijām, īpaši ar jauno pa
audzi. Un vēl ‒ nopietni jāstrādā,
lai nauda, kas paredzēta diasporai, arī nonāktu pie diasporas un
tiktu izmantota lietderīgi, saskaņā
ar stingriem kritērijiem, ievērojot
ilgtermiņa ieguldījuma principu.
Nevis novusa galdu pirkšanai...
Dzirdu jūsu ironiju, bet – ja nu
rezultātā tiek sarīkots pasaules
latviešu novusa turnīrs? Novuss
taču ir ļoti populāra spēle latviešu
sabiedrībā.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Atvadu vizītē PBLA pārstāvniecībā Rīgā. No kreisās: pārstāvniecības vadītājs Jānis Andersons,
Aivars Groza, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, PBLA izpilddirektors Raits Eglītis
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Latviešu ārstu un zobārstu
apvienības (LĀZA) valdes
viedokli apkopoja
KAMENA
KAIDAKA
gaŗāku laiku ir aizmigrējuši un
smēlušies zināšanas vai iegu
Rudens. Īstais migrācijas vuši diplomus kādā no tālām
laiks, ja runājam par putniem. zemēm, daudzi arī ASV, jo tās
Par cilvēku migrāciju varam universitātes vienmēr un visur
runāt visu gadu, bet par mig ir bijušas reitingu augšgalos.
rāciju medicīnas darbinieku Vai remigrēs tie jaunieši, kas
vidē šogad runas kļuvušas šogad un nākamgad dosies
skaļākas, jo ir konkrēti ārsti, pasaulē? Kas paliks Latvijā?
konkrēti vārdi un uzvārdi. No Kas tad būs tie 1,5 miljoni, par
abstraktas, teorētiskas spriede kuŗiem runā EUROSTAT sa
lēšanas par iespējām atgriezties vās prognozēs 2050. gadam?
Latvijas medicīnā varam pāriet Atbilde nav iepriecinoša, ja pa
pie konkrētas pieredzes stāsta. skatās Latvijas demografisko
LĀZA prezidenta, endokrino karti. Tātad remigrācijas tempi
loga prof. Uģa Gruntmaņa ir daudz par lēnu, bet signāli,
dzīves un darba vieta varēja būt lai tā notiktu ātrāk, ir daudz
Latvija, bet būs ASV.
par vāju vai arī drīzāk negātīvi,
Kādi jautājumi? Kādi secinā kā tas ir mūsu minētajā gadī
jumi? Un vai vispār jautājumi jumā ar ārstu Uģi Gruntmani.
tiek uzdoti? Un meklētas atbildes? Neskatoties uz Covid visu
piesedzošo ēnu, tomēr paliek
sensenais jautājums par kadru
polītiku medicīnā, par chro
Tā bijusi vajadzīga pagātnē.
nisku cilvēkresursu trūkumu,
par nesamērīgu atalgojumu no Latvijas Universitātes veido
zarē strādājošajiem, par izglī šanās laikā, nodibinoties Lat
tības problēmām, par kvalifi vijas valstij 1918. gadā, gan
kācijas atzīšanas problēmām, pēcāk – trimdā – Baltijas Uni
par ētiku, par neētiku saskar versitātei Vācijā. Abos gadīju
smē, par direktīvām un direk mos bija vitāli nepieciešami
tīvu vadības stilu, beigu beigās izglītoti mācībspēki, kas aiz
pildītu vakuumu, gan vienā,
– par loģiku vai tās trūkumu.
Latviešu ārstu un zobārstu gan otrā gadījumā, jo uz vietas
apvienība (LĀZA) jau sen, vai augstākā izglītība bija tikai
rāk nekā 70 gadus, kā sabied veidošanās stadijā.
Vai pašreiz remigrācija ir
riska organizācija, bet ne po
lītiska partija, cenšas risināt tos vajadzīga, laikam atkarīgs no
jautājumus, kas aktuāli tās tā, kam uzdod šo jautājumu.
biedriem – pasaulē strādā
jo Pēc dažādu lemšanas veidu un
šajiem veselības nozares pro līmeņu pretdarbības, ar ko
fesionāļiem. Un līdz ar Latvijas saskārās Uģis Gruntmanis,
neatkarības atgūšanu saikne atklāti sevi piedāvājot darba
starp kollēģām šeit un tur ir tirgū, var secināt, ka “ne”.
izveidojusies gana cieša. Bet Faktiski īsta vakuuma nav. Ja
paliek atklāts jautājums – vai arī kāda vakance parādās, tā
Latvijā vajag tos, kas no tās aizpildās ar pašreizējai izstrā
izbraukuši, mācījušies, strādā dātai sistēmai daudzmaz atbil
juši citviet pasaulē un gribētu stīgu personu.
Tomēr domājam, ka remig
atgriezties, lai ne tikai ārstētu
pacientus, bet arī lai iesaistītos rācija ir vajadzīga. Joprojām ir
veselības aprūpes un medicī ārzemēs izglītotu un rietumniskās izglītības sistēmas uzla nieciski domājošu, neaptrai
bošanā ar savām zināšanām un pītas reputācijas darbinieku
trūkums. Ja uzceļ augstu sienu,
pieredzi. Vai vajag?
Pateikt, ko par remigrāciju kuŗai netiek pāri, tas var kaitēt
domā LĀZA valde – tāds ir šī ilgtermiņa pozitīvai attīstībai.
Ikviens no ārstiem, kuŗš at
raksta tapšanas mērķis.
griezies pēc īsāka vai gaŗāka
profesionālās pilnveides laika,
jums pateiks, ka atgriežoties ir
bijis gatavs gāzt kalnus, bijis
spārnots jaunām idejām un
Laikam “remigrācija” ir jauns apņēmību darīt pasauli labāku.
termins. Taču tas varbūt pat ir Un daudziem tas arī ir izdevies.
atbilstošāks vārds nekā “reemig Ir piemēri, kad remigrējušais
rācija”, jo pārcelšanos uz citu kollēga paveic to, ko citādi
ES valsti varētu saukt par nebūtu paveikuši. Arī pozitīvais
vienkāršu migrāciju un atgrie mēdz pielipt. Uz to arī ceram,
šanos tad – kā remigrāciju. ka remigrācija nesīs pozitīvas
Līdzīgi kā cariskās Krievijas vēsmas, jaunas idejas, jaunu,
laikā ar studēšanu Tērbatā, kritisku un reizē konstruktīvu
Pēterburgā un Maskavā, arī skatu uz mācību un darba vidi.
pašreiz daudzi Latvijas censoņi
papildina zināšanas Eiropas
Savienībā (ES). Mēs zinām, ka
daļa atgriežas. Tā vien šķiet, –
jo īsākas studijas, jo lielāka
Atkal atskatoties vēsturē, –
varbūtība atgriezties. Zināšanu
papildināšana, migrācija, remig latviešu censoņiem bija liku
rācija un tāpat arī citu tautību mos iestrādāti šķēršļi iespiesES ārstu migrēšana uz Latviju ties vācu dominētajā vidē Rīgā
ir normāls process, gandrīz kā 18. un 19. gadsimtā. Toreiz bija
putnu migrācija – to nevar skaidri formulēti noteikumi,
apturēt. Gandrīz visi tie, kas kāpēc tas nav iespējams vai
šobrīd sēd Latvijas varas aug gandrīz neiespējams.
Pašreiz ir līdzīgi. Tāpat arī –
stākajos ešelonos, īsāku vai

Prologs
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Migrācija
vēlme saglabāt status quo. Šis
pašreizējais status ir ne tikai
ērts, bet arī pasargā no ne
caurspīdīgumu un reizēm ap
šaubāmā godīguma izgaismo
šanas. Papildu grūtības rada
iesūkusies postpadomju illūzija
par autoritārismu kā problēmu
risināšanas līdzekli.
Ja šķēršļu joslas barjeras va
ram nosaukt vārdos, tad aug
stākā ir attieksmes un attiecību
kultūra, nākamā būs juridiskā
barjera, tad finanču barjera un
sociālās neaizsargātības barjera, kuŗu kā nopietnu iemeslu
neatgriezties aptaujās min visi.

Vai remigrācija
vajadzīga?

Vai remigrācija
notiek?

Vai ir šķēršļi
remigrācijai?
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Vai un kā
remigrācijas
šķēršļus var
novērst?

Laikam jau jāpielieto pedagogiem un labām ģimenēm
sen zināma patiesība – audzina
ne vārdi, bet labs piemērs.
Tāpēc LĀZA turpinās piedāvāt
savu kvalifikāciju un atbalstu,
mūsu kollēgas ir gatavi dalīties
ar savām zināšanām. Studenti,
rezidenti un jaunie ārsti no
vērtē sniegto atbalstu – iespējas
praksē redzēt rietumnieciskas
pieejas priekšrocības un, kopā
darbojoties, apgūt praktiskās
iemaņas, gan arī kalpojot kā
iedrošinājums un padoma
sniedzējs. Šim laikam jaunās
problēmas ar pārvietošanos
starp valstīm savā veidā ir
nojaukušas valstu robežas, un
kollēgu saziņa interneta vidē
nu iztiek bez visuregulējošā
starpnieka. Noteikti būtu jāat
balsta jauno ārstu un jauno
speciālistu asociācijas, cerot, ka
tās nepiemeklēs pašlabuma un
varas centralizācijas kāre. Var
iedot makšķeri, bet nevar cita
vietā izvilkt zivi. Tām nepie
ciešamajām pārmaiņām, ko
mēs kā organizācija saskatām,
jānotiek, kad tās atzīs arī
kollēgas Latvijā. Akadēmiskās
informācijas centrs (AIC), kas
ir tā iestāde, kuŗa veic ārvalstīs
iegūtās profesionālās kvalifikā
cijas atzīšanu reglamentētajās
profesijās, aicina piedalīties
aptaujā „par Latvijas kvali
fikāciju ietvarstruktūras atpa
zīstamību un nozīmi izglītībā
un darba tirgū”. Kāpēc te pie
minam šo aptauju, kas ir AIC
mājaslapas pirmā informācija?

Lai parādītu, cik viegli var at
stumt cilvēku, piespiest viņu
atmest visam ar roku un ne
doties tālāk. Pietiek vienkāršas
lietas nosaukt nesaprotamos
terminos. Līdzīgi ir ar remig
rāciju medicīnā – noteikumi
un prasības ir noformulēti tā,
lai kaklu var nolauzt. Katrā
ziņā ir jāapbruņojas ar pacie
tību, laiku un naudu, jo šis ir
maksas pakalpojums. Un laiks,
kādā AIC pieņems lēmumu
par kvalifikācijas, kas iegūta
ārpus ES, atzīšanu, ir 6-12
mēneši no visu dokumentu
iesniegšanas. Gadu uz kofe

nolikumā, lai kollēgām no
ASV, Kanadas, Austrālijas būtu
kvalifikācijas atzīšanas process
pielīdzināts ES, taču nedz li
kumā par reglamentētajām
profesijām, nedz Ministru ka
bineta noteikumos tas nav vēl
izmainīts. Augstākās Izglītības
centra (AIC) prasības ir tās
pašas vecās – tik vien uzla
bojumu, ka nu Covid gaismā
iespējams iesniegt dokumentus elektroniski vai pa pastu.
Bet laiks rit uz priekšu, un to
skaits, kas vēlas aizbraukt,
krietni pārsniedz to skaitu, kas
vēlas atgriezties. Aptaujas rāda,
ka vecāko kursu studenti vēlas
mācīties ārzemēs, daudzi vēlas
iziet rezidentūru ārpus Latvijas.
Nedomājam, ka visi, kas iz
brauc, lai turpinātu pēcdip
loma studijas, arī grib ārzemēs
palikt. Latvijā ir mājas, te ģi
mene, draugi un daudzi citi
faktori, kā pietrūkst ilgstoši,
dzīvojot ārzemes.
Aizbraucēju kaunināšanas
vietā būtu jākultivē profesio
nālas un personiskas attiecības
un jāseko aizbraucēju profe
sionālai attīstībai, uzturot rē
gulāru kontaktu. Aizbraucēji ir
Latvijas jaunieši, kuŗu izglītībā
jau ir tik daudz ieguldīts. Vai
nu to darīs pašvaldības, kam
kritiski trūkst ārstu un māsu,
vai lielās slimnīcas, kam va
jadzīgi attiecīgi speciālisti, vai
arī ministrija – nav svarīgi.
Svarīgi ir sagādāt un piedāvāt
pievilcīgus darba apstākļus, at
zīt ārzemēs izdotus diplomus
un paātrināt kvalifikācijas at
zīšanas procesu. Jo ilgāk ārsts
vai kvalificēta māsa strādā
ārzemes, jo grūtāk atgriezties.

ŗiem. Un tad ar neizpakotiem
atkal atpakaļ, ja cerības strādāt
atbilstoši savām spējām un
vēlmēm nepiepildās...
Bez padoma te neiztikt – ja
tiešām Latvija vēlas savus dēlus
un meitas atpakaļ, tad runājiet
labā valodā – runājiet tā, lai var
saprast, un esiet iecietīgi, ja
kāds pārprot.
Dot padomu, atbalstīt ar savu
Epiloga vietā
pieredzi, norādīt uz šķēršļiem
Ir svarīgi, lai Latvijā apzinā
– to varam, bet šķēršļus noņemt
var tikai tie, kas drīkst tos tos potenciālu, ko diasporas
kollēgas var pienest Latvijas
uzlikt.
medicīnai, zinātnei un izglītī
un aktīvi meklētu moder
Vai ir pozitīva bai
nizācijas risinājumus, piesais
šos kollēgas. Skatoties vēs
pieredze? tot
turē, Latvijas valsts tika izveiNav noliedzams, ka ir arī dota, tieši pateicoties diasporas
gadījumi, kad kollēgas atgrie latviešiem, kuŗus toreiz tā
žas Latvijas darba tirgū. Kat nesauca, bet viņu zināšanu un
ram ir savs pieredzes ceļš, bet entuziasma pienesums bija ie
nevienam tas nav bijis raits un vērojams. Varbūt Uģa Grunt
labi saprotams. Vērtīgs ir Dias maņa aizbraukšana izvērtusies
poras likums, jo ikvienam publiski ļoti emocionāla, un
ierēdnim var atgādināt – mēs visi varam tikt ievilkti
Likums nosaka, ka „jāveicina konfliktā, kas liek izvēlēties
atgriešanās”! Process ir iekus puses, tomēr ir svarīgi neļauties
tināts, tikai rit pārāk lēni. Tas tam un redzēt patieso prob
nav tikai attiecībā uz ārstiem – lēmu – to, ka Latvijas medicīnā
līdzīgas problēmas ir arī archi- pārmaiņas ir vajadzīgas un
tektiem, inženieŗiem, advokā daudzās jomās bija vajadzīgas
tiem u.c. reglamentētajām pro jau vakar, nevis rīt. Tādēļ, lai
fesijām. Ar dubultpilsonības kādi bija apstākļi viena dias
likuma pieņemšanu valsts jau porieša aizbraukšanā, ar lī
ir pateikusi, kuŗas ir ”drošās dzīgiem apstākļiem saskarsies
valstis” – ES, EEZ, ASV, Ka arī citi. Un šie apstākļi ir
nada, Austrālija, Jaunzēlande, jāmaina, ja Latvija grib nevis
tajās izdotiem speciālistu dip slīdēt pa straumi, bet uzņemties
lomiem un ievēlētiem ama atbildību par savas medicīnas
tiem jātiek ņemtiem vērā Lat likteni un uzņemt kursu uz
vijā! Kas attiecas uz mediķiem, attīstību. Var pievest zirgu pie
Latvijas ārstu biedrība (LĀB) ūdens, bet nevar to piespiest
izprot nepieciešamību nodro dzert, ja tas nevēlas, tomēr
šināt ārstu un zobārstu mo negribas sagaidīt brīdi, kad
bilitāti un biedru pilnsapulcē zirgs pats vairs nespēj pa
2020. gada 14. janvārī pieņēma dzerties.
grozījumus Izglītības komisijas
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RITA ROTKALE
Tieši tā gribu nosaukt sava
triju dienu ceļojuma aprakstu,
kaut oficiālais maršruta nosaukums bija – Aukštaitija, tātad
Ziemeļlietuva. Tūrisma aģen
tūras “Impro” pārdomāti sa
stādītais brauciena plāns, pār
baudīta ceļabiedru kompānija
un lieliskā pavadošā komanda
– gide Silvija Lipska, sakrālās
mākslas un reliģiju vēstures
zinātājs prof. Andris Priede un
topošais mūziķis Rūdolfs Sti
kuts – deva pamatotas cerības
uz brīnišķīgu piedzīvojumu,
kas pilnam īstenojās. Mūsu
ceļojums sākās 20. augusta agrā
rīta stundā no Rīgas Latviešu
biedrības nama. Īsa pietura
Vecumniekos, un ātri vien jau
sasniegta Skaistkalne, kur šo
reiz neapstājāmies, bet, pār
braukuši pāri Mēmelei, jau
atradāmies kaimiņvalstī Lie
tuvā. Pirmās apstāšanās vietas
cieši saistās ar maniem un
kollēgas Agras Straupenieces
vairāk nekā trīsdesmit gadu
seniem Eduarda Smiļģa biografijas faktu pētījumiem. To
reiz ne bez pūlēm divu eks
pedīciju gaitā mums izdevās
atrast dižā režisora vectēva
Jakūba, tēvabrāļa un brālēna
Joza kapavietas Sostas un
Sodelišķu kapos. Šaubas, vai
šodien vairs spēsim tās uziet,
izrādījās veltas. Kapavietas ta
gad ir labiekārtotas, uzlikti
pieminekļi, jā, nākuši arī klāt
jauni Smiļģa dzimtas locekļu
apbedījumi.
Bet mūsu gaitas ved tālāk. Lai
aprakstītu visu ceļā redzēto,
vajadzētu daudz plašāku apce
rējumu, tāpēc šoreiz sīkāk pa
kavēšos pie tām apskates vie
tām, kas uzrunāja īpaši. Un
tāda noteikti ir Rokišķu Sv.
Mateja Evanģēlista baznīcas
ansamblis, kas ir viens no ie
spaidīgākajiem neogotikas pie
minekļiem Lietuvā. Baznīcu
dibinājuši grāfi fon Tīzenhau
zeni, tā iesvētīta 1885. gadā.
Ansambļa projektētāju vidū
sastopami arī mums pazīstami
vārdi – Makss Pauls Berči no
Liepājas un Johans Daniels
Felsko no Rīgas. Baznīcas interjers pārsteidz ar slavenu Eiropas
meistaru darbiem. No Beļģijas
tikusi atvesta ozolkokā griezta
baznīcas iekārta – kancele,
biktskrēsli, četrpadsmit svēto
figūras, soli, durvis. Logu vit
rāžas darinātas Austrijā, zvani
atlieti Polijā. Baznīcā uzstā
dītas 24 reģistru ērģeles, bet
dievnama kriptā atrodas Tīzen
hauzenu kapenes. Visu vērtīgo
ieraudzīt un labāk izprast, kā
allaž, palīdz Andŗa Priedes
saturīgie komentāri.
Tālāk dodamies uz Gačionu
muižu, ko trīs gadsimtus pār
valdījusi Rozenu dzimta. Nu
šeit saimnieko īsts barons –
Pjotrs Rozens, enerģisks, kungs,
kuŗš atstājis Parīzi, lai apmestos
uz dzīvi šajā lauku nostūrī,
atjaunotu muižu tās kādreizējā
elegancē un laipni uzņemtu pie
sevis tūristus. Muižā valda pa
tiesi nepiespiesta gaisotne, jo
saimnieks katru apmeklētāju
uzņem kā mīļu viesi. Viņš ne
tikai atraktīvi atklāj muižas un
savas dzimtas vēsturi, bet pats
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ZILO EZERU UN ZAĻO PAKALNU ZEMĒ
apkalpo viesus pie pus
dienu
galda. Nudien, viņš iemieso
savu pārliecību, ka šeit ir jā
brauc neko nedarīt, vien baudīt
autentiskas lauku muižas gaisotni. Pēc ekskursijas un gar
dām pusdienām, pavadot mūs
tālākā ceļā, saimnieks vēl ilgi
māj atvadas mūsu busam. Šajā
dienā mums vēl jānokļūst
Stelmužē, kur atrodas viens no
vecākajiem un dižākajiem ozoliem visā Eiropā, kā arī nelielā
koka baznīcu, kas darināta bez

nīca celta tālajā 1650. gadā, tās
koka konstrukcijas un dažādās
detaļas saglabājušās, pateicoties
sava laika amatnieku zinā
ša
nām, kad cērtami būvniecībai
nepieciešamie koki. Baznīcas
apmeklējumu mums kuplina
topošā mūziķa Rūdolfa aiz
rautīgā ērģeļspēle. Un tad jau
pienācis laiks doties tālāk
naktsmāju virzienā.
Ceļš ved cauri burvīgām ezeros spoguļotām ainavām un
Zarasu pilsētiņai ar neparasto

Aukšaitijas ezeri // FOTO: Silvija Lipska

Gačionu muiža // FOTO: Juris Vīksna
vienas naglas. Bet ceļā uz šo
mērķi mūs priecē vienreizēji
skaisti dabasskati – līkumotie
ceļi vijas kalnup lejup, abās pu
sēs vērojami neskaitāmi ezeri
un ezeriņi. Tā kā vairākas ne
dēļas pieturējies sauss un sau
lains laiks, ziemāju tīrumi jau
nokopti. Liekas, tā varētu
braukt un braukt, bet esam jau
Stelmužē. Uzkalnā pirmais mūs
sagaida varenais ozols, kurš ir
vismaz 1500 gadu vecs. Leģen
da vēsta, ka 1812. gada kaŗa
laikā kāds ievainots Napoleona
armijas zaldāts esot bijis pa
slēpies ozola dobumā, par ko
liecinājis pēc daudziem gadu
desmitiem tur atrastais skelets.
Bet lai paliek leģendas, dodamies augstāk pakalnā uz Kunga
Jēzus Krusta baznīcu, kuŗas
interjers apmeklētājam atklājas
kā pārsteidzošs mākslas še
devrs, tā tapšanā roku pielikuši
arī Ventspils kokgriezēji. Baz

panorāmas tiltu. Apmešanās
mums paredzēta Ignalinā, lab
iekārtotā sporta kompleksā
tieši pie ezera. Dažs no mums
nevar atturēties no vilinājuma
nopeldēties ezera siltajos ūde
ņos, un tad jau laiks pelnītam
naktsmieram.
Otrā ceļojuma diena sākas ar
Aukštaitijas Nacionālā parka
apmeklējumu. Te apskatāmas
gan senās Ginuču ūdens
dzir
navas, gan Palūšes koka baz
nīca ar neparasto astoņstūru
zvanu torni un burvīgo uzrakstu virs ieejas durvīm – Ienāc
labs, izej labāks. Arī šajā diev
namā Rūdolfs mums sniedz
īstu, garu pacilājošu ērģeļmū
zikas koncertu. Tad dodamies
tālāk uz nākamo ceļamērķi –
leģendām apvīto Ladakalnu, no
kuŗa virsotnes paveŗas skats uz
sešiem apkārtnes ezeriem.
(Aukštaitijas Nacionālajā parkā
atrodas pavisam 216 ezeri!) Šī

ir sena pagānu kulta vieta, kur
ticis upurēts dievietei Ladai.
Bet šodien iedzīvojusies tra
dicija uznest kalnā akmentiņu
līdz ar kādu savu vēlēšanos, tā
cerot uz tās piepildīšanos. Pār
liecināmies, ka vēlēšanos nav
bijis mazums, – akmeņu krā
vumi kalna virsotnē ir pama
tīgi. Ievingrinām balsis kopīgā
dziesmā, cenšamies fotoapa
rātos iemūžināt apkārtnes ne
skartās dabas ainavas, un tad
jau laiks doties uz pusdienām.
To laikā paredzēts vērot lietu
viešu nacionālā našķa – ce
puma šakotis tapšanu. Tas iz
rādās tiešām iespaidīgs šovs,
kad aptuveni stundas laikā
atklātas uguns liesmās uz ro
tējoša iesma tiek uzaudzēts
mums domātais cepiens. Vie
nojamies to tūlīt nenotiesāt, bet
pēcāk atrast tam kādu vietu pie
dabas. Vēl šajā dienā pabijām
brīnumjaukajā Senās biško
pī
bas brīvdabas mūzejā, kur par
bitēm, to mājokļiem, medus
ieguves veidiem, šķiet, var
uzzināt visu. Bet, atklāti sakot,
man vairāk gribējās vienkārši
izstaigāt plašo, skaisti izkopto
mūzeja territoriju, un tā arī
darīju. Nelielajā Videnišķu pil
sētiņā apmeklējam Grēku no
žēlošanas kanoniķu klosteŗa Sv.
Laurencija baznīcu, kuŗā ir
veseli pieci baroka stila altāŗi.
Bet iespaidiem piesātinātās
dienas noslēgumā apmeklējām
lietuviešu neopagānisma svēt
vietu, kur mums tika demon
strēts, kā senatnē tika veidots
saules kalendārs un laikrādis,
kādas tradicijas tika piekoptas.
Kaut sniegtajā priekšlasījumā
bija saklausāma viena otra
pseidozinātniska spekulācija
un daudz kas jau vispārzināms,
tomēr bija arī kas tāds, kas
mani uzrunāja. No pagāniskās
kulta vietas labi saskatāma
milzu observātorija, kuŗas ter
ri
torijā iekārtots arī Etno
kos
moloģijas mūzejs, kur tiek pē
tītas cilvēku attiecības ar kos
misko pasauli un kā tās iz
paužas tautas dzīves tradicijās,
zinātnē, literātūrā, mākslā.
Mani vienmēr interesējis, kā
pēc tik ļoti atšķiŗas mūsu abu
tautu teātŗa māksla, galu galā,
kāpēc Eduards Smiļģis ir tik
īpašs savā pasaules redzējumā
un daiļradē. Zināmu intuitīvu
nojausmas dzirksti šodien
piedzīvotais manī uzšķīla.
Bet nu gan ir pienācis laiks
doties uz Ukmerģes pilsētiņu,
kuŗas viesnīcā varēsim atpūs
ties un noskaņoties ekskursijas
pēdējai dienai. Rīts pienāk ar
fantastisku piedzīvojumu – pa
staigu pa Anīkšču Koku vainagu taku – 300 metru gaŗu gaisa
tiltu, kas izvijas 21 metra aug
stumā, ļaujot izbaudīt neparastas sajūtas un pasakainus skatus uz tepat lejā plūstošo
Sventājas upi un seno Anīkšču
mežu. Šī unikālā būve uzcelta
tikai pirms pieciem gadiem kā
tobrīd vienīgā tāda visā Aus
trumeiropā. Visi braucēji kopā
nofotografējamies pie leģen
dām apvītā dižakmens Pun
tuka, kas atrodas turpat gaisa
takas pakājē. Tas ir otrais lie
lākais akmens milzenis Lie

tuvā. 1943. gadā tēlnieks Bro
ņus Pundzjus uz tā viena sāna
izkalis Stepona Darjus un Staša
Ģirēna bareljefu. Viņi ir Lie
tuvas nacionālie varoņi – aviā
tori, kas pirmie ar nelielo
lidaparātu Lituanica 1933. gada
15. jūlijā pārlidoja pāri Atlan
tijas okeanam. Netālajā Anīk
šču pilsētā pirmo reizi šā brau
ciena laikā tā īsti saskaramies
ar sērgas klātbūtni, – cilvēki
ielās staigā sejas maskās, arī
mums tas jādara. Atgādināšu,
ka Lietuvu šī nelaime skārusi
krietni skarbāk, gaisā pat virmo
iespējamība atkal slēgt mūsu
robežu ar kaimiņvalsti.
Bet mēs turpinām tvert ie
spaidus – apmeklējam gan Lie
tuvā augstāko divu torņu baz
nīcu, gan Antana Baranauska
klētiņu, kas ir pirmais memo
riālais mūzejs visā valstī. Vienā
no Svētā apustuļa evaņģēlista
Mateja baznīcas 79 metrus augstajiem dvīņu torņiem ierīkots
skatu laukums, uz kuŗu ved 186
pakāpieni un kuŗā daļa mūsu
braucēju, protams, arī es, uz
kāpjam. Pilsēta no turienes ir
kā uz delnas. Bet Baranauska
mūzeja dārzā mums ir patiesi
skaists dzejas brīdis, kad klau
sāmies fragmentus no dzej
nieka slavenākā darba, poēmas
„Anīkšču sils” Andŗa Priedes
lasījumā. Šo himnu dabai, ko
1858.–1959. gadu vasarās sa
rakstījis vēl tikai divdesmit
četru gadu vecais Baranausks,
latviešu valodā atdzejojis Pau
lis Kalva. Bet kopumā tas ir
visvairāk svešvalodās tulkotais
lietuviešu klasiskās literātūras
darbs. Dodoties tālāk, pabraucam gaŗām pilsētas centrā
Aruna Sakalauska veidotajam
Antana Baranauska pieminek
lim. Nu jau jūtams, ka ceļš
palēnām virzās uz māju pusi.
Vēl piebraucam pie Seimī
nišķēļu pilskalna vēsturiskā
kompleksa, kuŗu vēsturnieki
saista ar pirmā Lietuvas karaļa
Mindauga Vorutas pils vietu un
kur atkal varam priecāties par
tiešām brīnišķīgajām dabas
ainavām.
Pēdējā apstāšanās vieta
mums ir Ramūna Cižas alus
darītavā, kuŗas saimnieks ir
ceturtās paaudzes aldaris savā
dzimtā. Te ir gan neliels mūzejs,
kur varam redzēt gan senos,
gan ne tik senos alus darītāju
darba rīkus, gan izsekot šī
dzēriena tapšanas procesam,
gan nobaudīt glāzi putojošā
miestiņa. Mūsu vienprātīgs
vērtējums tomēr ir, ka pašu
alus ir garšīgāks, un neviens
mājās vešanai kādu pudelīti
nenopērk. Tādā patriotiskā no
skaņojumā esam gatavi mājup
ceļam. Robežu pārbraucam pie
Subates, vēl maza pietura, lai
turpat ceļmalas zālienā notie
sātu savu šakoti, kas izrādās
tiešām izcili garda, un tad jau
patiesībā ceļojums ir galā.
Atvadāmies cerībā, ka apstākļi
ļaus vēl kādreiz tikties līdzīgos
apstākļos līdzīgā sabiedrībā.
Mūsu kopābūšana ir bijusi kā
optimisma un cerību pote
laikā, kad īstas vakcīnas vēl
pasaulē nav.

2020. gada 12. septembris – 18. septembris

EDUARDS
SILKALNS
Sadaļā par Juzefovas muižu
(vairāk nekā 10 km no Daugav
pils), no kuŗas kungu mājas
saglabājušies tikai tās pamati,
muižu pētnieka Dr. Jāņa Zilgalvja
izstāstījumu 3. grāmatā lasām:
„Parka dienvidaustrumu daļā
esot atradies liels laukakmens,
kuŗa plakanajā virspusē iekalts
krusts. Pēc pēdējā muižas īpaš
nieka Bogdana Šahno kalpotāju
atmiņām, šis akmens saistīts ar
traģiskiem notikumiem. 1922.
ga
dā jauna kalpone un zirgu
puisis bija iemīlējušies un gata
vojās kāzām. Taču arī muižas
saimniekam kalpone nav bijusi
vien
aldzīga un viņš nav devis
atļauju laulībām. Jaunā meitene,
tērpusies līgavas tērpā, izlēkusi
pa logu. Līgavainis nav varējis
pārdzīvot savas mīļotās un parkā
pakāries. Šīs nelaimīgās mīles
tības piemiņai arī novietots liels
akmens ar krusta zīmi. 2019. gada
nogalē gan šo pieminekli atrast
vairs neizdevās.” (153. – 154. lpp.)
Mūsdienu gaumei stāsts var
būt maķenīt par melodramatisku un min jau uz papēžiem
leģendai par Turaidas Rozi,
tomēr tas lasītāja garā ļauj at

LAIKS

7

Ceļabiedrs

Jānis Zilgalvis Laiks ceļot, 3. daļa, apgāds „Laika Grāmata”, 2020. g., 480 lpp.
dzīvoties muižai, no kuŗas pāri
palicis vairs tikai parks ar zivju
dīķi, akmeņu krāvumiem un
lapeni. Taisni jābrīnās, ka šai
fotoattēlos rādītājā šķietami pa
mestajā vidē notiek, kā tekstā
teikts, rēgulāri un plaši apmeklēti
sabiedriski pasākumi!
Autors nenoliedz, ka vairākās
muižās, kā viņš raksta ievadā, iet
bojā nozīmīga mūsu kultūras
mantojuma daļa, tomēr viņš
solās Laiks ceļot 3. daļā aplūkot
vietas, „kuŗas ir atdzimušas,
sakoptas un pieejamas plašai
publikai”. Ne vienmēr stāstos par
38 muižām šis solījums tiek
pildīts. Uz iedzīvotāju skaita līdz
ar to sabiedrisko aktivitāšu sama
zināšanās fona drūmi izskan
pēdējie teikumi par Biržu muižu:
„Cauri Biržu muižas nelielajam centram vijas lauku ceļš.
Tikai retumis te redzami ļaudis,
biežāk gaŗām aiztraucas pa auto
mašīnai. Klusums, miers un tuk
šums. Un tā vien liekas, ka ru
denī vējš, plūcot lapas, apklās arī
pēdējo cilvēku atstātās pēdas.”
(80.)
Autors pukojas par lielo sa
bied
rības daļu, kas „ar vieglu

roku ir ar mieru iznīcināt vai
pārveidot visu vēsturisko, autentisko un kultūrvēsturiski vēr
tīgo”. (77.) Tomēr viņa viestā
pamatnoskaņa ir cerīga un optimistiska. Jau atsevišķu sadaļu
pirmie teikumi modina lasītājā
gaidas uz viņam nupat nupat
jaunatklājumo: „Iebraucot Bēnē
no Rīgas, starp koku lapotnēm
labajā pusē pavīd smails tornis.”
(60.) Zinātnieks brīžiem var kļūt
īsti poētisks kā visas grāmatas
latviskā teksta pēdējā teikumā.
Ja vairums Jāņa Zilgalvja aprak
stīto muižu vairumam lasītāju
būs svešas, gadās uziet arī pa labi
pazīstamai. Jasmuiža, kur ģimna
zijas un studiju laikā mitis Rainis
un kur iekārtots mūzejs viņa
piemiņai, virsrakstā un sa
tura
rādītajā bet ne citur tekstā nepaskaidrota iemesla dēļ no
saukta
par Aizkalnes muižu. Mūrmuiža
tautas apziņā daudz vairāk sais
tīta ar to, ka Latvijas brīvības
pirmajā posmā Zenta Mauriņa
tur ierīkoja Tautas augstskolu,
nekā ar tās senāko vēsturi. Dažas
vietas – kā Blankenfeldes muiža
vai Kokneses pilsdrupas – ir Lat
vijā iecienītas tūristu atrakcijas.

Prāvu grāmatas daļu aizņem
teksta tulkojumi angļu un vācu
valodā. Arī pieraksti pie attēliem
grāmatas pirmajā, pamatos lat
viskajā, posmā ir doti tulkojumi.
Domāju: tikai retais vēlēsies
grāmatu kā tādu romānu vārds
vārdā lasīt no sākuma līdz bei
gām. Kā jau izziņas literātūra, tā
pamatos domāta konsultācijai
pirms un pēc ceļojuma uz kon
krētām muižām vai, ja grāmatas
svars netraucē, tad arī ceļojuma
laikā. Aizņemoties kādreizēja, gadu
desmitos ilga trimdas lat
viešu
luterāņu mēnešraksta nosauku
mu, to var saukt par ceļabiedru.
Tomēr grāmata var noderēt kā
smalku dvēseles stīgu ietrin
k
šķinātāja arī mājās palicējiem.
Izvēloties no daudzajiem attēlos
skatāmajiem ēku logiem logu uz
kādu istabiņu, kur jums varētu
labpatikt pārnakšņot. Iedomā
jieties sevi tur ievācamies un
pirms aizmigšanas gara acīm un
ausīm iztēlojamies, kas viss ap
jums šai vietā būtu bijis redzams
un dzirdams pirms pāris gadu
simteņiem vai vēl senāk! Lai ap
jums pavirmo deutschsprechen
de dāmas gaŗās šlepēs un kungi

frakās ar ļipu. Lai viņi sāk
virpuļot kādā Vīnes valcerī! Lai
pīpes pīpējoši veči azartiski no
dodas kāršu spēlei parka rotondā
jeb lapenī. Protams, tāda pasap
ņošana būs iespējama vienīgi
tad, ja apslāpēsit iespējamus
aizspriedumus pret šo smalko
gezelšafti kā pret mūsu senču
kalpinātājiem un apspiedējiem.
Jāceļo jau nav tikai patiesībā, var
taču ceļot arī fantazijā!
Pašreizējais rakstītājs vēlētos
mijiedirbē (kāpēc ne – iedarbē?)
ar kādu gudrāku lasītāju no
skaidrot kaut ko ar vērtīgo J. Zil
galvja veikumu būtiski nepa

visam nesaistītu. Lūk, 178. lap
pusē lasām par Kokneses pils
skata zīmētāju 1829. gadā Adolfu
Merķeli, vāciskajā oriģināl
rak
stībā Merkel. Ja jau sendienās
Garlībs tika latviski saukts par
Merķeli, tad pret Adolfa uzvārda
tādu pašu rakstību nevar būt
iebildumu. Merķeļa vārdā ir pat
nosaukta dzīvīgas satiksmes iela
Rīgā. Bet kāpēc tad, lūdzu, gudro
un cienījamo lasītāj, mēs Vācijas
kancleri Angelu saucam par Mer
keli un, pretēji citu laiku Merķe
ļiem diakritisko zīmi nelietojam.

Grāmatu bezmaksas sūtījumi no Rīgas
FREE SHIPPING
Apgāds Laika grāmata piedāvā iegādāties grāmatas
par vēsturi un šodienu – lasīšanai laikā, kad jāpaliek mājās.
Katra grāmata par 20,– dolariem! Piegāde – bez maksas.
Čekus rakstiet Inesei Zaķis – 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
Māra Celle. Mežaparka meitene
uzaug Amerikā. – 208 lpp., ill.
Turpinājums grāmatai “Meža
parka meitene” – par valstsvīra
un polītiķa Jūlija Lāča un dzej
nieces Rūtas Skujiņas meitas
Māras ceļu no Mežaparka Rīgā
uz Ameriku un dzīvi laikmetu
griežos. (Grā
matu skaits iero
bežots!)
Juris Ulmanis. Uz Grenlandi
pēc pērlēm. – 150 lpp., ill.
“Bronksas puiša” no Amerikas,
Latvijā pazīstama uzņēmēja, mā
cībspēka un zemessarga piedzī
vojumi, meklējot sevi un dzīves
vērtības skarbajā Grenlandē.
Uldis Zemzaris. Nupat bija
rīts – 261 lpp., ill.
Dokumentālā proza, kuŗā cie
nījamais mākslinieks atskatās uz
aizvadīto laikmetu un tajā satiktajiem cilvēkiem, kas atstā
juši
pēdas ne vien viņa dzīvē, bet
visas
lat
viešu
sabiedrības
vēsturē. Autors pārliecina, ka
gadiem nav varas pār garīgo
možumu.
Alberts Legzdiņš. Čikāgas
Piecīšu brīnišķīgie piedzīvo
jumi. – 192 lpp., ill.
Humora un vēstījuma asprā
tības ziņā grāmata droši pielīdzi
nāma angļu rakstnieka Džeroma
K. Džeroma (1859-1927) stās
tam “Trīs vīri laivā”. Alberts
Legzdiņš to pārspēj “lietderīga
izziņas materiāla bagātībā”, izcilā
angļa vārdiem izsakoties.

Sandra Bondarevska. Pēter
soni Īrijā. – 158 lpp., ill.
Latvieši Īrijā ieradušies jau
1870. gados, nevis, kā maldīgi
tiek uzskatīts, pēc Ei
ropas Sa
vienības vārtu atvēršanās. 1876.
gadā te ieradās Kārlis Pētersons
un uztaisīja revolūciju pīpju
ražošanā… Dublinas firmas no
saukumā joprojām ir viņa, lat
vieša, vārds – Capp &Peterson.
Astrīda Jansone. Trimdas bēr
nubērni Latvijā. – 198 lpp., ill.
Šai grāmatā jūs noteikti satik
siet pazīstamu cilvēku atvases,
kas savu dzīvi nolēmuši saistīt ar
Latviju, te dzīvojot un strādājot.
Iedvesmojoši
stāsti,
kas
pārliecina braukt mājās.
Ieva Auziņa Szentivanyi. Celmus
laida mākoņos. – 176 lpp., ill.
Šī grāmata jums atklās latviešu
tautasdziesmās ietērptās gudrī
bas un arī zemtekstus. Lielisks
palīgs vecmāmiņām, māmiņām
un skolotājām.
Pēteris Bolšaitis, Agnese
Lūse, Anna Žīgure, Elīna
Kalniņa. Latvijas klusie varoņi
un sirds
apziņas ugunskurs. –
240 lpp., ill.
Stāsti par to, kā latvieši par
spīti svešām varām, glābuši
savus līdzcilvēkus, riskējot ar
savu dzīvību. Šie stāsti grauj
mītu par latviešiem – „žīdu šā
vējiem“ un, pamatojoties uz iz
glābto cilvēku stāstiem, rāda
patieso ainu.

Rita Rotkale. Agra Straupe
niece. Eduarda Smiļģa dzīves
ceļš (1886–1966). – 199 lpp., ill.
Šī grāmata jūs aizvedīs aiz. gs.
Rīgas radošo aprindu pasaulē,
kur darbojas latviešu kultūras
zvaigznes – Smiļģis, Lilija Šten
gele, Mariss Vētra, Elīna Zālīte,
Edvarts Virza u.c. Vienlaikus jūs
nokļūsiet autoru „radošajā labo
ra
torijā“ un uzzināsiet, kā no
mazas, nenozīmīgas papīra strē
melītes atrašanas top vēsturiski
precīzs stāsts. Īpaši pievilcīgs ir
grāmatas noformējums ar se
niem foto.
DIVVALODU GRĀMATA
Gundega Repše. Dzintra
Vilks. Esejas, gobelēni. Essays,
tapestries. – 96 lpp., ill.
Divas izcilas mākslinieces
savu pārdomu augļus apvienojušas
vienā krājumā – Gundega tās
ietērpusu literāri augstvērtīgās
esejās skaistā un skanīgā latviešu
valodā, tās lasāmas arī angļu
valodā. Dzintra ieaudusi pasa
kainos gobelēnos. Laba dāvana
sveštautu draugiem.
GRĀMATAS
ANGĻU VALODĀ
Vaira Paegle. The Thorns of
Freedom. – 216 lpp., ill.
Pazīstamā polītiķe, PBLA valdes priekšsēde par savu dzīvi un
darbošanos Latvijas polītikā. Vēs
turiski precīzs un emocionāls
vēstījums par atjaunotās Latvijas
pirmajiem gadiem.

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

Teksti arī angļu un
vācu valodā.

Informātīvi bagāta un ērti
lietojama grāmata –
ceļvedis par Latvijas
sakoptākajām pilīm un
muižām, parkiem un
pastorātiem, seniem
viduslaiku cietokšņiem,
barona un klasicisma
rezidencēm.

Cena 45,– USD

Čekus rakstiet Inesei Zaķis –
6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715
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Pirms 30 gadiem

KĀRLIS
STREIPS
Pirmajā gadā, kad dzīvoju
Latvijā, man labs draugs Zie
massvētkos uzdāvināja grāmatu
ar baltām lapām. 1990. gada
1. janvārī sāku rakstīt dienas
grāmatu. Pirmie teikumi: “1990.
gads ir pirmais gads 20. gadsimta pēdējā desmitgadē. Tas ir
gads, kuŗa laikā seismisko no
tikumu starpā būs fakts, ka
man būs 30. dzimšanas diena.
Tas mani netraucē (pagaidām).”
Vēl šobaltdien katru dienu ie
rakstu kaut ko, lai gan patlaban
jau ir astotā no šīm grāmatām.
Par to stāstu tāpēc, ka cita
starpā dienasgrāmata man pa
līdz atrast tematus savam tele
vīzijas raidījumam “Vēlais ar
Streipu.” Reizēm atrodu kaut
ko tādu, kas iederas vēstures
apskata sadaļā, citreiz atkal
tēmai, par kuŗu varu runāt
“prāta mechanikas” sadaļā. Tā
tas bija pagājušajā nedēļā un
konkrēti attiecībā uz 1990. gada
3. un 4. septembri. 3. septembrī
sāku maģistrantūras studijas
Merilendas universitātē, bet 4.
septembrī – pusslodzes darbu
Amerikas Latviešu apvienībā.
Gatavojoties stāstam savā rai
dījumā, vispirms izpētīju, kas
attiecīgajā dienā notika Latvijā.
Laimīgā kārtā tieši tajā dienā
Latvijas PSR Augstākajā padomē
bija otrās sesijas atklāšana.
Stenogrammā lasām, ka vis
pirms zālē ienests Latvijas ka
rogs un deputāti un citi klāt
esošie nodziedājuši valsts
himnu “Dievs, svētī Latviju!”
Intereses pēc aplūkoju stenogrammas no citām, vēlākām
dienām, un konstatēju, ka ne
kas tāds nenotika. Tātad himna
bija par godu pirmajai sesijas
plenārsēdei. Tā bija lakoniska
sesija, kuŗas laikā Augstākās
padomes priekšsēdētājs Ana

GUNĀRS
FRICSONS
Staunton, August 30 – In 2007,
the Estonian government moved
a Soviet war memorial, known
as the Bronze Soldier, from the
center of Tallinn to a cemetery
on the periphery of the city. That
sparked protests by ethnic
Russians in Estonia, a diplomatic crisis between Tallinn and
Moscow and criticism in the
West,
Now, 13 years later, Aleksandr
Nosovich, of the pro-Moscow Rubaltic portal, says calls by
some Estonians to demolish
rather than repair other Soviet
war memorials in the Estonian
capital are likely to spark another .
But his words suggest that
Moscow has far fewer hopes for
action by the ethnic Russians

2020. gada 12. septembris – 18. septembris

tolijs Gorbunovs runāja par to,
ko deputāti darījuši vasaras
pārtraukuma laikā: “Godājamie
deputāti! Pirms mēs sākam
izskatīt jautājumu par otrās
sesijas organizatoriskajām lie
tām, atļaujiet ļoti īsi jūs in
formēt par šeit paveikto parlamenta brīvdienās. Parlamenta
brīvdienās, dabiski, republikas
tautsaimnieciskā, kultūras un
polītiskā dzīve turpināja savu
gaitu. Tiekoties ar saviem vē
lētājiem, jūs acīmredzot jutāt,
ka tautsaimnieciskā situācija
republikā ir saspringta. Uz Vis
savienības fona mūsu tautsaim
niecības lejupslīdes tempi var
būt nav tik augsti, tomēr tie
sāpīgi skar mūsu iedzīvotāju, it
sevišķi maznodrošināto iedzī
votāju dzīves līmeni. Tāpēc
valdība bija spiesta turpināt
kartīšu sistēmas ieviešanu. Bet
reizē valdība enerģiski rīkojas,
lai normālizētu situāciju ar
pārtiku, ar energoresursiem, ar
tautas patēriņa precēm, šai
nolūkā nostiprinot un attīstot
lietišķus ekonomiskos sakarus
ar Krieviju un citām PSRS
republikām. Acīmredzot gan
prese, gan radio un televīzija
jūs ir informējusi, ka mūsu
valdība šajā mēnesī strādāja ļoti
intensīvi. Arī turpmāk gandrīz
katrā sēdē valdība izskatīs
situāciju graudu novākšanā,
graudu valsts iepirkuma izpildes gaitu, stāvokli labības ie
pirkšanā un lopbarības sagata
vošanā. Jūs arī zināt, ka pie
ņemts lēmums lauksaimniecī
bas darbos iesaistīt vairāk nekā
desmit tūkstošus cilvēku, tas ir,
augstskolu studentus, vidējo
speciālo mācību iestāžu un
arodskolu audzēkņus.”
Mūsdienās jautājuma par
graudu pieejamību, protams,

nav, bet jautājums par “mazno
drošināto iedzīvotāju dzīves
līmeni” ir aktuāls vēl joprojām.
Pensijas, pabalsti un algas dažās
nozarēs ir tālu zem vēlamā
līmeņa, un tas demonstrē, ka
polītiskajā pasaulē ir daudz kas,
tāds, kas nemainās.
Uz maģistrantūru minētajā
augstskolā pieteicos kamēr vēl
dzīvoju Latvijā, un liels prieks
bija tajā dienā, kad pienāca
paziņojums, ka esmu uzņemts
programmā. Doma bija pēc
atgriešanās no Latvijas Ameri
kā pabeigt maģistrantūru un
tad doktorantūru un kļūt par
žurnālistikas profesoru.
Pirmajā semestrī bija trīs
mācību kursi. Pirmais – par
televīzijas raidījumu veidošanu,
un šā kursa ietvaros katram
studentam bija jāveido vairāki
sižeti. Viens no manējiem bija
par šerifu, kuŗš bija nolēmis
ceļa malā novietot trafarētu
policijas mašīnu, kuŗā “sēdēja”
policista uniformā tērpts mane
kens. Nudien, braukšanas āt
rums attiecīgajā ceļa posmā
palēninājās. Sižetu pārņēma
telekanāls CNN, par ko bija
liels prieks. Otrs kurss bija par
mediju likumdošanu. Dienasgrāmatā lasu, ka man doma
bija galveno rakstu darbu sa
cerēt par jautājumu, vai tādiem
pašiem noteikumiem būtu jāat
tiecas kabeļtelevīziju, kā uz

televīzijas stacijām kā tādām.
Trešais kurss, savukārt, bija par
pētniecības metodēm masu
mediju jomā. Pirmo lekciju
profesors sāka ar vārdiem:
“Ceru, ka jūs visi atceraties to,
ko mācījāties par statistiku
vi
dusskolā un bakalaura pro
grammā.” Sagumu pavisam ma
ziņš, jo es nekad nebiju mācījies
par statistiku, bet arī ar to kursu

tiku galā visnotaļ labi.
Taču ar šo pirmo semestri
mana akadēmiskā karjera bija
beigusies, jo pusslodzes darbs
ALA kļuva par slodzes darbu
brīdī, kad Latvijā un Lietuvā
sākās Padomju savienības mir
šanas konvulsijas. Brīdī, kad
padomju spēki tankos uzbruka
protestētājiem pie Viļņas tele
vīzijas torņa, skatījos televīziju
un raudādams zvanīju savai
mammai: “Viņi tur brauc pāri
cilvēkiem ar tankiem!” ALAs
birojā uzsākām diennakts de
žūras. Mūsu rīcībā bija mūs
dienās par aizvēsturi uzskatāms
teleksa aparāts, kā arī operatores ASV telekomunikāciju
sistēmā, kuŗas sarunas ar Lat
viju varēja nodrošināt nekavē
joties un nevis trīs dienu laikā,
kā tas parasti bija attiecībā uz
allaž noslēpumaino un aizdo
mīgo PSRS. Tas bija jauki, jo
pirmajā gadā Latvijā mums
arīdzan bija šādas operatores.
Uzturējām ciešus sakarus ar
Latvijas Tautas fronti barikāžu
laikā, lai gan patiesībā no tālās
Vašingtonas īpaši nevarējām
nākt talkā. Viens, ko par de
žūrām atceros ļoti labi, ir tas, ka
vienā vakarā ēkā, kuŗā atradās
ALA birojs, kā arī Vašingtonas
latviešu luterāņu draudze, notika saviesīgs pasākums. Sēdēju
viens birojā un klausījos, kā
skan mūzika un cilvēki prie
cājas. Prom no biroja nevarēju
iet – ja nu kāds no Latvijas
zvana vai atsūta teleksu?! Pāris
reizes viesību dalībnieki pabāza
degunu un pajautāja, vai man
atnest kokteili. Teicu nē. Alko
holu lietot tādā situācijā nudien
negribēju.
1991. gada sākumā vēl do
māju, vai atgriezties universi
tātē, taču drīz vien kļuva

skaidrs, ka tas nebūs reāli.
Nolēmu turpināt darbu līdz
vasarai. Cita starpā minētā
gada aprīlī biju Amerikas Lat
viešu apvienības ikgada kon
gresā Ņujorkā. Mans uzdevums
bija rakstīt kongresa stenogrammu, jo es allaž esmu pratis
ar rakstāmmašīnu vai datora
klaviatūru rīkoties ļoti ātri.
Kādreizējā Latvijas vēstniece,
ārlietu ministre un Saeimas
deputāte Sandra Kalniete savā
grāmatā “Es lauzu, tu lauzi, mēs
lauzām, viņi lūza” par 1990.
gada Augstākās padomes vēlē
šanām rakstīja: “Kampaņas at
bildīgākajā posmā tajā tika
iesaistīt arī citi. Atceros, ar
kādu neticamu ātrumu, nemaz
neskatoties uz klaviatūru, tek
stus datorā ievadīja Kārlis
Streips.” Taču stenogrammu kon
gresa otrajā dienā nācās rakstīt
kādam citam, jo tajā rītā mani
uzrunāja Pasaules brīvo lat
viešu apvienības vadītājs Gu
nārs Meierovics un lūdza pa
nākt malā. No Rīgas pienākusi
ziņa, ka mirusi mana mamma...
Mēs ar māsu atbraucām uz
Latviju viņu apglabāt, bet pēc
tam atgriezos darbā ALA, jo
projām ar domu par atgriešanos
augstskolā. 1991. gada augusta
beigās atkal ierados Latvijā ar
mērķi atrast biroja telpas PBLA
vajadzībām. Tajā laikā aizgāju
pie ārlietu ministra Jāņa Jur
kāna ar jautājumu, vai rudenī
es varētu pusslodzi strādāt Lat
vijas vēstniecībā Vašingtonā. Īsi
sakot, Jurkāna kungs un citi
mani pārliecināja kļūt par
Ārlietu ministrijas biroja vadī
tāju, un Latvijā esmu dzīvojis
visu laiku kopš tam. Prieks, ka
dienasgrāmata man palīdz
atcerēties aizgājušos laikus.

Demolishing Soviet War Memorials in
Estonia will Create Problems for Tallinn,
Moscow Propagandist Says
remaining in Estonia, the overwhelming majority of whom are
far more integrated into their
country of residence than they
were then, and instead is focusing on creating a political crisis
between parties in the Estonian
coalition government.
Estonian interior minister
Mart Helme has suggested that
the complex at Maarjamäe on
the coastline be torn down
because it is in decaying condition and remains for many an
unwelcome symbol of the Soviet
occupation of Estonia. Because
it is an enormous concrete edifice, there is no chance it could
be moved in the way the Bronze
Soldier statue was.
Nosovich says such calls are
especially offensive because they

come at a time when Estonia has
erected a memorial to the forest
brothers who resisted Soviet
power and even inexplicable
because the Estonian authorities
have just allowed the Russian
government to erect a memorial
to Soviet soldiers in Tartu.
The Russian commentator
suggests that what may be going
on is a political struggle within
the Estonian coalition between
Helme’s Conservative Peoples
Party (EKRE) and the Center
Party. The latter controls the city
government, is opposed to
demolishing the statues, but is
part of Estonia’s coalition government.
That remark underscores how
much the situation has changed
since 2007 and also points to the

way in which Moscow and its
local allies may nonetheless try
to use any moves against Sovietera statues in Estonia to create
problems within Estonia and
between Estonia and its NATO
allies.
On the one hand, since 2007,
the percentages of ethnic
Russians and non-citizens in
Estonia have declined, with ever
more ethnic Russians shifting
their identities and even acquiring Estonian citizenship. In fact,
now, more than in 2007, far
fewer Russians there would be
ready to march for Moscow and
far more would be offended by
being asked to do so.
But on the other hand, Russia
still can play political games in
Estonia, less by using any

remaining mass support for its
policies but rather by exploiting
differences among the country’s
political parties on how to deal
with the survivals of the Soviet
past and can be expected to continue to do so as long as those
divisions remain significant.
Consequently, while Moscow
might like to see a repetition of
2007, it likely can’t achieve that
even if Estonia does go ahead
with demolishing a statue whose
obelisk has long been dismissed
by Estonian wits as “the dream
of the impotent.” But it can create problems for Tallinn. What
matters is that both Estonians
and others understand what is
going on.

2020. gada 12. septembris – 18. septembris
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***
Satversmes tiesas priekšsēde
Ziemele apstiprināta par
EST tiesnesi
Satversmes tiesas (ST) priekš
sēde Ineta Ziemele ir apstiprināta
vakantajā Eiropas Savienības tiesas (EST) tiesneša amatā, lasāms
Eiropas Padomes mājaslapā. Zie
mele jauno amatu ieņem no 7.
septembra un viņas pilnvaras ilgs
līdz 2024. gada 6.oktobrim.

ST preses pārstāve Ketija
Strazda aģentūrai LETA norādīja,
ka Ziemele atrodas tiesas sēdē,
tādēļ nekādus komentārus ne
sniegs. Taču visi jautājumi tiks
atbildēti attālinātajā preses kon
ferencē, kas bija 4. septembrī.
Preses konferencē piedalījās Ine
ta Ziemele un Satversmes tiesas
priekšsēdes vietniece Sanita Osi
pova. Ar jauno amatu Ziemeli
apsveicis Valsts prezidents Egils
Levits. Viņš mikroblogošanas
vietnē Twitter novēl Ziemelei sek
mes, izturību un profesionālus
sasniegumus. Saeimai tagad nāk
sies lemt par jauna ST tiesneša
iecelšanu, bet ST sastāvam iekšēji
būs jāvēl jauns priekšsēdis. Sat
versmes tiesas likumā skaidrots,
ka ST tiesnešus apstiprina Saei
ma. Trīs ST tiesnešus apstiprina
pēc ne mazāk kā desmit Saeimas
deputātu priekšlikuma, divus –
pēc Ministru kabineta priekšli
kuma un vēl divus – pēc Augstā
kās tiesas plēnuma priekšlikuma.
Augstākās tiesas plēnums izrau
gās Satversmes tiesas tiesneša
amata kandidātus no Latvijas
Republikas tiesnešu vidus. Zie
mele tika apstiprināta pēc desmit
Saeimas deputātu priekšlikuma.
Tieslietu ministra Jāņa Bor
dāna (JKP) skatījumā, Ziemele ir
cienījami veikusi savu darbu, ST
atstājot labā stāvoklī un ievedot
to starptautiskā atpazīstamības
lī
menī. Ministrs akcentēja, ka
polītiķu uzdevums ir “tuvākajā
laikā, bet nesteidzoties” izvēlēties
jaunu ST tiesnesi. Jaunā konser
vātīvā partija vēl neesot apsvērusi
iespējamo kandidātu loku. “Mēs
izvirzīsim vairākus kritērijus
kandidātam – viņam jābūt pro
fesionālim, kas var darboties gan
Latvijā, gan starptautiski. Kandi
dāts noteikti nedrīkstēs būt at
karīgs vai saistīts ar kādiem polī
tiskajiem spēkiem, kas agrāk nav
izcēlušies ar labu reputāciju ko
rupcijas jautājumos,” teica Bor
dāns, piebilstot, ka kandidātam
būs arī jāapliecina sava valstiskā
stāja.
***
Valdis Dombrovskis – jaunais
ES tirdzniecības komisārs?
Pastāv iespēja, ka Valdim Dom
brovskim (Jaunā Vienotība) turp
māk Eiropas Komisijā (EK) va
rētu tikt uzticēts tirdzniecības

komisāra portfelis. Pēc Fila Ho
gana atkāpšanās no šī amata Bri
selē nerimst diskusijas par to,
kuŗš būs nākamais tirdzniecības
komisārs. Pašlaik Dombrovskis
šos pienākumus pilda uz laiku.
Īrijas valdība ir nominējusi di
vus kandidātus uz komisāra krē
slu. Tā ir Eiropas Parlamenta (EP)
priekšsēža vietniece Mairīda
Makginesa un bijušais Eiropas
Investīciju bankas (EIB) viceprezidents Endrū Makdauels. Mak
ginesa starp abiem kandidātiem
tiek uzskatīta par spēcīgāko.
Viņa strādā EP jau kopš 2004.
gada un līdz ar to ir Īrijas visilgāk
amatā esošā eiroparlamentāriete.
Makginesa labi pārzina Eiropas
Savienības (ES) iestāžu darbības
ikdienu un ir vērā ņemama spē
lētāja savā polītiskajā grupā –
Eiropas Tautas partijā (ETP).
Iepriekš Makginesa arī kandidēja
uz EP priekšsēdes krēslu.
***
2021. gadā paaugstinās
mediķu un skolotāju algas
Mērķis ir 2021. gada valsts bu
džetā paredzēt tik lielu papildu
financējumu, lai pedagogu, augst
skolu mācībspēku, kā arī mediķu
algu celtu iepriekš solītajā apmē
rā. Par to pēc sadarbības pado
mes sēdes 7. septembrī paziņoja
Ministru prezidents Krišjānis
Kariņš (Jaunā Vienotība).

“Nevirzīšu budžetu, kur nebūs
paredzēts pilns financējums me
diķu algu celšanai,” piebilda Ka
riņš. Premjers atzina, ka, viņa
prāt, koalicija “par lauvas tiesu”
jautājumu saistībā ar 2021. gada
budžetu ir vienojusies, bet vēl ir
detaļas, par kuŗām jāpanāk vien
prātība.
***
Uzruna ANO Drošības
padomes sanāksmē

Ārlietu ministrijas parlamen
tārā sekretāre Zanda KalniņaLukaševica piedalījās Apvienoto
Nāciju Organizācijas (ANO)
Drošības padomes neformālajā

(tā dēvētajā Arria formāta) video
sanāksmē par cilvēktiesību situā
ciju Baltkrievijā. Uzrunājot sa
nāksmes dalībniekus, Z. KalniņaLukaševica aicināja ANO Cilvēk
tiesību padomi sasaukt ārkārtas
sesiju par cilvēktiesību pārkāpu
miem Baltkrievijā, kā arī pauda
atbalstu ANO koordinātores dar
bam Baltkrievijā. Latvijas pārstā
ve atbalstīja priekšlikumu EDSO
prezidējošo valstu amatpersonu
vizītei Baltkrievijā un aicināja
EDSO pārstāvi mediju brīvības
jautājumos nekavējoties reaģēt
uz plašsaziņas līdzekļu brīvības
pārkāpumiem Baltkrievijā.
***
Grāmatas “PSRS okupācijas
armijas noziegumi Latvijā.
1940.–1991. gads” atvēršana
31. augustā Latvijas Kaŗa mū
zejā aizsardzības ministrs Artis
Pabriks piedalījās vēsturnieka
Jāņa Riekstiņa grāmatas “PSRS
okupācijas armijas noziegumi
Latvijā. 1940.–1991. gads” atvēr
ša
nā, kas notika, atzīmējot 26.
gadadienu kopš Krievijas kaŗa
spēka izvešanas no Latvijas.

Dokumentu krājums “PSRS
okupācijas armijas noziegumi
Latvijā. 1940.–1991. gads” tapis
pēc Latvijas okupācijas izpētes
biedrības iniciātīvas, un tas vēsta
par PSRS okupācijas armijas ka
ŗavīru un viņu komandieru iz
darītajiem noziegumiem pret
Latvijas iedzīvotājiem, viņu per
sonīgo un valsts mantu. Grāmata
atklāj, kā PSRS slepeni gatavoja
iebrukumu Baltijas valstīs un ar
kādu klaju patvaļu okupācijas
armija izturējās pret Latviju un
tās tautu. Šis slepeno dokumentu
krājums apgāž joprojām uztu
rēto mītu par “laimīgo dzīvi
padomju Latvijā” un “padomju
armiju kā atbrīvotāju”. Grāmatā
“PSRS okupācijas armijas nozie
gumi Latvijā. 1940.–1991. gads”
pārsvarā izmantoti Latvijas Valsts
archīva dokumenti, un tā galve
nokārt ietver Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas Tautas
komisāru padomes (Ministru
padomes), Latvijas Komūnistis
kās partijas Centrālās komitejas
un Augstākās padomes fondu
materiālus. Kopumā grāmatā
chronoloģiskā secībā atspoguļoti
72 dokumenti, kuŗi spilgti atklāj
PSRS militārpersonu noziegumus.
***

sniegtos ieteikumus Zemessar
dzes attīstības sekmēšanai, kuŗu
ieviešanu Valsts kontroles vadība
un Zemessardzes vienību ko
mandieri pārrunāja seminārā 4.
septembrī. “Vēlos izteikt patei
cību Valsts kontrolei par rūpīgi
veikto Zemessardzes darbības
analizi, kuŗas secinājumus izman
tosim, lai pilnveidotu Zemessar
dzes kaujas spējas. Neplānotas
kaujas gatavības pārbaudes ir
efektīvs veids, kā pārliecināties
par vienību spēju īstenot valsts
aizsardzības uzdevumus, tādēļ
2019. gadā sākām veikt visos
Nacionālo bruņoto spēku veidos
un Zemessardzes brigādēs,” uz
sver aizsardzības ministrs Artis
Pabriks. 2019. gadā Aizsardzības
ministrija uzsāka aktīvu darbu
pie vienību sagatavotības izvēr
tēšanas kārtības pilnveidošanas,
lai objektīvi izvērtētu vienību
gatavību īsā laikā reaģēt uz pēk
šņām valsts apdraudējuma situā
cijām. Viens no vienību sagatavo
tības izvērtēšanas elementiem ir
neplānotas kaujas gatavības pār
baudes, bez brīdinājuma aktīvi
zējot vienības tām paredzēto
valsts aizsardzības uzdevumu iz
pildei.
***
Militāro mācību cikls
“Namejs 2020”
No 15. augusta līdz 4. oktobrim, visā Latvijā norisinās Na
cionālo bruņoto spēku militāro
mācību cikls “Namejs 2020”, lai
pārbaudītu un pilnveidotu vie
nību gatavību izvērsties valsts
aizsardzības uzdevumu izpildei
kā patstāvīgi tā arī kollektīvās
aizsardzības sistēmas ietvaros.
Militāro mācību ciklā “Namejs
2020” vienotā scēnārijā apvienotas Nacionālo bruņoto spēku
vienību rudens lauka taktiskās
mācības, tostarp Mācību vadības
pavēlniecības mācības Wise
Adder” Nodrošinājuma pavēl
niecības mācības LOGEX/
RSOMEX, Jūras spēku mācības
Flotex, Zemessardzes brigāžu
mācības “Zobens”, Stāba bataljona mācības “Zibens”, Gaisa spēku
mācības “Gaisa dūre”, Militārās
policijas mācības “Kodols” un
Sauszemes spēku Mechanizētās
kājnieku brigādes militārās mā
cības “Sudraba bulta”.

***
Remigrējušās vidzemnieku
ģimenes atgriežas
Arvien kuplākā skaitā ģimenes
atgriežas uz dzīvi Latvijā – vis
vairāk mūsu tautieši uz pastāvīgu dzīvi Vidzemē atgriezušies no
tādām valstīm kā Lielbritanija
(198 ģimenes jeb 579 cilvēki),
Īrija (49 ģimenes, 105) un Nor
vēģija (34 ģimenes, 103), liecina
Vidzemes plānošanas reģiona
(VPR) apkopotā pēdējo divu
gadu statistika.
Šo valstu topā ierindojas arī
Vācija (25 ģimenes, 57), Nīder
lande (14 ģimenes, 26), Dānija (5
ģimenes, 18), ASV (6 ģimenes,
15 cilvēki), Beļģija (5 ģimenes, 13
) un Zviedrija (7 ģimenes, 12 ).
Līdz šim 2020. gada laikā vis
Pilnveido Zemessardzes
vairāk ģimenes atgriezās tādās
kaujas spējas
Vidzemes pilsētās kā Valmiera
Aizsardzības ministrija atzinīgi (25 ģimenes jeb 57 cilvēki), Cēsis
vērtē sadarbību ar Valsts kontro- (19 ģimenes, 51), Priekuļi (7 ģi
li, kā arī tās revīzijas ziņojumā menes, 32), Valka (8 ģimenes,

28), Gulbene (7 ģimenes, 22) un
citas. Ģimenēm, kuŗas vēl tikai
apsver iespēju atgriezties uz dzīvi
Latvijā, vislielākā interese ir par
Valmieru (79 ģimenes, 228), Cē
sīm (75 ģimenes, 183), Gulbeni
(23 ģimenes, 66 ), Alūksni (24
ģimenes, 64) un Priekuļiem (13
ģimenes, 57 cilvēki).
***
Divu gadu laikā uz Liepāju
remigrējuši 200 cilvēki
Liepājā noslēdzies projekts
“Reemigrācijas sekmēšanas pa
kalpojumi pašvaldībās”. Projekta
ietvaros notika pasākumu ko
pums, lai veicinātu ārvalstīs dzī
vojošo latviešu atgriešanos Lie
pājā. Projekts tika īstenots no
2019. gada oktobra.
Kurzemes plānošanas reģiona
apkopotā informācija liecina, ka
no 2018. gada maija līdz 2020.
gada jūlijam Liepājā atgriezušies
200 cilvēki, vēlmi atgriezties iz
teikuši 114, ar remigrācijas koor
dinātoru sazinājies 361, bet per
sonalizēts piedāvājums sagata
vots 350 cilvēkiem.
Projekta koordinātore un paš
valdības administrācijas sabied
rības pārvaldes speciāliste Brigita
Dreiže uzsvēra, ka atgriešanās no
ārvalstīm dažreiz pat ir grūtāka
nekā aizbraukšana. Cilvēki saskaras ar ļoti dažādām problēmā
un tad ir svarīgi, ka blakus ir
cilvēki, kas ir līdzīgā situācijā un
var atbalstīt un palīdzēt. Projekta
“Reemigrācijas sekmēšanas pa
kalpojumi pašvaldībās” gaitā no
tika reemigrantu sporta spēles,
konference “Nākamā pietura –
Liepāja. Darba un biznesa iespē
jas reemigrantiem”, tīklošanās
pasākumi reemigrantu kopienai
Liepājā, tikšanās ar latviešu ko
pienas pārstāvjiem ārvalstīs, pie
mēram, Lielbritanijā un Nīder
landē. (Pēc latviesi.com)
***
Piemiņas zīme bojā gājušajiem
latviešu kaŗagūstekņiem
Krievijā Orenburgas apgabala
Orskas pilsētas Tagiļskas kapsētā
augusta nogalē uzstādīta pie
miņas zīme 97 latviešu karagūs
tekņiem, kuŗi pēc Otrā pasaules
kaŗa gāja bojā vairākās Orenbur
gas apgabalā iekārtotās kaŗa
gūstekņu nometnēs, informēja
Brāļu kapu komitejas (BKK) valdes priekšsēdis Arnis Āboltiņš.

Piemiņas zīmes uzstādīšana ir
nevalsts organizācijas BKK orga
nizatoriskā darba nopelns.Pirmā
šāda veida gaiša granīta stēla ar
tajā iekaltiem bojāgājušo vār
diem tika uzstādīta 2014. gadā
Krievijas Kirovas apgabala Verh
ņekamskas rajona Rudņičnajas
ciemā 36 tur gūstā mirušo Otrā
pasaules kaŗa latviešu kaŗavīru
piemiņai.

(Turpinājums 10. lpp.)
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***
NBS karavīri izsaka pateicību
Alsungas puses iedzīvotājiem
par atbalstu mācībās. Sauszemes
spēku Mechanizētās kājnieku
brigādes Kaujas atbalsta bataljona kaŗavīri izteikuši īpašu pa
teicību tiem Alsungas iedzīvo
tājiem, kuŗi atbalstījuši novadā
notikušās snaipeŗu apmācības,
atvēlot treniņiem savus nekustamos īpašumus. Ādažu un Alsun
gas novadā notika Baltijas valstu
un sabiedroto bruņoto spēku
snaipeŗu apmācība, lai pilnveidotu sadarbību daudznacionālā
vidē. Kopīgās mācībās ar Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Kanadas,
Lielbritanijas, Slovakijas un Spā
nijas profesionālā dienesta kaŗa
vīriem savas prasmes pilnveidoja
arī Latvijas zemessargi.

Karavīri Alsungā
Sauszemes spēku Mechanizētās
kājnieku brigādes Kaujas atbalsta
bataljona kaŗavīru vārdā bru
ņotos spēkus atbalstījušajiem ie
dzīvotājiem tika pasniegtas īpa
šas piemiņas plāksnes. Šo iedzī
votāju atbalsts kaŗavīriem ļāva
sekmīgi veikt vingrinājumu iz
pildi. Kā norāda Sauszemes spē
ku Mechanizētās kājnieku bri
gādes Kaujas atbalsta bataljona
kaŗavīri, šis ir bijis vērtīgs Alsun
gas novada iedzīvotāju ieguldī
jums mūsu valsts aizsardzībā.
***
Zemessardze paaugstina
kaujas spējas
Lai Zemessardze daudz sek
mīgāk spētu nodrošināt ilgter
miņa attīstības plānos paredzētos
jauno spēju attīstības projektus,
tai aktīvi jādomā par jauno ze
messargu piesaisti, savukārt, jau
dienošie zemessargi jāmotivē ak
tīvi apmeklēt mācības, lai tādē
jādi spētu celt kopējo Zemessar
dzes attīstības līmeni.
Valsts kontrole (VK) nesen
veiktajā efektīvitātes revīzijas zi
ņojumā norāda – tieši personāla
jautājums nākotnē var būt iz
šķirošais Zemessardzes spēju at
tīstības ziņā.
***

Lielā Talka aicina Latvijas
iedzīvotājus uz Pasaules talku
Kustība “Lielā talka” aicina ik
vienu Latvijas iedzīvotāju šā gada
19. septembrī pievienoties ak
cijai”World Cleanup Day (WCD)
jeb Pasaules talkai. Šogad Pa

saules talka Latvijā tiek rīkota jau
trešo reizi. Latvijas iedzīvotāji ai
cināti iesaistīties talkas aktīvitātes – gan ar apkārtējās vides sa
kopšanas darbiem, ko gan Latvijā
ierasts darīt pavasara talkas laikā,
gan ar jau tradicionālo koku sē
šanas un stādīšanas akciju “Lai
mes koki”. Pasaules talkas galvenais mērķis ir apvienot cilvēkus
cīņā ar klimata pārmaiņām un
globālo piesārņojumu. Savukārt
Latvijā Pasaules talkas ietvaros
tiek stādīti koki. Akcija “Laimes
koki” Pasaules talkas laikā tiek
rīkota ik gadu, ar vairākiem
mērķiem. Pirmkārt, veidot bēr
nos un jauniešos atbildības sa
jūtu par dabas saglabāšanu – veidot dziļāku izpratni par dabas
procesiem, uzņemoties rūpes
par kāda konkrēta koka izau
dzēšanu. Otrkārt, stiprināt Latvi
jas kā zaļas, ilgtspējīgas un vides
jomā atbildīgas valsts starptautisko tēlu. Treškārt, veicināt ak
tīvāku sabiedrības iesaisti vides
jautājumu risināšanā vietējā un
globālā mērogā.
Lielā Talka aicina ikvienu
Latvijas iedzīvotāju 19.septembrī
nepalikt malā, lai katra akcijas
laikā iesētā sēkla vai iestādītais
koks varētu izaugt par nākotnes
dižkoku, kļūstot par Latvijas ie
guldījumu pasaules ekosistēmas
līdzsvara atjaunošanā. Lielās tal
kas mājaslapā www.talkas.lv iz
veidota interaktīvā karte, kur
ikviens talkotājs var atzīmēt un
pieteikt uzkopšanas un labiekār
tošanas talkas, kā arī atzīmēt
vietu, kur tiks iesēts vai iestādīts
koks.
***
Vecākā rīdziniece svin
neticami apaļu jubileju
Vecākā rīdziniece Jeļizaveta
Kolakucka svin 110 gadu jubileju, aģentūru LETA informēja
Rīgas domes Labklājības departaments.

Kolakucka dzimusi 1910.gada
7. septembrī Krievijā, bet 1946.
gadā pārcēlusies uz dzīvi Rīgā.
Viņa visu savu darba dzīvi bijusi
uzticīga vienai darba vietai –
zeķu fabrikai Aurora, kas dibināta 1947. gadā. Turklāt jubilāre
šeit strādājusi līdz pat 80 gadu
vecumam. Sākotnēji strādājusi
cechā, taču pēdējos gados par
veļas mazgātavas vadītāju. Šo
brīd Kolakucku aprūpē radinieki. Kā norāda departamentā,
viņas krustmeita ir ļoti pateicīga
savai krustmātei, kuŗa visu savu
dzīvi par viņu un viņas ģimeni ir
rūpējusies, palīdzējusi grūtos
brīžos, un šobrīd šīs rūpes sniedz
pretī.
***
Ziņas īsumā
• Desmit Baltkrievijas uzņē
mumi izteikuši vēlmi pārcelt
savu darbību uz Latviju, infor
mēja Latvijas Investīciju un at
tīstības aģentūras (LIAA) direktors Kaspars Rožkalns. Viņš no
rādīja, ka aptuveni nedēļas laikā

LIAA sniegusi konsultācijas vai
rāk nekā 100 Baltkrievijas uzņē
mumiem, kuŗi nopietni izvērtē
iespēju par savas darbības pār
celšanu uz Latviju.
• Pašvaldības SIA “Rīgas sa
tiksme” dalībnieku sapulcē no
lemts apstiprināt prasības celša
nu pret četriem bijušajiem uzņē
muma valdes locekļiem vismaz
1,5 miljonu eiro apmērā, infor
mēja Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Guntis Kār
kliņš.
• Topošais Rīgas mērs Mārtiņš
Staķis (Attīstībai/Par!, Progresīvie
(APP) domē vēlas veidot konsul
tātīvo padomi, kur rīdzinieku
intereses pārstāvēs dažādas ne
valsts organizācijas (NVO). To
intervijā Latvijas Radio raidījumā
Krustpunktā atzina Staķis.
• 448 skolas jeb 82% aptaujāto
izglītības iestāžu, uzsākot jauno
mācību gadu, īstenos A modeli –
mācības klātienē, paredzot drošī
bas pasākumus atbilstoši epide
mioloģiskajai situācijai. Savukārt
B modeli, kas paredz kombinēt
daļēji attālinātās mācības ar mā
cībām klātienē, ja skola nevar
nodrošināt optimālu koplietoša
nas telpu piepildījumu un sko
lēnu plūsmu koordinēšanu, ir
izvēlējušās 18% aptaujāto izglītī
bas iestāžu jeb vairāk nekā 100
Latvijas lielāko vidusskolu.
• Līdz ar jaunā mācību gada
sākumu konstatēts pirmais infi
cēšanās ar vīrusu gadījums kādas
izglītības iestādes audzēknim,
vēsta TV3. Slimību profilakses
un kontroles centrā (SPKC) ne
atklāj, par kuŗu skolu ir runa.
Saslimušajam noteiktas tuvākās
kontaktpersonas izglītības iestā
dē – kopumā tie ir trīs pegadogi
un 14 klasesbiedri, kuŗiem vi
siem ir noteikta mājas karantīna
un viņi atrodas ģimenes ārstu
uzraudzībā.
• Šī ir viena no retajām reizēm,
kad Spilves lidlaukā nosēžas pa
sažieru lidmašīna. 78 gadus vecā
Douglas DC3 lidmašīna ir īsts
mūzeja eksponāts – 1942. gada
Ziemsvētku vakarā tā izbrauca
no fabrikas kā transporta lidma
šīna, kuru pasūtīja kompanija
PANAM, bet vēlāk kalpoja ASV
armijas vajadzībām, no kuŗas to
vēlāk nopirka Somijas kompanija. Pašlaik tā no Somijas vēstu
riskās Malmi lidostas veic lidojumus, kuŗus var rezervēt tikai DC
3 asociācijas biedri.
• Virzoties uz priekšu Jaunā
Rīgas teātŗa vēsturiskās ēkas
pārbūvē, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un pilnsabiedrība
“SBSC” nākamnedēļ atsāk pāļu
iestrādi Lāčplēša ielā 25, Rīgā,
turpinot jaunā apjoma būvnie
cību pagalma zonā.
• Pie obligātas sejas masku lie
tošanas noteiktās situācijās Lat
vijā varētu atgriezties, ja saslim
stība ar Covid-19 tuvotos 20 ga
dījumiem uz 100 000 iedzīvotāju,
bet patlaban šis rādītājs ir ze
māks par pieci, intervijā TV3 rai
dījumam “900 sekundes” sacīja
veselības ministre Ilze Viņķele
(AP).
***
Dzintaru koncertzālē
Bēthovena jubilejai veltīts
festivāls
12. un 13. septembrī Dzintaru
koncertzālē norisināsies 17. starp
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
GRUZIJA. Latvijas vēst
niece Ingrīda Levrence tikās ar
Gruzijas Iekšlietu ministrijas
Ārkārtas situāciju vadības die
nesta pirmo vietnieku Levanu
Gir
siašvili, kuŗš Gruzijas val
dības vārdā izteica pateicību
Latvijai par tās sniegto palīdzību
cīņā pret vīrusu. Latvija Gruzijai
piegādāja 10 tonnas dezinfekcijas līdzekļu. Girsiašvili atzīmēja, ka Latvija ir bijusi viena no
pirmajām valstīm, kas atsaucās Gruzijas NATO dalībvalstīm izteiktajam lūgumam palīdzēt ar dezinfekcijas un citiem aizsardzības
līdzekļiem. Latvijas vēstniece atzīmēja Gruzijas valdības sekmīgo
cīņu pret vīrusa pandēmiju, kā rezultātā epidemioloģiskie rādītāji
Gruzijā ir vieni no labākajiem Eiropā.
tautiskais Kremerata Baltica fes
ti
vāls, kas šogad veltīts izcilā
skaņraža Ludviga van Bēthovena
250 gadu jubilejai. Līdzās pa
saulslavenajam vijolniekam Gi
donam Krēmeram un izcilajiem
kamerorķestŗa mūziķiem festi
vāla koncertos būs iespēja tikties
ar pianistu Georgiju Osokinu,
vijolnieku Hugo Tičati, mecoso
prānu Lusianu Mančīni un
čellisti Giedri Dirvanauskaiti.
12. septembra koncerts būs
kamermūzikas vakars ar pašu
Krēmeru pie diriģenta pults.
Viņam pievienosies Kremerata
Baltica rezidējošais mākslinieks,
pianists Georgijs Osokins, kā arī
orķestŗa čellu grupas koncertmeistare Dirvanauskaite un Kre
merata Baltica stīgu kvintets,
kuŗa sastāvā mūzicē Stella Zaķe,
Zane Kalniņa, Jevgeņija Frolova,
Marta Rācene un Pēteris Čirkšis.
Programmā skanēs Rietumei
ropas klasiķi – vācu komponista
Roberta Šūmaņa “Trešā sonāte
vijolei un klavierēm”, vācu kom
ponista Fēliksa Mendelszona
“Otrais stīgu kvintets” un van
Bēthovena “Trīskāršais koncerts
vijolei, čellam un klavierēm”.
***
Notiks ikgadējās
Eiropas mantojuma dienas
Eiropas kultūras mantojuma
dienas Latvijā šogad ir veltītas
temai “Būvkultūra” un norisinā
sies no 25. līdz 27 septembrim,
apvienojot vairāk nekā 30 objektus, kuŗus nesaista kāda tipolo
ģiska vai funkcionāla pazīme, bet
gan to tapšanas, uzturēšanas un
pilnvērtīgas dzīves īpašs novēr
tējums. Tie ir labie paraugi, kuŗu
iepazīšana palīdzēs veidot un
trenēt katra sabiedrības locekļa
izpratni par to, ko gribam redzēt
sev apkārt. Ekspertu izvēlētie
Būvkultūras paraugi sniegs ie
dvesmu, kā saglabāt un būvēt.
Lai sabiedrībai būtu iespēja
izzināt un iepazīt objektu stāstus
klātienē, laikā no 25. līdz 27. septembrim, daļa no objektiem vērs
savas durvis apmeklētājiem. Pla
šāka informācija par pasākumu
programmu objektos būs pie
ejama drīzumā. Savukārt, lai
ikviens interesents arī attālināti
varētu iepazīt objektu īpašos
Būvkultūras stāstus, aicinām se
kot līdzi publikāciju serijai Būv
kultūra sabiedrisko mediju por
tālā lsm.lv.
***
Dzeja Dziedē. Starptautiskais
dzejas festivāls
“Dzejas dienas 2020”
Latvijā jau 55. reizi norisināsies
Dzejas dienas. Rīgā tās tiks atzī

mētas ar vērienīgu starptautisku
dzejas festivālu “Dzejas dienas
2020”, kas no 4. līdz 13. septembrim. pulcēs gan pašmāju dzej
niekus un atdzejotājus, gan autorus no kaimiņvalstīm. Šī gada
festivāla sauklis – “Dzeja dziedē”.
Savukārt festivāla noslēgumā
tiks pasniegta Dzejas dienu balva
kādam no jau šobrīd zināmajiem
nominantiem.
Vērienīgu notikumu Rīgas
un Latvijas kultūras dzīvē – festi
vālu “Dzejas dienas 2020” atklās
11. septembrī mākslas centrā
Noass uz AB dambja Dzejas la
sījumi un performances, dzejai
veltītas diskusijas un pat stendapi – festivāla centrālajā prog
ram
mā Rīgā ieplānoti vairāk
nekā 30 pasākumi, ar tiem iepa
zīties un izvēlēties sev tuvākos
iespējams Dzejas dienu māja
s
lapā www.dzejasdienas.com un
Facebook lapā. Ieeja visos festi
vāla pasākumos ir bez maksas,
un gaidīts ir ikviens interesents.
Starptautisko noti festivāla pro
grammā šogad iekrāso mūsu
kaimiņi no Baltijas valstīm –
dzejnieki Aistis Žekevičius, Do
vile Kuzminskaite, Eugenijs Ali
šanka no Lietuvas un Elo Vīdin
ga, Trīna Paja un Kristians Hal
jaks no Igaunijas.
***
Koncertzālē Latvija notiks
koncerts “Latviešu komponisti
cauri laikiem”
23. septembrī koncertzālē Lat
vija gaidāms koncerts “Latviešu
komponisti cauri laikiem”, kuŗā,
skanot gan klavierēm “470i”, gan
ērģelēm, Svētku simfoniskais or
ķestris un solisti izpildīs izcilāko
latviešu mūzikas autoru skaņ
darbus, informēja koncertzāles
pārstāvji. Programmā iekļauti
darbi, ko radījuši sava laika aka
dēmiskās mūzikas spilgtākie
skaņraži – Emīls Dārziņš, Mar
ģers Zariņš, Imants Kalniņš,
Imants Zemzaris, Raimonds Ti
guls, Jēkabs Jančevskis. Latvijas
labāko mūziķu, solistu un koŗa
mākslinieku izpildījumā būs
dzir
dami šo izcilo komponistu
pazīstamākie skaņdarbi simfo
niskajam orķestrim, ērģelēm,
klavierēm, solistu balsīm un ko
rim. Izskanēs arī mazāk dzirdēti
opusi, kā arī pavisam jauni, spe
ciāli šim koncertam radītu,
instrumentāciju pirmatskaņoju
mi.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem
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Amerikā, Kanadā vai Anglijā
dzimušam un uzaugušam lat
vietim var izrādīties nesapro
tami un dīvaini. Sāksim ar vārdu
“melnais”. Kad es gāju skolā,
tumšādainos Āfrikas izcelsmes
cilvēkus dēvēja par nēģeriem.
Tas bija neitrāls, pieklājīgs vārds.
Savukārt “melnais” bija lamu
vārds, bet par tādu dīvainu konstrukciju kā “afroamerikānis”
neviens vēl nebija dzirdējis. Pa
domju skolā mums mācīja, ka
Amerikā, lai pazemotu vergu
pēctečus, viņus joprojām dēvējot
par “melnajiem”. Kāpēc “melnais” Padomju Savienībā bija
slikts vārds? Jo šajā vārdā ikdie
nā krievu valodā apsaukāja mu
sulmaņu tautu pārstāvjus no Vi
dus
āzijas, Azerbaidžānas un
Zie
meļkaukaza. Patiesībā to
dara vēl šodien. Tagad Latvijā
mēs zinām, ka Rietumu pasaulē
(un Latvija sevi pie tās pieskaita)
cilvēkus ar melnu ādas krāsu
nedrīkst saukt par “nēģeriem”.
Un tomēr vismaz mana paaudze,
izrunājot vārdu “melnais”, jopro
jām jūtas mazliet neērti.
Vēl viens piemērs – vārds “či
gāni”. Jau gadus divdesmit Lat
vijā to publiski izvairās lietot –
jāsaka un jāraksta “romi”. Bet
vārdam “čigāns” latviešu valodā
nekad nav bijusi slikta pieskaņa!
Iespējams, šeit mums ir darīšana gan ar pašu čigānu nostāju
(viņu organizācijas Latvijā aiz
stāv vārdu “romi”), gan Vācijas
(un tātad Eiropas) ietekmi. Jo
vārds Zigeuner Vācijā asociējas
ar holokostu un koncentrācijas

nometnēm. Tikmēr Latvijā
vārds “romi” daudziem jau sāk
jaukt galvu. Izaugusi paaudze,
kas uzskata ‒ čigāni jeb “romi”
nāk no Rumānijas. Kaut gan
patiesība ir tāda, ka Rumānijas
kaimiņvalstīs Ungārijā, Slova
kijā un Bulgārijā, procentuāli
rēķinot, čigānu ir pat vairāk.
Cits piemērs ‒ žīdi. Krievu
valodas ietekmes dēļ no “polītis
ki korektās” latviešu valodas jau
drīz pēc kara pazuda vārds
“žīds”, to aizstāja vārds “ebrējs”.
Jo krieviski vārdam “žīds” ir ne
gātīva, aizskaroša nozīme. Tā
sakņojas vairāk nekā simt gadus
vecā pagātnē un asociējas ar žīdu grautiņiem, tā saucamajiem
“pogromiem”, kas bija ierasta
lieta Krievijas un Ukrainas mies
tiņos. Tas būtu interesantas iz
pētes jautājums – kāpēc, piemē
ram, lietuviešu un ukraiņu valo
dās vārds “žīds” tomēr palika un
tiek lietots joprojām? Un kur
pazuda termins “Mozus ticīgie”,
ko plaši lietoja pirmskaŗa Lat
vijā? Mana pieredze gan liecina,
ka arī padomju laikos latvieši un
paši vietējie žīdi (jeb ebrēji) pret
vārdu “žīds” izturējās dabiski,
bez polītiskas pieskaņas. Žurnā
lists Mavriks Vulfsons (kuŗš pir
mais uzdrošinājās pateikt vārdu
“okupācija”) esot teicis ‒ "es esmu
viens kārtīgs latviešu žīds". 1980.
gadu vidū es, būdams jauns
Latvijas universitātes Fizikas un
matēmatikas fakultātes pasnie
dzējs, kopā ar krievvalodīgu
studentu grupu vienu mēnesi
strādāju kolchozā. Bijām izmi

tināti kādā Vidzemes mazpil
sētā. Studentu vidū bija arī kāds
ebrēju jauneklis, kuŗš bija ie
paticies kolchoza ēdnīcas saimniecei, dūšīgai latviešu sievai.
Viņa to uzrunāja “mans žīdiņš”
un vienmēr pamanījās uzlikt
puisim lielāko cūkgaļas karbo
nādes gabalu, kuŗu Mozus ticī
gais ar gardu muti notiesāja. Ne
vienam no mums, pašu “žīdiņu”
ieskaitot, tas nelikās aizskaroši.
Šodien daudz kas ir mainījies.
Nav vairs ne kolchoza, ne obli
gātā studentu darba septembrī.
Diezin, vai saimniece atļautos
tik sulīgi un reizē dabiski izteikties. Nav vairs kolchoza ēdnīcas
ar cūkas karbonādēm un kotle
tēm. Starp citu, polītkorektums
ienesis izmaiņas arī Latvijas
ēdienkartēs. Blakus cūkgaļai ob
ligāti atradīsies arī vista un pāris
veģetāri, dažviet pat vegānu virtuves ēdieni. Un arī Rīgā pie
ēstuvēm jau parādās uzraksti
“halāl”, signalizējot, ka šeit tiek
pasniegta pēc islāma ticības pra
sībām sagatavota gaļa.
Patiesībā mēs, latvieši, esam
“polītkorekta” tauta. Dzīvojot
tau
tu, reliģiju, pat civīlizāciju
krustcelēs mēs gluži instinktīvi
jūtam, ko kuŗā brīdī drīkst un
ko nedrīkst teikt. Bieži tas ticis
darīts, lai glābtu savu ādu, it īpaši
padomju un vācu okupāciju laikos. Bet vēl biežāk ‒ lai neaizvainotu līdzcilvēku. Un tikai vienu
reizi savā vēsturē mēs, manuprāt,
esam pamatīgi nošāvuši greizi.
Proti ‒ izvēloties vārdu “nepilsonis”. Gan latviešu, gan krievu

valodās tam ir izteikti negātīva
nokrāsa. Izskaidrojams slēpjas
valodu struktūrā, priedēklī “ne”,
kas izsaka noliegumu. Uz to
strādā Krievijas propaganda,
asociējot vārdu “nepilsonis” ar
vārdu “necilvēks”. Ja savulaik
mēs būtu bijuši gudrāki un
tālredzīgāki, tad vārda “nepilsonis” vietā būtu izvēlējušies, pie
mēram, terminu “pastāvīgais
iedzīvotājs”. Tiesiskā ziņā nekas
nemainītos, toties skanētu pa
visam citādi, pozitīvi un pievil
cīgi. Īpaši jau tādēļ, ka Eiropas
Savienības (tātad arī Latvijas)
pastāvīgā iedzīvotāja statusa ie
gūšana Krievijā ir visai iekāro
jama un prestiža lieta.
Un tagad viens kuriozs pie
mērs, kā vēstures kontekstā var
mainīties vārdu simboliskā jēga.
Laikā, ka bruka Padomju Savie
nība un Latvija cīnījās par neat
karību, no padomju imperijas
aizstāvjiem varēja dzirdēt pār
metumus ‒ ko jūs darāt, jūsu tēvi
un vectēvi, varonīgie sarkanie
latviešu strēlnieki, nosargāja pa
domju varu, izglāba Ļeņinu! Jūs
nododat savus senčus! Pagājuši
trīsdesmit gadi. Tagad Krievijas
imperijas idejas aizstāvji, kuŗi
nožēlo Padomju Savienības sa
brukumu, mums pārmet ‒ jūs,
latvieši, esat noziedznieku, sar
kano latviešu strēlnieku pēcteči,
jūsu vectēvi izglāba Ļeņinu, no
sargāja padomju varu un sagrāva
cara impēriju! Revolūcija tika
taisīta uz latviešu durkļiem un
žīdu smadzenēm, un mēs, krievi
esam cietēji. Tiec nu gudrs!

Sankcijas un reālpolītika
jeb Lielā spēle ar Krieviju

SALLIJA
BENFELDE
Mūsdienās, runājot par polīti
ku, bieži tiek lietoti divi jēdzieni –
“sankcijas” un “reālpolītika”. Tā
dēļ, manuprāt, ir vērts atcerēties
šo jēdzienu skaidrojumu un lie
tojumu.
Kā zināms, sankcijas ir ierobe
žojumi vai aizliegumi, ko nosaka
valstis vai starptautiskas organi
zācijas, un tās var noteikt pret
valstīm, territoriju, juridiskām vai
fiziskām personām vai arī pret
citiem konkrēti identificējamiem
veidojumiem. Sankcijas var no
teikt Apvienoto Nāciju organizā
cija (ANO), Eiropas Savienība (ES),
arī citas starptautiskas organizā
cijas – piemēram, Eiropas Dro
šības un sadarbības organizācija
(EDSO) vai valstis. Latvijai saisto
šas ir ANO, ES un Ministru kabineta noteiktās sankcijas.
Savukārt reālpolītika ir jēdziens
ar negātīvu pieskaņu, jo, no vienas
puses, tā ir praktiska un racionāla
rīcība konkrētos apstākļos, bet, no
otras puses, tā vienmēr ir saistīta ar
jautājumu par princi
piem un
deklarētajām vērtībām un to, cik
tās maksā. Citiem vārdiem sakot,
tas ir jautājums par robežu, kas šķir
atkāpšanos no deklarētajiem principiem financiālu ieguvumu dēļ
un saprātīgu rīcību. Protams, gan
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Par polītisko korektumu

JURIS
LORENCS
Šo rakstu iedvesmoja dažu la
sītāju reakcija uz manām pub
likācijām laikrakstos Latvijas
Avīze, Laiks un Brīvā Latvija,
kuŗās es pieskāros Black Lives
Matter temai. Lai saprastu, kāpēc “Melno dzīvības ir svarīgas”,
patiesībā nav jādzīvo Amerikā.
Vergu tirdzniecība un pati ver
dzība – tās ir vienas no traģis
kākajām lappusēm Eiropas un
Amerikas vēsturē, tas zināms vi
siem un visur. Grūtāk ir izprast,
kāpēc Amerikā šodien kritiku
izpelnās cilvēki, kuŗi uzdrošinās
apgalvot, ka “Visas dzīvības ir
svarīgas” (All Lives Matter). Pro
ti, ka tas neesot “polītiski korek
ti”. Patlaban notiekošais liecina par divām lietām. Pirmkārt,
polītkorektums nav atraujams
no vēstures un kultūras, no tautas piedzīvotā pagātnē un šo
dien, arī no cilvēku mentālitātes.
To zināt, saprast un izjust pilnībā
var tikai “vietējie”. Otrkārt, ne
raugoties uz to, ka jau labu laiku
dzīvojam vizuālu tēlu laikmetā,
visspilgtāk polītkorektums iz
pau
žas tieši valodā. Iespējams,
tāpēc, ka pateiktu un jo sevišķi
rakstītu vārdu, kā saka, “neizra
vēsi”. It īpaši gadījumos, ja lieta
nonāk tiesā.
Esmu nodzīvojis jau 60 gadus.
Tātad pusi sava mūža pavadījis
padomju režīmā, pusi – brīvā
Latvijā. Daudz kas piedzīvots,
tostarp arī polītkorektuma (un
ar to saistītās valodas) maiņas.
Tāpēc atļaušos uzrādīt da
žus
piemērus no Latvijas ikdie
nas
dzīves, kas dažam labam
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valstis, gan cilvēki dzīvo reālajā
laikā un vietā ar kon
krētām
vajadzībām, tādēļ droši vien var
teikt, ka polītikai vienmēr ir lielāka
vai mazāka reālpolītikas piedeva.
Turklāt nereti lēmumi, kas izskatās
saprātīgi, ilgākā laika posmā var
izrādīties postoši arī tad, ja cita
risinājuma nav bijis.
Šobrīd viens no aktuālajiem
jautājumiem ES ir par Baltkrie
viju un tajā notiekošo. ANO, ES
un arī Baltijas valstis jau ir pazi
ņojušas, ka neatzīst Baltkrievijā
notikušās prezidenta vēlēšanas,
ka to rezultāti ir viltoti, ka vaja
dzīgas jaunas, atklātas un demo
kratiskas vēlēšanas, jāpārtrauc iz
rēķināšanās ar miermīlīgajiem
protestētājiem. Tāpat arī ES ir pa
ziņojusi par sankciju ieviešanu –
proti, zināmam skaitam Baltkrie
vijas amatpersonu, kuŗas ir atbil
dīgas par vēlēšanu rezultātu vilto
šanu un vardarbību pret iedzīvo
tājiem, tiks noteikts iebraukšanas
aizliegums. Baltijas valstīs, to skai
tā arī Latvijā, jau ir pieņemts “per
sona non grata” saraksts 30 amat
personām. Par ekonomiskajām
sankcijām šobrīd netiek lemts, jo
tās vissmagāk skars tieši iedzī
votājus. Tajā pašā laikā ir skaidrs,
ka Baltkrievijas diktators Alek

sandrs Lukašenko nerunā un ne
grasās runāt ne ar vienu no ES
valstīm un konsultējas tikai un
vienīgi ar Krieviju. Tādēļ ES ir
jārunā ar Krieviju un jāmēģina
panākt, lai Baltkrievijā beigtos
protestētāju vajāšana un izrēķi
nāšanās ar tiem. Tas savukārt no
zīmē neizbēgamu “tirgošanos” ar
Krieviju, kuŗa ir ieinteresēta “pie
vākt” Baltkrieviju, kuŗas formālā
neatkarība jau tagad ir vairāk vai
mazāk nosacīta, jo tās ekonomika
jau sen ir atkarīga no Putina
labvēlības.
Tātad jautājums ir, ko varētu
gribēt Krievija? ES ir ieviesusi
virkni sankciju pret Krieviju sais
tībā Krimas aneksiju un kaŗa
darbību Ukrainas austrumos.
Nupat Vācijas kanclere Angela
Merkele paziņojusi, ka neizslēgs
iespējamību, ka Krievijas opozī
cijas līdeŗa Alekseja Navaļnija
saindēšanas lieta var atstāt ietekmi uz Krievijas un Vācijas gāzes
vada “Nord Stream 2” projektu.
Kā zināms, 44 gadus vecais Na
vaļnijs 20. augustā ar saindēšanās
pazīmēm nesamaņā tika nogā
dāts Omskas slimnīcā, bet divas
dienas vēlāk tika pārvests uz
Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņē
musies Berlīnes Universitātes klī

nika “Charite”. Vācijas valdība
2. septembrī paziņoja, ka iegūti
neapgāžami pierādījumi, ka Na
vaļnijs ir saindēts ar nervus pa
ralizējošu kaujas vielu, kas pieder
“Novičok” grupai.
Grūti spriest, vai Merkeles pazi
ņojums bija tikai kā brīdinājums,
vai arī tas it nopietns nodoms.
Vācija jau sen un stabili sadarbojas ar Krieviju enerģētikas jautā
jumos, daudzas vācu firmas ir ļoti
ieinteresētas šādā sadarbībā, un
var visai droši apgalvot, ka tās
interesē peļņa, bet Navaļnija in
dēšana un Putina ietekmēšana
Baltkrievijas jautājumā nav to
interešu lokā. Turklāt Vācija nav
vienīgā valsts, kuŗa ir ieinteresēta
sadarboties ar Krieviju. Zviedrijas
premjers Stēfans Lēvens ir paziņojis, ka visi lēmumi saistībā ar
gāzesvadu no Krievijas “Nord
Stream 2” ir pieņemti jau sen un ir
svarīgi ievērot starptautiskos lī
gumus un tiesību normas, tādēļ
neatbalsta šī gāzes vada celtniecī
bas bloķēšanu. Jāpiebilst, ka šī
projekta izmaksas ir 9,5 miljardi
eiro, to financē Krievijas kompā
nija “Gazprom”, un tajā piedalās
piecas Eiropas kompānijas, arī
Zviedrijas. Par “Nord Stream 2”
projekta bloķēšanu pagājušajā

gadā paziņoja ASV, tādēļ Krie
vijai tas ir svarīgs jautājums, tāpat
kā vairākām ES valstīm. Savukārt
tas nozīmē, ka sarunās ar Krieviju
gan par aizliegtās nervu paralizē
jošās vielas izmantošanu, gan par
nostāju Baltkrievijas jautājumā
dominējošās būs abu pušu ekono
miskās intereses, un galvenā acīm
redzot būs Vācija un Krievija. Vēl
var piebilst, ka Baltijas valstu no
stāja ir noteiktāka un tādēļ Latvijai
un Lietuvai diktators Lukašenko
saistībā ar “persona non grata” sa
rakstu jau ir piedraudējis ar sank
cijām tranzīta jomā, kas var tikt
īstenotas, ja kravas izdosies no
virzīt caur Krievijas ostām.
Jebkuŗā gadījumā Baltijas valstis ir gatavas zaudējumiem princi
piāli svarīgu jautājumu dēļ. Vai
Eiropa spēs pretoties izdevīguma
vilinājumam, rādīs laiks.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Mums ir jāpalīdz gaismai

Rakstniece un publiciste Marina Kosteņecka par dzīvi un bumbu ar laika degli
intervijā Sallijai Benfeldei
Pagājušā gadsimta septiņdes
mitajos astoņdesmitajos gados
rīdziniece Marina Kosteņecka
kļuva pazīstama ar rakstiem pre
sē par bērnunamiem, palīgsko
lām bērniem ar garīgās veselības traucējumiem un mazgadīgo cietumiem, kas toreiz bija
jutīgas un gandrīz vai aizliegtas
tēmas. Atmodas laikā viņu pazina visa Latvija, jo Kosteņecka
bija viena no Tautas frontes
dibinātājiem. 1989. gadā viņu
ievēlēja PSRS Tautas deputātu
kongresā no LTF saraksta. No
1992. līdz 2009. gadam rakstniece vadīja raidījumu "Doma
laukuma" Latvijas Radio. Marina
Kosteņecka ir Triju Zvaigžņu
ordeņa kavaliere un uzsver, ka
vienmēr aizstāvējusi tos, kuŗus
vajā un kuŗiem dzīve nodarījusi
pāri.
Šogad rakstniece nosvinēja
75 gadu jubileju, priecājas par
sa-vas dzīves otro elpu un aicina
saprast citus cilvēkus, ieklausī
ties viņos. Marinas Kosteņeckas
atmiņu stāsti sakopoti un lasāmi
atmiņu krājumā “Mans XX gadsimts”. Grāmata ir nozīmīga lie
cība par pagājušā gadsimta
otrās puses notikumiem Latvi-
jā, raksturo Atmodas laika garu
un Latvijas neatkarības atjauno
šanas periodu. Krājums ietveŗ
četras grāmatas – “Mans XX
gadsimts” un “Vēstules no XX
gadsimta” krievu un latviešu
valodā. Grāmata “Mans XX gadsimts” sarakstīta kopā ar žur
nālistu Georgu Stražnovu nepa
rastā žanrā – kā divu laikabiedru
saruna skype par Latvijas vēstu
res svarīgiem pagriezienu punktiem caur personiskās dzīves pie
redzes prizmu. Grāmatā “Vēstu
les no XX gadsimta” autore dalās
ar unikālām un ļoti personiskām
vēstures liecībām – no lasītājiem
saņemtajām vēstu
lēm, kuŗām
pievienojusi savu stāstījumu par
situācijām, kādās vēstules rakstī
tas. Grāmatu priekš
vārdus
rakstījuši Dainis Īvāns un Knuts
Skujenieks.
Rakstniece atmiņu krājumu
sauc par mūža darbu un sa
ka: “Šīs grāmatas ir Latvijas portrets, tās atspoguļo cilvēku gaišo
dvēseli un spēju saliedēties ne
atkarīgi no tautības. Tas ir mans
mīlestības apliecinājums Latvijai
un pateicība tautai. Es atdodu
savu parādu...”
Izdodot apjomīgo atmiņu krā
jumu, Latvijas Nacionālās biblio
tēkas (LNB) Atbalsta biedrības
direktore Kārina Pētersone uz
sver: “Mēs esam ļoti priecīgi, ka
varējām būt izdevēji Marinas
Kosteņeckas grāmatu krājumam
latviešu un krievu valodās. Mū
suprāt, ir tapis kaut kas bezgala
vērtīgs un skaists. Tam ir nozīme
ne tikai Marinas pašas daiļradē,
šīs grāmatas iedot krāsu un
garšu veselam laikmetam, ko par
savu sauc vairākas paaudzēs.
Priecājamies par Marinas atgrie
šanos publiskajā telpā, jo viņas
klātbūtne un viedoklis sabied
rībai ir ļoti būtisks.“
Vai jums patīk svinēt dzim
šanas dienas?

Šogad savu jubileju nosvinēju
un jāteic, ka svinu tikai tad, kad
ir nopietns iemesls. Droši vien
stāsts par svinēšanu jāsāk ar to,
ka svinēju arī pirms pieciem
gadiem. Kad tuvojās septiņdes
mit gadu jubileja, draugi at
gādināja, ka vajagot svinēt, bet
man to nemaz negribējās darīt.
Tad iedomājos, ka es varētu to
darīt Bruknā – kopienā, kur mā
cītājs Mediņš sapulcējis dzī
ves
pabērnus, cilvēkus, no kuŗiem

bija, Mediņš baznīcā teica fantastisku sprediķi, tad uzkāpa pie
ērģelēm un sacīja, ka tagad man
būs dāvana un nospēlēja Bacha
fūgu un Dārziņa “Melancholisko
valsi”. Tas bija tik skaisti! Mazliet
gan brīnījos par “Melancholisko
valsi”, bet dāvana mani no sirds
aizkustināja, jutos kā debesīs. Ti
kai nākamjā dienā uzzināju, kā
pēc mācītājs kavējās. Divas stundas pirms dievkalpojuma pie
viņa bija atbraukuši radi ar vēsti,

mas ar muguru, tās ir sekas no
Černobiļas. Biju uz gultas, vairs
necerēju, ka kādreiz vēl tikšu
ārā no dzīvokļa, bet man bija
sapnis – pirms nāves vēl reizi
redzēt jūru. Man laimējās, gada
laikā labs masieris mani dabūja
tik tālu, ka varēju iesēsties ratiņ
krēslā un ar to tikt līdz automa
šīnai. Līdz dzimšanas dienai jūru
jau biju redzējusi reizes desmit,
bet nolēmu, ka savus septiņdes
mit piecus svinēšu pie jūras.

Marina Kostaņecka: "Ir Visuma likumi, nevajadzētu par tiem
aizmirst. Ir likumi, ko pieņem diktātori, un ir augstākie liku
mi, kuŗus mēs bieži nespējam saprast, bet tie notiek. Mēs visi
esam vienas Zemes pilsoņi. Ja mēs ļaujam izplatīties ļaunumam,
tas kā cunami vilnis var pārskriet arī mūsu zemi, neievērojot
robežas, nešķirojot ne etnisko piederību, ne pilsonību. Ļaunums
ir kā vētra, kas nešķiro tautas un valstis."

sabiedrība atteikusies un kur
viņi cenšas pārvarēt savas at
karības un vājības. Biju lasījusi,
ka tur tiek izīrētas telpas kāzām,
jubilejām un dažādiem pasā
kumiem. Aizbraucu uz Bruknu
un jautāju, vai varu tur nosvinēt
savu jubileju, un mācītājs atbil
dēja, ka būšot pagodināts, ja tā
darīšu. Sacīju, ka mans vienīgais
noteikums ir, lai pie balti klā
tajiem galdiem kopā ar maniem
draugiem sēdētu arī visi Bruk
nas iemītnieki. Tā arī notika.
Baznīca vēl nebija pabeigta, bet
dievkalpojumi tur notika, bija
arī ērģeles. Bija noruna, ka vis
pirms notiks dievkalpojums un
pie galdiem sēdīsimies pēc tam.
Mediņš kavējās, vietējie teica, ka
viņam atbraukuši radi, bet viss
notikšot, kā bija runāts. Tā arī

ka iepriekšējā naktī nomiris Me
diņa tēvs. Viņš raudājis, bet
sacījis, ka Marinai ir svētki un
neviens nedrīkst par viņa bēdām
neko teikt, jo visam jānotiek, kā
norunāts. Tad sapratu, ka Bacha
fūga bija dāvana man, bet “Me
lancholiskais valsis” – atvadas no
tēva, pavadot viņa dvēseli uz
debesīm. Šogad, divas dienas
pirms manas jubilejas, publiskajā
telpā sākās pārmetumi Medi
ņam, ka kaut kas Bruknā netiek
ievērots, kaut kādi noteikumi
ir pārkāpti. Metos viņu aizstāvēt Facebook, un dāvana manā
dzim
šanas dienā bija vairāk
nekā trīssimt “patīk” pie manis
rakstītā un vairāk nekā četrsimt
cilvēku, kas to pārpublicēja.
Šogad nolēmu, ka svinēšu pie
jūras. Man ir veselības problē

Nosvinējāt?
Jā, izvēlējos Kauguros “Kūri
ņu” – vietu zvejnieku stilā. Tur
arī tuvāko draugu lokā svinējām,
to draugu, kuŗi mani nav pa
metuši arī tagad, kad esmu ra
tiņkrēslā. Bet pirms dzimšanas
dienas bija kāds pārsteigums –
man piezvanīja, sacīja, ka esot
bijušā prezidenta Raimonda Vē
joņa sekretārs un ka eksprezidents gribot mani apsveikt ju
bilejā. Atteicu – ak, kungs, bet
man tā svinēšana būs tādā zvej
nieku būdā. Patiesībā saimnieks
bija uzklājis ļoti skaistu un labu
galdu. Un Vējonis ieradās, ar
sarkanām rozēm, ar lielu torti
un pasēdēja ar mums kopā pie
galda. Redziet, dzimšanas dienā
tiku apsveikta arī valsts līmenī,
zvejnieku būdā pie jūras ar sar

kanām rozēm. Septiņdesmit ga
dos pie mana galda kopā ar ma
niem draugiem sēdēja bezpajumtnieki un noklīdušie. Septiņ
desmit piecu gadu jubilejā kopā
ar draugiem pie galda sēdēja
eksprezidents. Tā, lūk! Tāda ir
mana atskaite par dzimšanas
dienām un svinēšanu.
Nesen bija vēl viena jubileja –
31 gads Baltijas ceļam. Šogad,
to atceroties, daudzviet Latvijā,
Baltijas valstīs un pasaulē tas
tika rīkots arī kā Brīvības ceļš
Baltkrievijai. Daudzi sacīja, ka
mēs taču tur neko nevaram
līdzēt, tur ir diktātors ar ar
miju un ieročiem, kuŗam ir
vienalga, ko citi saka.
Mēs savulaik Latvijā nebijām
daudz labākā situācijā, un Krem
lī bija daudzi, kuŗi bija pret Bal
tijas valstīm. Biju deputāte PSRS
Augstākajā padomē un to visu
redzēju no iekšpuses. Gorbačovs
bija svārstīgs, bet tie, kuŗi bija
pret mums, bija ļoti spēcīgi. Mēs
izmantojām Gandija taktiku –
nevardarbīgo pretošanos. Es tam
ticu, jo tas ir Kosmosa likums:
ļaunumu var uzvarēt tikai ar mī
lestību, nevis ar ieročiem. Kad
mēs visi stāvējām Baltijas ceļā,
kad mēs barikādēs nevicinājām
stobrus, mēs uzvarējām. Tagad,
kad redzu, kā baltkrievi iet savos
protesta gājienos, kā viņi, kāpjot
uz soliem, pat novelk kurpes, lai
tos nenosmērētu, kad redzu viņu
gaišās sejas, es zinu, ka tas ir
daudz lielāks spēks, stiprāks ie
rocis par armiju un stobriem.
Mēs varam viņus morāli at
balstīt! Mēs varam teikt – mēs
uzvarējām, jo visi sadevāmies
rokās!
Maskavā bija barikādes deviņ
desmit pirmā gada augustā, un
tur gāja bojā trīs cilvēki. Kā PSRS
tautas deputāte biju tajās bērēs,
kad Maskava izvadīja savus trīs
varoņus. Protams, tur bija de
putāti no visām republikām, mēs
gājām kā pēdējā delegācija, aiz
mums jau gāja maskavieši. Mēs
sarunājāmies latviešu valodā,
maskavieši to izdzirda un jau
tāja, vai esam no Lietuvas. At
bildējām, ka no Latvijas. Kā at
plauka maskaviešu sejas! Viņi
metās mums ap kaklu un sacīja:
“Pasakiet paldies Latvijai, ka
iemācījāt mūs celt barikādes! Ja
nebūtu jūs un jūsu nevardarbī
gās pretošanās piemēra, mēs
būtu zaudējuši!”. Un tajā pašā
dienā Jeļcins parakstīja brīvlaiša
nas papīru Latvijai, Igaunijia,
Lietuvai. Lūk, tā ir atbilde, vai
atbalsts ir vajadzīgs!
Mūsu īsā atmiņa un attieksme,
ka tas jau uz mums neattiecas,
var pie mums atgriezties kā bu
merangs. Nedod Dievs, ja uz
varēs diktātors Lukašenko un
otrs diktātors, kuŗam tā apetīte ir
ļoti liela un kuŗš grib palikt
vēsturē kā PSRS robežu atjau
notājs, kuŗš gribētu arī Baltijas
valstis. Ar tādiem cilvēkiem ne
kad nevar paredzēt, kā viņi
rīkosies.
(Turpinājums 13. lpp.)
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“Šis nav pēdējais koronavīruss”
Latvijas Biomedicīnas pētīju

mu un studiju centra vadošais
pētnieks, profesors Kaspars Tārs
piedalās koronavīrusa valsts pē
tījumu programmā un ir pama
tīgi iedziļinājies šī vīrusa attīstī
bas gaitā, tiklīdz tas parādījās.
Publicējam fragmentu no Māras
Libekas (Latvijas Avīze) intervi
jas.
Vai nav tā, ka mēs par daudz
fokusējamies uz vakcīnu kā uz
tādu gaidāmo brīnumlīdzekli?
Varbūt jāiegūst kopīgā imu
nitāte, un dzīvojam tālāk!
Ir parādījušies daži pētījumi,
ka ir tādi cilvēki, kas ar Covid–
19 saslimuši atkārtoti. Līdz ar to
pārslimojušajiem netiek dota
simtprocentīga garantija, ka viņi
atkal nesaslims, piemēram, pēc
gada.
Spriežot pēc analoģijas ar pir
mo SARS, vienai daļai cilvēku,
kas būs pārslimojuši Covid–19,
noteikti būs imūnā atbilde uz
vairākiem gadiem. Bet noteikti
būs arī tādi, kuŗiem pēc pār
slimošanas antivielas būs izstrā
dājušās tikai uz neilgu laiku –
dažiem mēnešiem, varbūt gadu.
Tas nozīmē, ka šāds cilvēks pēc
gada vai diviem varēs saslimt
otrreiz. Pastāv gan cerība, ka
šā
dā gadījumā slimība varētu
noritēt vieglākā formā.
Zviedrijā uzskatīja – jo vairāk
cilvēku izslimos, jo ātrāk tiks

iegūta kopīgā imunitāte. Bet kas
tur sanāca? Mirstība no korona
vīrusa bija desmit reižu lielāka
nekā, piemēram, Norvēģijā vai
Somijā, kur bija stingri iero
bežojumi.
Ļoti ceru, ka tiks izgudrotas
arī efektīvas zāles, jo pie tā pat
laban tiek ļoti intensīvi strādāts.
Pirmais slimības vilnis vēl
nav beidzies, tas turpinās ar
lielākiem vai mazākiem kāpu
miem un kritumiem. Kas tas ir
par otro vilni, ar ko mūs biedē?
Pavērojiet saslimstības līknes
Eiropā! Piemēram, Spānijā sā
kumā saslimstības līkne virzījās
uz augšu, maijā un jūnijā tā no
stabilizējās, bet pēc tam atkal
aizgāja strauji uz augšu. Līdzīga
situācija ir arī Francijā un citās
valstīs. Ja līkne otrreiz iet uz
augšu, to tad arī sauc par otro
vilni. Tā ir objektīva reālitāte, ja
cilvēki neievēro epidemioloģis
ko drošību. Parasti ir tā, ja
situācija uzlabojas, daudzi domā,
ka ļaunākais ir pagājis, un at
griežas ikdienas dzīve. Bet vīru
sam nav nekāda iemesla netur
pināt izplatīties. Viņš taču nav
piekusis un ir tikpat sparīgs kā
izplatības sākumā.
Ik pa laikam parādās dažādas
teorijas – ticamas, neticamas –
par to, kur un kā vīruss radies.
Italiešu zinātnieks Džozefs
Trito savā grāmatā secina, ka
koronavīruss esot radīts Ķīnas

pilsētas Uhaņas laboratorijā.
Lai radītu ticamību šim apgal
vojumam, Trito skaidro, ka šo
laboratoriju kontrolējot Ķīnas
armija, kuŗa ieinteresēta šāda
bioloģiskā ieroča radīšanā.
Daļa cilvēku tic tam. Kā atšķirt
patiesību no meliem?
Vienmēr atradīsies kāds, kuŗš
pateiks, ka tas ir bioloģiskais ie
rocis. Atcerēsimies kaut vai lī
dzīgas sazvērestības teorijas par
HIV vīrusu. Toreiz arī tika iz
platīta dažāda dezinformācija –
piemēram, ka tas ir ASV militārā
kompleksa radīts ierocis vai arī
konspiratoru radīts rīks populā
cijas pieauguma kontrolei, vai
pat tumšādainās rases iznīdē
šanai Amerikā… Tiklīdz notiek

kaut kādas nepatikšanas, vien
mēr atrodas cilvēki, kuŗi meklē
kādu sazvērestību. Ar to ir ļoti
grūti cīnīties.
Tas gan ir skaidrs, ka koro
navīruss nav mākslīgi radīts, jo
sikspārņiem ir atklāti vīrusi, kas
tam ir ļoti līdzīgi. Vai tad tie visi
arī ir mākslīgi radīti? Nu, nav
taču!
Pastāv versija, ka ķīniešiem,
pētot koronavīrusu, tas ir pa
sprucis no laboratorijas. Teorē
tiski tas, protams, ir iespējams.
Bet tikai tāpēc vien, ka kaut kas
ir iespējams, nenozīmē, ka tas
noteikti tā ir noticis. Tam nav
nekādu pierādījumu.
Jūsu pieminētajam italiešu zināt
niekam ir ļoti maz zinātnisko

publikāciju, par ko var pārlieci
nāties, internetā papētot viņa
darba gaitas. Par koronavīrusa
pētniecību viņam vispār nav
publikāciju.
Kāpēc ir izdevīgi izplatīt
šādas sazvērestības teorijas?
Konkrētajā gadījumā italietis
uzrakstīja grāmatu, ar kuŗu
droši vien vēlējās nopelnīt vai
kļūt slavens. Bet ir arī tādi cilvēki,
kuŗi ir tendēti uz sazvērestības
teoriju izplatīšanu.
Protams, ka cilvēkam, kuŗš
ikdienā nenodarbojas ar zinātni,
grūti saprast, kur, runājot par
koronavīrusu, parādās dezinfor
mācija. Bieži informācija tiek
pasniegta tā, ka arī zinātnieki
pirmajā mirklī var nenoorien
tēties, kur ir patiesība, bet kur
meli. Arī es, izlasījis rakstu par
italiešu zinātnieka grāmatu, ne
spēju uzreiz sniegt viedokli –
vispirms man bija jāiedziļinās.
Laikam velti lolot cerības, ka
mēs no tiem koronavīrusiem
kaut kad tiksim vaļā... Viens
pazudīs, nāks vietā cits?
Nekādā gadījumā šis nav pē
dējais koronavīruss – kopš 21.
gadsimta sākuma tas ir jau piektais. Pilnīgi noteikti būs arī citi.
Ir ļoti svarīgi attīstīt koronavīrusu pētniecību, jo, kad būs
nākamais vīruss, mums jau būs
ielikts labs pamats, kā ar to
cīnīties.

Mums ir jāpalīdz gaismai

Rakstniece un publiciste Marina Kosteņecka par dzīvi un bumbu ar laika degli
intervijā Sallijai Benfeldei
(Turpināts no 12. lpp.)
Ja nu sākas kaut kas vērsts
pret Latviju, un NATO valstis
pasaka, ka mums par to maza
daļa, kas tajā Latvijā notiek, jo
tur nav pat ne naftas kā Irākā!?
Ko tad mēs teiktu? Ir Visuma
likumi, nevajadzētu par tiem
aizmirst. Ir likumi, ko pieņem
diktātori, un ir augstākie likumi,
kuŗus mēs bieži nespējam sa
prast, bet tie notiek. Mēs visi
esam vienas Zemes pilsoņi. Ja
mēs ļaujam izplatīties ļaunu
mam, tas kā cunami vilnis var
pārskriet arī mūsu zemi, neie
vērojot robežas, nešķirojot ne
etnisko piederību, ne pilsonību.
Ļaunums ir kā vētra, kas nešķiro
tautas un valstis.
Pētnieki saka, ka apmēram
reizi astoņdesmit, simt gados
sabiedrībā notiek tāds kā sprā
dziens, jo neapmierinātība ar
to, kas notiek vai nenotiek sa
krājas, un tad notiek kaut kas
līdzīgs vulkāna izvirdumam. Ir
sajūta, ka šis izvirdums tuvojas –
paskatieties, kas notiek ne tikai
Baltkrievijā un Krievijā – arī
Sīrijā, Amerikā, nemieri Fran
cijā, Vācijā, arī citviet. Vai pie
krītat tādam uzskatam?
Visuma mērogos tā ir evolū
cija. Vēdiskās grāmatas skaidro,
ka tagad aiziet tumšais laikmets,
bet tas nenotiek vienkārši, tumsa
un ļaunums tik viegli neatkāpjas.
Tumsa sīvi cīnās, bet gaisma uz

var vienmēr. Mums tai gaismai
ir jāpalīdz, nedrīkst paiet malā
un teikt – man viss kārtībā, lai
viņi paši tiek galā. Lai cik banāli
tas skanētu, mums visiem ir jā
domā par gaišo nākotni, par
nākotni ne tikai Latvijai. Mums
ir jābūt līdzās tiem, kuŗiem ir
grūtāk nekā mums.
Brīžiem šķiet, ka Latvijas sa
biedrība ir īgna, dusmu un ne
apmierinātības pārņemta un
ka nekas nav labi un pareizi.
Tajā pašā laikā, paskatoties uz
cilvēkiem koncertos, dažādos
pasākumos, ap
kārt redz tik

gaišas sejas. Kā tas var būt? Vai
cilvēki ir kā divdabji, ar divām
sejām?
Nepateikšu neko jaunu. Ļau
nums laužas ārā vispirms. Daudz
vieglāk nekā pateikt labu vārdu,
palīdzēt, ieklausīties, ir pateikt
kaut ko sliktu, noliegt, pat iesist
ar vārdiem. Tas ir lielāks kār
dinājums – izdarīt kaut ko sliktu,
un tā tas notiek ar visiem un
visur. Bet gaisma ir.
Kopš man iznāca četras grā
matas, es viesojos Latvijas biblio
tēkās, tas ir LNB Atbalsta bied
rības projekts. Jau esmu bijusi

piecdesmit bibliotēkās. Baidījos,
vai kāds cilvēks vispār nāks uz
tikšanos, tie laiki, kad cilvēki
alka pēc tikšanās ar rakstnie
kiem, pēc viņu pateiktā vārda, ir
pagājuši. Ziniet, visur zāles ir
pilnas, nāk arī jaunieši, un bieži
vien viņi atvainojas, ka viņiem
jautājumu vieglāk būs uzdot
krievu valodā, bet es varu atbil
dēt latviešu valodā, jo viņi to
saprot. Es sastopu lielu cilvēku
izpratni, cieņu un labestību. Pēc
tautības esmu krieviete, latviešu
valodu zinu un nav nācies dzir
dēt, ka lasītājiem būtu svarīga
mana tautība, viņiem ir svarīgi
saprast, kā viss notika un notiek.
Savās grāmatās esmu izmantojusi gan latviešu, gan krievu va
lodā rakstītās vēstules, kas ir kā
tā laikmeta seja. Dvēsele.
Esat teikusi, ka mēs, latvieši,
esam sev uzmeistarojuši bum
bu ar laika degli…
Jā, barikādēs mēs visi bijām
kopā – latvieši un krievi. Kad
Pilsoņu komiteja rīkoja reģistrē
šanos pilsonībai, gāja arī krievi,
ukraiņi, tie, kuŗi Latvijā iebrauca
pēc 1941. gada. Tagad dokume
netāli ir pierādīts, ka tādu bija 30
tūkstoši. Mēs varējām iedot vi
ņiem pilsonību, bet mēs pada
rījām tos par ienaidniekiem, un
viņu rūgtums un vilšanās tik
drīz nepazudīs. Un tajā pašā
laikā mēs iedevām pilsonību Ŗu
bikam un Ždanokai, kuŗi nav
par Latviju. Tie 30 tūkstoši būtu

bijuši par Latviju, par mums, bet
mēs viņus noraidījām. Līdzīgi ir
ar latviešu valodu. Protams, tā ir
valsts valoda, tā ir jāzina, bet to
nevar mācīt ar nepatiku un nai
du. Ar varu mīļš nekļūsi. Jaunieši
tagad latviešu valodu lielākoties
zina labi, bet nerunā, jo daudzviet attieksme ir kā pret ienaidniekiem. Piekrītu, ka sko
lās jā
māca latviešu valodā, bet vaja
dzēja laikus mācīt skolotājus, kuŗi
daudzās skolās latviešu valodu
zina ļoti slikti. Kā viņi varēs mācīt
bērnus, un kā bērni varēs labi
apgūt priekšmetus!? Par to bija
jādomā jau sen. Latviešu valoda,
kuŗu māca ar varu, ar piespiešanu,
ir kā bumba ar laika degli. Ar
naidu var iegūt tikai naidu, un
mums vēl ilgi nāksies labot savas
kļūdas. Esmu Latvijas patriote,
un redzu, ko mēs darām nepareizi.
Piedalījos Atmodā, atdevu Lat
vijai to, ko mana tauta tai no
laupīja. Bet pret ļaunumu var
cīnīties tikai ar mīlestību.
Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”
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Esi sveicināta, kadiķu zeme!

LĀSMA
GAITNIECE
(Turpināts no Nr. 33)
Nesen lasītājiem vēstījām par
vairākām apmeklējuma vērtām
vietām kaimiņvalstī Igaunijā.
Šoreiz mērķis ir plašāk pastāstīt
par galvenās un vienīgās pilsētas
apciemojumu, kas atrodas lielā
kajā šai valstij piederošajā salā.
Apdzīvotu vietu Sāmsalā (Saare
maa) netrūkst, taču pilsētas tie
sības izdevies iegūt tikai Kuresārei
(Kuressaare) – salas administra
tīvajam centram. Turklāt tā esot
vieta, kur pieejami paši labākie
SPA centri Igaunijā!
Vērojumi dzērvju salā
Neviltots bija pārsteigums, uz
zinot pilsētas nosaukuma nozīmi
jeb tulkojumu no igauņu valodas. Izrādās, Kuresāre ir dzērvju
sala. Nevienu no cēlajiem putniem sastapt neizdevās, taču ap
mierinātus un smaidīgus cilvē
kus gan. Kā nu ne – tam Kuresārē
ir viss nepieciešamais.
Šķiet, tieši vakarpusē nelielā
pilsētiņa pa īstam ir pamodusies
un gatava izklaidēm. Ap strūk
laku, kas atrodas centrālajā lau
kumā, daudz vasaras kafejnīcu ar
āra terasēm – tās visas cilvēku
pilnas. Ar tirdzniecību šai vietai
bijusi saistība no aizlaikiem, jo
kādreiz strūklakas vietā bijis tirgus laukums. Pavisam netālu no
tās atrodas Kuresāres rātsnams,
kas celts no 1653. līdz 1670. ga
dam, bet mūsdienās tajā iekārtots
tūrisma informācijas centrs un
mākslas galerija. Savukārt senās
ēkas pagrabā agrākos gadsimtos
glabāts rātes vīns, bet tagad ie

Ja cietoksnis un pils iedveš bijību, tad dzirnavu spārniem
vismaz gribas pieskarties
INTERESANTI:
Kuresāres senākais nosaukums ir Ārensburga.
Mūsdienās Sāmsalas vienīgajā pilsētā mīt ap 16 000 iedzīvotāju.
Apmeklējot Kuresāri, ieteicams apskatīt arī Āviku māju-mū
zeju, bruņinieku namu, pieminekli Brīvības cīņās kritušajiem,
Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcu, pilsētas teātri un parku.
Pa ceļam uz Serves pussalu, iespējams apmeklēt Kuresāres
akvaparku.
kārtots krogs “Raekelder”. Rāts
namam pretējā pusē dislocēta
svaru māja, kas celta aptuveni
vienā laikā ar pilsētas vadības
rezidenci – 1663. gadā, turklāt
tagad esot vienīgā šāda veida ēka,
kas Igaunijā vēl aizvien saglabā
jusies. Savos pirmsākumos ēkā
tika glabāti publiskie svari, taču

Kuresāres ostā atrodama norāde, ka peldēties šeit stingri
aizliegts

Kuresāres vecpilsēta ar centrālo laukumu un strūklaku

vēlākos laikos tā izmantota kā
mājvieta pilsētas sardzei (18. gad
simtā) un pasta stacijai (19. gad
simtā). Protams, laiki mainīju
šies, un mūsdienās arī šai namā
iekārtots krogs, kā nosaukums –
“Vaekoja Pub”. Raksta autores
uzmanību gan vairāk piesaistīja
mazais, mīlīgais saldumu veika
liņš “Kalev” blakus baltajam na
mam ar “Saaremaa Apteek”. Vei
kaliņš ir jauka vieta gardēžiem,
arī ļaudīm, kuŗi meklē īpašu
dāvaniņu saviem ģimenes lo
cekļiem vai draugiem.
Sabiedriskās ēdināšanas vietu
Kuresārē patiesi netrūkst. Bijām
apmetušies viesnīcā “Grand Rose
SPA Hotel”, tāpēc priekšroku de
vām tās restorānam. Vērtējot pēc
ēdienkartes, šķiet, ka salinieki ir
lieli gaļas ēdienu entuziasti; savu
kārt otrā vieta godpilni pienāktos
desertiem! Runājot par dzērie
niem, var ieteikt nobaudīt kādu
no bezalkoholiskajiem kok
tei
ļiem, kas pagatavoti ar lielu izdo-

Ārensburgas bīskapa pils
mas bagātību un būs pa prātam
pat kaprīziem restorāna apmek
lētājiem. Tos gatavo no visām
pieejamajām ogām, tai skaitā
kadiķogām, arī no rabarberiem
un visdažādākajiem augļiem.
Braucot ar automobili par Ku
resāres ielām, pievērsām uzma
nību, ka daudzas no tām nodē
vētas pazīstamu cilvēku vārdos.
Patīkami, ka šādā veidā cildināti
igauņu gaišie prāti: atmodas laika
populārākā dzejniece Lidija Koi
dula (Lydia Koidula; 1843.-1886.),
rakstnieki Augusts Kicbergs
(August Kitzberg, 1855.-1927.),
Juchans Smūls (Juhan Smuul;
1922.-1971.), arī kultūras darbinieks, skolas direktors Antons
Lutss (Anton Luts; 1853.-1897.).
Ārensburgas bīskapa pils
Visspēcīgāko iespaidu atstāja
Kuresāres cietoksnis ar Ārens
burgas bīskapa pili, celtu no do
lomīta blokiem. Kaut kas tik ie
spaidīgs un varens sen nebija
redzēts! Izrādās, tā ir vienīgā pil
nībā saglabājusies viduslaiku no
cietinājuma sistēma Baltijā. Smag
nēja, nomācoša un apbruņota
līdz pēdējai iespējamībai. Liel
gabali un restes. Neticami smagas durvis. Aizsarggrāvis un mū
ri. Cietokšņa apskatei vēlams ie
plānot vairāk laika, īpaši, ja vē
laties apmeklēt Sāmsalas vēstures
un dabas mūzeju. Tā ieeja, pro
tams, ir pils ieeja, kuŗas priekšā,
protams, ir lielgabali.
Ja uz pili nākat no centra puses,
vispirms jāiziet cauri pilsētas
parkam, tālāk pa vienu no diviem
tiltiņiem pāri aizsarggrāvim, cau
ri vārtiem vai arī pa tuneli bas

tiona sienā. Jau no iztālēm skatam paveras divi vareni torņi
ēkas ziemeļu galā: viens no tiem
ir masīvais aizsargtornis Štur
volts (Sturvolt), otrs it kā smal
kāks, ne tik masīvs – sargtornis
“Gaŗais Hermanis” (Tall Her
man). Tikai pēc pils apmeklē
juma uzzinājām, ka “Gaŗais Her
manis” ir atdalīts ar šachtu, jo
tika paredzēts kā pēdējā patver
šanās vieta, ja gadījumā cietoksnis nonāk ienaidnieku rokās. Ir
nostāsts, ka šajā šachtā savulaik
turēti lauvas, kuŗiem par barību
mesti cilvēki – gūstekņi un no
ziedznieki.
Apejot pilij apkārt, īpašu uz
manību piesaistīja cietuma telpas, un logos apjomīga izmēra
restes, kas izraisa vismaz bijību,
ja ne diskomfortu, piemiņas vie
ta 1941.gada upuŗiem, ļoti ie
spaidīgas durvis uz telpu, kuŗā
tika glabātas sprāgstvielas, kā arī
dzirnavas. Protams, visapkārt
aizsargvalnis – kā gan citādi.
Netālu no cietokšņa atrodas
Kuresāres osta ar jachtām, kā arī,
šķiet, pati iecienītākā viesnīca
vismaz aptaujāto latviešu vidū –
“Georg Otts SPA Hotel” (GOSPA).
Tajā ierīkots veikaliņš, kur ie
spējams iegādāties īpašas piemi
ņas lietas, kas pēc laika atgādinātu
par braucienu uz Sāmsalu, pie
mēram, izcilā baritona Georga
Otsa kompaktdisku. Mūsu brau
ciena pēdējā dienā, klausoties šī
talantīgā dziedātāja samtainajā
balsī, atgriezāmies Kuivastu ostā,
lai dotos atpakaļ – vispirms uz
kontinentālo Igauniju, pēc tam
uz Rīgu. Paliec sveika, viesmīlīgā
kadiķu zeme! Hüvasti, Eesti!
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Un ko nu?!

SILVIJA GRIGULIS DŽONSA
(Turpināts no Nr. 33)
Ielas malā, iepretim viņu mā
jas durvīm Jūlija redzēja stāvam
ratos iejūgtu zirgu. Īpašnieka
nekur tuvumā nebija. Nabaga
lops izskatījās ļoti vājš, nelaimīgs
un viņa galva bija zemu nokārta. Jūlijai likās, ka zirgs ir tikpat
izsalcis un pamests viens kā
viņa. Un tad zirgs sagrīļojās un,
nespēkā krītot, gandrīz apgāza
ratus. Pēkšņi nez no kurienes
saradās daudz ļaužu. Jūlijai šķita,
ka viņi dosies palīgā nabaga
dzīvniekam, lai to glābtu, bet nē!
Cilvēkiem rokās bija naži un
cērtes un citi asi rīki. Viņi metās
virsū pakritušajam zirgam un
pēc brīža ielas malā asins peļķē
mirka vairs tikai zirga galva un
aste. Jūlija nespēja noticēt tam,
ko bija redzējusi, un tam, ka vēl
pirms pavisam īsa brīža tur bija
stāvējis novārdzis, tomēr dzīvs
zirgs.
Viņai atmiņā bija palikusi arī
diena, kad māte bija atnesusi
mājās beigtu balodi. Todien viņi
visi beidzot bija ieturējuši “piln
vērtīgas” vakariņas.
Kara beigās Salomeja savus
divus bērnus aizveda uz vecāku
lauku mājām Latgalē. Par vīru
Franci Aruli viņa sen neko nebija dzirdējusi jau gadiem ilgi.
Vecmāmiņai bija aizdomas, ka
viņš bija aizsūtīts uz fronti un
tur kritis kaujā. Tagad kā vien
tuļā māte Salomeja dzīvoja pie
saviem vecākiem Latgalē Orni
cānu sādžā netālu no Viļāniem.
Viņas jaunākais dēls Vladis no
mira apmēram trīs gadu vecu
mā, šķiet, no kādas bērnu slimī
bas vai, iespējams, gripas. Mana
māte Jūlija tajā laikā bija pie
tiekami liela un savu tēvu Franci
Aruli atcerējās labi. Viņš bija
lietuvietis no Zarasiem, kas atrodas netālu no Daugavpils.
Francis bija ļoti muzikāls un
mācēja spēlēt teju jebkuru in
stru
mentu, īpaši vijoli. Viņam
patika ballītes un viņš ģērbās kā
švīts, reizēm izlikdamies par studentu, taču viņš bija parasts
zemnieka dēls, kas agri zaudējis
tēvu. Viņa brālis palīdzēja mātei
vadīt saimniecību lauku mājās
“Kartuči”.
Francim lauku darbi nepatika,
tāpēc, līdzko viņš pieauga, pa
meta tēva mājas, satika un ap
precēja Salomeju, kura tolaik
strā
dāja par mājsaimnieci ba
gātu ļaužu namā Rīgā. Tur 1913.
gada 20. janvārī piedzima mana
māte Jūlija.
Uz Petrogradu viņi bija devu
šies kopā. Pirmajā bargajā ziemā
viņi visi gulēja jumta istabiņas
vienīgajā gultā. Tēvs – sienmalē,
viņam blakus Salomeja ar mazo
Vladi un Jūlija ārmalā. Lai būtu
siltāk, viņi bija saspiedušies cieši
kopā. Segas nebija tik platas, lai
pietiktu visiem un parasti tieši
Jūlijai tās pietrūka, lai arī kā viņa
centās to vilkt uz savu pusi. Ja
tēvs atspiedās pret sienu, tad
bieži vien Jūlija ar blīkšķi no
vēlās uz grīdas. Kādu dienu tēvs
izgāja no mājām un vairs ne
atgriezās.

Salomeja Arulis slauc govi Mandzi Ornicānos pie Skrauču mājām. 1937. gads
Dažus gadus vēlāk, kad Jūlijai
bija jau septiņi gadi, Daugavpils
vecmāmiņa zināja stāstīt, ka tēvs
esot redzēts savas mātes mājās
Lietuvā.
Kādā no viesošanās reizēm
Zarasai pilsētiņā Jūlija devās uz
tuvējo veikalu. Ceļā viņa ierau
dzīja pretimnākošu vīrieti, kas
viņai šķita pazīstams. Kad viņi
bija pagājuši viens otram garām,
Jūlija pagriezās, lai atskatītos.
Viņa redzēja, ka arī vīrietis at
skatās. Jūlija zināja, ka tas ir vi
ņas tēvs, bet viņai nebija ne ma
zākās vēlēšanās viņam tuvoties
un vēl mazāk – uzsākt sarunu.
Viņa vienkārši turpināja soļot
tālāk.
Jūlijas vecāki tomēr bija sati
kušies un izrunājušies. Francim
Arulim tajā laikā jau bija cita
sieviete un gadu vecs bērns. Viņš
bija piedāvājis, ka varētu ņemt
Jūliju pie sevis un audzināt, taču
meitenes māte un vecmāmiņa
tam nepiekrita. Tā viņi izšķīrās
uz visiem laikiem. Jūlija bija pār
liecināta, ka ir tikai viens ie
mesls, kāpēc tēvs viņu gribēja
ņemt pie sevis – lai pieskatītu
viņa jaunāko bērnu.
Salomeja tā arī nekad vairs ne
apprecējās. Viņa joprojām mīlēja
savu Franci un kā īstena katolie
te uzskatīja, ka ir pielaulāta sa
vam vīram uz visiem laikiem.
Savā mūžā Salomeja piedzīvoja
vēl vienu karu un vēl vienas bēg
ļu gaitas. Viņa nomira 88 gadu
vecumā Lielbritānijā Korbijā
(Corby). Visai ironiski, bet, dzī
vojot Anglijā, viņa tā arī neiemā
cījās runāt angliski, lai gan pil
nīgi brīvi varēja sarunāties latviski, latgaliski, krieviski, poliski
un vāciski.
Salomejas dzimtā valoda bija
poļu. Viņas tēvs bij lietuvietis,
bet māte latviete, taču viņi viens
otru nesaprata. Toties abi prata
poļu valodu, tāpēc tā kļuva par
viņu mājas valodu.
Pēc Pirmā pasaules kara, kad
ģimene dzīvoja Latgalē pie Salo
mejas vecākiem, abi sarunājās
latgaliski. Laviešu valodu Salo

meja vēlāk pusaudzes gados ap
guva Rīgā. Krievu un vācu va
lodas katram latvietim bija jā
zina obligāti, un tikai pēc tam
rindas kārtībā nāca angļu un
franču valodas, taču tās varēja
iemācīties vienīgi skolā.
BĒRES
Pabeigusi Viļānu vidusskolu,
mana mamma Jūlija, nolēma, ka
dosies uz Rīgu. Viņa atrada dar
bu un sāka strādāt par aukli
Rīgas Operas direktora ģimenē.
Bez saimnieku septiņus gadus
vecā dēlēna pieskatīšanas Jūlijai
bija arī citi sīki pienākumi, taču
vakari viņai bija brīvi, un tos
viņa izmantoja, lai apmeklētu
sekretāru kursus Politehnikumā.
Viņa Rīgā vēl nebija necik ilgi
nodzīvojusi, kad saņēma no mā
tes telegrammu. Bija nomiris vi
ņas divdesmit vienu gadu vecais
brālēns Alberts, un izvadīšanai
bija jānotiek Rīgā. Jau nākamajā
dienā Jūlija posās uz bērēm.
Ģimene, pie kuras viņa dzīvoja,
uzdeva neskaitāmus jautājumus.
Kāpēc brālēns bija nomiris tik
jauns? Kāpēc viņa nezināja, ka
Alberts dzīvoja Rīgā? Kādi būs
viņas pienākumi bērēs kā vie
nīgai tuvajai radiniecei? Jūlija
nemācēja atbildēt ne uz vienu no
šiem jautājumiem.
Pa ceļam, steidzoties uz bē
rēm, viņa paķēra sarkanu rozi, jo
citu neko nevarēja atļauties.
Viņa skrēja, jo baidījās nokavēt
ceremonijas sākumu. Kad Jūlija
ieradās bēru namā, izvadīšana
jau bija sākusies un noskumušie
pavadītāji stāvēja pie atvērtā zār
ka, lai sacītu aizgājējam pēdējās
ardievas un gremdētos lūgšanās.
Jūlijai bija grūti sakoncentrē
ties. Vienīgais, ko viņa pamanīja,
starp sērotājiem nebija viņas
mammas. Lauku ļaužu te bija
pavisam maz, lai gan parasti tieši viņi bija galvenie pavadītāji.
Droši vien, ka šeit bija ieradušies
Tikai Alberta tuvākie draugi un
kolēģi. Jūlija aptvēra, ka tik ļoti
maz ko zina par savu brālēnu,
un sāka raudāt.

Viņa piegāja pie zārka. Alberts
tur gulēja tik mazs un bāls, un
tik nepazīstams. Jūlijai sirds vai
lūza un viņa nespēja izdvest ne
skaņas, tikai asaras plūda pāri
vaigiem. Viņa uzlika rozi uz Al
berta krūtīm. Meitenes apjukums un šņukstēšana bija piesai
stījusi apkārtējo uzmanību, tā
pēc sakautrējusies viņa aizvirzī
jās nostāk, centās savākties un
nomierināties.
Tad zārkam uzlika vāku, sēro
tāji devās laukā no kapličas un
Jūlija līdz ar visiem pārējiem.
Ārpusē jau pulcējās nākamā ne
laiķa pavadītāji. Viņu vidū Jūlija
vispirms ieraudzīja savu māti, bet
pēc tam arī citus radiniekus un
draugus. Tikai tagad viņa saprata,
kas bija noticis. Viņa bija raudājusi
nepareizajās bērēs. Jūlijai uznāca
īsta smieklu lēkme, ko bija visai
grūti apvaldīt. Tur
klāt smieties
nemaz nedrīkstēja, jo tā šādā brīdī
būtu aplam necienīga uzvedība
un šurp atnākušie sērotāji to no
teikti nesaprastu.
JŪLIJA UN ALFRĒDS
APPRECAS
Pēc Politehnikuma kursu beig
šanas Jūlija devās uz Labklājības
ministriju, ko bija nolūkojusi
par savu nākamo darba vietu.
Tur viņa uzstājīgi pieprasīja, ka
grib personīgi runāt ar ministru.
Neviens no ministrijas darbi
niekiem nebija iepriekš ko tādu
pieredzējis, un arī pats ministrs
bija, maigi izsakoties, pārsteigts.
Viņš tomēr deva atļauju, ielaist
kabinetā kārno, taču apņemības
pilno lauku meiteni, kas bija cie
ši apņēmusies strādāt viņa vadī
tajā iestādē. Viņš pats izjautāja
Jūliju, un bija jāatzīst, ka Jūlijas
prasmes mašīnrakstīšanā un ste
nogrāfēšanā bija izcilas. Viņa
tika pieņemta darbā par ierēdni
uz pagaidu noteikumiem.
Tagad Jūlijai bija darbs, un
abas ar draudzeni viņas pārcēlās
uz īrētu dzīvokli. Diezgan drīz
Jūliju paaugstināja amatā. Viņa
turpināja studijas un tur satika
Alfrēdu Griguli, manu tēvu.

Mani vecāki apprecējās 1934.
gada 12. maijā, kad Jūlijai bija
tikai 20 gadu, bet Alfrēdam par
gadu vairāk. Tēva māte bija nesa
prašanā, kāpēc gan abi izvēlējās
precēties tādā tukšā mēnesi kā
maijs. Kāzas parasti rīkoja rudenī
ražas pārpilnības laikā, jo uzska
tīja, ka tad precēto dzīve būs tikpat bagātīga un ražīga kā rudens.
No saimnieciskā viedokļa tas arī
būtu bijis daudz praktiskāk. Kāzu
viesiem varētu celt galdā daudz
bagātāku mielastu un, kā ierasts,
turpināt svinības vēl trīs dienas.
Taču maiju jaunieši izvēlējās tā
pēc, ka bija iemīlējušies un tas bija
skaists ziedu un cerību pilns mē
nesis. Viņi neticēja vecajām māņ
ticībām par rudens kāzām, kas
ved uz bagātīgu dzīvi.
Tēta vecāki apsveica jaunos un
piekrita svinības organizēt savās
mājās Jūrmalā, Asaros. Salomeja,
kas savu vienīgo meitu bija au
dzinājusi kā īstenu katolieti, ne
gribēja ne dzirdēt par viņas pre
cībām ar luterāni. Viņa sazinājās
ar Rīgas bīskapu un noorganizēja
jaunajam pārim tikšanos, kurā bī
skaps viņiem pienācīgi un pareizi
izskaidrotu šī soļa nopietnību.
Rezultātā bija ļoti garas un kar
stas pārrunas, kuru beigās mans
tēvs bija piekritis, ka visi viņu
iespējamie bērni tiks kristīti un
audzināti kā katoļi. Pēc tam kāzas
noritēja kā plānots. Salomeja
neko daudz nevarēja mainīt, tā
pēc ļoti negribīgi piedalījās cere
monijā Rīgas Sāpju Dievmātes
baznīcā Rīgā, kura, viņasprāt, ti
kusi nosaukta pareizā vārdā.
Savu līgavu pie altāra Alfrēds
veda lēnām, bet apņēmīgi un droši,
lai gan kājās viņam bija divus iz
mērus lielākas kurpes, nekā būtu
vajadzējis. Notika tā, ka iepriekšējā
vakarā pirms kāzām jaunais vīrs
attapās, ka ir aizmirsis paņemt līdzi melno kurpju pāri cermonijai.
Viņš palūdza Jūliju aizskriet uz
tuvāko veikalu un nopirkt apavus,
iekams veikals vēl nav slēgts. Ne
viens no abiem īsti nezināja, kāda
numura kurpes vajadzīgas, tāpēc
Alfrēds sacīja, lai nopērkot lielāko,
kāds veikalā dabūjams. Mana māte bieži mēdza sacīt, ka viens no
iemesliem, kā
pēc bija iemīlējusi
tieši manu tēti, ir bijusi viņa labā
dejotprasme. Lai arī kurpes ne
tu
vu neatbilda kājas izmēram,
kāzu valsī griežoties, līgavai nebija
iemesla vilties savā izredzētajā.
Netālu no Jūlijas darba vietas
jaunais pāris tagad īrēja vienistabas dzīvokli bez mēbelēm. Kāzu
dāvanā Alfrēda tante Marija viņiem
bija pasniegusi skaistu pusdienu
servīzi. Tai klāt nāca arī plats apaļš
galds, ko pie vajadzības varēja iz
vilkt lielāku, un tad tas kļuva iegarens. Vienistabas dzī
vo
klis, kurā
bez istabas bija arī maza virtuvīte
un vannas istaba, nebija visai liels.
Kad galdu nolika istabas vidū, bu
fetei, grāmatu skapim un krēsliem
palika pavisam maz vietas, bet gultai nebija vietas vispār. Jaunie cil
vēki uzlika matraci uz pagarinātā
galda un gulēja uz tā.
Es piedzimu 1935. gada 21. sep
tembrī.
(Turpinājums sekos)
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Kas glābs tautas godu?

VALTERS NOLLENDORFS,
Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis
Šāds virsraksts likts laikraksta
"Latvietis redaktora un kādreizējā
Latvijas Okupācijas mūzeja (LOM)
direktora Gunāra Nāgela rakstam,
kas publicēts arī "Latvijas Avīzē",
par ļoti nopietnu lietu – Valsts
akciju sabiedrības “Valsts nekus
tamie īpašumi” (VNĪ) piedāvā
jumu izsolē pārdot bijušo čekas
namu jeb Stūŗa māju, kuŗā kopš
2014. gada iekārtota Latvijas
Okupācijas mūzeja izstāde “Čekas
vēsture Latvijā.”
Lai pēdējā brīdī novērstu nama
nonākšanu “vēl nezināmu pri
vātu personu rokās”, Nāgels pie
dāvā variantu: “Varbūt Latvijas
Okupācijas mūzeja biedrība va
rēs glābt tautas godu, nopērkot

ēku un to pienācīgi izmantojot.
Kā zināms no publiski pieejamas
informācijas, biedrības rīcībā
Latvijā un ASV ir ievērojami brī
vi finanču līdzekļi – kādi sep
tiņi miljoni eiro.” Kā bijušais di
rektors Nāgels labi zina, un vi
ņam nav jāmeklē publiskos avo
tos, ka šādu “brīvu” līdzekļu nav,
jo tie visi ir ziedoti ar vienu skaid
ru mērķi – uzturēt LOM un no
drošināt tā ilgtspēju. Kāpēc gan
tik nopietnā lietā šāda mal
dināšana?
Var pilnībā pievienoties Nāge
la atzinumam: “Manuprāt, ir
nožēlojami, ka valsts nav spējusi atrast labāku risinājumu šai
ēkai.” Taču kā bijušais LOM

direktors viņš ir labi informēts
par visu Stūŗa mājas epopeju
kopš 2014. gada, kad tajā uz pusgadu iekārtojās vairāku sabied
risku organizāciju izstādes un
projekti un darbu sāka LOM
izstāde. Viņš zina, kādas bijušas
pārrunas un kādi ierosinājumi
par milzīgās ēkas izlietojumu,
ieskaitot tās nodošanu LOM rī
cībā. Viņš arī zina un saprot, kā
pēc Latvijas Okupācijas mūzeja
biedrība (LOMB) nav atzinusi
par iespējamu kļūt par ēkas
saimnieci, pat ja šāds piedāvā
jums kādreiz būtu konkrēti iz
teikts. LOMB ir gan atbalstījusi
ēkas izlietošanu tās būtībai at
bilstošiem mērķiem, ieskaitot kā

Atbalstiet Latvijas Okupācijas mūzeja darbu, Latvijas otrajā simtgadē ieejot!
LATVIJĀ. “Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība”, Reģ. nr. 40008018848, AS “SEB banka”, SWIFT:
UNLALV2X , Konta Nr.: LV67UNLA0002400700517
ASV. Čeki rakstāmi OMFA (ja vajag, ar ziedojuma mērķa norādi) un sūtāmi Ilzei Resnis, 10930
Nollwood Drive, Chardon, OH 44024. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
KANADĀ. Čeki rakstāmi LRDF (Latvian Relief and Development Fund) ar atzīmi “Okupācijas
mūzejam” (ja vajag, arī ar mērķa norādi) un sūtāmi: Dagnija Staško, 16 Elterwater Ave, Nepean,
ON K2H5J2. Ziedotāji saņem kvītis nodokļu atlaidēm.
AUSTRALIJĀ. Čeki rakstāmi (pievienojot mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: Ināra
Graudiņa, 141 Darley Road, Randwick, NSW 2031.
LIELBRITANIJĀ. Čeki rakstāmi (ja vajag, ar mērķa norādi) un sūtāmi mūzeja pārstāvei: Inese A.
Smith, 36 Fairmount Drive, Loughborough, LE11 3JR vai (ar mērķa norādi) “Latvian Educational
Foundation”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire LE17 6DF.
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Līmeniski. 4. Pirmdzīvnieks.
5. Senās Romas imperātors (37.68.). 7. Sarunas, sacerējuma satura īss formulējums. 10. Pilsēta
Kurzemē. 11. Pilsēta Gruzijā, pie
Melnās jūras. 12. Vēsturiska pro
vince Francijas austrumos. 13.
Akūta bērnu infekcijas slimība.
16. Pilsēta Dānijā, Fīnas salā. 19.
Kāršu spēle. 22. Aukstais ierocis.
23. Aptaujas lapa. 24. Krāsns ar
vaļēju kurtuvi. 25. Skulptūra. 26.

2020. gada 12. septembris – 18. septembris

Veikls paņēmiens, triks. 28.
Rūpniecības vai tirdzniecības
uzņēmumi. 30. Kaŗa kuģis. 35.
Mozambikas galvaspilsēta. 37.
Sporta rīks. 38. Bišu saimniecība.
39. Pilsēta ASV ziemeļrietumos.
40. Pilsēta Latvijā, pie Lietuvas
robežas. 41. Apdzīvota vieta
Cēsu novadā.
Stateniski. 1. Konditorejas iz
strādājums. 2. Likteņlēmēja die
vība latviešu mītoloģijā. 3. Īsta,

reāla. 5. Italiešu po
lār
pētnieks (1885-1978). 6.
Sievietes vārds (novem
br.). 8. Pazemes ejas. 9.
Latviešu
rakstnieks
(1879-1945). 14. Kon
takts. 15. Valsts Eiropā.
17. Austrālijas sav
vaļas
suns. 18. Pagalmi. 20.
Žirafu dzimtas dzīv
nieks. 21. Apdzīvota vie
ta Kuldīgas raj. 27. Kallu
dzimtas augi. 29. Liels
nazis cukurniedru grie
šanai. 31. Pīļu dzimtas
putns. 32. Māju piebūves.
33. Vītolu dzimtas koks.
34. Spožākā zvaigzne Li
ras zvaigznājā. 36. Tēls
A. Brigaderes lugā "Mai
ja un Paija".
Krustvārdu mīklas
(Nr. 33) atrisinājums
Līmeniski. 1. Luvra. 4.
Kross. 6. Lucerna. 7. Ta
verna. 8. Nankina. 10.
Karameles. 13. Statika.
15. Epiteti. 17. Virza. 19.
Karambols. 20. Kara
ganas. 22. Arati. 23. Dekarts. 26.
Mantisa. 29. Atlantīda. 30.
Ikebana. 31. Regates. 32. Persija.
33. Anods. 34. Steps.
Stateniski. 1. Lavanda. 2. Ala
bama. 3. Perimetrs. 4. Kantele. 5.
Svitene. 7. Traps. 9. Alibi. 11. Ki
lometrs. 12. Filigrāns. 14. Tīrai
ne. 16. Talants. 17. Velsa. 18.
Amati. 21. Tarantass. 23. Dārgi.
24. Karteča. 25. Satraps. 26.
Madaras. 27. Inertas. 28. Alnis.

mājvietu valsts institūcijām vai
nevalstiskām organizācijām. To
savukārt valsts nav bijusi gatava
darīt, un tikai tagad tāpēc VNĪ
rīko konkursu ēkas pārdošanai.
Tas ir nožēlojami, bet tik tiešām
ilga procesa rezultāts. Un droši
vien ne beigas.
Tai pašā laikā Gunāra Nāgela
vadībā ar Kultūras ministrijas
atbalstu ēkā ir izveidota izglīto
joša izstāde un nodrošināta če
kas cietuma apskate mācītu gīdu
vadībā, kas vēsturiskajās telpās
izskaidro čekas būtību un ēkā
pastrādātos noziegumus. Ir līdz
sīkumam izpētītas gan pašas telpas un izpētīti čekas 1940./41.
gada upuŗu likteņi. Atklāts daudz
tāda, kas agrāk nebija zināms,
un ar to iepazīstināta gan Lat
vijas, gan ārvalstu publika. Tas
turpināsies. Pat ja ēku kāds ie
gādāsies, jaunajam īpašniekam
būs jārēķinās ar Zemesgrāmatā
nostiprinātu apgrūtinājumu, ka
vēsturisko telpu kodols paliks
LOMB rīcībā vismaz līdz 2050.
gadam. Atmiņa par to, kas bija
“Rīgas augstāka ēka” saglabāsies
un brīdinās.
Var saprast Nāgela ironizējošo
toni, aprakstot VNĪ piedāvājumu potenciālajiem pircējiem un
šo “nelielo apgrūtinājumu,” ar
ko pircējam jārēķinās, ēku pār
ņemot. Vai arī “piedāvājums”
LOMB ēku iegādāties un glābt
no potenciāla investora ir tā uz
tverams? Ja šo ierosinājumu vieg
lu roku būtu izmetis kāds labi
domājošs cilvēks, varētu to vien
kārši norakstīt kā nenopietnu.
Bet to ir izteicis cilvēks, kas pie
cus gadus vadījis LOM un Stūŗa
mājas izstādi un labi pārzina gan
LOM darbības misiju, gan ilg
termiņa plānus, gan finances. Kā
LOMB pilnvarotais viņš rīkojās
ar LOM budžetam paredzēta
jiem līdzekļiem un labi zināja,
kādi līdzekļi glabājas kur, kādam
nolūkam un no kurienes tie
nākuši. Tie ir līdzekļi, ko Mūzeja
atbalstītāji novēlējuši un zie
dojuši LOM darbam un ilgtspē
jai. Tie ir uzticēti glabāšanai un
lietošanai divām organizācijām –
LOMB Latvijā un Okupācijas
mūzeja atbalsta grupai (OMFA)
ASV. Daudzi novēlējumi un ziedojumi saistīti ar specifiskiem
mērķiem. Ievērojama daļa ir uz
glabāta un tagad tiek lietota, lai

beidzot par ziedotajiem līdzek
ļiem iekārtotu laikmetīgu mū
zeju valsts financētajā ēkā Lat
viešu strēlnieku laukumā. Dau
dzi ziedojumi vai novēlējumi
paredzēti, lai nodrošinātu LOM
ilgtspēju – tie ieguldīti vērts
papīros. Tie nemētājas apkārt kā
“brīvi” līdzekļi jebkuŗam mēr
ķim.
Vēl amatā esot, Nāgels bažījās
par LOM nākotni un brīdināja
par priekšāstāvošu bankrotu, ja
ilgstoši turpināsies ziedojumu
un ienākumu lejupslīde, ko vis
maz daļēji izraisīja LOM astoņu
gadu atrašanās pagaidu telpās
un atkārtotie aizkavējumi mū
zeja ēkas projekta īstenošanā.
Zinot, ka čekas nama iepirkuma
summa ir tikai maza daļa no tā,
kas vēl jāiegulda, lai veiktu ka
pitālo remontu un ēku uzturētu,
Nāgela priekšlikuma īstenošana
automātiski nozīmētu, ka ēka ir
nopirkta, tautas gods it kā glābts,
bet pats glābējs ir bankrota
priekšā – ne nākamajos gados,
bet jau tūlīt. Vai tas ir tiešām tas,
ko Gunārs Nāgels iesaka? Vai
tikai jauc gaisu? Kā labā?
Patlaban top jaunā laikmetīgā
ekspozīcija, ko ceram jau nā
kamā gada sākumā atklāt Lat
viešu strēlnieku laukuma ēkā.
Mūzejs gatavo savu tautas vēstu
riskajai atmiņai nozīmīgo krā
jumu ievietošanai jaunajās gla
bātuvēs. Darbam jaunajās mā
cību telpās gatavojas Izglītības
nodaļa. Plašajā izstāžu zālē rē
gulāri mainīsies izstādes par
okupācijas tēmām. Auditorijā
ritēs referāti, nelielas konferen
ces, diskusijas. Tas viss gatavojas
laikā, kad, par spīti taupības pa
sākumiem, Covid-19 draud šā
gada budžetā iecirst vismaz
EUR 100 000 robu ienākumos,
bet vēl svarīgāk – iespējā ar tautas likteņiem iepazīstināt vairāk
nekā 100 000 apmeklētāju. Ce
ram, ka mūsu draugi un at
balstītāji nāks atkal talkā, lai
Mūzejs varētu veikt savu darbu
pilnvērtīgi un vēl ilgi gan Nā
kotnes namā, gan Stūŗa mājā.
Stūŗa māju mēs nepirksim.
Mums uzticētos līdzekļus lietosim, lai veiktu savu misiju at
cerēties, pieminēt un atgādināt
svešo okupācijas režīmu nozie
gumus pret Latvijas valsti, tautu
un zemi.

2020. gada 12. septembris – 18. septembris
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SPORTS
SOK viceprezi
dents paziņo,
ka Tokijas Olimpiskās spēles
notiks ar vai bez Covid-19.
Neraugoties uz to, kāda pasaulē
būs situācija ar vīrusa izplatību,
Tokijas Olimpiada notiks ie
priekš plānotajā laikā, 7. sep
tembrī sarunā ar ziņu aģentūru
AFP teica Starptautiskās Olim
piskās komitejas (SOK) vicepre
zidents Džons Koatess. Iepriekš
vēsturē Olimpiadas ir atceltas
tikai kaŗa dēļ, tāpēc arī pirm
dienas telefonsarunā ar AFP
Koatess pauda stingru pārlie
cību, ka Olimpiskās spēles Ja
pānā tiks aizvadītas pārceltajā
laikā – 23. jūlijs līdz 8. augusts.
Šo olimpisko spēļu tematika
bija “Rekonstrukcijas spēles”, kas
veltīta par godu cunami,” teica
Koatess, minot dabas katastrofu, kas Japānu piemeklēja 2011.
gadā. “Šobrīd izskatās, ka tās
būs pieveikušas arī Covid, jo
tuneļa galā redzama gaisma.”

pionāta rīkošanā,” uzsvēra Ka
riņš. “Šobrīd ir grūti iedomā
ties, kā pēc pēdējiem notiku
miem Baltkrievijā varam ko
pīgi organizēt hokeja čempio
nātu,” vērtēja premjērs. IIHF
pagaidām neplāno pārcelt 2021.
gada pasaules čempionātu uz
citu norises vietu un nevēlas
izdarīt kādus polītiskus pazi
ņojumus.
***
Latvijas valdība brīdina, ka
no pasaules čempionāta (PČ)
hokejā rīkošanas Rīgā atteiksies, ja tas notiks arī Minskā, bet
Latvijas Hokeja federācija
(LHF) aicina nesaistīt polītiku
ar sportu, vēsta TV3 raidījums
“Nekā Personīga”. Atšķirībā no
valdības, pret vardarbību un
cilvēktiesību pārkāpumiem Balt
krievijā citāda attieksme ir
Latvijas Hokeja federācijai. Tās
vadītājs Aigars Kalvītis aicina
nejaukt polītiku ar sportu. At
sakoties no sacensību rīkoša
nas polītisku motīvu dēļ, Lat
vijas autoritāte hokeja vidē
būšot sagrauta.

lumbusas Blue Jackets rindās
latviešu vārtsargs Matīss Kiv
lenieks nākamo sezonu varētu
sākt Eiropā. Pārrunas ar viņu
veicot arī Rīgas Dinamo.
Iespēju līdz NHL un Amerikas
Hokeja līgas (AHL) jaunās
sezonas sākumam pavadīt Zvied
rijas augstākās līgas komandā
Orebro izmantos Latvijas izla
ses uzbrucējs Rodrigo Ābols,
kuŗš Skandinavijā spēlēs vis
maz līdz novembra vidum.

Kontinentālās
hokeja līgas
(KHL) komanda
Rīgas Dinamo

jauno sezonu aizvadīs ne
tikai jauna dizaina formas
tērpos, bet arī ar jaunu talismanu – Leonu, mikroblo
go
šanas vietnes Twitter kontā
informējis klubs.

Vai pasaules
čempionātu pārcels Merzļikins neplāno
rudenī spēlēt
uz citu valsti?
Eiropā
Latvija vēstulē Starptautis
kajai Ledus hokeja federācijai
(IIHF), kas izskatīta 2. septem
brī valdības sēdē, aicinās Balt
krievijā plānotās hokeja čem
pionāta spēles rīkot citviet, ap
liecināja Ministru prezidents
Krišjānis Kariņš (JV). “Mēs sā
kam sarunu ar starptautisko
hokeja federāciju, lai viņi iz
svērtu iespēju čempionāta
vienu daļu no Baltkrievijas
galvaspilsētas novirzīt kaut kur
citur,” skaidroja Kariņš.

Latvijas hokeja vārtsargs
Elvis Merzļikins šoruden ne
plāno spēlēt Eiropā, sportists
atklāja intervijā Šveices medijam RSI Sport. Taču Latvijas
hokejists varētu trenēties Šveicē
kopā ar savu bijušo komandu
Lugano. Vīrusa pandēmijas dēļ
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
nākamā sezona varētu sākties
krietni vēlāk nekā ierasts – ne
ātrāk kā decembrī. Salīdzināju
mam, šī sezona sākās 2. oktobrī,

Kluba jaunā logotipa pamat
elementi ir trīs zvaigznes, vairogs un divi burti – “DR”. At
karībā no logotipa pielietojuma,
tas tiks papildināts ar uzrakstu
Dinamo Rīga. Logotipā iekļau
tajam vairogam un trīs zvaig
znēm ir simboliska nozīme, bet
integrētie burti “DR” veido ģeo
metrisku režģi, kas simbolizē
stabilitāti, dinamismu, spēku
un vienotību, kluba preses
pārstāvis skaidro jauno dizainu.

Ministrijā viesojās LFF pre
zidents Vadims Ļašenko, LFF
viceprezidenti Olafs Pulks un
Sergejs Kovaļovs, kā arī LFF
valdes loceklis Nauris Macke
vičs. Viņus uzņēma izglītības
un zinātnes ministre Ilga Šup
linska, kuŗa pirms pāris nedē
ļām bija sniegusi interviju “Lat
vijas televīzijai”, kritiski izsakoties par futbolu Latvijā, norādot uz
savu intereses trūkumu par to.
“Paldies ministres kundzei
par to, ka izdevās rast iespēju,
lai satiktos ar LFF jauno vadību.
Mēs izstāstījām sava darba
stratēģiju, plānus un ieceres.
Mūsu sarunā varēja just, ka
ministres kundzei interesē arī
futbols. Viņa pastāstīja, ka
savulaik ir piedalījusies arī futbola sacensībās un ieguvusi
pirmās vietas. I. Šuplinska ir
sportiska ministre, un arī mūsu
tikšanās laikā viņa apliecināja,
ka atrodas labā sportiskajā formā,”
norādīja Ļašenko. “Šāda komū
nikācija ir svarīga, lai vairotu
mūsu visu izpratni par futbola
lomu Latvijas masu sporta un
profesionālā sporta sistēmā, kā
arī lai stiprinātu mūsu plašās
sadarbības iespējas. Apņema
mies sadarbību ar ministriju
padarīt vēl ciešāku.”
LFF pārstāvji pastāstīja I. Šup
linskai par pēdējos gados īste

noto sadarbību ar Izglītības un
zinātnes ministriju futbola
skolu akreditēšanas sistēmā, kas
nodrošina atalgojumu trene
riem, kā arī par vairāku klubu
īstenotajiem futbola klašu projektiem. Īpaši tika izcelta duālās
karjēras iespēju bagātināšana
un šādu programmu pievienotā
vērtība, jo futbola akadēmijās
tiek sekots līdzi audzēkņu sek
mēm, apmācot viņus arī ar tie
sāšanas un trenēšanas pamatiem.

Sākas UEFA
Nāciju līgas spēles

UEFA Nāciju līga ir starptautiskas futbola izlašu sacensības,
kuŗās spēlē UEFA dalībvalstu
izlases. Pirmais turnīrs sākās
2018. gada septembrī pēc 2018.
gada Pasaules kausa izcīņas
sacensībām. Turnīrs aizstāja
lielāko daļu starptautisko drau
dzības spēļu, kas iepriekš šajā
laikā tika aizvadītas.
(Turpināts 20. lpp.)

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

Pārrunā Latvijas
futbola attīstības
plānus
Latvijas Futbola federācijas
(LFF) vadība 3. septembrī, tikās
ar Latvijas izglītības un zinātnes
ministri Ilgu Šuplinsku, pārru
nājot futbola attīstību Latvijā,
ziņo LFF un IZM.
“Aicināsim IIHF Baltkrievijas
vietā atrast otru valsti. Ja
federācija [IIHF] atteiksies un
Baltkrievijā situācija joprojām
nebūs mainījusies, valdība
varētu lemt, ka Latvija nepie
dalās 2021. gada hokeja čem

taču joprojām risinās – četras
komandas turpina cīņu par
Stenlija kausu. Daudzi hoke
jisti no Ziemeļamerikas klubiem izskata iespēju rudenī
spēlēt Eiropā. Piemēram, Merz
ļikina komandas biedrs Ko Tikšanās laikā

Sīkāka informācija atrodama LASL mājas lapā, paciņu nodaļā: www. lasl.com
vai zvanot: 973 744 6565.
Pieņemsim paciņas un grāmatu sūtījumus iestādēm, kā arī komerciālos un personīgo mantu sūtījumus.
Lūdzam iepriekš pieteikt lielāka apmēra sūtījumus! Ievērosim sabiedriskās attālinājuma normas,
lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv
+371 28390346
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LĪGA LĀCIS
Dažreiz pandēmijas melnajā
mākonī parādās arī sudraba ma
liņa. Saskatīt šo maliņu iznāca
Čikāgas literārai kopai. Kad čikā
giešiem bija noteikts palikt mā
jās pandēmijas plosīšanās dēļ,
literārā kopa nevarēja vairs sa
nākt kopā, lai pārrunātu lasītās
grāmatas. Kā daudzkārt gadās,
cīņā pret nelaimēm atrodas arī
jaunas iespējas. Ar technoloģijas
palīdzību Uģa Sprūdža vadībā,
literārā kopa uzsāka Zoom sa
nāksmes tiešsaistē.
Kaut arī kopas dalībnieki zau
dēja klātbūtnes tuvumu un pie
dzīvoja tiešsaistes sarežģījumus,
visi tomēr ieguva bagātīgu kul
tūras devumu. Pateicoties internetam, izcili Latvijas viesi, paši
no savām mājām, varēja kuplināt
literārās kopas sanāksmes. Gru
pai bija iespēja sarunāties ar dzej

Čikāgas literārā kopa vēršas plašumā
nieku un tulkotāju Juri Kron
bergu (viņš diemžēl nesen miris).
Viesojās arī Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks
un LNB līdzstrādniece Ginta
Zalcmane, kuŗa stāstīja par bib
liotēkas virtuālajiem resursiem
un kā tos neklātienē izmantot.
Bija sarunas ar dzejnieku un
tulkotāju Guntaru Godiņu, ar
rakstnieku un mākslinieku Svenu
Kuzminu, un ar dzejnieku, rakst
nieku un literātūrzinātnieku
Kārli Vērdiņu. Akadēmiķe un
žurnāliste Vineta Vilcāne stāstīja
par Latgales kultūrvēstures jau
tājumiem un aktuālitātēm. Lat
vijas Izglītības un zinātnes mi
nistre Dr. Ilga Šuplinska vadīja
pārrunas par postmodernismu
latviešu literātūrā.
Sanāksmes vairs nebija tikai
tiem, kuŗi varēja atbraukt un

sēdēt kopā, bet tagad pieejamas
visās pasaules malās ar interneta
savienojumu. Tas nāca tieši man
par lielu palīdzību. Ilgus gadus
strādāju kā bibliotekāre un pa
sniedzēja Drake universitātē Des
Moines, IA. Kad aizgāju pensijā
un pārcēlos uz Mineapoles ap
kārtni, ar prieku iestājos lasītāju
pulciņā un sāku baudīt grāmatas,
kuŗām agrāk nebija bijis laika.
Kā gadījās, marta mēnesī mums
Mineapolē, tāpat kā Čikāgā, klā
tienes sanāksmes tika ierobe
žotas. Mūsu lasītāji, lielāko tiesu
vecāku gadagājuma cilvēki, daži
ar veselības problēmām, baidījās
kopā pulcēties, un tā pārtrūka
mūsu sanāksmes.
Būdama lasītāju pulciņa jaun
ieceltā vadītāja, sapratu mūsu
darbības traucējumus, tomēr gri
bēju uzturēt spēkā samērā pa

stāvīgu grāmatu lasīšanu, kā arī
vairāk uzzināt par citām literārām
kopām. Atvērās lodziņš – izlasīju
9. aprīļa PBLA ziņas, kur Uģis
Sprūdžs aicināja citiem piedalī
ties Čikāgas literārās kopas tieš
saistē. Sazinājos ar Uģi un sāku
apmeklēt kopas Zoom sanāksmes.
Neesmu vienīgā, kas piepul
cējās čikāgiešiem. Paplašinātās sa
nāksmēs sāka piedalīties Guntis
Bērziņš no Toronto, Ilze Bērziņa
no Godfrey, IL, Jana Purklāva no
Rīgas, kas pašreiz strādā Velsā,
Anglijā. No ne gluži tik liela attā
luma piedalās Maija Stumbris
no Stevens Point, WI un Aiga
Bērziņa no Highland Park, IL.
Parasti sanāksmēs ierodas 15-20
kopas biedru, kas pārlasījuši grā
matu izvilkumus, kuŗus varam
pasniegt uz ekrāna, lai pēc tam
dalītos iespaidos.

Neklātienes prasība tomēr ra
dīja arī savus robus. Divi no
kopas dalībniekiem vairs nespēja
piedalīties, technisku nepilnību
dēļ. Pārdomājam, kā viņus atkal
iesaistīt. Es pati jūtos laimīga
par iespēju šai grupai pievienoties. Vērtīgas grāmatas lasot, mēs
paplašinām savu dzīves redzes
loku, bet pārrunas dod pašai
grāmatai tālāku dzīvību.
Šoruden, apmēram ar septem
bŗa vidu, sāksim pārrunas par
Andŗa Zeibota jauno romānu
”Krauklis” (izdevusi Dienas Grā
mata), kas saistās ar dzejnieka
un romantiķa Jāņa Ziemeļnieka
dzīves pēdējiem gadiem. Ja starp
šī raksta lasītājiem ir tie, kas vē
lētos Čikāgas literārai kopai
pievienoties virtuāli, laipni lū
dzam paziņot Uģim Sprūdžam
– usprudzs@yahoo.com.

LELBĀL Misijas Fonds

BAIBA RODIŅA,

LELBĀL kasiere

Misijas Fonds tika dibināts
2015. gadā, archibīskapes Lau
mas Zušēvicas konsekrācijas gadā.
Viņas ierosmē Fonds iesākās ar
ziedojumiem no daudzām
LELBĀL draudzēm ar mērķi
sniegt Kristus evaņģēliju un
garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo
ārpus Latvijas, kur iespējams
izveidot LELBĀL draudzes, un
arī tur, kur kāda LELBĀL drau
dze Latvijā uzsākusi savu dar
bību un lūdz atbalstu, vai kur top
jauna LELBĀL draudze.
Pa šiem gadiem Misijas Fondā
ir ienākuši ziedojumi no drau
dzēm un individiem. Katra Jūsu

2020. gada 12. septembris – 18. septembris

dāvana nes svētību! 2019. gadā,
Milvoku draudze izsludināja
“$100,000 Challenge grant”,
apsolot līdzināt ziedojumus līdz
$100,000. Daudzas draudzes un
individi atsaucās un, kaut mēs
tikai ieņēmām mazliet pāri par
$53 000, Milvoku draudze tomēr
noziedoja visus $100,000. Nesen
Misijas Fonds saņēma dāsnu
$75,000 ziedojumu no Ņubran
svikas un Leikvudas draudzes.
Liels paldies visiem ziedotājiem!
Misijas Fonda ziedojumi tiek
mērķtiecīgi izlietoti. Fonda lī
dzekļi palīdzēja atbalstīt jaundi
bināto Kristus apvienoto ev. lut.

latviešu draudzi Īrijā, ko vada
diakons (mācītāja kandidāts)
Imants Miezis. Tas sedz algas
LELBĀL mācītājiem Latvijā drau
dzēs, kas nespēj savu mācītāju
atlīdzināt. Tas arī sedza izdevumus terapeitēm Kapseļu ielas
bērnu rehabilitācijai. LELBĀL ir
sadarbojusies ar lietpratējiem
(COBALT firmu) kas palīdz
LELBĀL iegūt legālu statusu
Latvijā.
Misijas Fonda jaunais pasā
kums ir “Dzīvības ceļš”. Raksta
māc. Dace Skudiņa, Ārmisijas
nozares vadītāja: “Dzīvības ceļš”
ir LELBĀL sadarbības projekts ar

valsts sociālās aprūpes centra
(VSAC) “Rīga” filiāli “Rīga”.
Tautā dēvētajā “Kapseļu namā “
dzīvo 30 bērni vecumā no 6 līdz
18 gadiem. 20 bērni no viņiem ir
palikuši bez vecāku apgādības.
Visiem šiem bērniem ir dažāda
rakstura funkcionāli traucējumi,
kas apgrūtina viņu ikdienas dzīvi
un iekļaušanos sabiedrībā.
LELBĀL sadarbības mērķis ar
VSAC filiāli “Rīga” ir sniegt atbal
stu bērniem un aprūpes koman
dai; veicināt draudžu un draudzes
locekļu iesaisti, uzņemoties ga

rīgu “gādību” par bērniem un vei
dojot attiecības ar bērniem, pat ja

tās ir attālināti. Ir brīnišķīgi, ka ir
jau draudzes un individuālas ģi
menes, kas ir uzņēmušās rūpes
par konkrētu bērnu, tāpat vai
rākas draudzes ir sniegušas finan
siālu atbalstu bērnu vajadzību
piepildīšanai. Kopš pagājušā gada
rudens māc. Kārlis Žols notur
svētbrīžus Kapseļos.
Ziedojumus Misijas Fondam
var sūtīt Baibai Rodiņai,
LELBĀL kasierei, 5820 Moun
tain Shadow Lane, Reno, NV
89511. Čeku, lūdzu, rakstīt uz
LELBĀL vārdu ar piezīmi
“Misijas Fondam”.

Džamaikpleinas Trīsvienības
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con
gregational Parish of Norton (2
W Main St, Norton, MA 02766).
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg.
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi,
draudzes sekretāre Zigrida Kruč
kova, tālr.: 617-323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 6103532227. Māc.
Ieva Dzelzgalvis
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.:
Faith Lutheran Church. 2740
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-2141010. Dr.pr. Ivars Petrovskis,
tālr: 616-975-2705. Dievk. no
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds.
Kalamazū latv. apv. ev. lut.
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49996). Māc. A.Gra
ham. Dievk. notiek 10:00. Pēc
Dievk. kafijas galds.
Kalamazū latviešu ev. lut.
apvienotā draudze seko 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, atrodot kanālu Latviešu apvienotā
draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv. ev.
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
wood, OH 44107) Draudzes
dievk. notiek svētdienās 11:00.
Bībeles stundas notiek 10:00
katra mēneša otrajā un ceturtajā
trešdienā. Baptistu dr.:Bethel
Baptist Church (2706 Noble Rd,
Cleveland 44121) Dievk. notiek
svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In
driksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1.un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040).Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
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.

SARĪKOJUMI/DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus
sazināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu
rīkotājiem,
precīzējot, vai paredzētie
sarīkojumi notiks, vai tie ir
atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
Mūsu draudze vēl nedrīkst
rīkot dievkalpojumus Losa
n
dželosā.
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 infor
māc.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: 617-2325994. Māc. Igors Safins. Tālr.:
617-935-4917. E-pasts: igorssafins@gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elektro
niski piesūtīti draudzes locek
ļiem. Tāpat Bībeles stundu
pārrunas. Lūdzu sekot ikne
dēļas draudzes ziņām.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas-draudze-
255043897965234. Dievk. no
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; 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.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039). Diev
kalpojumi notiek plkst. 11:00
Mūsu draudze vēl nedrīkst
rīkot dievkalpojumus Losandže
losā.
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
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.draudze.org
vai www.tervete.org Dievk. vada
dr. pr. Jānis Mateus un Vik.
Zvirgzds. tālr.: 5144812530,
e-pasts: prez@draudze.org. Diev
kalpojumi Centrā.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: Draudzes dievnams (12 GatesAve, East Brun
swick, NJ 08816). Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko, tālr.: 908638-1101, e-pasts: latvianlutheranchurch@gmail.com. Dievk.
notiek 13:30.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn, 254 Valentine
Ln, Yonkers NY
Salas bazn, 4 Riga Ln, Melville NY
St. Andrew bazn, 335 Reynolds
Ave, Parsippany NJ
Seafarers, 123 East 15th Street,
New York, NY
Priedaine, 1017 State Rte 33,
Freehold NJ
Salas bazn. plkst.10:30 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 PuiķeWilson, mob. (269) 2675330. Kon
taktpersona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1:00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.: As
cension Lutheran Church (5106
Zion Ave, San Diego, CA 92120),
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.: 858598-5451, e-pasts: jlegzdins@san.
rr.com. Pēc Dievk. kafijas galds.

Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO 63119).
Dievk. vadīs Māc. Dace Skudiņa.
Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 314 457
1830, kalninsirene@gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125)
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts:cilnis@earthlink.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.:
Trinity Lutheran Church (35
Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda SniedzeTaggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr., draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Sazināties
ar Andri Ritumu 727-797-1911.
Sakarā ar vīrusu visi šīs vasaras
dievkalpojumi un Bībeles stundas notiks Faith Lutheran
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: 613-4003288, e-pasts:zvirgzds@me.com.
Māc. Jānis Mateus.
Toronto - Sv. Jāņa ev. lut. latv.
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto,
ON M4V 1J6), tālr.: 416-9213327, E-pasts:baznica@bellnet.
ca.Info: www.stjohnslatvian.ca
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40
Hollyberry Trail, North York ON
M2H 2S1), tālr: 6479865604,
E-pasts: grietins@gmail.com.
Dr. pr. Kārlis A.Jansons, tālr.:
9053385613, e-pasts: kjan27@
gmail.com. Pr.vietn. Sibilla Ko
rule. Dāmu kom.pr. Maija Sukse,
tālr.: 4162214309.
Vašingtonas (DC) latv. ev.
lut. dr.: Draudzes nams (400
Hurley Ave, Rockville, MD
20850-3121), tālr.: 301-2514151, e-pasts: dcdraudze@gmil.
com Info: www.dcdraudze.org
Mācītāja prāv. Anita Vārsberga
Pāža, mob. tālr.: 301-302-3270,
e-pasts:
macanitavp@gmail.
com, dr.pr. Dace Zalmane (tālr.
703/442-8458 un epasts-dzalmanis@yahoo.com).

Latvijas Okupāciju mūzeja biedrība
un Latvijas Okupācijas mūzeja saime
sēro un izsaka līdzjutību tuviniekiem
par Dulcie Ozoliņas,
ilggadējās mūzeja atbalstītājas,
aiziešanu Mūžībā
(18.10.1936. – 26.08.2020.)
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***
Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU un DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu: rigaven@aol.com –
Inese Zaķis – ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

Ar sērām pavadām abus coitriķus un mīļos draugus

Fil! KĀRLIS VISVALDIS PREISS, ADM., 1965 I
Dzimis 1935. gada 3. februārī, Priekulē,
miris 2020. gada 19. maijā, Klintonā, NJ

FIL! ĢIRTS PUPONS, OEG., 1965 I
Dzimis 1934. gada 14. maijā, Alūksnē,
miris 2020. gada 30. augustā, Albany, NY

MĪĻĀ PIEMIŅĀ PATURĒS
KĀRĻA KRUSTMEITA VIZMA
ILMĀRS, ERITA UN DZINTARS

Sirds, kad dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.

Mūžībā aizgājis

GUNARS MIERVALDIS OZOLS
Dzimis 1933. gada 20. decembrī, Liepājā,
miris 2020. gada 28. maijā, Stuart, Florida

Mīlestībā piemin
SIEVA BENITA AR ĢIMENI
MĀSA SOLVEIGA AR ĢIMENI
DĒLI, ARTURS UN BRUNIS AR ĢIMENĒM

Mūsu mīļais

JĀNIS PLĀTE

Dzimis 1926. gada 16. decembrī, Latvijā,
miris 2020. gada 31. augustā, Grand Rapids, Michigan
Mīlestībā piemin
SIEVA VELGA, MEITAS RITA PLATE UN LINDY (TY) TANIS,
MAZDĒLS KIRGIN “CHARLIE” TANIS UN DAUDZ RADI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māmiņa un vecāmāte

AINA VATVARS,
dzim. MAURS

Mūsu mīļā 38.c. filistre

BIRUTA PILMANIS,
dzim. SPROĢE

Dzimusi 1929. gada 29. maijā, Tukumā, Latvijā
mirusi 2020. gada 3. septembrī, Ņudžersijā, ASV
Sērojot piemin
KORPORĀCIJA DAUGAVIETE

Dzimusi 1926. gada 4. augustā, Rīgā,
mirusi 2020. gada 30. augustā, Providencē, RI
Kungs, Tu esi mans Dievs,
Es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele…
Es esmu raudzījies pēc Tevis
Ar mīlestību piemin un sēro
Tavā svētnīcā, lai redzētu Tavu
MEITA
INĀRA
SUUBERG AR VĪRU ERIC
Spēku un Tavu godību, jo Tava
UN MAZMEITU ALESSANDRU
Žēlastība ir labāka par dzīvību…
63. Psalms: 2a, 3-4
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Latvijas futbola izlase UEFA
Nāciju līgas Dlīgas pirmajā
spēlē savā laukumā Daugavas
stadionā nospēlēja neizšķirti
0:0 (0:0) ar Andoras vienību.
Debiju Latvijas izlasē piedzīvoja
galvenais treneris Dainis Kaza
kevičs un pussargs Alvis Jaun
zems. Jau spēles piektajā mi
nūtē pēc pārkāpuma pret Vla
dislavu Fjodorovu Latvija tika
pie iespējas izpildīt soda sitienu.
Pirmā standartsituācija tika uz
ticēta Jānim Ikauniekam, kuŗa
sistā bumba lidoja nedaudz
garām labajam vārtu stabam.
Desmit minūtes vēlāk pēc
Andreja Cigaņika piespēles no
dažiem metriem pa vārtiem
sita Ikaunieks, taču viņa sitienu
neitralizēja vārtsargs Hoseps
Gomess. Jānis Ikaunieks spēles
56. minūtē nereālizēja 11 metru
soda sitienu, bet 80. minūtē
Andrejs Cigaņiks trāpīja pa
vārtu stabu. Latvijas izlase iz
darīja 18 sitienus, bet pretinieki
sešus. Vārtu rāmī Latvijas futbolisti bumbu raidīja četras
reizes, bet Andoras spēlētāji
nevienu. Spēles 71. minūtē Gut
kovskis, reaģējot uz pretinieka
provokāciju, iesita viņam un
tika noraidīts no laukuma, tā
dējādi Latvija palika desmit
vīru sastāvā. Latvijas un An
doras futbolisti jau trešo spēli
pēc kārtas cīnījās neizšķirti 0:0.
Ar šādu rezultātu noslēdzās
divas spēles arī 2018. gadā.
Abas izlases savā starpā tikušās
astoņas reizes. Pēdējie divi dueļi
tikai aizvadīti 2018. Nāciju līgas
turnīrā, abām spēlēm noslē
dzoties bez gūtiem vārtiem. Vēl
iepriekš 2018. gada Pasaules
kausa kvalifikācijas turnīrā Lat
vijas komanda uzvarēja ar 4:0
un 1:0. Latvija FIFA rangā ie
ņem 137., bet Andora – 135. vietu.

Malta – Latvija
1:1 (1:1)

Nākamā spēle Latvijas futbola vienībai bija jāaizvada
Maltā. Malta savā pirmajā
turnīra spēlē ar 2:3 pašā spēles
izskaņā zaudēja Fēru Salām.

Malta – Latvija. Latvijas fut
bolisti baltajos tērpos

sprīdī izcēlušies trīs reizes.
Pēdējās astoņās no desmit
spēlēm Malta palikusi «sausā».
Latvijas vienības sastāvs: Pā
vels Šteinbors, Roberts Savaļ
nieks (Ritvars Rugins, 67. min.),
Antonijs Černomordijs, Kas
pars Dubra, Raivis Andris Jur
kovskis, Artūrs Zjuzins (Krišs
Kārkliņš, 86. min.), Eduards
Emsis, Alvis Jaunzems, Andrejs
Cigaņiks, Jānis Ikaunieks, Rai
monds Krollis (Dāvis Ikau
nieks, 62. min.)
Spēle beidzās neizšķirti – 1:1.
Abi vārti ieskaitāmi maltiešu
kontā. Vispirms Pāvelu Štei
boru 15. minūtē pārspēja Ži
lemjē, un pēc tam Nvoko
ievirzīja bumbu savos vārtos
(25. min.)

Skujiņš izcīna
otro vietu Tour de
France posmā
Latvijas riteņbraucējs Toms
Skujiņš no Trek-Segafredo ko
mandas Tour de France astotajā
posmā izcīnīja otro vietu, ka
mēr uzvaru svinēja francūzis
Nanss Peterss (AG2R La Mon
diale). Sportisti veica 141 kilometru gaŗu distanci ar trim
smagiem kāpumiem.

// FOTO: Reuters/ScanPix

Par astotā posma uzvarētāju
tika kronēts Peterss, kuŗš distanci veica četrās stundās divās
minūtēs un 12 sekundēs. Sku
jiņš uzvarētājam zaudēja 47
sekundes un finiša spurtā ap
steidza spāni Karlosu Veronu
(Movistar). Skujiņš atrāvienā
devās ar vēl 12 braucējiem un
lielāko daļu distances arī brauca visiem pa priekšu. Līdeŗu
grupā neatradās neviens no
kopvērtējuma vadošajiem spor
tistiem, tāpēc nelielā grupiņa
drīz vien ieguva vairāk nekā
deviņu minūšu pārsvaru.

Graudiņa/
Kravčenoka ne
aizstāvēs EČ zeltu?
Latvijas plūdmales volejbo
listes Tīna Graudiņa un Anas
tasija Kravčenoka pozitīva vī
rusa testa dēļ nevarēs aizstāvēt
pērn Eiropas čempionātā (EČ)
izcīnīto čempioņu titulu, vēsta
Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Malta uzvaras garšu nav ju
tusi pēdējās desmit spēlēs, ka
mēr latvieši pērn 19. novembrī
Eiropas čempionāta kvalifikā
cijas turnīra pēdējā spēlē ar 1:0
uzveica Austriju. Abas izlases
iepriekš savā starpā tikušās
divas reizes, savstarpējus due
ļus 2010. un 2011. gadā aizvadot Eiropas čempionāta kvali
fikācijas turnīrā. Abās spēlēs ar
2:0 uzvarēja Latvija. Latvijas
izlasei pēdējās desmit spēlēs
izdevies gūt vien divus vārtus, Tīna Graudiņa (no kr.) un Anas
kamēr maltieši šādā pašā laika tasija Kravčenoka // FOTO: LETA

4. septembrī saņemtās Covid19 analīzes Graudiņai ir izrā
dījušās pozitīvas un tas nozīmē,
ka viņa Eiropas plūdmales vo
lejbola čempionātā piedalīties
nedrīkstēs. Tīnas pāriniecei
Kravčenokai un viņu trenerim
Andrim Krūmiņam, kas arī ir
veikuši testus un ir bijuši cieši
saistīti ar Graudiņu treniņ
procesā, analīžu rezultāti ir
negatīvi. Tomēr tā kā šīs personas ir atzītas par tiešajām kon
taktpersonām, arī viņām jāie
vēro divu nedēļu pašizolācija,
jānovēro sava veselība un jāveic
tests atkārtoti. LVF cieši sadarbojas ar Slimību profilakses kon
troles centra (SPKC) epidemio
logiem, ir precīzējusi visu uz šo
brīdi pieejamo informāciju un
apzinājusi riskus. SPKC apzin
visas tiešās kontaktpersonas,
kuŗas ar Graudiņu kontak
tē
jušas sākot ar 29. augustu. Par
tiešajām tiek uzskatītas tās personas, kuŗas bijušas ar viņu
ciešā kontaktā vairāk nekā 15
minūtes.
***
Svētdien Graudiņa savā Insta
gramkontā ziņoja, ka sestdien
veiktais tests bijis negātīvs. Tā
pat negātīvs tests izrādījies arī
viņas pārējiem četriem ģime
nes locekļiem. Kā aģentūrai
LETA skaidroja LVF valdes
loceklis Kaspars Timermanis,
pēc šādiem jaunumiem volej
bolistēm durvis uz Eiropas čem
pionātu nav pavisam aizvērtas.

Uz klints spēlē
plūdmales
volejbolu
Plūdmales volejbolists Jānis
Šmēdiņš nedēļas nogalē bija
redzams Norvēģijā tapušā vi
deo, kur viņš duetā ar māji
nieku Andersu Berncenu Molu
saspēlējas stāvas klints smailes
spicē. Šmēdiņš Latvijas Tele

vīzijas Rīta panorāmā pastās
tīja, ka piedzīvotais lika pār
vērtēt savas attiecības ar aug
stumu un vēlreiz atkārtot ko
līdzīgu viņš diez vai vēlētos.
Šmēdiņš iepriekš uzskatīja, ka
viņam no augstuma nav bail,
bet augstās smailes virsotnē
pārliecinājās, ka sajūtas ir diez
gan nepatīkamas. It īpaši no
kāpšana no klints pēc filmē
šanas beigām rosinājusi pārdo
māt sava lēmuma pareizību.
Plūdmales volejbolists smaidot
atzina, ka augšā klintī dūša bi
jusi papēžos un īpaši izaicinošs
bija brīdis, kad pieāķētam pie
klints 40 minūtes nācās gaidīt,
kamēr savu video daļu augšā
safilmēs norvēģi. “Vai es to
darītu vēlreiz? Visticamāk, ka
nē, bet gribējās pamēģināt un
sev pārkāpt pāri,” teica Šmē
diņš. Viņa pārinieks Aleksandrs
Samoilovs no alpīnistiskā pie
dzīvojuma atteicās.

Pēc 25 gadiem
Eiropas
čempionāta
finālā!

Latvijas vīriešu volejbola
valstsvienība sestdien Kiprā ar
1:3 (25:27, 25:18, 26:28, 22:25)
zaudēja Spānijas izlasei priekš
pēdējā spēlē Eiropas čempio
nāta kvalifikācijas turnīra grupā,
taču saglabāja labas izredzes
garantēt dalību finālturnīrā. Tā
arī notika. Pēdējā spēlē pret
Kipras volejbolistiem Latvijas
vienība uzvarēja ar 3:0 (25:15,
25:21, 25:23), tādējādi nodro
šinot vietu Eiropas finālturnīrā.
Latvija spēli noslēdza bez di
viem vadošajiem spēlētājiem –
otrajā setā traumu guva Her
manis Egleskalnes, bet trešā
seta galotnē savainojās arī De
niss Petrovs.

Latvijas volejbolisti priecājas
par uzvaru

Vīriem nepārspēts palika Fe
ters, kuŗš trešajā mēģinājumā
šķēpu raidīja 97,76 metru
tālumā, kas ir pasaulē otrs visu
laiku labākais rezultāts un tikai
par 72 centimetriem atpaliek
no pasaules rekorda.

Zināms Brieža
nākamās cīņas
datums un
norises vieta

ESPN boksa apskatnieka Sal
vadora Rodrigesa rīcībā nonā
kusi informācija par Maira
Brieža nākamās cīņas datumu
un norises vietu. ESPN raidī
jumā Knockout Rodrigess pa
vēstījis, ka Brieža nākamā cīņa
Pasaules boksa superserijas
(WBS) otrās sezonas finālā no
risināsies 26. septembrī Vācijā.
Brieža pretinieks šajā cīņā būs
kubietis Juniels Dortikoss. Sā
kumā cīņa bija paredzēta 21.
martā Rīgā, bet vēlāk dueļa
datums vīrusa pandēmijas dēļ
tika pārcelts uz 16. maiju, bet
arī tad cīņas norisi apdraudēja
minētā pandēmija. Jau iepriekš
Brieža menedžeris Raimonds
Zeps sarunā ar portālu TVNET
kā iespējamo cīņas norises
vietu minēja Vāciju. “Latvija
tiek izskatīta kā opcija. Ļoti
ceram, ka Latvijai būs priekš
rocība. No organizatoriskā vie
dokļa loģiskāka gan ir Vācija,”
jūnijā Zepu citēja Tvnet portāls.
Briedis savas līdzšinējās kar
jēras laikā ir izcīnījis 26 uzvaras,
piedzīvojot vienu neveiksmi.
Savukārt Dortikoss uzvaru svi
nējis 24 dueļos un zaudējuma
rūgtumu arī izjutis vienu reizi.
Papildus WBSS galvenajai
balvai, Muhameda Ali trofejai
abi bokseri, visticamāk, cīnīsies
arī par Dortikosam piederošo
Starptautiskās boksa federācijas
(IBF) čempiona jostu.

Latvijai iepriekš ir izdevies
kvalificēties finālturnīram tikai
pirms 25 gadiem – 1995. gadā,
bet Āvo Kēlam ar Igaunijas
izlasi – divreiz. Šoreiz Āvo Kēls
bija Latvijas izlases treneris.
Citās kvalifikācijas grupās
spēles paredzētas janvārī. Fināl
turnīrs plānots pēc gada augustā
un septembrī Polijā, Čechijā,
Somijā un Igaunijā. Četras
māji
nieku izlases un astoņas
labākās iepriekšējo Eiropas meis
tarsacīkšu komandas – Serbija,
Slovēnija, Francija, Krievija,
Italija, Ukraina, Vācija un Beļ
ģija vietu finālturnīra 24 labāko
komandu skaitā jau ir nodroši
Autorallijs
nājušas. Atlikušās 12 vietas fināl
Latvijas rallija braucējs Mār
turnīrā ieņems septiņu kvalifi
kācijas grupu uzvarētāji un tiņš Sesks un stūrmanis Renārs
pieci labākie otro vietu ieguvēji. Francis Igaunijā triumfēja pa
saules rallija čempionāta (WRC)
posma junioru klasē.

Vieglatlētika

Latvijas šķēpmetēja Līna
Mūze Polijas pilsētā Hožovā
Continental Tour Gold sacen
sībās sasniedza savu sezonas
labāko rezultātu, bet vācietis
Johanness Feters pietuvojās
pasaules rekordam. Mūze ie
ņēma otro vietu, šķēpu raidot
63,19 metru tālumā, kasviņai Mārtiņš Sesks
ir sezonas tālākais un karjēras
Kopējā ieskaitē uzvaras lautrešais labākais metiens.
rus plūca mājinieku favorīts
Ots Tenaks. Sesks pēc uzvaras
kļuvis par JWRC klases kop
vērtējuma līderi.

3x3 basketbols

Latvijas 3×3 basketbola ko
manda Rīga Ungārijas pilsētā
Debrecenā Pasaules tūres tre
Līna Mūze
šajā posmā nepārvarēja ceturt
Uzvaru ar 65,70 metriem daļfinālu.
izcīnīja poliete Marija Andrej
Sporta ziņas sakopojis
čuka, bet trešā ar 61,25 metriem
P. KARLSONS
bija chorvātiete Sara Kolaka.

