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Latviešu Fondam šogad ap -
ritēs piecdesmit pirmā jubile-
ja… Ir teikts – lai labu grāmatu 
tā īsti izprastu, tā jāpārlasa ik 
desmit gadus. To pašu varētu 
teikt par organizācijām – der 
ieskatīties,  ik pa desmit gadiem 
izvērtēt, kas ir paveikts, kas ir 
mainījies un kā tagadnes plāni 
iederas dibinātāju mērķos. Pati 
būdama Fonda desmitgadniece 
– darbojos LF kopš  2011. gada 

ILZE
PĒTERSONE

LATVIEŠU FONDAM ŠOGAD 51!
Pusgadsimts jaukā kompānijā

tīsies!” Laiki mainās, un Lat-
viešu Fonds ir gājis tiem līdzi 
gadu gaitā lecot uz priekšu gan 
technoloģiski, gan ar jaunām 
idejām. Rezultāts ir stabila or -
ganizācija ar stingru pamatu 
un augošu dalībnieku skaitu.

Nopelns LF izturībai un iz -
augsmei pienākas pirmām kār-
tām Fonda dalībniekiem un 
ziedotājiem. Bet lieli nopelni 
arī tiem enerģiskajiem un mērķ-

Brunis Rubess, Valdis Muiž-
nieks, Ģirts Zeidenbergs un citi  
apņēmās izveidot bazi latviešu 
kultūras pasākumiem kas spēs 
darboties paaudzēm ilgi. 

Latviešu Fonds ir plānots un 
lolots kā ”visu trimdā dzīvojošo 
paaudžu pasākums, kas domā 
par latviešu kultūru un ar tās 
eksistenci saistītajām prob lē-
mām pēc iespējas tālā nākotnē” 
(Valdis Muižnieks). Tajā pašā 

projektiem.
Latviešu Fonds aicināja dot, 

un tautieši deva. Ar saziedota-
jiem līdzekļiem pamatkapitāls 
auga; desmit gadus atpakaļ tas 
tuvojas $700 000. Šodien mil-
jons dolaru mērķis ir sa  sniegts 
un pārsniegts; Fonds var lepo-
ties ar 500 projektiem, kas 
atbalstīti divu miljonu do  laru 
vērtībā. Cienījamie lasītāji, 
jums daudzi no šiem projek-

– atļaujos dalīties ar iespaidiem 
par šo laiku sprīdi (2011–2021) 
– gan par Fondu, gan par 
latviešu sabiedrību, gan laik-
metu, kuŗā dzīvojam.

Pirmo reizi piedalījos LF pa -
domes sēdē Vašingtonas baz-
nīcas pagrabstāvā pirms desmit 
gadiem. Bērztīsa kungs tolaik 
bija sekretārs, un pēdējo reizi 
uzmanīgi protokolēja sēdes no -
risi, ar roku pierakstīdams 
katru lēmumu dzeltena papīra 
blociņā. LF mājaslapa bija ne -
sen uzstādīta, bet to drīkstēja 
lietot tikai LF dalībnieki ar 
speciālu paroli. Rūpes bija, lai  
kāds “neiezogas” Fonda darī-
šanās. Šodien www.latviesu-
fonds.com aicina – nāciet vien 
iekšā! Iepazīstieties ar jauniem 
projektiem, izpildiet aptaujas 
lapu, ziedojiet ar PayPal! 
Jaunākās LF ziņas tiek izsūtītas 
gan pa pastu, gan elektroniski; 
projektu pieteikumi tiek pie -
ņemti tikai no elektroniskās 
pieteikuma lapas – latviešu un 
angļu valodā. Nāk prātā Raiņa 
vārdi – “Pastāvēs, kas pārvēr-

tiecīgajiem sabiedriskajiem dar  -
biniekiem, kuŗi ziedojuši savu 
laiku, lai izveidotu Latviešu 
Fondu par sekmīgu organi zā-
ciju. Ir jāpateicas mūsu priekš-
sēžiem un padomēm, kas ir 
plānojuši, meklējuši risināju-
mus un uzlabojuši bijušo un 
kas neatlaidīgi pildījuši Fonda 
misiju – uzturēt un bagātināt 
latvietību.

Latviešu Fonda tapšanas 
ideja radās 1970. gada sanāk-
smē “Nākotne 70”, pirms 
Dziesmu svētkiem Toronto. 
Iespējams, kāds no jums bija 
klāt šai sajūsmas pilnajā brīdī, 
kad pazīstami ASV un Kanadas 
latvieši – Voldemārs Gulēns, 

gadā Fonds tiek reģistrēts kā 
bezpeļņas organizācija Mičiga-
nas štatā. Voldemārs Gulēns 
izteica LF misijas praktisko 
pusi: “Vadoties no pārliecības, 
ka mēs atbalstīsim latviešu 
kultūru līdz sirmam vecumam 
mums likās loģiski mērķtiecīgi 
sākt krāt kādu mazu naudiņu ik 
mēnesi.” Līdz ar Austras koku 
kā simbolu Fonds izveidoja 
saukli – “Dosim, dzīvosim!” – 
un aicināja tautiešus ziedot 
drusku pa druskai līdz sas-
niegts tūkstotis dolaru līmenis. 
Iecere bija sakrāt miljons do -
laru pamatkapitālu, un tad no 
ieguldījuma procentiem dot 
financiālu atbalstu latviskiem 

tiem būs pazīstami: filmas 
”Melānijas chronika”, ”Dvēseļu 
putenis” un ”Mātes piens”; 
grāmatas ”Sibirijas bērni”, ”Wit 
and Wisdom of Ancient Latvian 
Poetry”, ”Jettes Cimdu grāmata” 
, ”Bruno Slept Here”, stāsti par 
Amerikā dzīvojošiem latvie-
šiem ”Mēs neesam aizbē guši”; 
atbalsts Beverīnas, Gaŗ ezera un 
Kursas vasaras vidus skolām; 
Daces Aperānes Starp tautiskie 
latviešu mūziķu meistarkursi; 
”Skandinieku”, ”Ilģu”, ”Trio” un 
neskaitāmas latviešu teātŗu 
viesturnejas; un daudzi, daudzi 
citi projekti.

(Turpinājumu lasiet 5. lpp.!)
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Par ko vēsta LĀZA
Apkārtraksts nr. 169?

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIGITA KOVTUNA

Nedēļas teikums
“Šajos laikos cilvēkos vairāk izpaužas viss, kas viņu zemapziņā mājo, ‒ tie, kas noskaņoti 

draudzīgi, kļūst vēl draudzīgāki, vēl izpalīdzīgāki, bet tiem, kam svarīgi ir iedzelt kādam, 
ieriebt, arī šīs īpašības tagad izpaužas asi.”

Raivis Dzintars, polītiķis

Nedēļas gudrība
“Mums trūkst viengabalainības, mēs sastāvam no atsevišķiem gabaliņiem, un katram no 

tiem ik mirkli ir sava nozīme. Mūsu iekšējā uzbūve ir tik raiba un daudzveidīga, ka dažādos 
brīžos mēs atšķiramies paši no sevis ne mazāk kā no citiem.”

Migels Servantess,  spāņu rakstnieks

Ivars Galiņš

ELLE VIRS ZEMES
Nav pirmā aprīļa joks

Ir elle no pazemes izlīdusi
Tā visu pasauli sajaukusi.
Tā labi savā varenībā jūtas,
Ka ļaudīm sagādātas dzīves grūtas,
Tie no izpostītās dienu gaitas,
Iet pasaulē kā pazudušās aitas,
Top arvienu jaunas kapu kopas,
Vairs draugs ar draugu nesastopas.
No rīta celdamies, diemžēl,
Nezini, vai būsi vesels vēl.
Pietiek, nu ir cauri,
Diezgad plūkti lauri.
Ej pie velna pazemē savā,
Kur velna miltus maļ,
Virs zemes nedomā vairs nākt,
Pat neskaties vairs atpakaļ!

 Vispirms par to, ka LĀZA, 
Latviešu ārstu un zob ārstu 
apvienība, joprojām ir savu 
mērķu un uzdevumu augstu-
mos, vēl vairāk – savas darbības 
lokā ir iekļāvusi plašu jauno 
kollēgu pulku un aktīvi turpina 
uzturēt interesi un rūpi par 
Latvijas medicīnā notiekošo. Un 
vēl arī paplašinājusi savas aprites 
ģeografiju – lasot jauno saturu, 
ir prieks iepazīties ar Karīnu 
Beinerti un Kārli Ālbergu no 
Apvienotās Karalistes, Andi 
Grau diņu no Austrālijas, Jāni 
Gaili no Francijas, Dagniju 
Tenni no Kanadas u. c. Īpaši gri-
bas uzsvērt, ka dakteru re  dzes-
lokā ir Latvijai šobrīd ļoti sa -
asinātā problēma par bērnu un 
pusaudžu psīchisko veselību pan -
dēmijas laikā, un jaunie spe  ciā-
listi kopā ar LĀZAs senioriem 
Dr. Zaigu Alksni-Phillips, Kas-
paru Tūteru, Dainu Dreimani u. c. 
tiekas Zoom semināros un dalās 
pieredzē, kā risināt aktuālas, 
gluži neatliekamas problēmas. 
Latvijas medicīnas un veselības 
aprūpes pulsu kā vienmēr 
precīzi un bez kompromisiem 
„pieskata” Dr. Uģis Gruntmanis. 
Viņa valoda ir tieša un atklāta, 
un arī konstruktīva: „Ir skaidrs, 
ka valstis, kur polītiķi ieklausās 
zinātniskos pētījumos, epidemi-
ologos, rezultāti ir būtiski labāki 
(..). Man nepatīk teiciens, ka katrs 
trieciens ir arī zināma iespēja, jo 
tiem, kam miruši vai saslimuši 
kollēgas, draugi, ģime nes locekļi 
(..), tas rada ne  dro šības izjūtu, 
trauksmi, pat depresiju, kas var 
ilgt gadiem... Diem žēl Latvijas 
e-veselības sistēma ir bērna 
autiņos un nav spējīga no  dro -
šināt attālinātās pacientu vizītes.” 
Dr. U. Gruntmanis arī aktuā li-
zējis to jautājumu loku, kas risi-
nāmi gan Latvijas val dī bas un 
likumdevēja līmenī, pie  mēram, 
par ārstu profesio nālās kvali-
fikācijas atzīšanu, gan arī uzlabo-
jot un papildinot LĀZA Statūtus. 

Vēl viens jauns un nozīmīgs 
sadarbības loks, ko uzsākusi un 
turpina LĀZA, ir sadarbība ar 
PBLA, Eiropas Latviešu apvie-
nību un kustību „Ar pasaules 
pieredzi Latvijā”. Ar kopīgiem 
pūliņiem panākts, ka ārstam un 
zobārstam no ASV, Austrālijas 
vai Kanadas būs daudz vieglāk, 
pārceļoties uz dzīvi Latvijā, at -
sākt savu darbu profesijā. Kopā 
tiek arī virzītas būtiskas pār-
maiņas augstskolu likumā, kam 

vairāku organizāciju sadarbība 
ir ļoti svarīga. 

Apkārtraksts iepazīstina ar 
jaunajiem kollēgām, prof. Ilmāra 
Lazovska Medicīnas fonda, Ojāra 
Veides fonda un Latvijas Medi-

rīgākajiem priekš nosa cī jumiem, 
lai Latvija spētu noturēt ārstus, ir 
tos pārliecināt, ka būt ārstam 
Latvijā ir profesionāli pilnvērtīgi. 
Svarīgi, lai viņi sare dzētu savas 
karjēras izaugsmi nākotnē.” 

Daudz vietas Apkārtrakstā at -
vēlēts vēsturei – Dr. Kaspara 
Tūtera atmiņas, Dr. Juŗa Lazov-
ska medicīnas vēstures atradumi, 
medicīnas vēsturnieks Mārtiņš 
Vesperis stāsta par jauniegu-
vumiem P. Stradiņa Medicīnas 
vēstures mūzejā. Pieminēti Mū -
žībā aizgājušie kollēgas. Sumināti 
Latvijas Ārstu biedrības jaunie 
Goda biedri – mūsu izcilie brāļi 
Bertrams un Kristaps Zariņi, 
Rīgas Stradiņa universitātes Goda 
doktore Dr. Zaiga Alksne-
Phillips un latviešu izcelsmes  
prof. Martins Radvany, kuŗš sa -
ņēmis Amerikas Radiologu ap -
vienības Goda diplomu. Arī Rūta 
Margarete Beķere – sakarā ar 
Triju Zvaigžņu ordeņa piešķī ru mu. 

Apkārtrakstā nav taupīta vieta 
bildēm, mūsdienu un vēsturis-
kām, kas apvienojumā ar bagā-
tīgu un saistošu saturu padara šo 
izdevumu par ļoti interesantu 
un vērtīgu lasāmvielu. Jā, te arī 
daudz praktiskas informācijas 
un vēl – aizrautīga saruna ar 
nenogurdināmo Dr. Jāni Di -
mantu, ko intervējusi Kamena 
Kaidaka – LĀZA biroja vadītāja 
Latvijā un Apkārtraksta vei  do-
tāja. Visu cieņu, draugi!      

cīnas fonda Zariņu studiju sti-
pen diātiem, kā arī aicina pieteik-
ties nākamos. Vārds dots arī 
māsām un vecmātēm, aicinot uz 
globālu sadarbību un pieredzes 
apmaiņu savā nozarē. Dr. Atis 
Bārzdiņš no ASV un Dr. Andis 
Graudiņš no Austrālijas prezentē 
savu pētījumu par ārstu aiz  brau k-
šanu no Latvijas un piedāvā savu 
redzējumu šīs problēmas risinā-
šanā. „Aizbraukt nav sino nims 
– kļūt laimīgam,” saka pē  tījuma 
autori. „Skaidrs, ka viens no sva-
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Kokle un varenā koklētāju paaudze trimdā
Māra Linde no Kalifornijas, kam mūzika ir gan profesija, gan sirdslieta, aicinājusi uz sarunu

Andreju Jansonu, komponistu, diriģentu, Ņujorkas koklētāju ansambļa un Ņujorkas latviešu koŗa 
ilggadīgu vadītāju, mācību grāmatu par kokles spēli autoru

Pēc Māras Lindes un Daces 
Veinbergas (Toronto, Kanada) 
iniciātīvas tapis projekts “Trim-
das kokle”, lai apzinātu kokļu 
darināšanas un koklēšanas tra-
dicijas vēsturi trimdā. Saruna 
tiešsaistē ar Andreju Jansonu 
“Koklītes skanēja” notika 21. 
februārī un pulcēja neparasti 
kuplu interesentu grupu no 
ASV, Kanadas, Eiropas un 
Austrālijas.

Projekta “Trimdas kokle” uz -
devums ir apkopot un apzināt 
archīvu materiālus, apzināt 
kokļu darinātājus, skolotājus, 
kokles mūzikas komponistus, 
kā arī sarunāties ar tiem lat -
viešiem, kas, koklējot un kon-
cer tējot, jaunībā apbraukājuši 
vai pusi pasaules. Pēc sākot-
nējām aplēsēm, trimdā dar bo-
jušies vismaz 45 kokļu dari nā-
tāji un izgatavotas vairāk nekā 
3000 kokles.

“Vispārsteidzošākais par kok li 
trimdā ir tas, ka tikai pāris 
cilvēkiem bija zināšanas par 
kokli, un nav pat zināms, vai no 
Latvijas kāda kokle bija pa -
ņemta līdzi. Tomēr, pateicoties 
kokles mūzikas entuziastiem, 
pagājušā gadsimta sešdes mi-
tajos un septiņdesmitajos ga -
dos kokļu izgatavošana un 
koklēšana trimdā izvērtās par 
milzīgu kustību. Domāju, ka 
tas ir īpašs fenomens, ko ir 
vērts apzināties,” saka Māra 
Linde. Viņa stāsta, ka, pēc paš-
reiz apkopotām ziņām, latviešu 
bēgļu nometnēs pēc Otrā pa -
saules kaŗa bija divi cilvēki ar 
zināšanām par kokļu gatavo-
šanu: Otto Kampe, kas vēlāk 
izceļoja uz Austrāliju, un Leo-
nīds Linauts, kas devās uz ASV. 
Leonīdam Linautam bija zīmē-
jums un ziņas par 13 stīgu 
kokli, ko par pamatu kokļu 
darināšanai izmantoja skaņu 
inženieris Konstantīns Drav-
nieks. Atšķirībā no šobrīd Lat-
vijā darinātajām koklēm, kas ir 
Do mažora toņkārtā, trimdā 
galvenokārt tika darinātas kok-
les Mi mažorā. Vēlāk tika izga-
tavotas kokles arī Do mažora 
toņkārtā, basa kokles, kas skan 
vienu oktāvu zemāk un “sīkali-
ņas”, kas skan oktāvu augstāk. 
Kokļu daudzveidības ļāva piln-
veidot un modulēt kopējo ska-
nējumu. Kopš 1965. gada, reizi 
gadā Amerikā tika rīkoti Kok-
lēšanas svētki Valža Kārkla 
vadībā, kuŗos notika ne tikai 
koncerti, bet bija kokles spēles 
apmācības, lekcijas par kokles 
darināšanu, par to, kā kokle 
iederas citu instrumentu pa -
saulē. Vesela rinda latviešu 
kom ponistu rakstīja skaņ dar-
bus tieši koklei.

Iepazīstinot ar Andreju Jan-
sonu, Māra bilst, ka viņš bija tas 
lielais spēks, kas koklēšanai 
iedeva sistēmatiskumu, redza-
mību un arī ilgmūžību, jo 
Andrejs koklēt mācīja vairāk 
nekā četrdesmit gadus.

Andrejs Jansons

Māra Linde

Andrejs Jansons stāsta, ka 
kokli viņš “pamanījis” 1960. ga  da 
Dziesmu svētkos Indianapolē, 
bet vēlāk pie viņa nonākusi 
K. Dravnieka darināta 13 stīgu 
kokle Mi mažora toņkārtā. Par 
saviem kokles skolotājiem An -
drejs min Leonīdu Linautu un 
Valentīnu Bērzkalnu, tomēr 
īstas koklēšanas metodes nav 
bijis, tāpēc A. Jansons izstrā-
dājis pats savu kokles spēles 
metodiku.

Viņš piebilst, ka sākotnējos 
trimdas gados sakari ar Latviju 
nebija iespējami un nebija ne -
kādu instrukciju, kā spēlēt, kā 
mācīties “dīrāt” kokli. Tā radās 
doma sastādīt koklēšanas ro -
kas grāmatu, lai koklētājiem 
būtu kāds “pieturas punkts”, 
un, sanākot kopā, visu ansam-
bļu dalībnieki varētu piedalīties 
un spēlēt, izmantojot vienu 
techniku. A. Jansona grāmata 
“Koklēšana” par kokles spēles 
pamatiem tika izdota Goppera 
fondā ar Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) atbalstu. Grā-
mata bija pieejama jau pir majos 
Koklēšanas svētkos 1965. gadā. 
Uzticīgs kokles skolotāja ga -
ram, A. Jansons stāsta, ka kokli 
labāk spēlēt nevis ar pirkstiem, 
bet ar nelielu kociņu vai paras-
to sērkociņu. Sērkociņam jābūt 
no pareizā koka, kas nav ne 
pārāk ciets, ne pārāk mīksts. 
Vislabākie esot apses koka 
sērkociņi, bet zobu bakstāmo 
koks īsti labi neder, jo pārāk 
ciets un rada asu skaņu. 

1963. gadā Ņujorkā Expo iz -
stādē ar kokles spēli uzstājās 
četras jaunas latvietes: Biruta 
Sūrmane, Ilga Upmane, Alda 
Tālberga, Mirdza Balode. Sadar-
bībā ar šīm koklētājām radās 
Ņujorkas koklētāju ansamblis, 
un Andrejs Jansons tika aicināts 
uzņemties tā vadību.

Ņujorkas koklētāju ansam-
blis ar laiku tika papildināts arī 
ar dziedātājiem, lai kokles mū -
zikas koncertus pilnveidotu un 
padarītu interesantākus. Ņujor-
kas koklētāju ansamblis turp-
māko desmit gadu gaŗumā rē -
gulāri koncertējis dažādos 
latviešu centros ASV, kā arī 
devies viesturnejās uz Eiropu. 
Māra Linde jautā par vairākiem 
leģendāriem koncertiem, viens 
no tiem Kārnegi zālē (Carnegie 
Hall) Ņujorkā, uz kuŗu biļetes 
esot bijušas izpirktas jau mēnesi 
uz priekšu. Andrejs stāsta, ka, 
atbalstot šo koncertu, laikraks-
ta Laiks izde vējs Helmars 
Rudzītis par velti ievietoja 
reklāmas laikrakstā, un īsā 
laikā visas trīs simti vietas 
Kārnegi zālē bija iz  pār dotas. 
“Tas mums bija ārkārtīgi liels 
gandarījums,” piebilst An  drejs. 
Pāris gadu vēlāk notika vēl 
lielāks koncerts Ņujorkas 
pilsētas domē, uz kuŗu tika 
izpārdotas vairāk nekā tūkstotš 
biļešu.

“Jūs izdevāt arī plates kom-

pānijā “Monitor”, un man tas 
liekas neticams sasniegums – 
tik lielā valstī kā ASV, ar milzīgu 
mūzikas piedāvājumu. Kā jums 
tas izdevās?“ jautā Māra Linde. 
Andrejs turpina stāstījumu, ka 
ansamblis bija spēlējis kopā 
pāris gadus, visas koklētājas 
bija ar mieru nopietni strādāt, 
mēģinājumi notika rēgulāri un 
mūzikas līmenis strauji cēlās. 
Jāpiebilst, ka ansamblim jau 
bija iznākusi plate “Koklītes 
skanēja” Čikāgas mūzikas ap -
gādā “Melodija”. Tajā laikā 
Ame rikā sākās arī ģimenes 
pa gātnes un etnisko sakņu ap -
zināšanās. Līdz ar šo kustību, 
un, atskaņojot plati “Koklītes 
skanēja”, latviešu koklētāju an -
samblim izdevās ieinteresēt lielo 
skaņu plašu firmu “Monitor”. 
Pirmā plate tika ļoti labi iz -
pārdota, un vēlāk tai sekoja arī 
otra. Ceturtajā platē ar nosau-
kumu “Spoža zvaigzne attecēja” 
bija latviešu mūzika, bet kokles 
skanēja tikai vienā skaņdarbā.

Ar laiku latviešu komponisti 
gan Latvijā, gan trimdā arvien 
vairāk sāka rakstīt mūziku tieši 
koklei. Komponists Bruno 
Skulte bija pirmais, kas radīja 
lielākus kokles skaņdarbus. 
Jāmin arī Andrejs Jansons, 
Longins Apkalns, Helmers Pa -
vasars, Tālivaldis Ķeniņš, Valen-
tīns Bērzkalns, Viktors Baštiks, 
Jānis Norvilis, Mārtiņš Aldiņš, 
Pēteris Aldiņš, Voldemārs Ozo -
liņš, Haralds Berino, Eduards 
Šēnfelds, Vladimirs Vištelis. 
Neparasti tas, ka pat Latvijas 
okupācijas gados Padomju 
Latvijā dzīvojošie komponisti 
Pauls Dambis, Aldonis Kalniņš 
un Jānis Ķepītis arī rakstīja 
skaņdarbus trimdas koklei. 
Andrejs stāsta, ka 1970. gadā 
pirmo reizi aizbraucis uz Lat-
viju un iepazinies ar vairākiem 
komponistiem, un, atgriežoties 
Amerikā, rakstījis vēstules ar 
lūgumu sacerēt mūziku koklei: 
“Es uzrakstīju ap pāris desmi-
tiem vēstuļu komponistiem. 
Lielākā daļa, baidīdamies no 
sekām, neatbildēja, bet daži 
tomēr atbildēja. To vidū Pauls 
Dambis, kas toreiz bija Kom-
ponistu savienības Komūnis-
tiskās partijas sekretārs, Jānis 
Ķepītis un Aldonis Kalniņš. 
Rezultātā mēs saņēmām vai rā-
kus ļoti interesantus skaņdar-
bus.” Andrejs piebilst, ka par 
skaņdarbu komponistiem tika 
honorārs 25 dolaru apmērā, kas 
tajos laikos Padomju Latvijā 
bija milzīgi liela nauda. Vēstules 
komponistiem varēja nogādāt 
arī caur Kultūras sakaru komi-
teju, kas bija padomju valdības 
uzraudzīta iestāde, tomēr mū -
zikas sūtījumus kompo nis tiem 
nogādāja. Andrejs vēl atceras 
interesantu gadījumu, kad 
1975. gadā viņu aicinājuši 
pastāstīt par kokles spēli sko-
lēniem Rīgā, Pionieru pilī 
(tagadējā Prezidenta pilī). Lat-

vijas skolotāji bijuši ļoti pār-
steigti, ka trimdā tiek spēlēta 
kokle, ap to laiku apdarinātas 
2000 kokles, un ir ap 500 trim-
das jauniešu, kas spēlē kokli.

Kokles spēle tiek mācīta arī 
pašlaik latviešu diasporas 
bērnu vasaras nometnēs un 
latviešu skolās. Mārai ir jau-
tājums par to, cik labi koklē-
šanu iespējams apgūt pāris 
nedēļu laikā bērnu nometnē. 

par koklēšanu ir saglabājusies 
nemainīga, turklāt reizēm arī 
bērnu audzinātāji apgūst koklē-
šanu kopā ar audzēkņiem.

Patiesi, Andreja Jansona kok-
lei veltītais mūžs un devums 
kokles spēles attīstībā, ne tikai 
trimdā, bet arī Latvijā ir neat-
sveŗams. Sakot paldies Andre-
jam par dalīšanos atmiņās un 
pieredzē un nobeidzot virtuālo 
tikšanos, Māra Linde: “Šobrīd 

daudziem cilvēkiem ārpus Lat-
vijas mājās ir “trimdas kokle”. 
Daudzas no tām vairs netiek 
spēlētas, bet mēs ceram, ka 
mūsu sarunas par kokli un pro-
jekts “Trimdas kokle” atkal 
rosinās interesi par kokli un tā 
tiks spēlēta biežāk. Mēs turpi-
nāsim pētīt kokles spēles tra-
dicijas latviešu kopienās Ka -
nadā, Austrālijā, Vācijā, Zvied-
rijā, Anglijā, kā arī citās valstīs, 
un ceram, ka mums būs arvien 
vairāk jaunas informācijas. ”

Sarunu pierakstījusi
TAIRA ZOLDNERE

Andreja pieredze rāda, ka viss 
atkarīgs no bērna, bet palīdz 
iepriekšējā prakse, spēlējot ci  tus 
mūzikas instrumentus. Tomēr 
jau pāris nedēļu laikā ir ie  spē-
jams iemācīties nospēlēt vienu 
vai divus skaņdarbus. Andrejs 
piebilst, ka kokle ir viens no 
vieglākajiem instrumentiem, 
ie  mācīties kokles spēli nekad 
nav par vēlu, un neviens 
vecums nav šķērslis, lai apgūtu 
koklēšanu. Kokles spēli Kat-
skiļu bērnu nometnē A. Jansons 
māca jau kopš 1968. gada, un 
viņš atzīst, ka bērnu interese 
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Rita Grendze:
“Gribu runāt par garīgo izsalkumu” DIĀNA

JANCE

2017. gadā Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā bija skatāma 
viena no kultūrvēsturiski un, 
iespējams,  vizuāli skaistākajām 
installācijām „Simts raksti tiem, 
kas meklē gaismu“. Toreiz tās 
autore māksliniece Rita Gren dze 
teica: “Mērķis ir bez nostalģijas 
parādīt un novērtēt kulturālo 
mantojumu, ko esmu saņēmusi, 
uzaugot trimdā ASV.” Šo rindu 
autorei radās iespēja sazināties 
ar mākslinieci, kuŗa šobrīd do -
mās jau gatavojas nākamajai 
izstādei – “Izsalkums”. Tā notiks 
šī gada maijā Fortveinā, Indianā. 
Ritas Grendzes mākslas darbi  
visdažādākajos formātos Ame-
rikā tiek izstādīti daudz un rē -
gulāri, domas ap tiem ir zināt-
kāras, filozofiskas un arī zināt-
niskas. Starp citu, būdama dip-
lomēta tekstilmāksliniece,  viņa 
prot arī metināt. Liekas būtiski 
uzsvērt, ka sarunā un saraksto-
ties, Ritas latviešu valoda plūst 
precīza un bagātīga, varētu teikt 
– tā ir gleznaina.

Kāda ir mākslinieka radošā 
dzīve pandēmijas laikā?

Kopš sākās izolācija, pie lie -
liem projektiem esmu  strādājusi 
maz,  nav arī bijis pieprasījuma. 
Pagājušā gada februārī man bija 
personālizstāde “everything I 
should’ve” (viss, ko man vaja-
dzēja) ar lielu installāciju, bet 
tad divas nedēļas vēlāk – viss! 
Vāks ciet! Darbi palika izstāžu 
zālē tepat Ilinoijas Aurorā līdz 
pat augustam. Tagad esmu 
iekārtojusi studiju mājās – to 
izbūvējām bijušajā garāžā. Paš-
laik, kad tikpat kā visu laiku 
esam mājās, man vajadzēja at  se-
višķu vietu, kur strādāt. Ir krietni 
savādāk. Agrāk, kad  noskaņojos 
darbam braucot uz manu ag -
rāko studiju, notika tāda kā 
pāreja no ikdienas lomas –  būt 
sievai, sievietei, mammai. Stu-
dijas dzīvē pārvērtos – kļuvu 
cilvēks pasaulē. Šīs lomas, pro-
tams, nav atšķeļamas, bet tās 
nav arī vienādas. 

Esmu sākusi strādāt pie zīmē-
jumiem, tas liekas kā pārejas 
posms, pārslēdzot domāšanu. 
Tieši pandēmijas laiks man at -
klāja zīmēšanu. Reizēm zīmēju 
stundām ilgi, tas pārsteidz pat 
mani pašu – nevaru teikt, ka 
esmu nepacietīga, bet man pa -
tīk lietas darīt intensīvi, darīt 
lietas, kas pieprasa visu uzma-
nību, tad pārtraukt un darīt 
atkal ko citu. Pa šo laiku, kad 
visa pasaule palika lēnāka, at -
klāju, ka arī mans radošais dzi-
nulis palēninājies. Ir tāda sajūta, 
ka kaut kas gaisā ir uzmests, un 
tagad gaidām, kad tas atkal at -
griezīsies, iekritīs rokās. Man 
bija iesākti vairāki projekti, kuŗi 
neīstenojās ne pagājušajā pava-
sarī, ne vispār.

Par ko runā  zīmējumi? 
Sākumā bija kollāžas, kuŗas 

veidoju no tām grāmatām, kas 
bija palikušas pāri pēc  Latvijas 
izstādes.  Ļoti daudz skatījos uz 
latviskajām zīmēm. Mana izglī-
tība ir tekstilmākslā, un vienu 
gadu ar Fulbraita stipendiju 
dzīvoju Latvijā un pie Marutas 
Grasmanes “Senajā klētī” mā  cī-
jos par tautastērpiem. Man ļoti 

interesēja izšūšana, zīmes – kur 
viņas liek un kāpēc. Bet jūtu, ka 
vēl neesmu nopelnījusi to, ka 
varu  savā mākslā tās brīvi lietot. 
Latviskām zīmēm ir liels spēks, 
un tas ir jārespektē. Sāku veidot 
pati savas zīmes, kur viss ir tādā 
kā aplī, apaļās formās. Bieži 
domāju par kristalliem, zie -
diem, par to formām, kā tie iz -
skatās, par ģeometriju, do  māju 
par to, kā varu sakārtot visas 
nesaprotamās un nepazīstamās 
lietas. Man vienmēr paticis 

vei dotiem pārtikas maisiem, 
audumiem un auklām. Tā aiz -
ņems lielus, apmēram 8-10 
metru platus skatlogus. Man vēl 
jānoskaidro, cik augsti  ir zāles  
griesti.

Kas māksliniekam šajos lai-
kos dod iedvesmu? Kā māk-
slinieks var garīgi iztikt tagad, 
kad nevar iet uz izstādēm, 
redzēt teātŗa izrādes, kādi ir 
bijuši pēdējie piedzīvotie kul-
tūras notikumi?

Man ļoti svarīga ir daba, 

Līdz šim neesmu gājusi uz 
mūzejiem vai uz kādiem lielā-
kiem pasākumiem. Šeit pie 
mums sen nav notikuši filmu 
seansi, vasarā laikam bija viena 
brīvdabas izrāde. Nenotiek kon-
certi, un vasarā man būtu jā  -
brauc uz brāļameitas kāzām, 
bet nedomāju, ka varēšu braukt 
– tur būtu jālido, jāsatiek daudz 
cilvēku, mums vēl nebūs vak-
cīnas un nezinu, vai tas risks ir 
tā vērts. Kaut gan, protams, 
gribētos būt kopā. Es mēģinu 
izdomāt, vai varētu braukt uz 
Čikāgas Mākslas institūtu – tas 
esot atkal atvērts, un tur ir fan-
tastiska mākslinieces Bisas Bat-
leres izstāde. Viņa veido kol-
lāžas kā portretus. Šķiet, tos 
redzēt būtu iedvesmojoši un 
krāšņi, tas ir cits veids, atšķirīgs 
no manējā, un tas būtu pilnīgi 
jauns dzinulis. Arī tur apmek-
lējumam jāpiesakās iepriekš; jā -
saprot, kad būs mazāk citu 
skatītāju, jāapdomā, kad labāk 
būtu braukt. Agrāk mūsu štata 
iedzīvotājiem mūzejos bija ieeja 
par ziedojumiem, katrs varēja 
maksāt, cik grib, bet tagad ir 
noteiktas dārgas biļetes. 

Kā varētu teikt – cik plašas ir 
Latvijas robežas – mūsdienās 
taču īsti vairs nevaram runāt 
tikai par ģeopolītisko zemes 
robežu?

Jā, Latvija kļuvusi lielāka. Man 
pēdējā laikā šķiet, ka latvieši ir 
visur, daudz vairāk nekā agrāk. 
Iespējams, ka tas noticis, patei-
coties jaunajām cehnoloģijām, 
kas atļauj uzturēt sakarus starp 
cilvēkiem, kuŗi citā laikā būtu 
pazuduši – gan no Latvijas aiz-
braucot uz šejieni, gan arī tie, 
kuŗi no šejienes aizbrauc uz 
Latviju – viņi būtu attālinājušies 
no ierastās sabiedrības. Mūs-
dienu Latvija ir nenoteikta lie -
luma ziņā, viņa it kā plūst. 
Plūstoša valsts, kuŗa mainās. 
Manam vecākajam dēlam Val-
dim Latvija ir ārkārtīgi svarīga, 
viņš ir sportists, viņš skrien 
Latvijai –  ir skrējis vieglatlētikas 
sacensībās Latvijā. Valdis grib 
uzlabot valodu, turpināt lat-
viešu kontaktus, ir aktīvs Ame-
rikas latviešu jauniešu apvie-
nībā. Jaunākais dēls Emīls ir 
kautrīgāks, viņam pašlaik iet 
grūtāk, jo ne pagājušo vasaru, 
ne, ticamākais, šovasar notiks 
latviešu nometnes. Toties, kad 
bijām Latvijā pirms divām 
vasarām, viņš teica, ka varētu uz 
mūžu palikt Liepājā, viņam tur 
tik ļoti patika. Teica, ka Latvijā 
esot tik labs ēdiens! Viņam 
patīk ideja – būt latvietim. Tas  
ir svarīgi – pašam saprast un 
tad pie tā piestrādāt. Mēs gan 
visu laiku nerunājam latviski, 
īpaši tagad ar skolu mājās – pat 
angliski neprotu dēlam palīdzēt 
matēmatikā, kur nu vēl latviski! 
Bet latviešu skolas skolotāja visu 
māca un skaidro tikai latviski, 
tas ir ļoti svarīgi, labs dzinulis. 

Vai Čikāgas latvieši ir aktīvi?
Jā, ļoti! Tieši tagad notiek 

lielas labas pārmaiņas: jau pirms 
pandēmijas cilvēki mazāk gāja 
uz baznīcu, draudzei palika grūti 
to uzturēt. Tagad saimnie ko-
šanu pārņems latviešu skola, 

kuŗa tur jau sen darbojas, ēka 
kļūs par centru visām latviešu 
organizācijām. Par to ir prieks, 
tas tiešām ir pozitīvs notikums. 
Mēs sapratām, ka nevaram 
uzturēt daudzas ēkas, taču ja 
viss notiek vienā vietā, tad 
cilvēkiem ir iespējas: aizejot uz 
skolu, aizies turpat blakus uz 
kafejnīcu, uz galeriju, uz diev-
kalpojumu. Es gribētu teikt, ka 
Krišjāņa Barona Latviešu skola 
ir centrs visai latviešu sabied-
rībai. Skola izstaro gaismu, gluži 
kā tautasdziesmas – uz visām 
pusēm. Turklāt nesen atbrau-
kušie latvieši ir padarījuši sa -
biedrību interesantāku, enerģis-
kāku, piemēram, tieši viņi no  di-
bināja tautasdeju kopu  ”Man -
tinieki”, kur dejo visi – gan tie, 
kas Amerikā ir dzimuši un 
uzauguši, gan tie, kas atbraukuši 
nesen. 

Klausos jūsu tekošajā lat-
viešu valodā. Vai Amerikā ir 
viegli uzturēt latviešu valodu?

Reizēm gan man pašai trūkst 
vārdu, nevaru to pateikt ne an -
gliski, ne latviski un tādēļ ir 
jāveido kāds cits teikums. Bet, 
protams, pie valodas ir jāpie-
strādā. Bērniem iet, kā nu iet, ir 
grūtāk. Es biju ģimenē jaunākā 
no sešiem bērniem, mans tēvs 
bija latviešu draudzes mācītājs, 
māte bija latviešu skolas pār-
zine, tā nu viņi man diezgan 
labi valodu “iepotēja”. Mums 
latviešu sabiedrība bija tieši 
blakus, maniem bērniem nav 
tāda izdevība, viņi ir no tās 
tālāk.

Kad biju jaunāka, bieži jutos 
tā, it kā neprastu būt latviete, es 
nezināju kā to pareizi darīt. 
Man nebija laba valoda, nebiju 
gaŗa un slaida, esmu īsa un 
apaļa, ar vienmēr īsi apgriez-
tiem matiem. Nejutos pareiza, 
un man likās, ka cilvēki mani 
nepieņem kā īstenu latvieti. Bet 
tad kādā brīdī sapratu, kas tas ir 
vienalga, ko dara citi, es pati 
sevī zinu, ka esmu latviete. Tas 
ir veidojis manī visu, kas es 
esmu – gan valodas, gan māk-
slas un mūzikas ziņā, man tas 
viss patīk, mana identitāte pa -
saulē ir absolūti nešķirama no 
latvietības. Varbūt tas sākās jau 
vasaras vidusskolā Gaŗezerā, 
kad sāku saprast, ka varu runāt 
latviski. Pirms tam man nebija 
tik laba valoda un vienmēr 
likās, ka citi runā labāk. Sapratu, 
ka man nav jābūt tādai, kā 
pārējiem, ka varu atrast savu 
vietu  latvietībā. Mana latvietība  
neizpaudās, uzstājoties uz ska-
tuves, bet citur – dzejā un māk-
slā. Latvijā es jūtos tik labi! Tu 
saproti gaismu citādāk, tu pat 
saproti gaisu citādāk, dzīvojot 
Valmierā, Liepājā vai Rīgā, 
katrā vietā tu to sajutīsi drusku 
citādāk. Esmu atklājusi, ka vis-
labāk jūtos nevis Rīgā, kā biju 
domājusi agrāk, bet mazpilsētās, 
kas, iespējams, ir līdzīgas šai 
mazpilsētai, kur dzīvoju Ame-
rikā. Man vislabāk patīk mazās 
Latvijas pilsētas, piemēram, 
Cēsis. Man ir sajūta, ka Cēsīs es 
varētu vienkārši būt, būt par 
“es”. Tā ir vieta, kur labi iederos 
un neviens neskatās šķībi.

zīmēt strauji, agrāk zīmēju pat 
bez noteikumiem, lieliem žes-
tiem, pavisam citu struktūru. 
Installācijas prasa lielas domas, 
zīmējumiem gribēju mazas 
domas, kaut ko sīku un per-
sonīgu, kā ieskatu ikdienā.

Izklausās, ka brīžam chao-
tiskajā pandēmijas procesā 
šādi zīmējumi it kā sakārto 
vismaz kādu laika nogriezni?

Jā, pilnīgi pareizi! Varbūt tā ir 
vienīgā vieta, kur es pati varu 
kaut ko sakārtot, kaut ko kon-
trolēt, jo visu pārējo pasauli jau 
nevaru: es varu vilkt masku, 
kad izeju ārpus mājas, bet 
kaimiņš var nevilkt. Es varu 
doties skriet mežā, bet citi var 
apgalvot, ka viņiem nav ko 
darīt, ja nevar iet uz bāru. Tas 
nav nepareizi, jo katram ir sava 
dzīve, un tā nav ne pareiza, ne 
nepareiza. Īstenībā katram ir 
kontrole tikai pašam pār sevi. 
Studijā ir tas, ko varu veidot, 
kontrolēt un pataisīt par savu.

Par ko un kāda būs nākamā 
izstāde? 

Vēl īsti neesmu atradusi pa -
reizo izstādes nosaukumu, bet 
installāciju veidošu ap tēmu 
“izsalkums”, tā iespaidu uz 
domu un emociju procesu. An -
gliski tas būtu “synapses-hun-
ger.” Varbūt labāk būtu jautāt: 
pēc kā esi izsalcis? Kāds tavs 
izsalkums? Jo negribu instal-
lācijā  uzsvērt tikai  fizisko izsal-
kumu, gribu runāt arī par ga -
rīgo izsalkumu.  Caur māk slas 
darbu vēlos labāk saprast sma-
dzeņu sinapses, kā tās ļauj atklāt 
izsalkuma iemeslu. Tas man ir 
liels un nenoteikts uzdevums 
… Installāciju veidošu no pa -
pīra – no sagrieztiem un pār-

svaigs gaiss un lasāmviela, īpaši 
dzeja. Dzejai ir tik liels iespaids 
uz mums, cilvēkiem. Mani aiz-
rauj tas, kā dzeja pasaka to, ko 
parastos, ikdienas vārdos nevar 
pateikt, tas ir dzinulis, īpaši 
šajos laikos. Pēdējā laikā ir 
notikušas vairākas interesantas 
lietas, esmu piedalījusies dau -
dzās ZOOM  sarunās. Viena no 
nozīmīgākajām bija Hārvarda 
universitātē – tur katru gadu 
kāds ievērojams mākslas, archi-
tektūras vai literātūras pārstāvis 
vai pētnieks nolasa profesora 
Čārlza Eliota Nortona (Charles 
Eliot Norton, 1827–1908) vārdā 
nosauktu sešu lekciju ciklu. 
Šogad tā bija dzejniece, dzies-
miniece un māksliniece Lorija 
Andersone. Viņa bija precē ju-
sies ar mūziķi Lū Rīdu, kuŗš jau 
ir Mūžībā. Viņa nelasīja tradi-
cionāli, drīzāk tā bija izrāde, 
kurŗā viņa veda pa savu sapņu 
ainavu, kur mainījās tēli, mū -
zika un domas par dzīvi pan-
dēmijas laikā. Tā kā šogad viss 
notiek virtuāli, visa pasaule it kā 
bija uzaicināta piedalīties, arī 
es. Tas bija ļoti interesanti.  
Lorija Andersone savulaik bija 
viena no tām māksliniecēm, 
kuŗa mani ļoti iespaidoja studi-
ju laikā mākslas skolā, viņa bija 
tik pašpārliecināta, interesanta, 
viņai bija tik citādāka domāšana. 
Un tagad pēkšņi viņa bija tikpat 
tālu vai tuvu, kā mēs šajā sarunā, 
viņai varēja uzdot jautājumus –
tas bija fenomenāli! 

Man pie trūkst iespējas iet uz 
galerijām. Pirms visu atkal no -
slēdza, biju vienreiz, nācās ie -
priekš pieteikties, bija dotas 15 
minūtes, mazajā galerijā bija 
tikai pati māksliniece un es. 
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Lai izsludinātu Fonda mērķus 
un veicinātu latvisku vidi, LF 
gadu no gada rīkoja Nedēļas 
Nogales Nākotnei, pulcējot ap -
dāvinātus tautiešus – zināt nie-
kus, māksliniekus, rakstniekus – 
lai piedalītos uzrunās, seminā-
ros, literātūras un dzejas vakaros.  
Prātā nāk skaista pēcpusdiena 
Ņujorkā 2011. gada rudenī, kur 
savu dzeju lasīja nesen Aizsaulē 
gājušie leģendārais Jānis Krēsliņš 
un Modris Mednis, kā arī pa -
zīstamā dzejniece Rita Gāle. At -
ceros arī Vairas Paegles svētku 
runu 2012. gada NNN nogalē 
Filadelfijā, ko Sandra Milevska 
organizēja Filadelfijas BLB 120 
gada jubilejas programmā. Tās 
bija sevišķas sanāksmes katru 
gadu citādas. Gadu gaitā gan 
audience LF nogalēm saruka… 
Ko lai dara… gadi nāk, un gadi 
iet…. Daudzi LF dalībnieki ir 
pirmās paaudzes trimdas lat-
vieši; viņi vairs nevar ceļot gaŗus 
gabalus, lai piedalītos sapulcēs. 
Daudzu arī vairs nav ar mums. 
Nav arī vairs tās kopības sajūtas, 
kas kādreiz bija. Latvieši turas 
savos ģimenes lokos, pienākuma 
izjūta pret plašāko latviešu sa -
biedrību ir samazinājusies.

Atzīmēšu kādu interesantu 
vērojumu savas darbības gados. 
Fondu ir vadījušas otrās paaudz-
es trimdas latvietes, īsteni “su -
per letiņi” – gājušas Minsteres vi -
dusskolā, dzīvojušas un strā dā-
jušas Latvijā, aktīvas arī citur 
latviešu sabiedrībā. Pašreizēja 
priekšsēde ir ”superletiņš” no 
Latvijas! Ja dibinātāji bija ideā-
listi (un visi vīrieši), tad priekš-

sēdes ir bijušas patriotes un 
darītājas – bitītes ar latvietības 
izjūtu, techniskām zināšanām 
un neizsmeļamu enerģiju.

Šeit gribu piebilst, ka Covid 
gads ir radījis negaidītus plusus, 
pulcējot tautiešus un uzturot lat-
viskumu. Kā piemēru minēšu 
LF pēdējo pilnsapulci – tā bija 
plānota 2020. gadā NNN nedēļas 
nogalē Hamiltonā, ieskaitot 

bija izveidojušas virtuālu izstādi. 
Uz ekrāna parādījās trimdas 
mākslinieku mākslas darbi no ASV, 
Kanadas un Austrālijas. Mēģi nā-
jums izdevās! Ne tik vien pa -
dome un LF biedri, bet arī citi 
pievienojās mums ZOOM for mā tā, 
mākslu varēja ļoti labi saredzēt, 
un mēs visi daudz ko jaunu uz -
zinājam. Sekoja diskusija, domu 
apmaiņas un atmiņas…

divas latviešu filmas no Nī  der-
landes, facinējošs pārskats no 
Latvijas par Latvijas Nacionālās 
operas jauno projektu – Jāņa Kal-
niņa operas “Hamlets” iestudē-
jumu un Ņujorkas Kultūras 
dienu skaistais klavieŗkoncerts 
un dzejas pēcpusdiena. Šie ģeo-
grafiski attālinātie sarīkojumi ta -
gad nāk pie mums! Sēžot mājās, 
ar vienu klikši skaitliski daudz 

aizvadītā gadsimta 70. gados bija 
gādāt resursus tieši trimdas lat-
viešu sabiedrības pastāvēšanai. 
Bet līdz ar Latvijas brīvības at -
gūšanu 1991. gadā, projektus 
sāka pieteikt arī Latvijas latvieši. 
Kā man ir stāstīts, 90. gadi bija 
Fondam pārdomu pilni; vienbrīd 
radās jautājums par Fonda 
nozīmi un vajadzību laikmetā, 
kad mums atkal ir pašu valsts.  
Bet zinu, ka Valža Bērziņa 
vadībā (2007 – 2011) Latviešu 
Fonds turpināju savu darbu un 
gāja uz priekšu. Mēs priecā ja-
mies, ka Valdis vēl tagad pārstāv 
Fonda darbību Latvijā!

LF pirmie Tūkstošnieki un 
dāsnākie ziedotāji ir tie, kas 50. 
gados cēla baznīcas, skolas, no -
metnes. Viņi ir devuši un tur-
pinājuši dot līdz pat sirmam 
vecumam! Tagad ir pienācis laiks 
“pēctecības kārtošanai” (Vol  de-
māra Gulēna vārdi). LF priekš-
sēde Kristīna Sīmane-Laimiņa 
jau no 2012. gada uzsvēra, cik 
svarīgi mums ir palielināt LF 
ziedotāju pulku, kā arī iesaistīt 
jauno paaudzi Fonda darbā.  Kris-
tīnai bija pilna galva ar idejām, 
un ar padomes palīdzību daudz 
kas tika uzsākts: Garezera absol-
ventu klases dāvanas, LF past-
kartītes un skrejlapas, LF krekli 
un krūzītes, video pasniegumi 
pilnsapulcēs, projektu atbalstī-
šana ar īpašām akcijām (crowd-
sourcing), padomes sēdes caur 
Skype… Ar Kristīnu mēs sākām 
lietot Google Drive, kur padome 
var kopīgi dalīties ar informāciju. 
Viņa man pacietīgi (kā citkārt 
datora dinozauram) skaidroja, 
kā informācija eksistē “mākonī”.

ILZE
PĒTERSONE

LATVIEŠU FONDAM ŠOGAD 51!
Pusgadsimts jaukā kompānijā

Par spīti šī laika grūtībām, 
Rīgas Doms turpina rosīties, 
strādājot pie kultūrvēstures vēr-
tību uzturēšanas un atjaunoša-
nas tostarp arī rūpējoties par iz -
cilajām Walcker firmas ērģelēm. 

Pirms dažiem gadiem no  slē-
dzās krāšņā 17. gadsimta pros-
pekta (ērģeļu redzamās daļas) 
restaurācija, un bija pienācis 
laiks aizvietot nu jau teju 90 
gadus kalpojušo ērģeļu motoru. 

Rūpējoties par Rīgas Doma 
vēsturiskajām ērģelēm, ir uz  stā-
dīti divi jauni motori. “Tik lie-
lām ērģelēm nepieciešamās jau-
das motorus izgatavot ir kom-
plicēts darbs, savukārt pats 
motors ir ļoti nozīmīgs gaisa 
padeves nodrošināšanai – bez tā 
ērģeles klusētu,” pastāstīja Rīgas 
Doma mūzikas direktors Aigars 
Reinis.

“Paveram vienas noslēpumai-
nas durvis, kur retais iekļūst. – tā 
ir ērģeļu būtiskākā vieta, kas ir 
mašīntelpa jeb plēšu telpa, ērģeļu 
“plaušas”, un  A. Reinis veŗ vaļā 
noslēpumainās durvis. Telpā uz -
reiz pa kreisi redzama lielā plēša, 
bet tieši pretī uz pacēluma novie-
toti divi jaunie motori. “Jaunie 
motori ir jaudīgi, pamazām viņi 
iesilst, plēšā pieplūst gaiss, un nu 
jau ērģelnieks var sākt spēlēt.” 
Jauno motoru jauda ir 124 ku -

Herbertam Kolbem adresētais laikraksts // FOTO: Baiba 
Kušķe / Latvijas Radio

Rīgas Doma ērģelēm jauna elpa
bikmetri gaisa minūtē, un tas ir 
pilnībā pietiekami 124 reģistru 
un vairāk nekā 6700 stabuļu lielā 
instrumenta darbināšanai.

Vecais motors bija kalpojis 
kopš pagājušā gadsimta 30. ga -
diem, un, neskatoties uz sau dzē-
jošo režīmu, kādā tas tika eks-
pluatēts pēdējos gados, tā nolie-
tojums jau bija kritisks. Aigars 

dzētu kaut ko darīt ar motoru. 
Beidzot tas ir noticis, un tas ir 
tiešām liels notikums, ka varam 
turpināt mūzicēt.”

Rīgas Doma ērģeļmeistars Vies-
 turs Ilsums ērģeļu plaušu ve  se-
lības situāciju pārzina vislabāk, 
stāsta, ka vecais motors jebkurā 
brīdī varēja iziet no ierindas.

Jaunie motori pasūtīti un iz -

tāpēc tika darināti divi motori.
Jaunos motorus uzstādot, atra-

dusies kāda interesanta vēstures 
liecība, kas apstiprina iepriekšējo 
pieņēmumu, ka veco motoru 
pagājušā gadsimta 30. gados 
uzstādījis Herberts Kolbe. Vies-
turs Ilsums: “Spriežot pēc tā, kā 
bija pievienots vecais motors, 
diezgan droši varējām secināt, 

Rīgā, kur viņam bija māja un 
darbnīca. Tas vēlreiz apliecina, 
kas tas ir bijis viņš, kas 30. gados 
uzstādījis veco motoru.”

Tas nu tiks saglabāts kā vēs-
turiska liecība un atradīsies tur-
pat plēšu telpā kopā ar jaunajiem 
motoriem.

Bet 19. martā Rīgas Domā 
notiks tiešsaistes koncerts, kuŗā 

ka tas visdrīzāk ir bijis Herberts 
Kolbe, Latvijā dzīvojušais ērģeļ-
būvētājs. Noceļot veco motoru, 
atraāma kaudzīti ar veciem lai-
krakstiem, kuŗi adresēti Kolbes 
kungam. Šeit var redzēt arī viņa 
adresi – Kalnciema ielā 104, 

izskanēs 15 jauno komponistu 
pirmatskaņojumi. Pēc Rīgas 
Doma iniciātīvas jaunie kom-
ponisti tika rosināti rakstīt jaun-
darbu ērģelēm, lai tas tiktu no -
spēlēts tieši uz Doma slavenajām 
ērģelēm.

Jaunā priekšsēde Renate Kenney starp jūrmalas 
puķēm

Pie priekšsēdes Kristīnas Sīmanes-Laimiņas 
Čikāgas padomes sēdē 2014. gadā. Blakus – 
iepriekšējais priekšsēdis Valdis Bērziņš, aiz 
viņiem padome

Reinis: “Kuŗai vēl mašīnai mo -
tors tik ilgi darbotos? Ērģeļu 
noslodze ir liela, un tiešām bija 
laiks mainīt. Jau pirms 40 ga -
diem, kad bija iepriekšējā restau-
rācija, meistari teica, ka vaja-

gatavoti tajā pašā firmā, kur 
iepriekšējais, – vācu firmā Au  gust 
Laukhuff. Visai neparasti, bet 
firma atzina, ka nevar vairs iz  ga-
tavot vienu tik jaudīgu motoru, 
kāds vajadzīgs Rīgas Domam, un 

mākslas tūri un Pļaujas svētku 
mielastu. Tās vietā mums bija 
jānotur virtuālā pilnsapulce. 
Jaunā priekšsēde Renāte Kenney 
kopā ar mākslinieci Ritu Grendzi 

Te jāpiemin Sandras Milevskas 
trimdas presē izsmeļošais raksts 
par neseno latvisko “zudušo 
nedēļas nogali” (lost weekend), 
kad internetā bija pieejamas 

vairāk dalībnieku nekā senāk, 
piedaloties klātbūtnes sapulcēs, 
izbaudīja latviešu kultūras ba -
gātību.

Latviešu Fonda dibinātāju doma 
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KĀRLIS ĶEZBERS

V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

Rūķu pasaules ceļojums
(Turpināts no nr.8)

Rūķi sasēstas uz lielā celma 
malas. Ilgi domā.

“Vai nevaram aizskriet vilkiem 
priekšā, brīdināt vistas?” “Grūti 
būs, laupītāju bars jau gabalā, 
nevarēsim viņus vairs panākt.”

“Un, ja arī panāktu, ko gan 
viņiem varam padarīt? Viņi 
saplosīs arī mūs...”

“Tādi ļaundari nebaidās ne no 
kā!”

Rūķi atkal apklust, domā. Tad 
ierunājas Māris:

“Man kaut kas ienāca prātā. 
Baltais Daiļsekstis allaž pavadot 
nakti vārtu sarga novietnē pie 
Cibu ciema vārtiem. Ja to 
pamodinātu, viņš saprastu, kas 
notiek, aizrautu vārtus ciet, un 
vistas būtu paglābtas no vilku 
zobiem.”

“Brīdināt? Kā to lai izdarām no 
tālienes?”

Māris izvelk no kabatas kaķeni 
– rīku, ar kuru tas allaž mēdz 
nošaut no lazdas pa riekstu 
čemuram.

“Ar šo,” viņš lepni saka. “Paši 
zināt, ka esmu labu labais šāvējs.”

“Zinām, kā gan ne, bet kā to 
veiksi?”

“Mežmalā pie Cibu ciema ir 
augsta klints, no tās vistu mājokļi 
kā uz delnas. Vilku baram jā -
skrien klintij apkārt, kas pail-
dzinās viņu ceļu līdz mērķim. 
Mēs uzkāpsim klintī un vērosim, 
kas notiek.”

Domāts – darīts. Rūķiem naski 
soļojot, tie ātri nonāk pie klints 
kraujas.

“Kā jau paredzēju,” no ātrā 
gājiena aizkusis, elš Daris. “Re, 
kur Daiļsekstis tup...”

Vistu ciemam apkārt ir augsta 
sēta, bet pie vārtiem uz augstas 
platformas snauž baltais gailis. 
Vārti plaši atvērti, un vistas guļ 
cietā miegā.

“Re, kur vilki,” uztraukts iesau-
cas Māris. “Neliešu bars!” Rūķi 
paskatās lejup. Patiesi! Viens aiz 
otra garā virknē straujā skrējienā 
ap klinti drāžas plēsoņu varza. 
Viņi ir izbaduši un nikni, skrien 
kā negudri un, gaitu turpinot 
tikpat strauji, dažu minūšu laikā 
jau būs Cibās.

“Māri, šauj!” skubina Varis.
“Še olis, tas gluds un labi lidos,” 

ieteic Daris.
Māris satver kaķeni, notēmē 

un izšauj uz patālo mērķi.
Pakt! Olis atsitas pret vistu 

ciema vārtiem. Baltais gailis 
drusku sakustas, pagrozās miegā.

“Vēlreiz, Māri!” skubina Daris. 
“Vilki tuvojas. Ja neuzmodināsi 
gaili, ciems pagalam!”

Pakt! Klink! Bummmmmm...
Pēdējais olis trāpa vārtu stabu 

tik spēcīgi, ka gailis pamostas. 
Viņš paskatās te pa labi, te kreisi, 
pavēršas pret kalnu, kur jau redz 
saulīti lecam. Ierauga arī vilku 
baru, kas nu vairs tikai dažus 
simtus soļu no vārtiem.

Gailis sasit baltos spārnus, un 
kā brīdinājuma signāls no viņa 
knābja izlaužas skaļš kikerikīīīī...!

Mirklī visas vistas ir kājās. 
Aptverot briesmas, sargi aizrauj 

tādām lielām, platām acīm. 
Ģērbties arī – ne mazākās gau-
mes, kleita ar zaļām, brūnām un 
dzeltenām pumpām, kā klau-
nam. Bet, vadājot tūristus, Zu -
zanna tiek ļaudīs, viņu ievēro un 
viņas vientiesīgās valodas uz -
klausa.”

Vāvere vēlreiz nopurinās, pa -
skatās lejup.

“Kad bebrs būs uzcēlis lielo 
tiltu, Zuzannas laiki būs garām,” 
viņa sparīgi nosaka. “Bebrs 
Uldis jau sācis celt dambi. Pēc 
tam būšot strādāt pie baļķu 
novietošanas. Cer uz lieliem 
ienākumiem, jo, kad tilts būs 
gatavs, pats stāvēšot pie tilta ar 
tarbu pāri plecam un iekasēšot 
tilta naudu pēc katra ceļotāja 
rocības un maksātspējām. Liels 
uzņēmējs šis bebrs, bet lādzīgs. 
Ja satiekat – pasveiciniet no 
manis.”

Viņa aizcilpo, no zara uz zaru 
atsperoties, viegli un ātri. Rūķi 
iekož brokastis un dodas ceļā.

“Labi, ka pieturas jauks laiks,” 
spriež Varis. “Lietus izjauktu 
visus nodomus...”

“Nerunā, ka nepierunā,” viņu 
norāj Māris, kurš ir drusciņ 
māņticīgs.

Rūķi nogriež sev nūjas, lai 
vieglāka iešana, un viens aiz otra 
virknē dodas pa kalnu lejā 
dziedādami.

“Droši uz priekšu, rūķu cilts,
Laiks lai auksts vai karsts, vai 

silts, Trādirīdi rallalā,
Trādi rīdi rā!”
Tālu viņiem nav jāiet. Pare-

tinās koki, un tie stāv upes malā. 
Upīte nav plata, bet diezgan 
strauja, un rūķi izskatās no  ba-
žījušies. Peldēt gan viņi prot, kā 
jau tas katram kārtīgam ceļi-
niekam pieklājas, bet nevarētu 
teikt, ka tie šai nozarē būtu kādi 
rekordisti. Ūdenssportu rūķi 
atstāj citu ziņā – vardes, zivis, 
pīles, zosis, ūdri un bebri šai 
nozarē labāk trenējušies.

“Nez kur Zuzanna dzīvo?” 
apkārt skatoties, jautā Daris. 
“Vāvere teica, ka varde ķertin 
ķerot ceļiniekus savai pārceltuvei, 
bet mēs te stāvam jau ilgāku 
laiku, un – nekā...”

Tanī pašā mirklī gaisā no -
plivinās kaut kas liels un balts. 
Milzu putns! Platiem spārnu 
vēzieniem viņš apmet gaisā cilpu 
un nosēstas turpat netālu no 
rūķiem pļavmalā, uzmanīgi vēro-
dams zālāju.

“Stārķis,” klusinātā balsī iečus-
tas Māris. “Viņš kaut ko zālē 
meklē, un man liekas, ka zinu, 
ko...”

Tanī pašā mirklī viņiem aiz 
muguras no bieza kalmju pudu-
ra atskan pārbijusies balss:

“Glābiet, rūķi, palīgā! Glābiet 
no tā baltspārnainā, sarkan kā-
jainā nezvēra! Viņš grib mani 
apēst bez sāls kā kādu sviest-
maizi! Glābiet...”

Māris piesteidzas kalmēm un 
ierauga pārceltuves īpašnieci – 
vardi Zuzannu. Viņa ir stīva aiz 
bailēm, un lielās, platās acis tai 
izspiedušās uz āru. Neglīto seju 
klāj izbaiļu sviedri. Viņa nekus-

tas, lai gan lēciens ūdenī to no 
stārķa būtu paglābis, jo viņa ir 
izveicīga peldētāja.

“Stārķis jums nekā nedarīs, 
varat būt mierīga,” vardi drošina 
Māris.

“Kamēr mēs te esam,” piebilst 
Daris.

“Mēs jūs aizstāvēsim,” pakāpies 
uz celma, lai izskatītos lielāks, vēl 
dūšīgāk apgalvo Varis.

Nu varde Zuzanna atgūst ner-
vus. Viņa sāk trīcēt pie visas 
miesas.

“Nav vairs ko bīties,” pastiepis 
kaklu cik vien augstu var, saka 
Varis. “Viņš ir prom aizlaidies! 
Labi, ka tā. Protams, mēs jūs 
būtu aizstāvējuši, arī ja putns 
būtu uzbrucis.”

“Rūķi allaž palīdz apspiesta-
jiem un tiem, kurus apdraud,” 
paskaidro Māris.

“Lai maksā ko maksādams.”
“Kādreiz gan liekas, ka nekā 

vairs nevar darīt, kā vakar ar 
vilkiem...”

“Tomēr beigās iznāca labi.”
Zuzanna izlien no kalmēm. 

Saule nosusina sviedru piles, un 
varde pēc pāris mirkļiem ir 
aizmirsusi notikumu ar stārķi.

“Pārcelt? Katrā laikā,” viņa 
lietpratīgi saka. “Protams, labus 
draugus ceļu bez maksas. Zu -
zanna draugus neaizmirst. Plos 
tu atradu tepat upes malā, 
pielaboju. Laika man diezgan, 
labāk parunājos ar draugiem 
nekā augu dienu tupu kalmēs vai 
peldos. Lūdzu sekot!”

Turpat kalmju biezoknī viņi 
atrod plostu. Vai manu dieniņ! 
Rūķi brīnās, kā pāris koki, sasieti 
ar satrunējušu virvi, var kādu 
noturēt virs ūdens. Nu ceļotāju 
reize trūkties!

“Drošs, pilnīgi drošs,” viņus 
mierina Zuzanna. “Plosts vēl 
daudzus gadus vadās ceļiniekus. 
Un, ja arī kādreiz kāds saslapina 
kājas, kas par to! Ūdens pašlaik 
ļoti silts un patīkams. Man allaž 
patīk ūdens…”

Ko darīt?
Rūķi sabāž galvas kopā un 

apspriežas. “Plosts tikko turas 
kopā,” bažījas Varis.

“Upes vidū var izirt, un mēs 
visi būsim ūdenī,” domā Daris. 
“Kas vardei, rekordistei peldē-
šanā!”

“Mums ko tikt līdz malai būs 
krietni jānopūlas, lai gan noslīkt 
nevaram. Drēbes slapjas, mantas 
pagalam...”

Tikai Māris nesaka ne vārda. 
Zuzanna tikām stumj plostu 
ūdenī.

“Iekāpt,” viņa kliedz. “Aiziet 
jūriņā, ja negribat, varat palikt!” 
“Labi,” izšķiras Māris. “Kas gan 
rūķiem var notikt? Braucam...”

Visi trīs rūķi salec uz plosta, 
kas sašķobās un sagrozās, bet 
noturas. Pašķiras niedres, un 
ceļotāji iestumjas straumē.

Ja kāds šeit prot kuģot, tad tā ir 
varde Zuzanna. Ar niedres stieb-
riņu viņa piedod plostam tādu 
virzienu, kādu vien vēlas.

Varde jau aizmirsusi neseno 
izbīli un jūtas varen jautra.

vārtus ciet vienā mirklī. Ciems 
glābts! Jo, kad sētai kā pirmais 
piedrāžas vilku bara vadonis 
Žņaudzējs, vārti slēgti un augstu 
virs tiem, sekstaino galvu 
smīnīgi pieliecis, pienācējus vēro 
Daiļsekstis.

“Āāāā, kaimiņi,” viņš zobgalīgi 
saka. “Ciemos nācāt, vai? Agri 
gan, bet tomēr par vēlu…”

Žņaudzējs pagriež galvu aug-
šup, un viņa ļaunās, zaļganās 

un, galvu pieliekusi, skatās lejup.
“Ko skaties, vai pirmo reizi 

mūžā rūķus redzi?” Māris 
ieprasās.

Vāvere pārlec uz nākamo zaru, 
nopurinās. Tad satver riekstu ar 
ķepiņām un atbild:

“Kur nu! Ja kāds Podniekkalna 
un apkaimes iemītniekus zina, 
tad tā esmu es!”

“Nelielies, kur paliek žagata 
Vīzdegune?”

“Ko nu tā, vairāk pļāpā nekā 
zina. Ja nav klausītāju, runā pati 
ar sevi! Es tā nedaru. Runāju 
tikai tad, kad mani iztaujā.”

Māris piebiksta Varim un 
Darim, lai abu rūķu krācieni 
viņu sarunu netraucētu, tad 
atkal pievēršas vāverei.

“Gribam tikt pāri upei.”
“Ak tad tā gan! Tad vienīgā 

iespēja griezties pie vardes 
Zuzannas, tepat upes līkumā aiz 
kalniņa. Viņas pārceltuve gan 
nav nekāda smalkā, dažs ceļi-
nieks atsakās tai šķirstā kāpt, bail 
noslīkt. Bet, ja jātiek pāri un 
nekāds lielais peldētājs neesi, 
jākāpj vien ir. Zuzanna maksu 
neņem, vadā ceļotājus prieka 
pēc...”

“Cildināms pasākums,” pie-
bilst Daris, kurš nu arī jau uz 
kājām. “Vardei Zuzannai vaja-
dzētu piešķirt atzinības rakstu... 
Strādāt vispārības labā, kas gan 
to šajos laikos dara?”

Vāvere šķelmīgi nosmīn.
“Zuzanna gan nestrādātu vis-

pārības labā, ja viņu kāds ievē-
rotu. Pats zini, cik viņa neglīta, 

// ILLUSTRĀCIJA: Elīna Skrapce

(Turpinājums sekos)

acis zvēro aiz dusmām.
“Pagaidi tik, baltais nelieti! 

Šoreiz izspruki mūsu nagiem, 
citu reizi tevi dabūsim! Tevi un 
visu tavu radu baru.”

Nolaistām astēm vilki lēnām 
dodas atpakaļ uz vilku ciemu.

Plāns nav izdevies.
“Labi, ka viņi nezina, ka mēs 

brīdinājām Daiļseksti,” spriež 
Daris. “Tad mums klātos slikti.”

Viņi saskatās. Tad skaļi jo skaļi 
sāk smieties.

“Kas gan viņiem ko teiks? Šo 
gājienu zina tikai rūķi Daris, 
Varis un Māris.”

Viņi saplūc mīkstas sūnas, 
uzklāj tīkamu migu un atlaižas 
tanī, lai beidzot kārtīgi nosnaus-
tos.

To viņi šorīt ir pelnījuši.
Cauri koku lapotnēm rūķu 

midzenī saulīte raksta raibu rak-
stu, kad Rūķis Māris atver acis. 
Viņš pablisina vienu aci, otru, 
nožāvājas, izstaipās. Tad pa  ska-
tās visapkārt, vai viņu kāds 
nevēro.

Kā tad! Augstu virs rūķiem uz 
lazdas zara tup vāvere Viszine 
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The only reason anyone could 
think of that the Soviets killed 
him was that he read German-
language magazines. Now a 
Museum, Egons and his sons all 
visited the Stūra Māja KGB 
headquarters in the summer of 
2018, where Juris’s body had 
been discovered, with many others.

That generation of our family 
that fled Latvia knew through 
bitter experience the horror that 
results from the weaponization 
of hatred and fantasies for politi-
cal ends. They found freedom in 
America and appreciated its 
ability to project strength and 
foster democratic ideals interna-
tionally. Egons was a child of the 
Cold War and, while socially 
liberal, the contemporary Re -
publican narrative around indi-
vidual rights, fiscal responsibili-
ty, and international leadership 
through NATO would always 
resonate with him. The fall of 
the Iron Curtain and the rees-
tablishment of Latvia as a sover-
eign state was, for him, a testa-
ment to the conservative agenda 
he held dear.

My own politics grew out of a 

Impressions of My Father,
Egons Pļavnieks, 1953-2020

respect for dad’s views but was 
ultimately and inevitably direct-
ed by my own experience. The 
real coalescence of my adult 
worldview began while working 
as an Editorial Assistant for 
Harcourt School Publishers in 
2005 and 2006, between Stetson 
and Chapel Hill. Life as a bot-
tom-rung hourly office drone 
and the simultaneous explosion 
of the leftwing netroots during 
the George W. Bush Admin-
istration and the Iraq War set my 
opinions on their path. I demon-
strated more than once in 
Washington, D.C., with hun-
dreds of thousands of others, 
between 2005 and 2008. Once I 
was even arrested at the White 
House together with 370 other 
people. Over the years, political 
differences provided the only 
persistent source of friction 
between dad and I.

However, starting in 2015, a 
period of political accord devel-
oped between my dad, my 
brother Kris, and I because of 
our shared views about the dan-
gers of the trend towards nation-
alist populism both at home and 
abroad. We were concerned 
about Trump, about the acceler-

ating transformation of the 
Republican Party, about Putin, 
about Brexit, and about demo-
cratic decline in the West. We 
were concerned about the lack 
of domestic and international 
leadership during the growing 
pandemic. This was not the con-
servatism he knew and respect-
ed and he emphatically differen-
tiated himself from it.

Our regular telephone conver-
sations only served to reinforce 
this growing consonance of 
political perspectives, and the 
evolving dialog sustained all 
three of us right up to the last 
weeks of Egons’s life.

Before we left the house in 
Garrett Park in September 2020, 
by unspoken agreement, Kris 
and I felt ourselves and one 
another entitled to an object 
connecting dad to us through 
history: he chose an original 
copy of the January 1977 
Carnegie Hall program. I chose 
a piece of art: a carved wooden 
disk bearing the corporate 
emblem of Procter & Gamble in 
light, soft wood. On the back are 
carved his initials in Latin script: 
E.A.P., followed by: Новосибирск 
Aпрель-95. “Novosibirsk, April, 

1995,” shortly before we left 
Russia. In addition to its “Man in 
the Moon” motif, the logo car-
ried 13 Stars for the original 13 
Colonies: Procter & Gamble 
really did represent America. So 
too had Egons.

All his life since his start with 
P&G, dad occupied a progres-
sion of home office headquar-
ters, each with the same desk 
blotter, handwritten memo pad 
for the budget, and the same let-
ter opener. After 1995, this 
wooden disk was the sigil of 
Egons’s HQ: in the last phase of 
his life, a poorly-lit, poorly insu-
lated, poorly ventilated attic 
room enclosed by closets, its 
slanting peaked roof at no place 
comfortably admitting a man of 
his height. To me, it also seemed 
like a map-room that charted 
Egons’s past. From 1960s-vin-
tage model tanks he assembled 
as a kid to group photographs of 
the P&G staff of his office in 
Yemen backdropped by the 
Arabian desert, it contained the 
records of his passage and 
doubtlessly was where he had 
planned his future.

Now, Kris lives and works in 
London with his partner Jogita, 

visiting Latvia with her regularly. 
I am earning tenure as Assistant 
Professor of History at Florida 
Southern College and this very 
month am moving into my own 
first house with my fiancé 
Andrea. In 2021, Roberts will be 
leaving the house in Garrett 
Park for university.

Kris and I share a bond 
through music and through the 
discussion of history and poli-
tics, and we bond with Roberts 
over music and sport. Egons 
gave all three of us these things, 
and we hope to share them with 
each other for longer lives than 
his. Each of us is powerfully con-
nected to Latvia in his own way. 
The humor that our father 
imparted to the three of us I am 
not capable of describing here. If 
I were more able, I would dearly 
wish to convey a sense of it. But 
since I am not, it will be part of 
Egons my brothers and I alone 
will cultivate and enjoy.

Dr. Richards Plavnieks
Lakeland, Florida
November 2020
-------------
A memorial event for Egons 

Pļavnieks is planned to take place 
after the Covid-19 pandemic.

Dr. RICHARDS 
PLAVNIEKS

GUNĀRS
FRICSONS

WOULD MY 
PARENTS TAKE 
THAT TRIP TO 
THEIR HOMELAND 
– EVER?

As it turned out – no.
In our first year in America, 

we wandered through New 
York, Connecticut and New 
Jersey in confusion looking for 
jobs and a home (different story 
for the future). After a year, we 
took the night train to Chicago 
from Jersey City, New Jersey and 
from there connected to Grand 
Rapids, Michigan.

Voldis, the proud jurist, start-
ed his new life in Grand Rapids 
working in a furniture factory 
loading furniture on trucks. 
That job lasted less than a year.

He and we quickly found out 
what happens to workers in 
America when companies close 
their doors, leave town and re-
locate. In the mid-1950s, all the 
furniture companies in Grand 
Rapids, Michigan left. Grand 
Rapids, known as the furniture 
capital of America, back then, 
had empty factory buildings, 
less jobs and a useless sign.

Grand Rapids, the Furniture 
Capital of America.

Looking for cheap labor, the 
furniture companies relocated 
to the cheap labor universe of 
the south, in this case North 

A TALE OF DISPLACED PERSONS: IF YOU 
DON’T GO HOME FROM DP LAND, WILL 

YOU EVER GO HOME?
Carolina. They took the title, 
Furniture Capital of America, 
with them.

That left my father jobless but 
fortunately not for long. Soon, 
he was counting cookies and 
loaves of bread in a bakery. 
Organizing shipments of baked 
goods to grocery stores was close 
to his DP job working in the DP 
warehouse in Germany.

Nevertheless, counting cook-
ies in America was a healthier 
alternative for Voldis and us, than 
a return home to Latvia in 1947.

In Grand Rapids, my mother, 
theology degree and teacher of 
religion in her homeland, found 
work cleaning houses of the 
wealthy in East Grand Rapids. 
From our apartment, it was two 
bus rides for her to get to East 
Grand Rapids. One bus ride 
downtown, then a transfer to a 
bus going to East Grand Rapids. 
A couple hours each way if you 
missed a connection.

After a few years of cleaning 
houses, she found a better pay-
ing and more of a steady job 
working in a drug and sundry 
goods warehouse/ distribution 
center. That was back in the days 
of mom and pop operations, 
grocery stores and drugstores on 
street corners and warehouses 
nearby. Our corner drugstore, to 
my delight had a rack of comic 
books, a shelf of candy and 
chewing gum that came with 
baseball cards.

The 1950s was a time before 
the neighborhood stores were 
trampled by national chains, box 
stores with their own pharma-
cies, and large distribution cen-
ters, miles away. That centraliza-
tion and consolidation eventu-
ally closed the “mom and pop” 
warehouse where my mother 
worked.

were close to the Fulton Street 
outdoor farmers market. A 
bonanza for my mother.

Beside our house being closer 
to her workplace, she was close 
to where she often hunted for 
our weekly supply of fresh fruit 
and vegetables. Since the market 
was on her way home, she rarely 
missed a day. The market remind-

our apartment building on Uliha 
Street and the Liepaja city mar-
ket, all were within walking dis-
tance of each other.

During the warmer months, 
the Fulton Street market, had a 
full house of forty or fifty stalls 
and was open four days a week.

Enjoying every minute, my 
mother took her walk through 
the market slowly, admiring the 
fruit and vegetables, like a hiker 
walking a mountain trail and 
savoring the panoramic view of 
the outdoors. It was hard not to 
see her happiness in being in 
that market. Was she remember-
ing her youth? While reluctant 
to talk about the past, most DP 
parents told us very little, Vera 
did talk about her youth. With 
pride in her voice, she would tell 
me about the “vast” vegetable gar-
den and “towering” fruit trees in her 
backyard in the village of Nurme. 
Nurme, now called Lau ciene, is 
in Northern Kurzeme near Talsi.

Other times, she talked happi-
ly about the Liepaja farmers 
market. From her, I learned the 
layout of that market, about the 
outdoor and indoor stalls and 
what they sold, years before I 
saw it in person.

At our Fulton Street market, 
she walked slowly past the coun-
ters that overflowed with fresh 
vegetables and fruit in season. 
Here and there, she stopped to 
look at radishes or peaches and 
pinched a tomato or two.

But back in 1954, shortly after 
she started working in the ware-
house, and after four years of 
saving money, we bought a 
house a few blocks from the 
warehouse. The bonus was that 
our housed and the warehouse 

ed her, she told me often, of the 
small-town markets in Latvia.

Our Fulton Street Market only 
had produce. It was much small-
er than the Liepaja city market 
which she often had visited. 
Cakste school, where she taught, 



LAIKS 2021. gada 6. marts  – 12. marts8

P U B L I K Ā C I J A  P Ē C  L A S Ī T Ā J U  V Ē L Ē Š A N Ā S

Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my 
life  from Helmars Rudzitis”

(To be continued)

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls, 
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ik  viena 
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re  tumu 
Latvijā...

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām 
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus 
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs 
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu inte re sentiem un 
pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt 
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

PARK AVENUE, New York City in 1950th

(Continued from No. 8)

Newspapers were read on cot-
ton plantations in Mississippi, 
on farms in the Midwest, and in 
the sunny land of oranges that 
was California. Traveling long 
distances in trains and buses, 
Latvians were already reading 
Laiks.

That was just a drop in the sea, 
however. How many Latvians 
were on a single “general”? We 
took the rest of the newspapers 
to the post office. Most of them 
never reached their destination, 
because addressed were incom-
plete. Still, information about 
the new paper spread like wild-
fire. If someone received a copy, 
then the neighbor knew about it, 
and so did the neighbor on the 
other side of the house, provided 
that all three homes were occu-
pied by Latvians. Lielnors had 
warned that the newspaper 
would not gain trust without a 
board of directors, but I would 
daresay that he was wrong. 
Perhaps these new arrivals would 
not have given their trust to 
directors whom they did not 
know, but Laiks was published 
by Grāmatu Draugs, and who 
among the Latvians did not know 
about it? That was the same gen-
eration that had entrust ed silver 
lats coins to Grāmatu Draugs in 
the past. Why should it not give 
trust to the latest child of 
Grāmatu Draugs, Laiks?

Quite soon subscription 
requests began to flow into our 
office. Not the avalanches of 
coupons that we got when I pub-
lished the first lats book, but 
gradually we found more and 
more subscribers. Ships were 
constantly bringing new arrivals 
who could become Laiks sub-
scribers. There was no shortage 
of those who predicted that the 
newspaper would soon fail. 
There were all kinds of oddities, 
as well. One that I remember 
very well I would like to describe 
here.

In the late 1940s and early 
1950s, an ethic festival was orga-
nized in New York each autumn, 
and each ethnic group had a sec-
tion where it could present its 
ethnic products and foods. Folk 
dance groups and folk choirs 
were always on hand to provide 
songs and dances. The events 
were held at the Park Avenue 
Armory on Park Avenue. Those 
who organized the Latvian pres-
ence when I arrived were the old 
Latvians. I don’t remember 
whether it was the first or third 
issue of Laiks, but I headed off to 
Park Avenue with a large pile of 
newspapers. I put the papers on 
the stand at the Latvian section 
so that people could pick up a 
copy, and I walked around to 
hand the paper to every Latvian 
whom I encountered. While 
doing so, I encountered the pres-
ident of Latvian Relief, Lielnors, 
who was in the company of a 

very respectable-looking lady. 
We said hello, and Lielnors 
introduced me to his lady, Mrs. 
Z. Her appearance really did 
inspire respect. She was a portly 
lady with very large breasts and 
other parts of the body that did 
not lag much behind. She was 
dressed in a black, tight and 
shiny dress and also a hat that 
was richly decorated with vivid 

America earlier had about the 
new arrivals. I think that most of 
them did not like us. During the 
first years, we met them at 
church and at various events, but 
soon there were fewer and fewer 
at such gatherings until the point 
where very few of them turned 
up. These earlier immigrants, 
after all, had children. Have you 
met many of them? I have not.

It seemed that Lielnors was 
feeling rather uncomfortable. 
The criticism was too harsh even 
though it had been expressed 
about a newspaper that did not 
have reputable directors. I also 
felt a bit bemused, and I found 
that I had lost the ability to talk. 
I quickly said goodbye and left 
the eyes of the critic. I had to 
look for an “honest profession.”

Nothing came of the “honest 
profession,” however, and I had 
to continue to publish the news-
paper. New arrivals read it, and 
the number of subscribers con-
tinued to increase. At first the 
newspaper was printed on six 
pages and then eight. When the 
Korean War began, we began to 
issue the newspaper twice a 
week. The number of colleagues 
also increased. We had people 
on all continents, and Latvians 
in America could read what 
their friends and relatives were 
doing in Germany, Australia 
and South America.

Soon Laiks had two and then 
three editors. All of them were 
professionals with experience 
that they had gained while still 
in Latvia. Evalds Freivalds, 
Aleksandrs Liepa and Orests 
Berlings worked for the paper 
for a short while, but two out-
standing and experienced edi-
tors who had edited newspapers 
in Latvia spend long years at 
Laiks and right up to the moment 
when they passed away – Arvīds 
Klāvsons and Ēriks Raisters. For 
many, many years, Laiks was 
“built” by our technical editor, 
Gunārs Grīnbergs. They have 
given so much to the newspaper 
and established a paper that is 
read not just from coast to coast, 
but also on all continents.

Other editors included Jānis 
Vītols and Ervīns Grīns, son of 
Jānis Grīns, whose life ended 
tragically with a heart attack at 
the newspaper office. When edi-
tors went on vacation, they were 
often replaced by Boļeslavs 
Ķīselis.

As soon as Maksis Čulītis 
arrived in Canada, he became 
the Canadian editor for Laiks, 
reporting on everything that 
happened in the active Latvian 
community that was thriving 
there. I know of no other jour-
nalist and editor who is as loyal 
and tireless as Maksis. There 
were very, very few events in 
Toronto or its surrounding 
region that Čulītis did not 
attend. There were very, very 
few events that were of interest 
to Latvians, that Čulītis did not 
write about. I don’t know how 
many hundreds of articles 
Maksis Čulītis contributed to 
Laiks over the course of 35 years, 
sometimes using the pseud-
onym Mārtiņš Derums. Latvians 
in Canada owe Maksis Čulītis a 
great debt. Without him social 
life in Canada would probably 
not have been as active as it was.

Another veteran who demon-
strated amazing loyalty and 
filled up at least two columns in 
each issue of Laiks was our 
sports editor, Vilis Čika. He 

noticed absolutely every sports 
even that was worthy of his 
attention. I can only admire the 
love that he demonstrated when 
doing this work. He spent count-
less hours of his free time, and all 
of the sports columns in the 
newspaper were written when 
he was not at his job at the Voice 
of America in Washington DC 
as a writer and announcer. I feel 
so fortunate that from the very 
beginning I had such capable 
editors as Maksis Čulītis and 
Vilis Čika. They continue to enrich 
every issue of the newspaper.

Without question, credit for 
Laiks becoming so large and 
diverse goes to the large group of 
people who delivered news to us 
from all corners of the world.

When Rabācs decided to 
retire, I was lucky to find an 
equally fanatical working elf and 
newspaper “addict” has he had 
been. He was an equally capable 
and self-denying editor, Arturs 
Strautmanis. As had been the 
case with Rabācs, the newspaper 
was his whole life. Strautmanis, 
too, all but lived at our offices, 
and more. Rabācs saw his family 
only on weekends in most cases, 
while Strautmanis saw his family 
only once a year when he went 
on vacation to Sweden. I really was 
lucky with my editors. Rabācs 
and Strautmanis are the editors 
upon whose shoulders Laiks has 
stood for all of these many years.

Kārlis Rabācs worked for the 
newspaper for the longest time. 
He built up the newspaper and 
led it with his just and sensible 
positions. During all of the long 
years that we worked together, 
Rabācs and I never had any 
quarrels. When he retired, he 
did not visit the office, but he 
was constantly in contact with 
us. When Strautmanis went on 
vacation or on assignment, 
Rabācs immediately turned up 
to replace him.

On June 20, 1983, as he had 
often done, Rabācs turned up at 
the office to replace Strautmanis 
for a week.

flowers, as was the fashion at 
that time.

Upon hearing my name and the 
fact that I was the publisher of a 
Latvian newspaper, the noble 
lady (I’m not sure, but I believe 
that she was carrying a monocle 
with which she could examine 
me), looked at me from my head 
to my toes and vice versa.

“So you are Rudzītis,” she said 
while still observing me. “Yes, 
yes, you want to become rich 
with a newspaper? It would be 
better if you did work, as 
opposed to messing around. The 
beginning will perhaps be good, 
but the end will be fast and sad. 
We have already made a life 
here, and those of us who have 
money will support the newspa-
per and buy it, but we will not be 
needing it for too long. What 
about the new arrivals? They do 
not need your newspaper. No 
one will spend money on it. 
They are all supers (superinten-
dants in large rental buildings). 
They don’t need the newspaper. 
They need an American news-
paper that they take out of the 
garbage can and get for free. Of 
course, they do not yet know 
how to read it, but there are pho-
tographs, and they will start to 
learn the English language from 
the captions so that they become 
Americans more quickly. No, 
they do not need your newspa-
per at all. It would be better for 
you to find an honest profession.”

What was I supposed to say in 
response to this lecture? Was it 
worth explaining to the distin-
guished lady that new arrivals 
probably will not want to look at 
photographs in newspapers that 
they have pulled out of garbage 
cans? She would not have under-
stood me, but the lecture only 
indicated the views that some of 
the Latvians who had arrived in 
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***
Dziesmu svētku nozare 

būs PBLA Kultūras fonda 
paspārnē 

PBLA Kultūras fonda un pa -
domes valde, atsaucoties uz Pa   -
saules latviešu Dziesmu svētku 
Foruma lūgumu, ir nolēmusi 
paplašināt darbu, izveidojot 
Dzie smu svētku nozari, kas dar-
botos līdzās jau eksistējošam      
10 kultūras darba nozarēm.

“Jau sen ir laiks Dziesmu svēt-
ku nozarei piebiedroties pārē-
jām – Dziesmu svētki ir lielākais 
pasākums, ko rīko latviešu sa -
biedrība ārpus Latvijas,” teica 
PBLA Kultūras fonda un pado-
mes (KF&P) valdes priekšsēdis 
Juris Ķeniņš. “Ar šo lēmumu 
Dziesmu svētku rīkotāji varēs 
pilnvērtīgi darboties kopā ar 
citām nozarēm – teātŗa, rakst-
niecības, daiļamatniecības, māk-
slas un citām.”  Juris Ķeniņš, kuŗš 
pats ir dziļi iesaistīts Dziesmu 
svētku kustībā ārpus Latvijas, ir 
arī Dziesmu svētku biedrības 
Kanadā valdes priekšsēdis, un 
XV Latviešu Dziesmu un Deju 
svētku Kanadā Rīcības komite-
jas priekšsēdis.  “No bērnības 
esmu redzējis un sapratis, cik 
svarīgi ir Dziesmu svētki lat-
vietības, sabiedrības un kultūras 
uzturēšanai ārpus Latvijas,” viņš 
uzsvēra.

Dziesmu svētku Forums tika 
formāli dibināts 2020. gada 1. 
novembrī attālinātā Zoom sēdē, 
lai kultūras darbiniekiem ārpus 
Latvijas būtu iespēja labāk sa -
darboties un kopīgi uzrunāt 
Dziesmu svētku rīkotājus Lat-
vijā.  Foruma dibinātāju nolūks 
bija darboties PBLA paspārnē 
un, kad PBLA valde 5. februāŗa 
sēdē deva mandātu PBLA Kul-
tūras fondam paplašināt un pār-
strukturēt darbību, Foruma va -
dība pieteicās kļūt par KF&P 
nozari. Dziesmu svētku Foruma 
dibinātāju vidū bija divas PBLA 
dalīborganizāciju priekšsēdes, 
četru dalīborganizāciju Kultū -
ras nozaŗu vadītāji, pieci dzies-
mu svētku ārpus Latvijas galve-
nie rīkotāji, kā arī pieci fondu  
vai biedrību priekšsēži un vice-
priekšsēži.   Arī mītnes zemju 
cen trālo organizāciju kultūras 
nozaŗu vadītāji atbalstīja jaunās 
nozares izveidošanu.

Jaunizveidotā PBLA KF&P 
Dziesmu svētku nozare ir iz  vir-
zījusi šādus darbības uzdevumus:

• paplašināt pasaules latviešu 
Dziesmu un deju svētku kustī - 
bas pārstāvju līdzdalību Latvijas 
Dzies mu un deju svētku rīko šanā;

• apzināt un identificēt svētku 
rīkošanas izaicinājumus un at -
tīs tības prioritātes un vienoties 
par  risinājumiem; 

• atbalstīt latviešu kultūras sa -
glabāšanu un jaunradi ārpus 
Latvijas, veicināt tās atpazīs ta-
mību Latvijā;

• sadarboties ar Latvijas valsts 
un nevalstiskajām organizāci-

jām, kas uztur latviešu Dziesmu 
un deju svētku tradiciju.

Par nozares vadītāju tika ie -
vēlēta sabiedriskā darbiniece 
Iveta Grava.  I. Grava ir ASV un 
Latvijas pavalstniece, beigusi J. 
Vītola Latvijas Mūzikas aka dē-
miju, dziedājusi vairākos koŗos 
un aktīvi darbojas dažādās orga-
nizācijās. Viņa ir Latvijas Nacio-
nālās operas ģildes viceprezi-
dente, Latviešu Dziesmu un de -
ju svētku fonda ASV priekšsēža 
vietniece, Kultūras biedrības 
TILTS valdes locekle, kā arī bi -
jusi Baltimoras (ASV) Dziesmu 
svētku rīcības komitejas locekle.

PBLA Kultūras fonda un pa -
domes valde ir gandarīta par 
jaunās nozares pievienošanos, 
un novēl tai teicamas sekmes 
turpmākā darbā.

***
Igaunija atzīmē neatkarības 

proklamēšanas 103. gadadienu
Igaunija 24. februārī atzīmēja 

neatkarības proklamēšanas 103. 
gadadienu. Tomēr Covid-19 pan-
dēmijas dēļ plaši masu pasākumi 
nenotika.

Igaunijas prezidente Kersti Kal-
julaida

Saskaņā ar tradiciju saullēktā – 
pusastoņos no rīta, Tallinas Dom-
kalna cietokšņa tornī tika svinīgi 
uzvilkts valsts karogs. Vēlāk Do    mā 
bija paredzēts Neatkarības dienas 
ekumēniskais dievkalpojums, ne -
notika tradicionālā kaŗaspēka pa -
rāde. Vakarā Igaunijas sabiedris-
kajā televīzijā tika pārraidīta īpaša 
svētku programma, tai skaitā pre-
zidentes Kersti Kaljulaidas uzru-
na un svētku koncerts.

Igaunijas Republikas dzimšanas 
diena ir 1918. gada 24. februāris. 
Toreiz Igaunijas Glābšanas ko  mi-
teja Tallinā pieņēma manifestu, 
kuŗā pasludināja neatkarīgu un 
demokratisku republiku.

*
2. martā Latvijā darba vizītē 

ieradās Igaunijas Republikas pre-
zidente Kersti Kaljulaida (H. E. 
Mrs Kersti Kaljulaid). Apmeklē-
jums simboliski iezīmēja 100 ga -
dus, kopš Latvija un Igaunija atzi-
na viena otru de iure un uzsāka 
diplomātisko sadarbību kā starp-
tautiski de iure atzītas valstis.          
K. Kaljulaidas darba vizītes laikā 
Rīgas pilī bija paredzēta Latvijas 
un Igaunijas delegāciju saruna un 

Iveta Grava

abu valstu prezidentu paziņojums 
presei. Pēc tam Igaunijas prezi-
dente viesojās NATO Stratēģiskās 
komūnikācijas izcilības centrā.

***
Cildinājuma raksts 

Laimdotai Straujumai
24. februārī Valsts prezidents 

Egils Levits piešķīris Cildinājuma 
rakstu bijušajai Latvijas Ministru 
prezidentei Laimdotai Strauju-
mai, sveicot viņu 70 gadu jubilejā 
un augsti novērtējot L. Strauju mas 
godprātīgo darbu Latvijas labā.

Laimdota Straujuma

Valsts prezidents Cildinājuma 
rakstā uzsver: “Jūsu profesio  nā-
litāte un godprātīgais darbs mūža 
gaŗumā ir ticis daudzkārt atzinī - 
gi novērtēts. Jūs paliksiet Latvijas 
vēs turē kā pirmā sieviete prem-
jērministre, kuŗa vadījusi mūsu 
valsti cauri pirmajai un ļoti sek-
mīgajai prezidentūrai Eiropas 
Savienības Padomē. Taču pāri 
tam noteicošais ir Jūsu latviskais, 
patriotiskais gars un nenogursto -
šā darbā ieguldītie pūliņi Latvijas 
labā.”

*
Valsts prezidents Egils Levits 

tiešsaistē apspriedās ar Satvers-
mes tiesas priekšsēdi Sanitu Osi-
povu un Augstākās tiesas priekš-
sēdi Aigaru Strupišu, dialogā ap  -
mainoties viedokļiem par kon sti-
tūcionālo orgānu darbību krizē, 
kā arī par svarīgiem ilgtermiņa 
jautājumiem tiesiskas valsts stip-
rināšanā.Tika pārrunāta Tieslietu 
akadēmijas izveidošanas ideja. 
Valsts prezidents uzsvēra: “Topo-
šajai Tieslietu akadēmijai ir jā -
uzstāda augsta latiņa, lai tā kļūtu 
ne tikai par tiesnešu un prokuro-
ru atbalstu jaunu zināšanu un 
prasmju apguvē, bet arī sistēmiski 
stiprinātu Latvijas tiesiskumu.”

***
Mārtiņu Paparinski ievēl 

Starptautisko tiesību komisijā
Latvija ir pieteikusi D. Phil. 

(Oxon) Mārtiņa Paparinska kan-
di dātūru darbam Starptautisko 
tiesību komisijā no 2023. līdz 
2027. gadam. Vēlēšanas notiks 
2021. gada novembrī.

Mārtiņš Paparinskis

Mārtiņa Paparinska kandi dā-
tūrai atbalstu ir paudušas arī 
Igaunija un Lietuva, un viņš ir   
pirmais Baltijas valstu kandidāts 
ievēlēšanai Komisijā. Mārtiņam 
Paparinskim ir plaša akadēmiskā 
un praktiskā pieredze starptau-

tisko tiesību jomā nacionālā un 
starptautiskā līmenī. Viņš ir aso-
ciētais profesors starptautiskajās 
publiskajās tiesībās Londonas 
uni versitātes kolledžā. Viņam ir 
liela pieredze starptautisko pub-
lisko tiesību jomā dažādās ANO 
un citu starptautisko organizāciju 
struktūrās.

***
Latvija kļūs par CERN asociēto 

dalībvalsti
25. februārī, Ministru kabinets 

atbalstīja Latvijas pievienošanos 
Eiropas Kodolpētījumu organi zā-
cijai (CERN) asociētās dalībvalsts 
statusā no 2021. gada 1. jūlija un 
apstiprināja dalības maksas fi -
nansējumu 471 500 eiro apmērā, 
portāls Delfi uzzināja Izglītības un 
zinātnes ministrijā (IZM). Ie -
gūstot CERN asociētās dalībvalsts 
statusu, Latvija turpina sadarbību 
ar CERN kvalitatīvi jaunā pakā -
pē ar lielāku pienesumu valsts eko-
nomikai, zinātnei un pozitīvo 
ietekmi uz valsts izaugsmi ko -
pumā.

***
Saeimas Ārlietu komisija 

26. februārī
paziņojumā par Krimas aneksi -
jas septīto gadadienu aicina pa -
saules demokratisko valstu kopie-
nu stingri iestāties par starptau-
tisko tiesību, normu un demo-
kratisko vērtību ievērošanu starp-
tautiskajā telpā un atbalstīt Uk -
rainas valdības un nevalsts sekto-
ra izveidoto Starptautisko Kri -
mas platformu ar mērķi panākt 
Krimas deokupāciju.

***
Zemessardze izsaka pateicību 

saviem atbalstītājiem
Zemessardzes 4. Kurzemes bri-

gāde godināja savus atbalstītājus – 
uzņēmumus, biedrības, pašval dī-
bas un izglītības iestādes, kā atzi-
nību par viņu ieguldījumu Ze -
messardzes stiprināšanā pasnie-
dzot Aizsardzības ministrijas ap -
balvojumus.

Aizsardzības ministrijas apbal-
vojumu “Goda raksts” Zemes sar-
dzes 4. Kurzemes brigādes atbil-
dības territorijā saņēma pieci ak -
tīvākie un atsaucīgākie Zemes-
sardzes atbalstītāji, kuŗi izvirzīti 
šajās nominācijās: “Uzņēmums, 
kas ir atbalstījis Zemessardzi 
kopumā”, “Uzņēmējs “Zemessar-
dzes veterāns””, “Biedrība “At -
balsts zemessargiem””, “Uzņē -
mējs “Zemessardzes stiprinātājs”” 
un Mācību iestāde“ Izglītotājs par 
Zemessardzi””.

“Zemessardzes atbalstītāju skaits 
ar katru gadu pieaug, un dau-
dziem atbalsts Zemessardzei ir 
kļu  vis par neatņemamu dzīves 
daļu,iesaistoties visaptverošas 
valsts aizsardzības īstenošanā. 
Ap  balvojuma pasniegšana ir ie -
spēja atskatīties uz kopīgi paveik-
to, lai stiprinātu Latvijas valsts 
drošību un aizsardzību,” uzsvēra 
pulkvedis A. Rieksts.

***
Vizītē Latvijā NATO 

Sauszemes spēku 
pavēlniecības komandieris

25. februārī vizītē Latvijā iera-
dās NATO Sauszemes spēku pa -
vēlniecības komandieris ģenerāl-
leitnants Rodžers Klutjē (Roger 
L.Cloutier).

Ģenerālleitnants R. Klutjē tikās 
ar  Nacionālo bruņoto spēku ko -
mandieri ģenerālleitnantu Leo-
nīdu Kalniņu, lai pārrunātu ak -
tuā los starptautiskās un reģionā -
lās drošības jautājumus. Vizītes 
ietvaros ģenerālleitnants R. Klutj ē 
apmeklēja NATO spēku integrā-
cijas vienību, kā arī Ādažu bazi, 
kur tikās ar Daudznacionālā di -
vīzijas stāba “Ziemeļi” koman-
dieri ģenerālmajoru Flemingu 
Matiasenu (Flemming Mat hia-
sen). NATO Sauszemes spēku pa -
vēlniecība atbild par NATO un 
partnervalstu sauszemes spēku 
koordinēšanu, gatavību, sadar bī-
bu un savietojamību kopēju uz -
devumu izpildē. NATO Sausze-
mes spēku pavēlniecības stābs 
atrodas Izmirā, Turcijā.

***
Pārrunā jaunas divpusējās 

sadarbības iespējas
1. martā ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs tikās ar Lietuvas Seima 
priekšsēdi Viktoriju Čmilīti-Nil-
senu (Viktorija Čmilytė-Nielsen), 
kas uzturējās darba vizītē Latvijā. 
Šī bija V. Čmilītes-Nilsenas pirmā 
ārvalstu vizīte Seima priekšsēdes 
amatā.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs un 
V. Čmilīte-Nilsena pārrunāja ak -
tuā los divpusējos, reģionālās sa -
darbības un starptautisko attie-
cību jautājumus.

Ministrs un Seima priekšsēde 
atzīmēja tradicionāli aktīvo sa -
darbību starp Latvijas un Lietuvas 
parlamentiem. V. Čmilīte-Nilsena 
sacīja, ka pēdējos gados Latvijā un 
Lietuvā polītikā ienākusi jauna 
paaudze, un jauno polītiķu cie-
šāku savstarpējo kontaktu veido-
šana būtu svarīga divpusējās sa -
darbības attīstīšanai nākotnē. E. 
Rinkēvičs norādīja, ka jāveicina 
plašāks Latvijas un Lietuvas noti-
kumu atspoguļojums kaimiņ-
valstu plašsaziņu līdzekļos
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***
Maestro Raimonds Pauls 

kopā ar aktieri Andri Keišu 
publiskojuši jaunu dziesmu, kas 
ir “veltījums visiem teātŗa ļau-
dīm un mūzikantiem, kuŗi šo -
brīd nedrīkst uzstāties”. Skaņ-
darba ierakstā pie klavierēm 
dzir dams Raimonds Pauls, bet 
Ojāra Vācieša vārdus izdzied 
Andris Keišs. Kā LTV raidījumā 
“Rīta Panorāma” atzina aktieris, 
viņš visu savu radošo mūžu par 
atskaites punktu ņēmis skatītā-
jus, tāpēc aizvadītais gads, kuŗā 
ar skatītājiem tikšanās iespējas 
bija ierobežotas, nav bijis viegls. 
Tieši neziņa un valdības pie ņemto 
lēmumu nepietiekama izskaid -
ro šana padarot šo laiku grūtāk 
pārdzīvojamu, atzīmēja Keišs.

***
Top koncertuzvedums par 
Lidiju Lasmani-Doroņinu
Latvijas Radio koris sava māk-

s linieciskā vadītāja Sigvarda Kļa -
vas vadībā īsteno ideju par kon-
certuzvedumu “Purpura pārde-
vēja” – veltījumu disidentei Li -
dijai Lasmanei-Doroņinai. Kon-
certuzvedums būs apliecinājums 
cilvēka gara un gribas spēkam, 
ticībai un godīgumam.

Iestudējums sākotnēji bija ie -
cerēts aizvadītajā gadā – Lidijas 
Lasmanes-Doroņinas 90. dzim-
ša nas dienā, bet pandēmijas 
laiks mainīja iespējas, un tagad 
taps televīzijas ieraksts, kuru 
pārraidīs Latvijas Televīzija.

***
Bijušo Ogres Tautas namu 

atsavinās
Ogres novada pašvaldības do -

mes sēdē 25. februārī pieņemts 
lēmums par bijušā Ogres Tautas 
nama ēkas Rīgas ielā 15, Ogrē, 
atsavināšanu sabiedrības vaja-
dzī bām ar mērķi rekonstruēt šo 
ēku Operetes un muzikālā teātŗa 
izveidošanai, vēstīts pašvaldības 
mājaslapā.

Ogres novada pašvaldības 
do  me 2020. gada 23. oktobrī 
lēma par nodomu protokola no -
slēgšanu ar Latvijas Republikas 
Kultūras ministriju par Operetes 
un mūzikālā teātŗa izveidošanu 
Ogrē. Par piemērotāko vietu 
teātra izveidei ir atzīts bijušais 
Ogres Tautas nams, kas, kā at -
zīmēja pašvaldībā, ir nozīmīgs 
Ogres novada vēstures manto-
jums un celts par Ogres iedzīvo-
tāju saziedotiem līdzekļiem.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
Latvijas vecākā aktrise 

Hilda Žīgure svin 
103. dzimšanas dienu

2. martā Madonas novadā sa  vu 
103. dzimšanas dienu svinēja 
viena no Latvijas Leļļu teātŗa di -
binātājām un tā ilggadīgā aktrise 
Hilda Žīgure.

Hilda Žīgure
 
Šogad, ņemot vērā Covid-19 

ie  robežojumus, ciemiņus uz  ņemt 
nav iespējams, taču Hilda par 
savu gadu skaitu nebrīnās un 
turpina sekot līdzi pasaules noti-
kumiem. Teātŗa pasaule Hildai 
Žīgurei nebija gluži sveša, jo jau 
pirms kaŗa viņa bija apguvusi 
aktieŗmākslas pamatus Latvijas 
drāmatiskajos kursos (1936 – 1938). 
1942. gadā, at  ro doties bēgļu gaitās 
Ivanovā, Žīguri kopā ar dzejnieci 
Mirdzu Ķempi un citiem latviešu 
inte li ģences pārstāvjiem izvei do - 
ja leļļinieku ansambli, kuŗš jau 
1944. gadā ieguva oficiāla teātŗa 
statusu un iespēju atgriezties 
Latvijā.

***
Pie Saeimas nama 

no 27. februāra līdz 6. martam 
uzņems ainas par 1991. gada 
jan vāra barikāžu laika notiku-
miem režisora Viestura Kairiša 
spēlfilmai “Janvāris”. Filmas va -
jadzībām pie parlamenta tiks 
rekonstruētas pirms 30 gadiem 
celtās barikādēs precīzās to at -
rašanās vietās. Spēlfilma “Janvā-
ris” stāsta par 1991. janvāŗa ba -
rikāžu notikumiem Rīgā no tā 
laika jauniešu skatpunkta. Fil-
mas varoņi ir astoņpasmitgadīgi 
jaunieši, kuŗi tolaik tiek iesaistīti 
galvaspilsētā notiekošajos polī-
tiskajos notikumos. Filmas gal-
ve nais varonis ir astoņpadsmit 
gadus vecais students Jazis, kuŗš 
nokļūst barikāžu vidē. Tā kļūst 
par viņa pieaugšanas pagrie-
ziena punktu. “Janvāris” ir filma 
par mēnesi, kad faktiski izšķīrās 
Baltijas valstu neatkarība, kur 
kollektīvās cīņas par tautas 
brīvību veidoja arī jaunu cilvēku 
brīvības izpratni un izaugsmi, 
norādījuši filmas veidotāji.  

dēja, ka noteikti nevakcinēsies 
vai drīzāk nevakcinēsies, liecina 
sabiedrisko mediju portāla LSM 
veiktā SKDS aptauja. Skeptiskāk 
pret vakcinēšanos noskaņoti cil-
vēki, kuŗi informāciju galveno-
kārt iegūst no sociālajiem me -
dijiem un Krievijas plašsaziņas 
līdzekļiem.

***
Galīgais spriedums 

Lemberga lietā
varētu būt ne agrāk kā pēc pie-
ciem gadiem. Tā raidījumā 
“Kom forta zona” pieļāva zvēri-
nāts advokāts Saulvedis Vārpiņš.

Saulvedis Vārpiņš

Vispirms ir jāsagaida pilnais 
Rīgas apgabaltiesas spriedums, 
kuŗš, visticamāk, tiks pārsūdzēts. 
“Kaut kāds laiks vēl paies, lai uz -
rakstītu pilno spriedumu, kas 
varētu aizņemt, es personīgi 
pro  gnozēju, gadu. Bet es nezinu, 
cik ilgu laiku tas aizņems. Ja mēs 
parēķinām vēl kādus trīs gadus 
apelācijas instancē un vismaz 
gadu kasācijas instancē, tādā ga -
dījumā šis termiņš būs ilgāks 
nekā piespriestais sods,” sacīja 
Vārpiņš.

Lemberga lieta nonāca Rīgas 
apgabaltiesā 2008. gadā, apvie-
nojot divas krimināllietas. Tiesa 
sāka skatīt lietu 2009. gadā. Lem -
bergs tika apsūdzēts kukuļņem-
šanā, kukuļa izspiešanā, nozie-
dzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā 
un citos noziegumos.

*
Intervijā LTV raidījumam 

Rīta Panorāma Augstākās tiesas 
priekšsēdis Aigars Strupišs sa -
cīja, ka minētā lieta kalpos kā 
chrestomatisks piemērs, kā ne -
va jadzētu izskatīt šādas krimi-
nāl lietas. “Ir jāpēta, kāpēc šī lieta 
tik ilgi tika novilkta. Un tad uz 
šīs lietas pamata ir jāveido mā -
cību grāmata tiesnešiem un pro-
kuroriem, lai zinātu, kā tālākā 
nākotnē no tik ilgas lietas izs ka-
tīšanas varētu izvairīties.” Stru-
pišs prognozēja, ka minētās lie-
tas gaitai otrajā instancē, neva-
jadzētu būt ilgākai par diviem 
vai trīs gadiem. Tomēr, ja lietas 
izskatīšana ievelkas, tad tas lie -
cinās, ka ar to nav kaut kas 
kārtībā.

*
Notiesātā Ventspils domes 

priekšsēža Aivara Lemberga aiz-
 stāvis zvērināts advokāts Māris 
Grudulis, pamatojoties uz Lem-
berga slikto veselības stāvokli, 
Rīgas apgabaltiesai ir iesniedzis 
lūgumu pārskatīt viņam noteik-
to drošības līdzekli. Tiesā sacīja, 
ka drošības līdzeklis Lembergam 
piemērots ar saīsināto spriedu-
mu un saīsinātais spriedums šajā 
krimināllietā nav pārsūdzams. 
Iepriekš tiesnese Irīna Jansone 
vērsa uzmanību, ka drošības lī -
dzekli – apcietinājumu var pār-
sūdzēt tikai kopā ar pilno sprie-
dumu apelācijas kārtībā.

turk snī nodarbināto skaits sa -
mazinājās par 7,3 tūkstošiem. 
Acīmredzot situācija darba tirgū 
ir piespiedusi daudzus uz kādu 
laiku no tā izstāties un pavērot 
no malas, sagaidot labākus lai-
kus.

Pieejamie rādītāji par gada 
sākumu norāda, ka ekonomiskā 
aktīvitāte salīdzinājumā ar gada 
nogali ir pasliktinājusies, kas 
nozīmē ka bezdarbs pirmajā ce -
turksnī atkal pieaugs. Pozitīvākas 
tendences būs vērojamas otrajā 
ceturksnī, īpaši, ja gaidāmā iero-
bežojumu atcelšana neatnesīs 
jaunu infekcijas uzliesmojumu. 
Ja no tā izvairīsimies, darba tir-
gus trešajā ceturksnī atdzīvosies 
vēl pārliecinošāk. Savukārt tas, 
kā veiksies šā gada nogalē, izrie-
tēs no vakcinācijas tempa un 
spējas kontrolēt vīrusa riskus. 

***
Architekti turpinās vērtēt 

11 potenciālas Rīgas 
koncertzāles atrašanās vietas
Latvijas Architektu savienība 

(LAS), atsaucoties kultūras mi -
nistra Naura Puntuļa (Nacionālā 
apvienība) aicinājumam, izvēr tē-
 jusi 36 vietas, kur varētu atra sties 
Rīgas akustiskā koncertzāle, un 
no tām atlasījusi 11 techniskiem 
kritērijiem atbilstošās vietas.

Latvijas architektu savienības 
prezidents Juris Poga Latvijas 
Radio atklāja, ka tālāk vērtēs 11 
vietas: AB dambis, Andrejsala, 
Elizabetes iela 2, Ķīpsalas plūd-
male, Uzvaras parks, Rūpnie cī-
bas preču tirgus pie Turgeņeva 
ielas, territorija pie Spīķeriem, 
territorija Salu tilta ziemeļ aust ru-
mu galā, territorija pie Torņ a-
kalna, Skanstes iela, Zaķusala. 
Šie piedāvājumi atbilda trijiem 
techniskiem kritērijiem – zeme 
pieder valstij vai pašvaldībai, ze -
mes gabala platība ir vismaz 2 
hektāri, kas ir nepieciešams kon-
certzāles būvniecībai, un vieta 
atrodas pietiekami tuvu pilsētas 
centram. Turpmāk arhitekti vēr-
tēs citus aspektus, un mērķis ir 
aprīlī atlasīt aptuveni trīs vietas, 
ko  piedāvāt Kultūras ministrijai.  

***
Kas ir vakcīnu noliedzēji 

Baltijas valstīs?
Visās trīs Baltijas valstīs ir sa -

līdzinoši daudz cilvēku, kas ne -
vēlas vakcinēties pret Covid-19. 
Viens no skaidrojumiem ir ne -
pa tiesās informācijas vilnis so -
ciālajos medijos, kas izplatījies 
arī mūsu kaimiņvalstīs. Re:Check 
pētīja, kas ir galvenie vakcīnu 
melu izplatītāji Lietuvā un Igau-
nijā. Tāpat tiek analizēta infor-
mācija, kas lasāma vakcīnu no -
liedzēju izplatītajā bukletā. 

Latvijā nav tik redzama atbal-
sta pārliecinātajiem “antivakse-
riem” kā Igaunijā un nav arī tik 
daudz ietekmīgu sazvērestības 
teoriju izplatītāju kā Lietuvā. To -
mēr janvārī 38% cilvēku atbil-

***
Baltijas Asambleja – 
Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas parlamentu

sadarbības institūcija – aicina 
līdz šī gada 1. jūnijam pieteikt 
darbus ikgadējai Baltijas Asam-
blejas balvai literātūrā, mākslā 
un zinātnē. Baltijas Asamblejas 
balva nodibināta, lai sekmētu li -
te rātūras, mākslas un zinātnes 
attīstību Baltijas valstīs un no -
vērtētu izcilākos sniegumus mi -
nē tajās nozarēs. Katras balvas 
apjoms ir 5000 eiro, un tās pie-
šķir reizi gadā gadskārtējā Bal-
tijas Asamblejas sesijā. Balvu li -
terātūrā piešķir igauniski, latvis-
ki vai lietuviski uzrakstīta romā-
na, lugas, dzejoļu, stāstu un ap -
ce  rējumu krājuma vai tamlī dzī-
ga sacerējuma autoram. Dar ba 
pirmpublicējumam jābūt izdo-
tam pēdējo piecu gadu laikā. 
Balvu mākslā piešķir autoram 
vai izpildītājam par pēdējo trīs 
gadu laikā radītu mākslas darbu 
vai darbu ciklu tēlotājmākslā, 
lie tišķajā mākslā, mūzikā, archi-
tektūrā, teātŗa mākslā vai kino-
mākslā. Balvai iesniegtos literā-
tūras, mākslas un zinātnes dar-
bus vērtē attiecīgās jomas eks-
perti, kuŗi kopā veido Baltijas 
Asamblejas balvas žūrijas komi-
teju. Tās sastāvā ir deviņi cilvēki – 
trīs no katras Baltijas valsts. 
Papildu informācija, rakstot uz 
e-pastu Ingrida.Sticenko@saeima.lv.

***
Koalicija konceptuāli 
vienojas par 200 eiro 
vienreizējo pabalstu

visiem pensionāriem un per -
sonām ar invaliditāti.

Koaliciju pārstāvošās partijas 
1. martā konceptuāli vienojušās 
par vienreizēja 200 eiro pabalsta 
izmaksu pensionāriem un per-
so nām ar invaliditāti, pēc Sadar-
bības sanāksmes sēdes paziņoja 
Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš (JV). Viņš skaidroja, ka 
partiju pārstāvji vienojās turpi-
nāt vienreizējo pabalstu piešķir-
šanu. Valdība nesen jau lēma 
pie  šķirt 500 eiro vienreizēju pa -
balstu par katru apgādībā esošo 
bērnu, taču koalicija vienojusies 
paplašināt pabalsta saņēmēju 
loku. Premjērs norādīja, ka šo 
piedāvājumu izstrādāja Labklā-
jības ministrija kopā ar sociā-
lajiem partneriem, bet koalicija 
to konceptuāli atbalstīja. Vien-
rei zēju 200 eiro pabalstu nolemts 
piešķirt visiem pensionāriem, 
nedalot pēc pensijas lieluma, i z -
riet no labklājības ministres Ra -
monas Petravičas (Par cilvēcīgu 
Latviju; KPV LV) sacītā pēc 
koalicijas sadarbības sanāksmes.

***
Darba tirgus atdzīvosies

Ekonomista Daiņa Gašpuiša 
ieskatā Pandēmijas otrais vilnis 
gada nogalē ekonomiku un dar-
ba tirgu skāra mazāk negātīvi, 
nekā tika gaidīts. 

Rezultātā bezdarbs 4. ceturk s-
nī, salīdzinot ar 3. ceturksni, sa -
mazinājās par 0,5 procentpunk-
tiem līdz 7,9%. Tomēr ne viss ir 
tik rožaini. Tas, ka darba tirgus  
ir kļuvis stīvāks, liecina nodar bi-
nātības sarukums. Pērn 4. ce -

KANADA. 23. februārī notika Latvijas goda konsulu Kanadā 
ikgadējā sanāksme, kas pandēmijas apstākļos norisinājās attālināti. 
Latvijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums pateicās goda konsuliem par 
darbu un saliedētību, kā arī informēja par kopā darāmo, norādot,  
ka 2021. gadā ir nozīmīga jubileja – 30. gadadiena kopš Latvijas un 
Kanadas diplomātiskās attiecības uzsāka jaunu posmu. Latvijas 
vēstniecības darbinieki informēja par saviem darba uzdevumiem 
un plāniem. Goda konsuli pateicās par ciešo sadarbību, kā arī in -
formēja par savām iecerēm, turpinot atbalstīt latviešu kopienas un 
ekonomiskās saites ar Latviju.

KAZACHSTĀNA. 25. februārī Latvijas ārkārtējā un piln-
varotā vēstniece Kazachstānas Republikā Irina Mangule iesnie dza 
akreditācijas vēstuli c Republikas prezidentam Kasimam Žomartam 
Tokajevam (Kassym-Jomart Tokayev/Kасым-Жомарт Тоkаев). Ak  -
reditācijas ceremonijas laikā Kazachstānas prezidents sveica Irinu 
Manguli ar ierašanos Kazachstānā un uzrunā atzīmēja abu valstu 
divpusējo attiecību sadarbības perspektīvas, polītisko dialogu, sa -
darbību ekonomikā un starptautiskajās institūcijās. 

Dainis Gašpuitis
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Kam piederēs Rīgas sv. Pēteŗa 
baznīcas atslēgas? Jautājums, uz 
kuŗu patlaban mēģina atbildēt Sa -
eima. Pēteŗa baznīca, viens no ie -
vērojamākajiem Latvijas vēstu res 
pieminekļiem, juridiski jo  projām 
ir bezsaimnieka manta. Iespēju ro -
bežās par to rūpējas Rī  gas dome. 
Bet vispirms mazliet vēstures. 
Vā  cu armijai ieņemot Rīgu, 1941. 
gada 29. jūnijā Pēteŗa baznīca tiek 
nopostīta, no tās pa  liek vien 15. 
gad simtā celtie mūri. Atjaunoša -
nas darbi ilgst no 1954. līdz 1983. 
gadam, tos pilnībā fi  nancē valsts. 
Baznīca kļūst par mūzeju un māk-
slas centru. 1991. gada 29. jūnijā, 
tieši 50 gadus pēc liktenīgā uguns-
grēka, baznīcā at  kal notiek diev-
kalpojums, ko no  tur mācītājs Ju -
ris Rubenis. Šodien dievnamā dar-
bojas Latvijas Evaņ ģeliski luteris-
kās baznīcas (LELB) sv. Pēteŗa 
draudze, tajā kalpo mā    cītājs Atis 
Vaickovskis. Savukārt Saeimā iz  ska-
tāmais likumpro jekts paredz diev-
namu atdot vācu sv. Pēteŗa drau-
dzei, kas arī pieder LELB. Vēlmi 
kļūt par Pēteŗa baznīcas īpašnieci 
izteikusi Rīgas dome. Kompromisa 
risinājumu piedā vā jis prezidents 
Egils Levits. Viņš iesaka baznīcas 
īpašuma tiesības nodot nodibinā-
jumam, ku ŗā būtu pārstāvēta valsts, 
Rīgas pilsēta, LELB un vācu sv. 
Pēteŗa draudze. Šo ideju gan pa -
gaidām neatbalsta ne Rīgas dome, 
ne LELB. Tomēr visi ir vienisprā - 
tis, ka Pēteŗa baz nīcai turpmāk jā -
kļūst par tā saucamo “kultūr baz-
nīcu”, kur atrastos vieta vāc baltu 
mantojuma mūze jam, izstā dēm, 
koncertiem, tūris tiem un – cita 
starpā – arī dievkalpojumiem.

Dancis ap Pēteŗa baznīcu
Iespējams, viens no iemesliem 

šai pēkšņajai rosībai ir Vācijas 
solītā nauda baznīcas remontam. 
Klīst runas par pusi no nepie cie-
šamajiem izdevumiem – ar no -
sacījumu, ka tiek sakārtotas īpa-
šuma lietas un baznīcā sāk saim-
niekot vācu draudze. Pa  gai dām 
tie gan ir tikai solījumi. Protams, 
visloģiskāk būtu dievnamu pil-
nībā nodot LELB. Diemžēl baz-
nīcas ēka ir sliktā techniskā stā-
voklī. Torņa dzelzs konstrukcijas 
rūsē, lifts nestrādā, jumts tek, 
fasādē radušās plaisas, komūni-
kācijas nolietotas. Nepieciešamie 
ieguldījumi – vismaz 34 miljoni 
eiro. Pat ja pusi no renovācijas iz -
maksām segtu Vācija, Latvijai   
nā  ksies ieguldīt ap 17 miljoniem 
eiro. LELB šādas naudas nav. De -
smitiem LELB dievnamu atro -
das bēdīgā stāvoklī, īpaši jau lau-
kos. Galvenais iemesls – trūkst 
cilvēku, draudzes iznīkst. Archi-
tekts Pēteris Blūms intervijā Lat-
vijas televīzijai šī gada 14. februārī 
saka: “Drīz varam nonākt situā-
cijā, kad baznīcu ēku, tajā skaitā 
kultūras pieminekļu, būs stipri 
vairāk nekā draudžu.” Tas nozīmē, 
ka LELB lūgs valsts un Rīgas 
pilsētas palīdzību Pēteŗa baznī -
cas atjaunošanai. Par to jau runā 
archibīskaps Jānis Vanags: “Visā 
pasaulē šādus dievnamus, šādus 
pieminekļus atjauno un restaurē, 
ieguldot arī valsts un sabiedriskos 
līdzekļus. Es domāju, ka līdzīgā 
veidā būtu iespējams sadarboties 
arī Pēteŗa baznīcas gadījumā”.

Latvijas Satversmes 99. pants 
saka: “Baznīca ir atdalīta no val sts.” 
Vienlaikus valsti veido cilvēki, no 

kuŗiem daudzi apmeklē baznīcu. 
Iemesls, ko baznīcas parasti pie-
min, lūdzot valsts atbalstu. Bet 
Lat vija ir daudzu konfesiju zeme. 
Un te, lūk, sākās problēmas. Kā -
pēc gan luterānim, baptistam vai 
ebrējam ar saviem nodokļiem va -
jadzētu atbalstīt, piemēram, Ma -
ri jas Debesīs uzņemšanas svētku 
svinības Aglonā 15. augustā? Un 
kāpēc gan Vasarsvētku draudzei 
piederīgam kristietim, kuŗš ar sa -
viem ziedojumiem palīdzējis uz -
celt jaunu lūgšanu namu, ar no -
dokļiem jāuztur brūkoša citas 
konfesijas baznīca, kuŗā svētdie-
nas dievkalpojumā dažkārt pul-
cējas labi ja daži desmiti dievlū-
dzēju? Ja pirms Covid 19 pandē-
mijas svētdienas rītā mēs apstai-
gātu Rīgas baznīcas, tad redzētu, 
ka Vasarsvētku draudžu diev na-
mos (daži no tiem atgādina Ame-
rikas “megabaznīcas” jeb “me  ga-
church”) pulcējas krietni vai rāk 
cilvēku nekā luterāņu dievna mos. 
Neskatoties uz to, Vasarsvēt ku 
drau dzes tiek uzskatītas par “netra-
dicionālām” un nebauda valsts 
labvēlību. Protams, formāli lute rā-
ņu Rīgā ir krietni vairāk nekā Va -
sarsvētku draudžu piede rīgo. Ti -
kai ar to baznīcā iešanu ir tā, kā ir.

Atklāti sakot, lielai daļai sabied-
rības diskusija ap Pēteŗa baznīcas 
piederību ir sveša. Sen aizgājuši 
laiki, kad Latvijā virmoja kaislības 
ap Rīgas Domu. 1931. gadā noti-
ka tautas nobalsošana par Doma 
atņemšanu vācu draudzei. Tajā 
piedalījās ap 400 000 balsstiesīgo, 
no kuŗiem 97 % balsoja “par”. Lai 
arī referendumam pietrūka kvo-
ruma, tas joprojām ir vispārlieci-

nošākais balsojums Latvijas de -
mokratijas vēsturē. Vēlāk Saeima 
nobalsoja par baznīcas atņemša -
nu vācu draudzei. Vāciešiem pa -
lika sv. Pēteŗa baznīca, kas līdz 
aizceļošanai bija vācu evaņģeliski 
luterisko draudžu bīskapa Pēteŗa 
Haralda Pelhava sēdeklis. (Pats 
bīskaps 1939. gada aktobrī laik-
rakstā Rigasche Rund schau īpašā 
“gana vēstulē” (Hir ten brief) skaid-
roja tautiešiem, ka Hitlera aici - 
nā jums atgriezties Rei chā esot 
“dievišķs norādījums”.)

Šodien jautājums ir,  lūk,  par  
ko – kas ir šī vācu sv. Pēteŗa drau-
dze, kas sevi uzskata pirmskaŗa 
vācu draudzes mantinieci? Un 
kas notiks ar pašreizējo latviešu 
draudzi, kas jau notur dievkalpo-
jumus Pēteŗa baznīcā? Der zināt, 
ka luterāņu dievkalpojumi vācu 
valodā Rīgā atjaunojās jau pa -
domju laikā, kad tā sauktā 
“Chruš čova atkušņa” laikā Latvijā 
sāka ieceļot Pievolgas vācieši no 
Krievijas un Centrālāzijas. 1966. 
gadā izveidojās vācu Jēzus evaņ-
ģeliski luteriskā draudze, kas at -
rada mājas Jēzus baznīcā Rīgā. Lai 
gan pēc Latvijas neatkarības at -
jau  nošanas daudzi vācieši izceļoja 
uz Vāciju, šī draudze darbojas 
joprojām. Bet stāsts ar to nebei-
dzas! 2001. gada 30. oktobrī, vienā 
dienā un vienā adresē, Rīgā, Elijas 
ielā nr. 18 (kas ir Jēzus baznīcas 
adrese) tiek reģistrētas divas jau-
nas draudzes –  vācu sv. Pēteŗa 
drau dze un vācu sv. Jēkaba drau-
dze. Jautājums – kāpēc šie cilvēki 
nepievienojās jau esošajai vācu 
Jēzus draudzei? Un kāpēc tieši 
Pēteŗa un Jēkaba draudzes? Vietā 

būtu atgādinājums, ka līdz 1923. 
gadam pašreizējā katoļu sv. Jēka -
ba katedrālē saimniekoja vācu     
sv. Jēkaba evaņģeliski luteriskā 
drau  dze. Ne velti Latvijas medijos 
šī negaidītā vācu draudžu dibinā-
šana tikusi nodēvēta par “krāp-
niecisku shemu”. Diemžēl atjau-
notās Latvijas vēsturē zināmi ga -
dījumi, kad draudzes tiek dibinā - 
tas ar mērķi pārņemt dievnamus, 
pat veselas baznīcu organizācijas 
un to īpašumus. Spilgts piemērs – 
mēģinājums izveidot jaunu pa -
reizticīgo baznīcu. Šim nolūkam 
2012. gadā Daugavpilī ārēji ne cilā 
dzīvokļu mājā 18. novembŗa ielā 
nr. 20 (vienā adresē!) tika re  ģist rē-
tas deviņas (!) jaunas drau dzes, kas 
sevi dēvē par Latvijas Pareizticīgo 
(autonomo) baznīcu, Konstanti-
no poles patriarchātam pakļautu 
pirmskaŗa baznīcas man tinieci. 
Saprotams, Konstantino polē jeb 
šodienas Stambulā par šīm ak  tī-
vitātēm nekas nav dzir dēts. Toties 
Latvijā gan labi zi  nāms, ka jaunās 
“baznīcas” dibi nā tājs ir kāds Vik-
tors Kontuzorovs, Latvijā ieklīdis 
avantūrists, kuŗš pats sev piešķīris 
priesteŗa un bīskapa titulus.

Bet atgriezīsimies pie Pēteŗa 
baznīcas. Saimnieku tai vajadzēs 
atrast jebkuŗā gadījumā. Vislabā-
kais risinājums – ja svētdienu 
rītos baznīca atkal būtu dievlū-
dzēju pilna, kā tas bija pirms 
gadiem simt. Ja draudzes locekļi 
ar ziedojumiem paši spētu uztu -
rēt savu dievnamu. Diemžēl šo -
dienas garīgajā situācijā tas nav 
diez cik reāli. Tā kā nekas cits ne -
atliks, kā  vien lūgt pilsētas, valsts 
un bagātu mecenātu palīdzību.

Pēc 12 gadus ilgušas tiesāšanās 
pirmās instance tiesa 22. februārī 
pasludināja saīsināto spriedumu 
Aivara Lemberga tiesas prāvā. Rī -
gas apgabaltiesa Lembergam pie -
sprieda piecus  gadus cietumā,        
20 000 eiro naudas sodu un man-
tas konfiskāciju.

Lembergu apcietināja uzreiz 
pēc sprieduma nolasīšanas, jo pa -
stāv risks sprieduma nepildīša -
nai. Konfiscējamās mantas ap -
joms tiek lēsts aptuveni 350 mil-
jonu eiro vērtībā. Pārsūdzēt sprie-
dumu varēs desmit dienu laikā 
pēc tam, kad tiks saņemts pilnais 
tiesas spriedums. Līdz tam Aivars 
Lembergs, kaut arī apcietināju -
mā, nav notiesāts.

Vienlaikus tiesa pieņēmusi bla-
kuslēmumu – aicinās Valsts poli-
ciju vērtēt iespējas uzsākt krimi-
nālprocesa pret mantas glabā-
tāju  Šveices advokātu Rūdolfu 
Meroni, kuŗam arestētā manta 
bija jānodod  saistībā ar uzsāktu 
procesu,  taču mantas glabātājs 
atteicies to darīt.

Gan Lemberga vadītā partija 
“Ventspilij un Latvijai”, gan Zaļo 
un Zemnieku savienība (ZZS), 
kuŗā ir arī minētā Lemberga par-
tija, jau nākušas klajā ar skaļiem 
paziņojumiem, ka Lembergs nav 
vainīgs, ka tā ir polītiska izrē ķi-
nāšanās un tml. Neatpaliek arī 

Lemberga ietekme rūk, bailes paliek
Ventspils domes vairākums – no 
Lemberga partijas saraksta ievē lē-
tie deputāti uzrakstījuši vēs tu li, 
kuŗā apgalvo, ka Lembergs ir 
nevainojams deputāts un pilsētas 
galva un aicina savu vadoni atbrī-
vot.  Deputātus acīmredzot nemul-
sina tas, ka faktiski Lemberga 
vadībā nekas nedrīkstēja notikt,     
jo viņš oficiāli ir atstādināts no 
domes priekšsēža amata. Tajā pa -
šā laikā sākta arī parakstu vākša -  
na no domes uzņēmumu darbi-
niekiem un iedzīvotājiem veikalos 
un ielās. Ir skaidrs, ka domes uz -
ņēmumos strādājošie riskē zaudēt 
darbu, ja vēstuli neparakstīs. Savu-
kārt uzņēmēji, kuŗiem Venstpilī ir 
savs bizness, vajadzības gadījumā 
arī līdz šim vienmēr ir aizstāvējuši 
Lembergu un ir bijuši ar mieru 
parakstīt jebkādas petīcijas. Par to 
pēc tiesas sprieduma paziņošanas 
publiski ir uzdrošinājušies runāt 
vairāki ventspilnieki. Pēc viņu stā  s-
tītā, neviens Venstpilī nav varējis 
nodarboties ar biznesu, nav varējis 
notikt absolūti nekas – ne valsts,   
ne privātā līmenī, ja tas nav ticis 
saskaņots ar Lembergu un nav 
ticis darīts tieši tas un tieši tā, kā 
vēlējies Lembergs. Protams, daļa 
venspilnieku joprojām uzskata, ka  
Latvijai  tieši vajadzētu tādu prem-
jēru vai prezidentu kā Lembergs, 
jo viņš prot šeptēties un, kaut arī 

zog, tomēr mazliet arī dalās ar ci -
tiem, sakopj pilsētu. To, ka pilsētā 
ieguldīta ne jau Lemberga perso-
nīgā nauda, bet ļoti daudz Eiropas 
fondu naudas, no kuŗas liela daļa 
acīmredzot ir aizplūdusi savējo 
kabatās, pilsētnieki laikam nepa-
mana vai nesaprot, tāpat kā to, ka 
Lembergs ir piespiedis daļu uzņē-
mumu akciju atdot viņam. Īsi sa -
kot, Ventspilī visus šos gadus ir 
valdījusi absolūta diktātūra un ik -
vienam, kuŗš uzdrošinājies kaut 
vārdiņu bilst, pilsētā dzīve prak-
tiski kļuva neiespējama.

Tomēr tā ir tikai medaļas viena 
puse. Pēc pirmās instances sprie-
duma klajā nākuši fakti un noti-
kumi, par kuŗiem daudzi, arī 
žurnālisti, nojauta, pat zināja, bet 
par kuŗiem nācās klusēt, jo ie -
saistītie nebūtu tos apstiprinājuši, 
vismaz tobrīd tiesā tas nebūtu 
pierādāms. Piemēram, Lembergs 
gadiem ilgi ir maksājis polītiķiem 
un partijām, lai Saeimā tiktu pie-
ņemti viņam vajadzīgi lēmumi. 
Pirmdienās partiju pārstāvji vai   
nu mēdza braukt uz Venstpili,  vai 
ar Lembergu tikās Rīgā, lai atskai-
tītos par padarīto un saņemtu nau-
du, parakstoties t. s. burtnīciņās. 
Jāatzīst, ka arī es, deviņdesmitajos 
gados kā žurnāliste strādājot Sa -
eimā, esmu uzklausījusi vairāku 
polītiķu stāstus par to, ka Lem -

bergs piedāvājis katru mēnesi vi -
ņiem saņemt zināmu summu do -
la ros, lai vajadzības gadījumā bal-
sošana notiktu tā, kā tas vajadzīgs 
Ventspils valdniekam. Līdzīgas sa -
runas savulaik uzklausīja arī daži 
citi žurnālisti, bet bija skaidrs, ka ar 
šo informāciju neko nevaram ie -
sākt, jo polītiķi, kuŗi izkratīja sirdi, 
uzreiz brīdināja, ka tiesā to ne -
apstiprinās.

Pēc pirmās tiesas instances 
sprie duma klajā nākušie fakti 
patiesībā ir šokējoši, vēl baisāki, 
nekā to varēja nojaust. Proti, de  viņ-
desmitajos gados bez Lemberga 
ziņas Latvijā faktiski nevarēja tikt 
pieņemts neviens nopietns lē -
mums. Izrādās, ka Lembergs ir 
bijis pret Latvijas iestāšanos Eiro-
pas Savienībā un NATO, un tas 
ne  daudz ir atskurbinājis vairāku 
no naudas noreibušo polītiķu gal-
vas, un par spīti Lembergam Lat -
vija tomēr iestājās gan ES, gan 
NATO. Izrādās arī, ka gadiem klī-
dušās baumas par to, ka četri cil-
vēki, kuŗi nesadarbojās ar Lember-
gu, ir bijuši gatavi liecināt tiesā un 
nejauši ir gājuši bojā, ir patiesība, 
tagad šo cilvēku uzvārdi ir no sauk-
ti arī publiski. Vai viņu bojāeja ir 
bijusi nejaušība, grūti tagad spriest.

Lemberga ietekme ir mazin ā-
jusies pēdējos gados, spriedums    
to vēl samazina, bet tas nenozīmē, 

ka viņš savu varu ir zaudējis pil-
nībā. Partiju un Ventspils domes 
deputātu glaimi Lembergam un 
pūliņi viņu aizstāvēt un “nomaz - 
gāt baltu” tikai liecina par lielo 
atkarību no Lemberga un bailēm 
no viņa. Ļoti iespējams, ka Lem-
bergam vēl azotē ir citas burtnīci -
ņas un prātā ir darījumu shemas, 
kuŗu atklāšana varētu novest uz 
apsūdzēto sola arī viņa pielūdzē -
jus, ja tie neklausīs. Jebkuŗā ga - 
dī jumā,  manuprāt,  gan partijas 
“Vents pilij un Latvijai”, gan ZZS ar 
savu publisko Lemberga aizstāvību 
ir skaidri parādījušas, kas tās ir un 
kādas tās ir. Balsot par tām šīs va -
saras pašvaldību vēlēšanās spēs 
tikai tie, kuŗi neko nesaprot vairāk 
par “zagt ir labi, ja dalās” vai arī ir 
atkarīgi no Lemberga. Jo tā nu reiz 
ir viena no demokratijas “blak -
nēm” – kamēr Lembergs nav no -
tiesāts pēdējā instancē bez iespē-
jām spriedumu pārsūdzēt, viņam 
nav sodāmības, un viņš var kan-
didēt pašvaldību vēlēšanās un var 
tikt ievēlēts, pat ja atradīsies ap -
cietinājumā. Un viņu atbalstošās 
partijas jau paudušas, ka viņš būs 
pirmais sarakstā un būs arī Vents-
pils galvas amata kandidāts. Atliks 
vien gaidīt, kā balsos vēlētāji, vai  
arī viņi uzskatīs, prasme “zagt un 
dalīties” ir goda lieta, ar ko lepo -
ties.
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OTRAIS STĀSTS
“Es tikai darīju savu darbu”
Anastasija Zahareviča (28), 

žur nāliste, strādāja “Zaļajā Por-
tālā”, vēlāk rakstīja reportāžas 
balt krievu neatkarīgajam portā-
lam tut.by, arī Spānijas ziņu aģen-
tūrai EFE.

Pēc diviem mēnešiem notika 
Invalidu maršs – gājām no Min-
skas Neatkarības laukuma uz 
Oktobŗa laukumu. Invalidu nebi-
ja daudz, apmēram simt cilvēki, 
bet ļoti daudz bija miliču – nevis 
formās, bet privātā apģērbā. Es 
biju bez atļaujas, un, pat ja tā at -
ļauja būtu, apcietinātu šā vai tā. 
Nebiju vienīgā žurnāliste, visi ko -
pīgi nolēmām, ka iesim prom, jo 
sapratām, ka mūs tūlīt visus aiz-
turēs. Gāju kopā ar kollēģi, un   
pēc brīža pamanījām, ka pa ielu 
brauc aizvien vairāk mikroauto-
busu, kādos pārvietojas specvie-
nības. Pēkšņi viens mikroauto-
buss apstājās, pamanījām vēl tikai 
roku melnā cimdā, kas atver dur-
vis, un mums bija skaidrs – jābēg! 
Ieskrējām pirmajās durvīs, kas 
trāpījās ceļā, izrādījās – tas bija 
puķu veikals. Nepaspēju noslēp-
ties, un mani aizveda uz miliciju, 
neko pat nejautāja, bet uzreiz 
uzrakstīja divus protokolus: par 
piedalīšanos pasākumā un par 
pretošanos milicijai. Jau vakarā 
aizveda uz Okrestinu, tiesa pie-
sprieda 15 diennaktis apcieti nā-
jumā. Biju četrvietīgā kamerā. 
Kādā vakarā nolēmām uzdzie -
dāt, lai sevi uzmundrinātu. Bija 
novembris, mūs izdzina pagalmā 
un piedraudēja, ka mēs tur stā-
vēsim visu nakti. Pārbijāmies, vie-
na no mums sāka raudāt, mieri-
nāju viņu, ka tā ir ne tikai sliktā 
ziņa – ka mēs naktī pārsalsim, un 
pēc tam varbūt nokļūsim slim-
nīcā... Raudāt nedrīkst, jo tā zau -
dē spēkus un siltumu, raudāt va -
rēs vēlāk kamerā! Pēc kādas stun-
das – pusotras mūs tomēr aizve -
da atpakaļ uz kameru.

Kādā naktī mūs pamodināja  
un lika iet uz citu kameru. Tur 
sešvietīgā kamerā bijām vienpa-
dsmit. Tobrīd vēl nezinājām, ka 
svētdienā bija notikuši ļoti lieli 
protesta gājieni un aizturēti ap -
mēram pusotra tūkstoša cilvēku, 
kuŗus nebija kur likt. Vēlāk mūs 
aizveda uz cietumu – Žoģinu. Ka -
merā astoņiem cilvēkiem bijām 
desmit. Mums atklāti pateica, ka 
ir pavēle – padarīt mūsu dzīvi ne -
i zturamu. Spoža gaisma kamerā 
netika izslēgta nekad, arī naktīs. 
Sešpadsmit stundas dienā skaļi 
skanēja radio, kas pārraidīja ofi-
ciālās ziņas un “pareizo” mūziku. 
Visu laiku uz mums kliedza. 
Dienā vajadzēja saritināt matra-
čus, ne metāla stiepļu gultās, ne  
uz grīdas nedrīkstēja sēdēt. Bija 
mazs soliņš, uz kuŗa mēs visas 
nevarējām apsēsties, tādēļ visu 
laiku mainījāmies – kamēr da -   
žas sēdēja, pārējās stāvēja kājās. 
Mums palaimējās, jo kamerā ne -
bija betona grīda, kā parasti, bet 
dēļu. Naktīs noklājām segas uz 
grīdas, lai visām būtu, kur apgul-
ties. Ēst gan deva mazliet vairāk 
nekā Okrestinā, tur bija dienas, 

kad iedeva tikai kādu maizes ga -
balu. Žoģinā gan attieksme pret 
daudz ko bija pavisam cita. Pie-
mēram, kameras stūrī bija tualete, 
caurums grīdā. Okrestinā tas bija 
norobežots no sāniem un bija 
mazas durtiņas. Žoģinā durtiņu 
nebija, un mēs no maisiņiem, 
kuŗos bija sūtījumi no mājām, 
sameistarojām kaut ko līdzīgu 
aizkaram. Apsargi brīnījās, kāpēc 
kaut kas tāds vajadzīgs.

Pēc dažām dienām mūs, vairāk 
nekā 180 cilvēkus, aizveda un 
Mogiļevu. Tur bijām pirmās po -
lītieslodzītās, un viņi acīmredzot 
vēl nebija saņēmuši pavēli, kā   
pret mums jāizturas. Mūs uzru-
nāja ar “jūs”, nelamājās, nekliedza. 
Sākumā pat veda pastaigās. Tad 
pamazām viss mainījās, un dienā, 
kad es gāju prom, kamerā pazuda 
karstais ūdens, parādījās blaktis. 
Pēc tam meitenes stāstīja, ka vē -
lāk blakšu jau bijis tik daudz, ka 
dzīvot kamerā kļuvis neizturami. 
Mogiļevas cietumā inficējos ar 
Covid-19, jo astoņvietīgā kame -
rā bijām 16 sievietes, un izrādījās, 
ka vienai no viņām ir vīruss. 
Vispār Mogiļevā, salīdzinot ar 
iepriekšējiem cietumiem, bija vis-
labāk, nelaime tikai tā, ka mums 
bija kamera, kuŗas sienas viscaur 
klāja melnais pelējums.

Nosēdēju savas diennaktis, 
mani izlaida, un par katru no -
sēdēto diennakti, ja pārrēķina 
eiro valūtā, bija jāsamaksā 4,50 
eiro. Šī cena nemainās arī tad, ja 
ēst nedod un apstākļi kamerā ir 
necilvēcīgi.

Jau ceļā uz Minsku uzzināju, ka 
pret vairākiem žurnālistiem ie -
rosinātas krimināllietas. Man sā -
kās ļoti spēcīgs zāļu atcelšanas 
sindroms, jo ar zālēm, kas man 
bija līdzi cietumā, vajadzīgajai 
devai visām dienām nepietika. 
Sabruku psicholoģiski, nedēļu ne -
spēju izkāpt no gultas, tikai gulēju 
un raudāju. Palēnām savācos, līdz 
kādā dienā beidzot izgāju ārā,       
lai brauktu uz biroju. Pirms tam 
man zvanīja no slēpta numura, 
neatbildēju. Pēc brīža piezvanīja 
radiniece un sacīja, ka viņai zva-
nīts no Izmeklēšanas komitejas, 
teikuši, ka nevarot mani atrast, un 
vai viņa varētu pateikt, kā man 
piezvanīt. Nodomāju, ka mani 
vienkārši grib iebiedēt, jo skaidrs, 
ka viņiem ir visa informācija par 
mani. Tajā pašā dienā man pie dā-
vāja arī rehabilitācijas program-
mu Latvijā, atbildi vajadzēja jau 
todien, un psicholoģe sacīja, ka 
noteikti jābrauc! Saliku ceļasomu 
un vēl dažas dienas slēpos pie 
draudzenes. Tad izdomāju aiz-
braukt uz mājām un paņemt vēl 
dažas mantas. Kad tuvojos mājai, 
kuŗā dzīvoju, pie ieejas ieraudzī -  
ju mašīnu ar tonētiem, tumšiem 
stikliem. Kad ar taksometru 
braucu atpakaļ, ceļu aizšķērsoja 
milicijas mašīna. Stāvēja, stāvēja, 
tad aizbrauca. Sapratu, ka nevaru 
palikt, agri vai vēlu mani aiztu -
rēs. 10. decembrī braucām uz 
Latviju. Mēs visi ļoti baidījāmies 
no robežas šķērsošanas – ja nu 
aiztur un aizsūta uz cietumu. Do -
kumentus pārbaudīja ilgāk nekā 
parasti, tomēr mūs izlaida. Kādu 
laiku dzīvoju karantīnā, vēlāk 
saņēmos lūgt patvērumu. Morāli 

tas bija ļoti smagi. Man ļoti pa -
līdzēja Sigita ( žurnāliste Sigita 
Roķe – aut.), kuŗa palīdz baltkrie-
viem un kuŗa sameklēja labu 
advokāti, viņa bez maksas bija 
gatava palīdzēt nokārtot visus 
dokumentus. Tagad dzīvoju Mu -
ceniekos, gaidu uzturēšanās at -
ļauju.

TREŠAIS STĀSTS
“Bija sajūta, ka sācies Trešais 

pasaules kaŗš”
Ženija (38), radioinženieres iz -

glītība, technisko zinātņu kandi-
dāte, programmētāja, bija izvei-
dojusi “start up” komandu.

Mītiņos rēgulāri piedalījos jau 
kopš 1996. gada. Toreiz vēl biju 
pusaudze, gāju kopā ar radinie-
kiem. Darbojos arī vairākās ne -
valstiskās organizācijās, dažās biju 
to līdzdibinātāja. Vienmēr esmu 
gribējusi atrast veidu, kā ietekmēt 
to, kas notiek mūsu valstī, kaut ko 
mainīt. Biju pieradusi, ka, pieda-
loties mītiņos, pienāk brīdis, kad 
jābēg, jāprot paslēpties. Biju iz -
veidojusi savu protestu mītiņu 
stratēģiju un taktiku. Daudzas 
mei tenes un sievietes uz protesta 
maršiem dodas ar ziediem, spilg-
tā apģērbā, augstpapēžu kurpēs – 
kā uz svētkiem. Tas ir skaisti, pie-
saista uzmanību, bet tas ir ļoti 
riskanti, un viņas lielākoties tiek 
aizturētas. Prātīgāk ir ģērbties ne -
uzkrītoši: sporta kurpes, gaŗās 
bikses, parastās jakās bez īpašām 
atšķirības pazīmēm. Krūšturiem 
jābūt bez metāla daļām, nedrīkst 

vilkt stringus vai ļoti elastīga ma -
teriāla biksītes – krūšturus pēc 
aizturēšanas gandrīz vienmēr 
atņem, jo tiek uzskatīts, ka no to 
stīpiņām var uztaisīt kādu mūķī-
zeri vai ieroci, lai ievainotu ap -
sargus vai sevi. Ja krūšturis vai 
biksītes ir no elastīga materiāla, 
tad no tām varot arī pagatavot ko 

cilpai līdzīgu un pakārties. Tādēļ, 
ja apcietinājumā negrib palikt   
bez apakšveļas, tā ļoti rūpīgi jāiz-
vēlas. Un, protams, dzīvojot Balt-
krievijā, ar laiku izveidojas tāda kā 
sānu redze, automātiska detaļu 
piefiksēšana, lai zinātu, kas notiek 
un varētu laikus bēgt, paslēpties.

Tomēr izrādījās, ka biju ļoti 
naiva, jo domāju, ka vairāk vai 
mazāk esmu visam gatava. Man 
bija paziņas un draugi, kuŗu lietas 
tika safabricētas, viņi tika notie-
sāti, bija pieredzējuši fizisku iz -
rēķināšanos – kaut kas tāds notika 
ik pa laikam, bet cilvēki par to 
daudz nerunāja. Un es nebiju ga -
tava tam, kas notika pēc vēlē ša-
nām – ne fiziski, ne morāli.

Vēlēšanu dienas vakars, 9. au -
gusts, bija kā sprādziens, kas sa -
grauj pasauli. Jau visu vasaru 
cilvēkus arestēja, bet nebiju, pie-
mēram, iedomājusies, ka divu 
miljonu pilsētā Minskā var no -
bloķēt visas ielas un ka tas techni-
ski ir iespējams, ka tiks aizvērts 
metro, nobloķēts internets. Tova-
kar visapkārt skanēja sprādzieni, 
no tiem izgaismojās debesis, bija 
sajūta, ka sācies kaŗš. Ar drau-
giem devāmies ārā, lai saprastu, 

kas notiek, klejojām pa pilsētu,    
pa parkiem līdz trijiem naktī. 
Satikto cilvēku stāsti bija ļoti da -
žādi, bet pamazām sākām apjaust, 
kas notiek. Atgriezos mājās, bet 
gulēt nebija iespējams – mans 
dzīvoklis atradās pāris pieturas  
no Puškina laukuma, un visu 
laiku varēja dzirdēt sprādzienus, 
cilvēku skandēto “Lai dzīvo Balt-
krievija!” un automašīnu taurē - 
š anu, atbalstot protestētājus. 

Nākamajā dienā arī kopā ar 
draugiem automašīnā devāmies 
uz Puškina laukumu, redzēju iz  -
rēķināšanos ar cilvēkiem. Mēs 
bēgām, bet vēlāk atgriezāmies ar 
ūdeni, medikamentiem, pār sē-
jiem, lai palīdzētu ievainotajiem. 
11. augustā kļuva skaidrs, ka no -
tiek izrēķināšanās ar cilvēkiem,  
ka tas bez pārspīlējuma ir īsts pil-
soņu kaŗš. Puiši no start up biroja 
centās iegādāties celtnieku ķive-
res, lai aizsargātu galvu, arī lāzera 
lukturīšus vai ķiveres ar lāzera 
lukturīšiem, lai apžilbinātu omo-
niešus un viņi nevarētu nomēr-
ķēt. Pēc pāris dienām mītiņā vi -
ņiem nežēlīgi uzbruka, viens no 
puišiem tika smagi ievainots, viņu 
aizveda uz kaŗa hospitāli ope rā-
cijai, pret pārējiem Izmeklēšanas 
komiteja un VDK bija pama-
nījusies ierosināt lietas, arī birojā 
notika kratīšana, savāca apara tū-
ru, videokameras. Tajās gan bija 
redzams, kuŗi mītiņu laikā bija 
atradušies birojā, bet tam nebija 
nekādas nozīmes. Ja grib izrēķi-
nāties, tad to dara, ar zvēriem ne -
kādas sarunas nav iespējamas. 

Man vienmēr bija izdevies iz -
vairīties no aizturēšanas, par spīti 
tam, ka mēdzu publicēt sociālajos 
tīklos protestu fotografijas, ka 
man bija diezgan plašs paziņu 
loks, diezgan daudz ceļoju un ne -
kad īpaši neesmu slēpusi savus 
uzskatus. Bet pamazām radās sa -
jūta, ka loks ap mani savelkas. Sa -
zinājos ar ukraiņu žurnālisti, ar 
kuŗu mūs saistīja ne tikai polītis-
kie uzskati, bet arī mūzikas festi-
vāli Lietuvā. No Baltkrievijas uz 
Ukrainu aizbraucu augusta div-
desmitajos datumos. Tagad varu 
teikt, ka aizbēgu no Baltkrievijas 
divas reizes.

Sākumā bija cerības, ka Balt-
krievijā viss drīz atrisināsies, tie 
dūrē savilktie, sazilējušie varas 
pirksti atslābs un palaidīs mūsu 
visus vaļā. Bija sāpīgi, ka viss no -
tiek bez manis. Dzīvot Ukrainā 
tomēr bija daudz drošāk. Bet man 
bija smagi! Tikmēr Baltkrievijā 
pret maniem kollēģiem ierosināja 
krimināllietas, apcietināja, sauca 
uz pratināšanām. Sāku saprast, ka 
nekas nebeigsies, jādomā, ko da -
rīt tālāk, jo Ukrainā drīkstēju 
atrasties tikai 90 dienas pēc kārtas 
pusgada laikā, tātad man jāizvēlas 
valsts, kuŗā dzīvošu. Negribējās 
pat domāt, ka tas var būt ilgāk par 
pusgadu, bet tagad saprotu, ka 
runa ir par gadu un vairāk.

Latvijā man bija draugs, ar kuŗu 
tikāmies jau vairāk nekā trīs ga -
dus. Viņš aicināja apprecēties un 
kopā dzīvot Latvijā. Aizgāju pie 
Latvijas konsula Kijevā. Par lai -
mi, viņš bija nostrādājis vairākus 
gadus Vitebskā, zināja un saprata, 
kas notiek Baltkrievijā. 

Protestē Baltkrievijas autorūpnīcas strādnieces

(Nobeigums 13. lpp.)
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21. gadsimts. Baltkrievija. 
Trīs sieviešu stāsti par cilvēkiem un brīvību

Uzrakstīju iesniegumu par to, 
ka man Baltkrievijā draud vajā-
šana, man izsniedza vīzu.  Air Bal-
tic pārdeva biļetes, bet nelidoja. 
Ne Polija, ne Lietuva tranzītā cau-
ri nelaida, jo vīrusa pandēmija. 
Vīzas termiņš tuvojās beigām...  

Latvijā ierados 24. oktobrī. Ro -
bežu šķērsoju ar kravas pārva dā-
jumu mašīnu. Nevienā program-
mā neesmu, jo nebiju aizturēta, 
nenokļuvu cietumā – paspēju iz -
vairīties. Man tas bija ļoti svarīgi, jo 
man ir autoimūna saslimša na, vēl 
dažas veselības problēmas. Appre-
cējos 17. decembrī Rīgā, medus-
mēnesi pavadīju Mucen iekos. Jo -
projām tur dzīvoju. Vīrs paziņoja, 
ka polītikā nejaukšo ties, nekādus 
dokumentus par ģi  menes apvie-
nošanu un pastāvī gās uzturēšanās 
atļauju neparak stīšot. Tagad ne  sa-
zināmies... Ne  zinu, kas būs tālāk, 
jo bez vīra pa  rakstīta dokumenta 
uzturē ša nās atļauju saņemt neva-
rēšu. Vai to saņemšu kā polītiskais 
bēglis, arī nezinu – droši vien atkal 
būs jā  kārto daudz dokumentu. At -
griez ties Baltkrievijā nevaru. Ne    -
sa protu, kas notika un kāpēc lat-
viešu puisis, kuŗš tik ļoti vēlējās 
apprecēties, tagad par mani neko 
vairs negrib zināt. Smagi.

Pēcvārds
Situācija Baltkrievijā paslikti -

nās – diktators Lukašenko pie 
varas ir noturējies ar militāra 
spēka palīdzību, cilvēki tiek va -
jāti, apcietināti, sakropļoti. Dik ta-
toram ir izdevies samazināt pro-
testu fizisko apjomu, bet ne garīgo 
pretestību. Atsevišķas, nelielas ak -
cijas notiek joprojām – pagalmos, 
parkos, brīvā dabā. Baltkrievijas 
ekonomiskā situācija arī turpina 
pasliktināties, jo liela tautsaim nie-
cības daļa pamatā ir turējusies uz 
Krievijas aizdevumiem jeb citiem 
vārdiem – Lukašenko ir centies 
un saglabājis rūpnīcas padomju 
laika stilā, kas nedod peļņu, bet 
dzīvo no dotācijām. Šis kāršu na -
miņš brūk jau vismaz gadus des-
mit, bet šobrīd Lukašenko ne tikai 
mākslīgi jāuztur valstij piedero -  
šā rūpniecība, bet ļoti vajadzīga 
nauda, lai maksātu tiem, kuŗi 
fiziski izrēķinās ar protestējošo 
tautu. Baltkrievijas ekonomikas 
si  tuāciju raksturo kaut vai valsts 
parādi. Proti, šī gada janvārī 
Baltkrievijai ārējos tirgos ir iz -
devies vēl aizņemties 25,5 miljo-
nus dolaru no Krievijas un 10,2 
miljonus dolaru no Starptautis -
kās rekonstrukcijas un attīstības 

bankas. Pēc oficiāliem datiem, 
Baltkrievijas ārējais parāds ir 57, 8 
miljardi rubļu. Nesenā tikšanās   
ar Krievijas prezidentu Putinu 
gan acīmredzot nav beigusies ar 
kārtējo miljardu aizdevumu, bet 
publiski tika runāts par vēl lielāku 
tuvināšanos ar Krieviju, Baltkrie-
vijas integrāciju un tml.

Tikmēr Baltkrievijā strauji aug 
cenas ne tikai pārtikai un citām 
precēm, divas, trīs reizes dārgākas 
kļūst pat zāles, bet algas samazi -
nās. Prognozes nav iepriecinošas – 
diktators negrasās atkāpties un ir 
skaidrs, ka viņš turēsies pie varas 
ar zobiem un nagiem. 

Jautājums, protams, kā rīkojas 
Eiropas un pasaules demokra tis-
kās valstis? Atbalstu Baltkrievijas 
opozīcijai ir izteikusi gan Eiropas 
Savienība (ES), gan ASV. Ir pie-
ņemtas arī sankcijas, kuŗas pa -
matā gan ir to personu saraksts, 
kam aizliegts ieceļot ES un ASV. 
Polītiskos bēgļus no Baltkrievijas 
ir uzņēmusi Latvija, Lietuva, Po -
lija, nedaudz arī Igaunija. Vācija 
nesen paudusi, ka varētu uzņemt 
50 (!) Baltkrievijas bēgļus, kas, no 
vienas puses, ir  labi, bet, no otras 
puses, ir vien tāds pieklājības 
žests, jo citu reģionu bēgļiem tik 

strikti ierobežojumi nav ieviesti. 
Kopumā jāteic, ka Baltkrievijas 

notikumus aizēno Covid-19 pan-
dēmija. Vienīgi Baltijas valstis, 
kuŗas situāciju Baltkrievijā un tās 
saistību ar Krieviju izprot labāk, 
cenšas atbalstīt Baltkrievijas opo-
zīciju, cik vien tām ir iespējams. 
Daudz dara arī brīvprātīgie pa -
līgi. Nereti, runājot par bēgļiem, 
tiek paustas bažas par darba tir-
gus un kultūrvēsturisko vērtību 
apdraudējumu, bet saistībā ar 
balt krieviem šīm bažām, manu-
prāt, nav pamata. Pirmkārt, mi -
granti no Baltkrievijas lielākoties 
ir ar labu kvalifikāciju. Otrkārt, 
baltkrievu izpratne par kultūr vēs-
turiskajām vērtībām, tradicijas un 
paražas ir tuvas baltiešu izprat - 
nei un vērtībām.

Šobrīd Latvijā atrodas aptu -
veni 400 baltkrievu, kuŗi te iera-
dušies, bēgot no Lukašenko režī-
ma. Daļa no viņiem ir pieprasī -
juši darba atļaujas, daļa ir lūguši 
patvērumu. Pirms saņemt vienu 
vai otru atļauju, paiet vismaz trīs 
mēneši, jo drošības dienestiem 
jāpārbauda, vai starp viņiem nav 
kāds Lukašenko režīma ietekmes 
aģents. Ja saņemta darba atļauja 
vai arī uzturēšanās un darba 

atļauja, vairāki mēneši vajadzīgi, 
līdz Latvijā var atvērt bankas 
kontu, jo arī bankas ļoti ilgi visu 
pārbauda. Tādēļ baltkrievi, kuŗi 
nepavisam negrib dzīvot uz Lat -
v ijas valsts rēķina, ir spiesti to 
izmantot. Lielais jautājums ir arī 
valsts valodas prasības. Ja pro-
gram mētāji vai menedžeri, kuŗu 
darbības lauks ir starptautiskas 
kompānijas un darba valoda ir 
angļu, ar striktām valodas prasī-
bām tūlīt un tagad nesaskaras, 
tad, piemēram, žurnālistiem, kuŗi 
darba joma būtu materiāli par 
Baltkrieviju un tajā notiekošo un 
mērķauditorija – krievu valodā 
runājošie, var saskarties ar ļoti 
striktām prasībām valsts valodas 
apguvē rekordīsā laikā. Jāteic 
gan, ka žurnālisti ir viena no tām 
bēgļu grupām, kuŗu devums de -
mokratijas izpratnei krievvalo-
dīgajā Latvijas auditorijā būtu ļoti 
svarīgs. 

Latvijas sabiedrībai, kā arī val-
stij ir jārod iespēja sniegt atbalstu 
un palīdzību baltkrievu bēg ļ iem. 
Galu galā mēs labāk par dau -
dzām Eiropas un pasaules valstīm 
zi  nām paši no savas pie redzes, ko 
nozīmē diktatūra un totālitārs 
režīms.

(Turpināts no 12. lpp.)
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Beidzot stāstījumu par Jelga-
vas parku likteņiem, Ģ. Eliasa 
Jelgavas vēstures un mākslas mū -
 zeja galvenā speciāliste vēstur-
niece Inese Deksne secina:

“Diemžēl, parks nevar būt 
tikai neitrāls vēstures vērotājs, 
tas tiek ierauts notikumu virpulī, 
iegūstot vai biežāk tomēr zau-
dējot daļu sava trauslā skaistu-
ma, jo kaŗi, varas un īpašnieku 
maiņa nesaudzē nevienu un 
neko.” Viņai taisnība – ikvienam 
kaŗam, jebkuŗai varai un pat 
daudziem īpašniekiem neinte re-
sē pagātnes saglabāšana, tie ne  -
rēķinās ne ar ko, tik izsludina 
savus likumus, kuŗi nav apgā-
žami.

Jāteic, ne tikai parks nevar būt 
“neitrāls vēstures vērotājs”, bet 
arīdzan lasītājs, iedziļinoties tek-
stā, kļūst emocionāls un pamu-

Skumjš stāsts par pilsētu un tās parkiem
Inese Deksne. Jelgavas parki stāsta. Māksliniece Daiga Brinkmane, 

vāka foto autore Dzintra Žvagiņa. Jelgava: Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures 
un mākslas mūzejs, 2020. 207 lpp.

dināts atmiņām kā burvīgam 
ziedam uzplaukt gan no perso-
nīgi piedzīvotā, gan arīdzan no 
dzimtas leģendām. Tā tas bija arī 
ar mani. Pilsētā vai tās tuvumā 
dzīvojuši mani senči no mātes 
un tēva puses, arī pats nu jau 
kādus 50 gadus še dzīvoju, tādēļ 
vēl jo vairāk šī grāmata mani 
mu  dināja rūpīgi izlasīt un iz  se-
kot stāstījumam. Šķita, ka stāsts 
par parkiem kaut kādā mērā 
iespaidojis arīdzan manu būšanu 
zem šīs saules.

Tomēr jāpiebilst, ka jaunais 
pētījums nav publikācija par 
visas pilsētas vēsturi vairāk kā 
550 gadu gaŗumā, bet tikai de -
tālizēts izklāsts par mazāk pētītu 
pilsētas telpas nozari – par par-
kiem. Tiem nav gaŗa vēsture, 
kaut arī pirmie parki radušies 
Senajā Romā, bet Latvijā pir -
mais iekārots 1711. gadā, kad 
pēc Pēteŗa I pavēles tika izvei-
dots Forburgas dārzs holandiešu 
stilā, kas tagad pazīstams kā 
Ķeizardārzs jeb Viesturdārzs 
Rīgā. Kurzemē 19. gs pēc Vakar-
eiropas parauga modē nāca tā 
saucamie “Skumīgie izpriecu 
mežiņi”, ko veidoja vecu medību 
parku vietā. Kā zināms, lielu 
iespaidu parku veidošanā bija 
Rīgas dārzu un parku direkto-
ram G. Kufaltam, kuŗš ieteica 
radīt lielus parkus ar celiņiem 
izjādēm, spēļu un rotaļu lauku-
miem, ar dekorātīviem apstādī-
jumiem. Pēc viņa ieteikuma 

arīdzan kapi iekārtojami kā 
parki. 

Būdama Kurzemes un Zem-
gales hercogistes galvaspilsēta, 
kuŗā dzīvoja liels skaits vācu 
pilsētnieku, tostarp dižciltīgi 
ļau dis, kuŗi bieži viesojās Vācijā 
un citās Eiropas zemēs, arī Jel-
gava ātri vien sekoja jaunajai 
modei un “tapa īpaši stūrīši, lai 
padarītu šo atpūtu dabā civili zē-
tāku”. Iespējams, kā domā I. 
Dek sne, 17.-18.gs. Valdekas pils 
vietā atradās medību dārzs. 
Hercoga Jēkaba laikā senajā Mī -
tavā bija Lielais un Mazais her-
coga dārzs, ko varēja apmeklēt 
tikai dižciltīgie. Tālāk autore iz -
sekojusi dārzu un parku vēstu -
rei, sākot no vissenāk rodamām 
ziņām līdz mūsdienām. Vis-
pirms viņa pievēršas dārziem, 
kuŗi vairs nepastāv, piemēram, 
Vācu amatnieku biedrības dār-
zam, kur atradās estrāde un kur 
sniegtos koncertus apraksta El -
mārs Zemovičs grāmatā “Kon-
cert dzīve Jelgavā. 1920-1940”, ko 
izdeva Laika grāmata. Dārzā bija 
iecienīta kafejnīca, kur pulcējās 
Jelgavas jaunatne, starp citu, te 
bieži viesojās Margarita Kova-
ļevska, par ko viņa vēsta savos 
atmiņu romānos. 

Kopš manas bērnības palicis 
atmiņā ģimenes stāsts par Lan-
gervaldes parku, kas 20.gs. 20. – 
30.gados bijusi iecienīta za  ļum-
baļļu vieta. Te bijis gan krogs, 
gan lapenes, gan galdi un estrā-

de. Kā es uzzināju šajā grāmatā, 
1928.gadā parkā ierīkoja un at -
klāja vasaras paviljonu, resto-
rānu un deju grīdu. Ballēs spēlēja 
pūtēju orķestri. Kādā no šādiem 
vakariem uzstājās “misiņgrau-
zēji” no Līvbērzes, kuŗā trompeti 
spēlēja arī mans tolaik jaunais 
tēvs no “Ģibeikām”. Spēl maņi 
iemanījās arī padejot ar jelgav-
niecēm. Tā viņš iepa zinās ar 
manu māti, kuŗu pēc laulībām 
1931. gada 7. martā Annas baz-
nīcā aizveda uz dzimtas mājām.

Bija patīkami izlasīt un pre-
cizēt, ka Zorgenfreijas restorānu 
pretī Valdekas pilij pēc 1839. 
gada sāka nomāt Andrievs Alu-
nāns, dzejnieka Juŗa Alunāna 
tēvs un teātŗa tēva Ādolfa Alu-
nāna vectēvs.

Pēc Otrā pasaules kaŗa, kad 
visu Jelgavā noteica okupācijas 
vara, gan Langervaldes, gan 
Grēb nera parks un citi zaudēja 
bijušo spožumu, bieži vien tika 
aizmirsti, aizauga un nīka, līdz 
kā Saulcerīti Stikla kalnā atmo-
dināja 21.gadsimtā, kad iedvesa 
tiem jaunu dzīvību.

Vēsturniece I. Deksne rūpīgi, 
pat skrupulozi izseko mūsdienu 
parku vēsturei. Viņa izdibinājusi 
gaŗo tagadējā Raiņa parka vēs-
turi, kas pieredzējis gan uzplau-
kumu, gan norietu, un tagad 
gaida rekonstrukciju.

Skumji lasīt par Ādolfa Alu-
nāna parku, kas kopš 18.gs. sā -
kuma bija kapsēta. Tajā bijusi 

kapliča, ko 1845. gadā nojauca 
un uzcēla Sv. Jāņa baznīcu, kas 
aprūpēja arī šos kapus. Grāma -
tas autore izpētījusi, ka jau 1927.
gadā pilsētas valde plānoja šo 
kapsētu pārvērst par parku, bet 
tālāk par lēmumu netika. Toties 
viss atrisinājās pēc Otrā pasaules 
kaŗa, kad okupācijas vara izdzi-
na cauri kapsētai ne tikai Pasta 
ielas turpinājumu, bet arī pašus 
kapus nolīdzināja. Ādolfa Alu-
nāna kapa piemineklim, paldies 
Dievam, klāt nepieķērās, un tas 
palika. Taču kapsētā bija apgla-
bāta arī Raiņa vecākā māsa Līze, 
komponists un diriģents Atis 
Kauliņš, mākslinieks V. Z. Ste-
fenhāgens, pirmās atmodas dar-
binieks Māteru Juris. Tādā pašā 
veidā nolīdzināja Ādolfa Alu-
nāna meitas aktrises Elzas, viņa 
agri mirušā dēla Oļģerta, tēva 
Pēteŗa un tēvabrāļa, grāmat iz-
devēja Indriķa Alunāna atdusas 
vietas. Pieminekļi tika vardar -
bīgi nolauzti un izmantoti da -
žādās būvēs, kā autore min, arī 
kinoteātŗa “Zemgale” pamatos, 
kāpnēs un citās vietās.

Grāmatā brīžiem ir ļoti skumji 
lasīt par to, kas noticis ne tikai    
ar parkiem, bet pastarpināti ar 
pašu pilsētu laika ritējumā. Gri-
bas jau cerēt, ka turpmāk tas 
neatkārtosies. Bet vai cilvēki mā -
cās no vēstures? Šaubos. Taču, 
kā saka paruna, cerība mirst 
pēdīgā.
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Minsteres Latviešu ģimnazijas 
nozīmi latvietības saglabāšanai 
trim dā un netiešo ietekmi uz mūs-
dienu Latviju pat grūti aplēst, bet 
skaidrs, ka nepietiek tikai pateikt, 
ka tā ir “liela”. Vairākus gadu de - 
smitus, līdz pat slēgšanai 1998. ga -
dā, Rietumu latviešu sabiedrībai 
Minsteres ģimnazija bija kā dzim-
tenes stūrītis, vieta, kur ieaudzi-
nāja latviskumu un piederību sa -
vai tautai, paglābjot no asimilāci-
jas krietnu skaitu otrās un trešās 
paaudzes trimdas jauniešu.

Tie agrākie trimdinieki, kas 
Minsteres ģimnazijā mācījušies 
vai bijuši pasniedzēji, uzsver: bija 
milzīga starpība starp mācībām 
pilna laika latviešu skolā (sākot ar 
20. gadsimta 50. gadiem vienīgajā 
pilna laika latviešu skolā ārpus 
Latvijas), dzīvi internātā, kur pa -
stāvīgi apkārt latviska un ļoti pa -
triotiska vide, un pēc mācībām 
iespējams apmeklēt dažādus pul-
ciņus un sporta nodarbības, vai 
alternatīvu saņemt latviskumu 
ti  kai nedēļas nogaļu sestdienas 
sko liņās un pāris mēnešu vasaras 
sko  lās, kādas, piemēram, ASV 
bija vairākas.

“Tas bija ārkārtīgi svarīgi, ka 
cilvēki tur bija kopā, iepazinās 
cits ar citu un savā ziņā gatavojās 
kļūt par profesionāliem latviešiem,” 
teic Valters Nollendorfs, kuŗš bijis 
Minsteres ģimnazijas direktors 
1988. – 1989. gadā.

No pastāvēšanas sākumiem ša - 
  jā skolā kādu brīdi mācījušies vai 
to absolvējuši ap 2000 jauniešu no 
ASV, Anglijas, Austrālijas, Beļģi-
jas, Francijas, Kanadas, Kolum bi-
jas, Norvēģijas, Saūda Arābijas, 
Vācijas, Zviedrijas un arī Latvijas. 
Ģimnazija darbojās, gan patei-
coties Rietumvācijas valdības ik -
ga dējām budžeta dotācijām, gan 
cītīgajiem latviešu trimdas ziedo-
jumiem ar pastāvīgo saukli “Min-
stere jānotur!”. Laikā no 1970. līdz 
1998. gadam spēkā bija shema,   
ka 7. – 13. klases ģimnazijas pastā-
vēšanu 85 – 90% apmērā sedza 
Vācijas valsts iestādes, bet atliku-
šos 10 – 15% deva latviešu sabied-
rība. Internātu nodrošināja vecā-
ku iemaksas. Tāpat visas ārpus-
skolas aktīvitātes, papildu pasā-
kumi un skolēnu stipendijas bija 
latviešu ziedotāju ziņā.

Pēdējās desmitgadēs skola pa -
rasti deva 20 – 30 absolventu, daž-
kārt vairāk, dažkārt mazāk. “Ma -
za, bet ļoti dzīvīga latviskuma sa -
liņa pasaulē,” kā reiz atzīmējis šīs 
skolas direktors laikā no 1978. līdz 
1983. gadam Artūrs Liepkalns.

Minsteres ģimnazijas vēstures 
atskaites punkts ir 1946. gada      
15. februāris. Rietumvācijā, britu 
okupācijas zonā, Ziemeļreinas–
Vestfāles zemes pilsētiņā Det mol-
dā tad darbu sāka Latviešu ģim-
nazija. Skolēni – sākumā gandrīz 
tikai meitenes – nāca no tuvējās 
latviešu bēgļu nometnes. Mācību 
grāmatu vairums bija no Latvijas 
līdzi paņemtās. Tās uz vietas cen-
tās pavairot. Grūtības juta it visā, 
jo arī Rietumvācija bija kaŗa iz -
postīta. Detmolda bija tikai viena 
no vācu iestāžu uzturētām lat vie-
šu bēgļu mācību iestādēm. Tūlīt 
pēc kaŗa latviešu bēgļiem bija 50 
ģimnazijas, kā arī ap 100 septiņ-
gadīgās tautskolas. Apmē ram pēc 
gada Detmoldas latviešu bēgļu 
nometni un reizē arī skolu pār-

VIESTURS SPRŪDE (Latvijas Avīze)
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vietoja uz 12 km attālo August-
dorfu. Taču 40. gadu beigās da u-
dzi latvieši no Vācijas nometnēm 
sāka aizceļot plašajā pasaulē. 
1951. gadā Rietumvācijā no sā -
kotnējiem 120 – 150 tūkstošiem 
latviešu bēgļu palika tikai 20 tūk-
stoši. Augustdorfas ģimnazija iz -
rā  dījās vienīgā latviešu divpads-
mitgadīgā skola, ko neslēdza. 
1950. gadā tajā mācījās 120 lat-
viešu jauniešu no ģimenēm, kas 
palikušas Vācijā. 1957. gadā pie-
nāca kārtējā pārvākšanās. Šoreiz 
uz palikšanu senajā universitātes 
pilsētā Minsterē. Vienlaikus Min-
sterē bazējās arī citas latviešu or -
ganizācijas. Tieši te ģimnazija pie-
ņēmās spēkā un, sākot ar aizv. gs. 
60. gadu vidu, kļuva ne tikai par 
Vācijas, bet visas pasaules latviešu 
trimdas rūpi un jauniešu skolo-
šanās vietu. 70. gados sūtīt turp 
kaut uz gadu savas atvases kļuva 

par labo toni arī ASV un Austrā-
lijas trimdinieku aprin dās. 

Palielinājās ziedojumi. Iesai s tī -
jās lielākās trimdas organizā ci - 
jas. 1971. gada 13. februārī, svi nīgi 
at  zīmējot 25 gadu pastāvē šanas 
gadskārtu, Minsteres ģim nazija 
jau skaitījās nozīmīgs lat viešu 
kultūras centrs ar Jāņa Jaun sud-
rabiņa un Pētera Ērmaņa mū -
zejiem. Skolas bibliotēkā at ra dās 
15 000 latviešu grāmatu sējumu. 
Ne viena vien Vācijas lat viešu ģi -
mene tikai tāpēc apmetās Min-
sterē, lai viņu bērni varētu mā  cī -
ties latviskā vidē. Turklāt Lat vie -
šu ģimnazija bija kļuvusi arī par 
vienu no Minsteres pilsētas sav-
dabībām.

70. gados skola sāka izjust grū-
tības ar mācībspēku atrašanu. No 
pirmskaŗa Latvijas nākušie peda-
gogi pensionējās vai aizgāja Mū -
žībā. Jaunos meklēja starp latvie-
šiem visā pasaulē. Dažkārt tādam 
skolotājam, bieži vien bez iepriek-
šējas padagoģiskās pieredzes, vis-
pirms pašam nācies iemācīties 
kārtīgu latviešu valodu. Jāatzīmē, 
ka iekšējās kārtības noteikumu 
punkts Nr. 1 tobrīd vēstīja: “Lat-
viešu ģimnazijas sarunu valoda   
ir latviešu valoda.” Par atkārtotu   
šī punkta neievērošanu skolēnu 
no skolas varēja izslēgt.

Tagadējais Latvijas valdības 
galva Krišjānis Kariņš, kuŗš ir 
minsterietis ar gada stažu un 
1984. gada absolvents, starp tā 
laika pedagogiem izceļ Mārtiņu 
Zandbergu, vienu no Minsteres 
leģendām. Zandbergs ASV ieguva 
fiziķa diplomu, taču kopš 1973. 
gada ģimnazijā mācīja fiziku un 
matēmatiku, bija Latviešu centra 
Minsterē priekšsēdētājs, tāpat Min-
steres vīru ansambļa diri ģents. 
Pārcēlies uz Latviju, Mār tiņš di -
bināja un līdz 2007. gadam vadīja 
diplomātu bērniem domāto In -
ternational School of Riga, bijis arī 
Rīgas domes deputāts. Kariņš ar 
labu vārdu vēl piemin Zviedri -      
jā dzīvojušo Valentīni Lasmani, 
ku  ŗa ģimnazijā pasniedza latvie -
šu valodu: “Viņa mums stāstīja, 
kā, jauna meitene būdama, brau-
kusi ar profesoru Jāni Endzelīnu 
ekspedīcijās vākt valodas mate-

riālu.” Kariņš atceras, ka Minsterē 
mācīta arī krievu valoda. Tur viņš 
ar to pirmo reizi saskāries.

Kad ģimnazijas telpu īpašnieks 
1980. gadā izlēma uzteikt īres 
līgumu, trimdas latvieši no visas 
pasaules kopīgiem spēkiem īsā 
laikā saziedoja 900 tūkstošus vācu 
marku un, iesaistoties Vācijas val-
dībai un Ziemeļreinas–Vestfāles 
federālās zemes pašvaldībai, ātri 
uzbūvēja Latviešu centru Min ste-
rē. Mācības jaunajās ēkās sākās 
1986. gada 1. augustā. Skolai tas 
nozīmēja krietnu kvalitātīvu lē -
cienu. Ģimnazijā bija liels jaunie-
šu pieplūdums no ASV, brīžiem 
pat vairāk par pusi no skolēnu 
skaita. 80. gadi iezīmējās arī ar to, 
ka skolā uzplauka folkloras gru-
pas. Valters Nollendorfs atceras, 
ka līdz 80. gadu beigām skola lielā 
mērā saglabājusi savu pirmskaŗa 
Latvijas mācību programmās bal-
stīto autonomiju, taču 80. gadu 
beigās tā pārveidota par Vācijas 
izglītības sistēmā integrētu spe -
ciāl skolu, kuŗas beigšana deva 
tādas pašas tiesības kā jebkuŗas 
Vācijas ģimnazijas absolvēšana. 
Tas bija loģiski, jo lauvastiesu ģim -
nazijas uzturēšanā taču gadiem 
ieguldīja Vācijas valsts.

1990./1991. gadā Minsterē pa -
rā dās pirmie skolēni un skolotāji 

no Latvijas. Latvijas izglītības mi -
nistrs Andris Piebalgs, 1991. gada 
aprīlī viesodamies ģimnazijā, bija 
norādījis, ka tai vajadzētu kļūt par 
vietu, kur skolēniem no Latvijas 
apgūt “eiropeisku izglītību”. Visi 
to atbalstīja.

Pēc Latvijas valstiskuma atgū-
šanas agrākā trimda sāka pievērst 
mazāku uzmanību ģimnazijai – 
bija citas vajadzības un aktuāli tā-
tes. Līdzekļu trūkums kļuva aiz-
vien jūtamāks. Mainījās arī gai-
sotne ģimnazijā, jo atbraukušie 
latviešu jaunieši izrādījās ne gluži 
tādi, kā trimdinieki bija iedomā-
jušies. Atbraucējus neinteresēja 
latviskums, gluži pretēji – viņus 
interesēja viss rietumnieciskais, 
iespēja caur Minsteri nonākt Rie-
tumos, jo ģimnazijas absolventi 
ieguva tiesības studēt Eiropas 
universitātēs, kas nebija iespē -
jams, pabeidzot vidusskolu Lat vi-

jā. Taču Minsteres ģimnazija ga  du 
gadiem bija izcēlusies tieši ar to, 
ka centās pēc iespējas norobežo -
ties no ārzemnieciskas ietekmes.

1995. gada 17. jūnijā izlaidumu 
ar savu klātbūtni pagodināja Lat-
vijas premjers Māris Gailis. Mā -
koņi pār ģimnazijas pastāvēšanu 
jau bija savilkušies, taču vēl bija 
cerības uz Latvijas valsts atbalstu, 
jo vairums skolēnu Minsteres 
ģimnazijā nu bija no Latvijas. 
Trimdas latviešu ģimenes pēc 
1989. gada vairs nesteidzās sūtīt 
bērnus uz Minsteri. 90% skolas 
uzturēšanas izdevumu joprojām 
sedza Vācijas valdība, savukārt 
10% dažādas Rietumu latviešu 
organizācijas. Financiālas pro blē-
mas radās arī Latviešu centram 
Minsterē, kas iepriekš rūpējās par 
ģimnazijas internātu. Trūka nau-
das, sāka trūkt arī skolēnu. Vācijas 
valdība vairs nesaskatīja iemeslus, 
kādēļ tai jāfinancē bijusī bēgļu 
skola. Vācijas Iekšlietu ministrija 
un Ziemeļreinas–Vestfāles Darba 
ministrija, kas bija naudas devē -
jas, izlēma, ka pēc 1997./1998. 
mā cību gada beigām Minsteres 
ģimnaziju vairs budžetā neliks.

1998. gada 20. jūnija izlaidums, 
pēc kārtas 53., Minsteres Latviešu 
ģimnazijai izrādījās pēdējais. Val-
ters Nollendorfs atzīst, ka jau 

1989. gadā bijis skaidrs, ka skolai 
jāmainās, ja tā vēlēsies vēl kādu 
laiku pastāvēt: “Es šai skolai nā -
kotni saskatīju ne vairs kā latvisko 
kadru kalvei, bet drīzāk kā skolu 
jauniem latviešiem, lai viņi Rietu-
mos apgūtu valodas, socioloģiju, 
polītoloģiju – visu, lai Latvija va -
rētu darboties Eiropā. Diemžēl 
vairāku apstākļu dēļ, kuŗus es 
nezinu, tā kļuva par skolu, kur 
gan skolēni, gan skolotāji brauca 
no Latvijas, lai mācītos un mācītu 
Vācijā! Skolas transformēšanās 
nenotika.” Un pat tad nez vai 
Min stere noturētos ilgāk par Lat-
vijas pievienošanos Eiropas Sa -
vienībai. Nollendorfs aizrāda, ka 
latviešu jauniešiem nebūtu motī-
vācijas braukt uz Vāciju mācīties 
latviski, ja pieejamas starptau-
tiskās apmaiņas programmas un 
plašs Rietumu augstskolu klāsts.

Minsteres ģimnazijā mācījušies 
vai to beiguši daudzi, kuŗus pēc 
1990. gada redzam Latvijas polī-
tikā, diplomātijā. Krišjānis Kariņš 
uzsver, ka izglītības kvalitāte Min-
sterē bijusi augsta un ģimnaziju 
beigušie sastopami visdažādā - 
ka jās profesijās – medicīnā, juri s -
pru dencē, uzņēmējdarbībā.

90. gadu beigās Latvijā savu 
vietu dažādās jomās bija atraduši 
ap 70 agrāko minsteriešu. “Tāpēc, 
ka viņi bija tādā garā uzaudzināti. 
Tā ir par Latvijas patriotiem iz -
audzinātā trimdas trešā paaudze. 
Kad Latvija atbrīvojās, viņi bija 
tie, kam bija zināšanas, kas prata 
svešvalodas un varēja aktīvi un 
pozitīvi iesaistīties Latvijas dzīvē,” 
komentē Nollendorfa kungs.

“Minsteres ģimnazijai bija ļoti 
skaidra identitāte, tāpēc arī tagad 
minsteriešiem ir ļoti spēcīga un 
skaidra identitāte,” atzīst Kariņš. 
Tradicija agrākajiem minsterie-
šiem satikties Latvijā Dziesmu 
svētkos uz tā sauktajām šampa-
nieša brokastīm joprojām ir 
spēkā.

Egils Levits, ģimnazijas 1973. 
gada absolvents: “Minsteres Lat-
viešu ģimnazijā esmu bijis divas 
reizes – pirmo reizi kā skolnieks, 
otro – kā skolotājs. Kad ar ģimeni 
ieceļoju Vācijā, mana pirms tam 
Rīgā iegūtā vidusskolas gatavības 
apliecība netika atzīta par pietie-
kamu, lai turpinātu izglītību kādā 
Vācijas universitātē. Tad vienu 
gadu nomācījos Minsterē un ar 
tur iegūto abitūrijas apliecību va -
rēju sākt studenta gaitas. Šajā 
vienā gadā aktīvi iesaistījos lat-
viešu trimdas pasaulē, kas pēc 
savas būtības bija alternātīvā, brī-
vā Latvija, neatkarīgās Latvijas 
tur pinājums ārpus okupētās Lat-
vijas. Atceros, skolas bibliotēkā 
ņēmu ļoti daudz grāmatu. It se -
višķi par vēsturi un polītiku, arī 
latviešu literātūru, un vakaros, pat 
naktīs tās aizgūtnēm lasīju, lai 
apgūtu to, kas Latvijā toreiz man 
nebija pieejams. Skolā vēlreiz at -
griezos desmit gadus vēlāk, īslai-
cīgi kā skolotājs mācot polītiku  
un vēsturi. Tas tagad var šķist 
dīvaini, bet tobrīd es biju vienīgais 
skolotājs pasaulē, kas latviešu 
skolniekiem varēja mācīt nevil-
totu Latvijas vēsturi un stāstīt par 
okupācijas režīmu.”

Minsteres ģimnazijas ēka 1989. gadā

(Turpinājums 15. lpp.)
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absolvents: “Uzaugu ASV, un tur 
pie Rietummičiganas universitā -
tes darbojās latviešu valodas stu -
diju programma, kur daudzi 
devās uz pusgadu vai gadu saņemt 
“latvietības poti”, bet otra tāda 
vieta bija Minsteres ģimnazija. 
Pabeidzu Amerikā 12. klasi un 
devos uz 13. klasi Minsterē. No 
akadēmiskā viedokļa skola bija 
ļoti laba. Tur bija ļoti patriotiska, 
ļoti dinamiska vide. Saņēmām tur 
lielu patriotiskās pārliecības de -
vu. Tāpēc jau turp brīvprātīgi de -
vāmies, jo laikam to individuāli 
meklējām. Pārliecība par Latvijas 
brīvību un neatkarību tur izvei-
dojās ļoti spēcīgi. Bet ne tādā sen-
timentālu sapņu līmenī, drīzāk 
praktiskā. Man pašam atvērās 
acis, kad ieraudzīju cilvēkus no 
Vā  cijas, Francijas, Kanadas, kas 
ārpus Latvijas ikdienā īstenībā 
dzīvoja latviskā vidē. Mēs nācām 
no tik daudzām valstīm ar atšķi-
rīgu pieredzi, bet mūs vienoja šī 
ārkārtīgi spēcīgā kultūra! Līdz 
tam latviskā vidē biju dzīvojis ti -
kai mājās nedēļas nogalēs un va -
saras nometnēs. Minstere manī 
uz mūžu iecementēja latvisko 
iden titāti. Draudzības, kas tur 
jaunībā veidojās, bija ļoti izturī-

gas. Ļoti bieži zina, kuŗš no kuŗa 
izlaiduma: “Ā, viņš no 25., bet viņš 
no 41. ...” Nepārsteidz, ka daudzi 
pēc Minsteres atrada savu ceļu    
uz Latviju. Mēs apzinājāmies, ka 

esam nākamie, kam latviskais 
gars jānes tālāk. Dzīvojām Min-
steres ģimnazijas internātā, un 
vakarā bija laiks sportot, dzie dā-
jām korī. Es vēl biju koklētāju 

ansamblī. Aizbraucām uz latviešu 
centru Straumēnos, Anglijā, kon-
certēt. Bija visādas polītiskās di  s-
kusijas. Minsterē bija arī spēcīga 
sadziedāšanās tradicija. Tā, kā 

dziedāju tajā gadā, laikam savu 
mūžu vairs neesmu dziedājis! 
Mans dziesmu krājums paplaši-
nājās un nostiprinājās. Attiecīgā 
kompānijā arī tagad dziesmu 
vārdus sāku atcerēties. Saviesīgā 
dzīve tur bija diezgan jautra, bet 
arī noteikumi internātā diezgan 
stingri. Tas gan nenozīmē, ka ne -
centāmies tos pārkāpt. Protams, 
es, būdams jauns zēns, nedomāju 
pirmām kārtām par to akadē-
misko pusi – gāju skolā, jo bija 
jāiet skolā. Mums bija sava volej-
bola komanda, spēlējām ar citām 
vācu skolām, un mums gāja tīri 
labi. Mēs varējām latviski sarunā-
ties, un tie nesaprata.”

Daži no pazīstamajiem min-
ste  riešiem

Egils Levits, Latvijas Valsts pre-
zidents, Krišjānis Kariņš, Latvijas 
Ministru prezidents, Vita Tērau-
da, polītiķe, Saeimas deputāte, 
Kārlis Streips, žurnālists, Kārlis 
Kangeris, vēsturnieks, Pēteris 
Elferts, vēstnieks Grieķijā, Sabīne 
Beca, būvkalumu firmas SIA 
SB&Partneri īpašniece, Kārlis 
Cerbulis, ASV investīciju fonda 
NCH Capital Inc. vadītājs Baltijas 
valstīs, Dainis Mjartāns, mediju 
darbinieks un Latgales kultūras 
entuziasts, Austris Grasis, valod-
nieks un folklorists.

MLĢ 39. izlaidums 1984. gada 16. jūnijā. No kreisās pirmā rindā: Māra Abene, Rita Pelēce, 
Anita Millere, Jāna Tetere, Vita Slaidiņa, Alda Staprāne, direktore Ilga Grava. Otrā rindā no 
kreisās: Ovens Šneiders, Andris Budrichs, Pēteris Kalniņš, Krišjānis Kariņš, Andris Rūtiņš, 
Reds Pincers un klases audzinātājs Mārtiņš Zandbergs // Foto: A. Spoģis

(Turpināts no 14. lpp.)

Kādu šogad sagaidāt 16. mar-
tu Rīgā? Kā pavirzījušies uz 
priekšu vēsturiskie pētījumi un 
skaidr ojumi starptautiskai sa -
bie d rībai par šo dienu?

Šobrīd ir pavisam skaidrs, ka 
16. martā joprojām valstī būs ār -
kārtas stāvoklis saistībā ar Covid-
19 pandēmiju un pulcēšanās būs 
aizliegta. Līdzīgi kā pirms gada 
aicināsim cilvēkus visas dienas 
gaŗumā godināt kaŗavīrus, indivi-
duāli noliekot ziedus pie Brīvības 
pieminekļa vai, piemēram, Les te-
nes Brāļu kapos. Apmēram pir ms 
gada radīju apmēram 40 minūšu 
skaidrojošu filmu “Latviešu Le -
ģions. Taisnības augšāmcelšanās.” 
Noteikti rūpēsimies, lai arī šogad 
šī filma sasniegtu pēc iespējas 
vairāk skatītāju.

Piekrītu, ka svarīgi ir skaidro-
jumi starptautiskai sabiedrībai, bet 
tas primāri ir diplomātu un Ārlie -
tu ministrijas pienākums. Savu 
pienākumu šo vēl dzīvo un Aiz-
sau lē aizgājušo kaŗavīru prie kšā 
saskatu tieši Latvijas cilvēku izglī-
tošanā un attieksmes veido šanā.

Jūsu viedoklis par Krievijas 
propagandas kanālu aizliegša -
nu Latvijā un rezonanci uz to?

Protams, no vienas puses, mūs-
dienās televīzijas loma informā-
cijas izplatīšanā mazinās. Šādi aiz-
liegumi var šķist kā cīņa ar vēj-
dzirnavām, jo, piemēram, tīmeklī 
pieejams ir teju viss. Tajā pašā 
laikā  nebūtu piedodami, ja Na -
cio nālā Elektronisko plašsaziņas 
līdzekļu padome (NEPLP) pat 
neizdarītu propagandas ierobe-
žošanā to, kas no tās ir atkarīgs. 
Šis aizliegums ir būtisks trieciens 
Kremļa propagandas ruporiem 
Latvijā. Ne velti pats Vladimirs 
Putins to ir pamanījis un asi no -

Par aizvadītā gada mācībām
Nacionālās apvienības (NA) priekšsēdētājs Raivis Dzintars intervijā Ligitai Kovtunai

sodījis. Tātad šim solim ir bijusi 
nozīme. Neviens no iepriekšē -
jiem padomes sastāviem uz šādu 
soli nebija spējīgs. Visu cieņu paš-
reizējam NEPLP vadītājam Iva-
ram Āboliņam! Pieļauju, ka 
viņam par šo mēģinās atspēlēties.

Jūsu vērtējums par Latvijas 
mediju spēku un/vai nespēku 
dezinformācijas “uzvaras g ā jie-
na” aspektā?

Latvijas mediju auditoriju ir 
neiespējami salīdzināt ar to au  di-
toriju, uz kuŗu balstās pretinieks. 
Tas ir spēku samērs reiz simts. At -
tiecīgi Latvijas mediju financiālās 
iespējas būtiski atpa liek. Vai to -
mēr esošos līdzekļus varētu iegul-
dīt mērķtiecīgāk Lat  vijas valstis-
kuma stiprināšanā? Ma    nuprāt, 
va  rētu. Par daudz tiek piespēlēts 
Krievijas stāstam par Latviju kā 
neizdevušos valsti. Bet polītiķiem 
nepiedien kritizēt me  dijus. Tā  pēc 
šeit saviem secinā ju miem pašlaik 
likšu punktu. 

NA šābrīža lielais pa  nā kums 
ir 500,- eiro pa  balsta ikvienam 
Latvijas bērnam piešķīrums, ko 
ne  gai dīti viegli panācāt esošajā 
pie  cu partiju koalicijas val   dī bā.  
(Līdzīgi veicās arī ar Koncert -
zāles projektu, ko īsteno  jūsu 
par tijas pār stā  vētā Kultūras mi -
nistrija.) Labklājības ministri -
jai    ne  iet tik viegli ar 200,- eiro 
piešķīrumu pensio nā  riem. Kā 
skaidrojat savu veik s mi?

Es nebūt neteiktu, ka tas bija 
viegli. Šo ideju pirmo reizi koali-
cijas partneriem prezentējām jau 
pagājušā gada novembrī. Lai no -
nāktu pie rezultāta,  bija ļoti ilgs 
“aizkulišu darbs”, vienošanās, strī-
di… es pat teiktu cīņa, un ko tur 
liegties, arī zināma polītiskā pie-
redze, kuŗu pa šiem gadiem esam 
kā partija ieguvuši. Tikai ar labām 
idejām un gribu, un arī tikai ar 
spēku vien nepietiek, lai būtu re -
zultāts. Īpaši tik sadrumstalo -        
tā koalicijā tas vienmēr ir ir ļoti 
daudz šķautņains un sarežģīts 
process.

Vai NA jau pošas uz 14. Sa -
eimas vēlēšanām, un par kā -
diem vēl veikumiem var atskai-
tī ties saviem vēlētājiem?

Līdzīgi kā pirms iepriekšējām 
vēlēšanām arī šoreiz domāju, ka 
varēsim lepoties ar to, ka būsim 
izpildījuši absolūtu vairākumu 
priekšvēlēšanu programmā ie -
rak stītās apņemšanās. Panākta 
vienošanās būtiski plašākam at -
balstam ģimenēm ar bērniem. Sa -
skaņā ar Ministru kabineta pro-
tokolu valdība apņēmusies no 
2022. gada palielināt ģimenes 
valsts pabalstus. Piemēram, ģime-
ne, kuŗā aug trīs bērni, saņems 
225 eiro pabalstu mēnesī (75 eiro 
par katru bērnu). Savukārt četru 
vai vairāk bērnu ģimene saņems 
100 eiro mēnesī par katru bērnu.

Tāpat paplašinājām esošā mā -
jokļu atbalsta programmu un ra -
dījām pilnīgi jaunu programmu 
“Balsts”, kas ļauj saņemt neatma k-
sājamu valsts subsīdiju mājokļa 
iegādei vai būvniecībai ģimenēm, 
kuŗās aug trīs un vairāk bērnu. 
Sub sīdijas summa: 8000 – 12 000 
eiro.

Panācām, ka visām pašvaldību 
pārziņā esošajām pirmsskolas 
izglītības iestādēm ir pienākums 
nodrošināt programmas pieeja-
mību latviešu valodā.

Pēc Nacionālās apvienības ini-
ciatīvas,  Brīvības piemineklis un 
Rīgas Brāļu kapi kopš jūlija ir 
īpašā valsts aizsardzībā. Noteikta 
abu territoriju uzturēšanas, ap -
saim niekošanas un financēšanas 
kārtība, kā arī uzvedības noteiku-
mi abās vietās.

Panācām būtisku financējuma 
pieaugumu gan Latvijas lauk-
saimniekiem, gan kultūras darbi-
niekiem. Darbu saraksts ir gaŗš. 
Detālizētu informāciju allaž pub-
licējam Nacionālās apvienības mā -
 jaslapā un mūsu žurnālā Nacio nā-
lā Neatkarība. 

Jūsu nostāja par Vēlēšanu li -
kuma maiņām attiecībā uz dia-
sporas vēlētājiem.

Uzskatu, ka diasporas vēlētā jiem 
jābūt iespējām pašiem izvē lēties, 
par kuŗa apgabala kandi dātiem 
balsot. Nav pareizi, ka visas balsis 
nonāk tikai Rīgā. Ti cu, ka vairu-
mam ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu sirds ir Latvijā. Un tāpat 
viņi ar sirdi ir savā dzimtajā nova -
dā vai novadā, ar kuŗu saistījusies 
viņu dzīve vai viņu senču dzīve. 
Jābūt iespējai balsot par kandi dā-
tiem, kas pār stāvēs tieši šos nova-
dus. Ļoti ceru, ka koalīcijā varēsim 
par šādām likuma izmaiņām vie-
noties. Lī  dzī gu priekšlikumu bija 
sagatavojusi opozīcija, bet Saei -
mas juridiskais birojs to atzina par 
juridiski nekorrektu, turklāt līdzās 
šai labajai idejai tas ietvēra arī citas 
izmaiņas, kas nav atbalstāmas. 

NA mācības, kas gūtas, strā-
dājot Covid-19 ēnā?

Šīs grūtības nozīmē ļoti smagu 
situāciju daudzām Latvijas ģime-
nēm, un īstenībā arī daudziem jo 
daudziem cilvēkiem visā pasaulē. 
Vienlaikus jāteic, ka latviešu tau -
ta pārdzīvojusi krietni vien sma-
gākus brīžus. Ticu, ka pārdzīvo-
sim arī šos. Šajos laikos cilvēkos 
vairāk izpaužas viss, kas viņu zem-
 apziņā mājo. Cilvēki, kas no  ska-
ņoti draudzīgi, kļūst vēl drau-
dzīgāki, vēl izpalīdzīgāki un tu -
vāki līdzcilvēkiem, neskatoties    
uz fizisko distanci. Un tiem, kam 
svarīgi ir iedzelt kādam un ie - 
riebt, arī šīs īpašības tagad iz -
paužas asi. Domāju, ka šis laiks 
ļauj bez maskām ieraudzīt cilvē-
kus mums apkārt.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

Raivis Dzintars: “Uzskatu, ka 
dia sporas vēlētā jiem jābūt ie   spē -
jām pašiem izvē lēties, par kuŗa 
apgabala kandi dātiem balsot. 
Nav pareizi, ka visas balsis no -
nāk tikai Rīgā. Ti cu, ka vairu-
mam ārpus Latvijas dzīvojošo 
latviešu sirds ir Latvijā. Un tā -
pat viņi ar sirdi ir savā dzim ta -
jā novadā vai novadā, ar ku ŗu 
saistījusies viņu dzīve vai viņu 
senču dzīve. Jābūt iespējai bal-
sot par kandidātiem, kas pār-
stāvēs tieši šos novadus. ” 
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres 
vieta, kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas 
ģimenes un dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. 
gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top 
kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 
500 tūkstošus. Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta 
namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22

Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33

Vairāk informācijas
 www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 8) atrisinājums

Līmeniski. 7. Ele ganta. 
8. Pastelis. 10. Se  vans. 11. 
Portu. 13. Lie sas. 14. 
Acot. 15. Spēt. 16. Stāsts. 
18. Imanta. 20. Ekers. 23. 
Asis. 25. Rati. 27. Diēta. 
28. Maliena. 29. Serso. 30. 
Ābels. 33. Lielupe. 34. 
Taurs. 36. Sils. 37. Sērs. 
38. Melis. 40. Bar kas. 43. 

Starts. 45. Apse. 47. Etna. 48. 
Modras. 49. Trupa. 50. Len tes.    
51. Samaksāt. 52. Sakultas.

Stateniski. 1. Pegazs. 2. Sausas. 
3. Karot. 4. Špats. 5. Stalti. 6. 
Alveja. 7. Esentuki. 9. Spartaks. 
11. Pote. 12. Upes. 17. Tisa. 19. 
Mats. 21. Kalvene. 22. Rietumi. 
23. Atols. 24. Smūls. 25. Rases. 
26. Ielas. 31. Balatons. 32. Sija. 
34. Trīt. 35. Rentgens. 38. Mest. 
39. Suta. 41. Kārums. 42. Sasuka. 
43. Saldus. 44. Asnate. 46. Erots. 
47. Eposs.

Līmeniski. 4. Pilsēta Jemenas 
dienvidrietumos. 5. Kaislīga jūs-
ma, pacilātība. 7. Japānas ķirsis. 
10. Veidot noteiktu nokrāsu.     
11. Garšviela. 12. Baltijas vācu 
vēsturnieks, publicists (1836-
1908). 13. Oficiāla satura vēs-
tules. 16. Nelaipna, asa. 19. Siļķ-
veidīgo kārtas zivs. 22. Zobu 
slimība. 23. Sniega blāķis, kas 
gāžas no kalniem ar postošu 
spē ku. 24. Jaukt. 25. Rauga mīk-
las cepumi. 26. Saistaudu vei-
dojumi. 28. Atsaites kuģa mastu 

nostiprināšanai. 30. Vilcienu 
pieturas vieta. 35. Elements daiļ-
slidošanā. 37. Valsts Armēnijas 
kalnienē (9. – 6. gs. p.m.ē.). 38. 
Teikt nepatiesību. 39. Kūras 
pieteka. 40. Krustziežu dzimtas 
eļļas un lopbarības augs.. 41. Pil-
sē ta Igaunijas ziemeļaustrumos. 

Stateniski. 1. Konditorejas iz -
strādājums. 2. Pilsēta Vācijas 
rietumos. 3. Aukstais ierocis. 5. 
Valsts galvaspilsēta Dienvidā -
zijā. 6. Pilsēta Igaunijas ziemeļos. 
8. Apdzīvota vieta Auces nova -

dā. 9. Ūdens gars Vēdu 
mīto loģijā. 14. Šāviņš ar 
apaļu ložu pildījumu. 15. 
Sporta spe ciālisti. 17. 
Divdīgļ lap ju klases koks. 
18. Lat  viešu fotomāksli-
nieks (1933). 20. Gaujas 
pieteka. 21. Izžūstošas 
upes Austrālijā. 27. Ap -
dzīvota vieta Tukuma no -
vadā. 29. Grāmatas no -
saukums. 31. Holandiešu 
jū  ras braucējs (1603-1659). 
32. Priecīgas, līksmas. 
33. Apdzīvota vieta 
Vents  pils novadā. 34. 
Vie nības vektors. 36. Ju -
pitera pavadonis.
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Lielajai mūzikas balvai 2020 
(LMB) katēgorijā “Par izcilu 
interpretāciju” ir nominēti  
pianists Georgijs Osokins par 
Friderika Šopēna Otrā klavieŗ-
koncerta interpretāciju kopā  
ar kameŗorķestri Kremerata 
Baltica; dziedātāja Aleksandra 
Antoņenko un pianista Reiņa 
Zariņa Richarda Štrausa un 
Richarda Vāgnera mūzikas iz -
pildījums “Jūrmalas festivālā” 
un vijolnieces Magdalēnas Ge -
kas un pianista Georga Kjur-
diana sniegums koncertā “Pē -
te ris Vasks ielūdz. Vasara. 
Mežotne” Mazajā Mežotnes 
pilī, kur tika atskaņota latviešu 
komponistu mūzika.

Gidona Krēmera vadībā Bal-
tijas valstu kamerorķestris Kre-
merata Baltica kļuvis par uzti-
camu sadarbības partneri gan 
pasaulslavenām personībām, gan 
mūsu jaunās paaudzes spilgtā-
kajiem talantiem, kāds nepār-
pro tami ir tā pirmais viessolists – 
pianists Georgijs Osokins. “Geor-
gija klavieŗspēles sākumsoļi 
sperti tēva profesora Sergeja 
Osokina vadībā, un to, ka šai 
saiknei neapšaubāmi ir milzīga 
loma, apliecina arī tie koncerti, 
kuŗos uz skatuves satiekas visi 
trīs Osokinu dinastijas pianisti. 
Taču katrai no šīm talanta un 
darbaspēju apveltītajām perso-
nībām ir savs ceļš, un Georgijam 
tas jo cieši saaudies ar leģendārā 
19. gadsimta poļu virtuoza 
Friderika Šopēna mantojumu,” 

Svarīga informācija mūzikas draugiem

saka LMB žūrijas lo  cekle, mū -
zikoloģe Maruta Ru  beze. “Starp-
tautiski panākumi jau bija gūti 
vairākos ar Šopēna mūziku 

saistītos konkursos, līdz 2015. 
gadā 19 gadu vecumā Georgijs 
Osokins kļuva par godpilnā, 
Varšavā reizi piecos gados 

notiekošā 17. Starptautis kā Šo -
pēna konkursa diplomandu. 
Taču Georgijs nenāk uz ska  tuves 
un pie klausītājiem ar šo, tik 
vērtīgo diplomu, bet gan ar savas 
personības īpatno, pārlie cinošo 
un saviļņojoši valdzino šo, ska -
ņās tulkoto starojumu, kas 
mums ļauj domāt, ka tas, kā Šo -
pēnu spēlē Georgijs, būtu šķi tis 
aizraujoši un interesanti arī 
pašam šīs mūzikas autoram.” 
Aiz vien pārliecinošāk un pār-
steidzošāk savas tenora balss 
brie  dumu un pasaules pieredzes 
bagāžu Aleksandrs Antoņenko 
savas 45. dzimšanas dienas gadā 
spējis paust izsmalcinātajā, kap-
rīzajā, bet arī niansēm tik ba -
gātajā vokālajā kameŗmūzikā, 
kuŗā satura pilnīgai atklāsmei 
līdzās nepieciešams toņveidē jū -
tīgs, savstarpējā saskarsmē sta-
bils un gudrs pianists – tāds, 
kāds ir Reinis Zariņš.  Aleksandra 
Antoņenko 2020. gada pro-
gram mu vidū kā augstākā vir-
sotne vērtējama tieši šī “Jūrmalas 
festivāla” noslēguma koncerta 
programma, ko baudījuši kop-
skaitā teju 32 tūkstoši klausī -  
tāju – gan klausītāju skaita iero-
bežotajā klātienē, gan citās plat-
formās. 

Ne Magdalēnai Gekai, turpi-
not studijas Parīzē, ne Georgam, 
kuŗš savu meistarību kaldinājis 
Vācijā – Diseldorfā un Minsterē, 
vēl nav trīsdesmit. Viņiem ne -
trūkst nedz jaunības azarta pil -
nu sadarbības partneru, nedz 
da    žā du mūzikālu kārdināju mu. 
9. au   gustā, kā jau tas ierasts, 
Mazajā Mežotnes pilī, Pēteŗa 
Vaska fonda rīkotajos vasaras 

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

koncertos, skanēja latviešu ka -
mer mūzika. Maruta Rubeze: 
“Kad rūpīgi un mērķtiecīgi iz -
pētīti jau esošie nošu raksti, no 
jauna iemirdzas Jāzepa Vītola un 
Jāņa Ķepīša miniatūrie meis tar-
stiķi, un pārsteidzoši dziļi un 
patiesi tiek izsāpēta Maijas Ein-
feldes Otrā vijoļsonāte. Bet tur-
pat līdzās – iespējams, vissarež-
ģītākais – kļūt par pirmajiem 
interpretiem mūzikai, kas šajā 
koncertā piedzīvo ugunskris tī-
bas; un tad – Magdalēna un 
Georgs kļūst par līdzradītājiem – 
gan Santas Bušs trauslajā Paula 
Cēlana dzejas iedvesmotajā jaun-
darbā “Es varu vēl redzēt tevi…”, 
gan Platona Buravicka dzelošajā 
“Darba instrumenta restaurā ci-
jā”. Un jāpiebilst, ka arī manā 
bagātajā klausītājas pieredzē nav 
daudz tādu koncertu kā šis, par 
kuŗa neatņemamu sastāvdaļu 
kļūst arī tā piesātinātā, koncen-
trētā uzmanība, ar kādu klausī-
tāji tver katru šo abu jauno mū -
ziķu vēstījuma mirkli.” 

Atgādinām, ka Lielās mūzi-
kas balvas 2020 pasniegšanas 
ceremonija notiks šā gada 13. 
martā. Tiešraidē to atspoguļos 
Latvijas Televīzijas 1. kanālī   
un Latvijas Radio 3 “Klasika” 
plkst. 21.05. pēc Latvijas laika. 
“Publikas simpātijas” balso-
jums portālā Delfi, kas sācies 
jau 19. februārī, noslēgsies 11. 
martā plkst. 23.59.  

Apkopoja  Ligita Kovtuna

Georgijs Osokins // Foto: Pauls Zvirbulis

Reinis Zariņš un Aleksandrs Antoņenko // Foto: Pauls Zvirbulis

Magdalēna Geka un Georgs Kjurdians // Foto: Aivars Liepiņš
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net

S P O R T S

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

+371 28390346

(Turpināts  20. lpp.)

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Latvijas delegāciju 
Tokijas un Pekinas 

OS vadīs Kārlis 
Lejnieks

Latvijas Olimpiskās komitejas 
(LOK) izpildkomiteja par Lat-
vijas olimpiskās komandas de -
legācijas vadītāju gan Tokijas, 
gan Pekinas Olimpiskajām spē -
lēm apstiprinājusi LOK ģenerāl-
sekretāru Kārli Lejnieku, portālu 
Jauns.lv informēja LOK.

Kārlis Lejnieks

Riks Kārlails un Kristaps 
Porziņģis // FOTO: Reuters/
ScanPix

Dāvis Bertāns // FOTO: AP/
Scanpix

XXXII vasaras olimpiskās 
spēles Tokijā  norisināsies no 
2021. gada 23. jūlija līdz 8. au -
gustam, bet XXIV ziemas olim-
piskās spēles Pekinā notiks no 
2022. gada 4. februāra līdz 20. 
februārim. Kā vēsta LOK, 24. 
februārī izpildkomitejas sēdē tika 
skatīts arī LOK Statūtu grozī-
jumu projekts, kas nosaka amat-
personu ievēlēšanu termiņus, kā 
arī piedāvā kārtību, kādā var tikt 
veikta izpildkomitejas locekļu 
darbība.

PČ Rīgā aicina 
pieteikties 

brīvprātīgos
Starptautiskā Hokeja federā-

cija (IIHF) pavēstīja par iespēju 
brīvprātīgajiem reģistrēties dar-
bam 2021. gada pasaules čem pio-
nātam Rīgā, lai iepazītu vērie-
nīgā turnīra norises citā rakursā.

Pasaules čempionāts ar 16 
valstsvienību dalību Rīgā notiks 
no 21. maija līdz 6. jūnijam. Kā 
ikvienā lielā sporta pasākumā 
daļu darbu uzņemas brīvprātīgie, 
iegūstot iespēju redzēt aizkulisēs 
notiekošo.

“Līdz pasaules čempionāta 
sākumam ir mazāk nekā 100 
dienu, tādēļ ar prieku informēju 
par brīvprātīgo programmas 
atklāšanu,” IIHF citēja čempio-
nāta rīcības komitejas vadītāju 
Edgaru Bunci. “Šāda mēroga 
pasākumi bez brīvprātīgajiem 
nav iespējami. Tā ir lieliska ie -
spēja gūt pieredzi notikuma 
epicentrā. Tikai ar brīvprātīgo 
dalību šis turnīrs var izdoties par 
visiem 100 procentiem.”

Kārlails par 
Porziņģa darbību 

un turpmāko 
Nacionālās basketbola asociā-

cijas (NBA) kluba Dalasas Ma -
vericks galvenais treneris Riks 
Kārlails komentējis baumas par 
iespējamo vēlmi aizmainīt Kris-
tapu Porziņģi uz citu komandu, 
kā arī sniedzis ieskatu, cik no -
pietna ir Latvijas basketbolista 
trauma.

Porziņģis divas spēles pēc 
kārtas izlaidis muguras prob-
lēmu dēļ. Mavericks galvenais 
treneris norāda, ka trauma nav 
ļoti nopietna. “Domāju, ka mu -
guras problēma nebūs ilglaicīga,” 
kluba mājaslapā citēts koman-
das galvenais treneris. Kārlails 
pieļauj, ka muguras trauma ir 
sekas tam, ka Porziņģis pirms 
sezonas nevarēja iziet pilnvērtīgu 
sagatavošanās ciklu. Latvijas bas -
ketbolistam rudenī veica ceļgala 
operāciju, taču jau janvārī viņš 
atgriezās laukumā. Ziemeļame-
rikas medijos parādījušās neo-
ficiālas ziņas, ka Mavericks iz -
vērtē iespējas Porziņģi aizmainīt 
uz citu komandu. Šādas baumas 
jau noliedzis Dalasas kluba 
īpašnieks Marks Kjūbans, un 
viņam pievienojas arī Kārlails. 
“Nav nekādu maiņas variantu 
Porziņģim. Nekas netiek izvēr-
tēts. Zinu, ka Marks jau to 
noliedza. Un arī es to noliedzu. 
Viņš ir Mavericks spēlētājs. Mēs 
domājam, ka viņš paliks šeit.”

***

Kristaps Porziņģis 28. feb -
ruārī atgriezās laukumā pēc 
trīs spēļu pārtraukuma un pa -
līdzēja Dalasas Mavericks ko -
man dai izcīnīt uzvaru Nacio nā-
lās basketbola asociācijas (NBA) 
rēgulārā čempionāta spēlē. Ma -
vericks izbraukumā ar rezultātu 
115:98 pārspēja Bruklinas Nets 
pārtraucot pretinieku astoņu 
uzvaru seriju. Porziņģis atgriezās 
laukumā pēc trīs spēļu pār trau-
kuma. Viņš iepriekš nespēlēja 
muguras problēmu dēļ. Kristaps 
laukumā pavadīja 25 minūtes un 
34 sekundes, guva 18 punktus 
(2p. 7/11, 3p. 0/2, soda metieni 
4/5). Viņa kontā arī četras at -
lēkušās bumbas, divas rezul tā-
tīvas piespēles, trīs bloķēti me -
tieni, viena pārtverta bumba, 
viena piezīme un divas kļūdas.

Bertānam 
rezultātīvs 
sniegums

Dāvis Bertāns palīdzēja Vašing-
tonas Wizards komandai izcīnīt 
uzvaru Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) rēgulārā čem-
pionāta spēlē.

Wizards savā laukumā ar re -
zultātu 128:112 pārspēja Mine-
sotas Timberwolves komandu, 
kas piedzīvoja septīto zaudējumu 
pēc kārtas. Bertāns laukumā 
pavadīja 20 minūtes un 26 se -
kundes, guva 19 punktus (2p. 
1/2, 3p. 5/11, soda metieni 2/2). 
Dāvja kontā arī četras atlēkušās 
bumbas un divas pārtvertas 
bumbas. Kamēr laukumā atra-
dās Bertāns, mājinieki guva par 
24 punktiem vairāk nekā preti-
nieki. Tas bija labākais +/- rā -
dītājs Wizards komandā.

Biatlons
Austrijā sācies junioru pa -

saules čempionāts ar 10 km un 
12,5 km individuālajām distan-
cēm dāmu un vīru konkurencē. 
Latvijas biatlonistiem rezultāti 
nebija iepriecinoši. Meitenēm 

10 km individuālajā distancē 
labākā no Latvijas bija Solvita 
Maļina, kas ar sešām kļūdām 
ieņēma 56. vietu. Vienu pozīciju 
zemāk ar septiņām kļūdām 
šaušanā ieņēma Līva Sahno. 
Divas citas latvietes 10 km dis-
tanci noslēdza tabulas lejasdaļā. 
Viktorija Spruģevica ar septi-
ņām kļūdām finišēja 82. vietā, 
kamēr Signei Miķelsonei pa  ga-
lam neizdevās šaušana – pie  ļau-
tas 11 kļūdas, kas gala rezultātā 
deva 91. vietu no 96 finišējušām 
sportistēm. Neveiksmīgas 12.5 
km individuālās sacensības arī 
puišiem. Labākais no latviešiem 
bija Reinis Volbergs, kurš ar 
četrām soda minūtēm sacensī-
bas noslēdza 57. vietā. Imants 
Maļina ar piecām kļūdām šau -
šanā finišēja 71. vietā, bet Alek-
sandrs Kuzņecovs šāva ļoti 
neveiksmīgi un ar 11 kļūdām 
ierindojās 91. vietā. Sacensībās 
piedalījās 112 biatlonisti, no ku -
ŗiem finišu sasniedza 111. Par 
čempionu kļuva krievs Deniss 
Irodovs, kurš apsteidza konku-
rentus no Francijas un Austrijas.

Latvijas basketbola 
neveiksmju cēloņi
Nākamajos Eiropas čempio-

nāta finālturnīros nespēlēs ne 

Latvijas sieviešu, nedz arī vīriešu 
izlase. Iepriekšējais čempionāts, 
kuŗā nepiedalījās kungi, bija 
1999. gadā, savukārt dāmām – 
2003. gadā. Šī būs pirmā reize 
atjaunotās Latvijas vēsturē, kad 
abi finālturnīri aizritēs bez 
Latvijas izlašu līdzdalības.

Speciālisti īsumā nākuši pie 
šādām atziņām:

Izlašu treneŗu mainīšanas liet-
derību jau kvalifikācijas cikla 
vidū apšauba; Vīriešu izlases 
treneŗa izvēle veikta ar vieglu 
roku šķietami vienkāršā uzde-
vuma dēļ; Plānoto mērķu un 
treneŗu kvalifikācijas nesaderība 
iezīmējusies jau pēc 2017. gada 
Eiropas čempionāta; Sieviešu 
izlasē situāciju sarežģīja iepriek-
šējā trenera Mārtiņa Zībarta ne -
saskaņas ar basketbolisti Aneti 
Šteinbergu; Problēmas sakni 
meklē jaunatnes basketbola tre -
neŗu pieticīgajā motivācijā zema 
atalgojuma dēļ; Klubu basket-
bolā rosina veidot vienu superk-
lubu vai atjaunot Baltijas turnīru.

Gluži vai sensacionāls ir vī -
riešu izlases fiasko, jo, lai tiktu uz 
čempionātu, atlika vien nepalikt 
pēdējā vietā apakšgrupā. Trauk-
smes zvani bija dzirdami jau pēc 
pirmajām divām spēlēm ar Bul-
gāriju un Bosniju, kad galotnēs 
tika izsēts ievērojams pārsvars. 
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

(Turpināts no 5. lpp.)

(Turpināts  19. lpp.)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre-
cīzējot, vai paredzētie sarī ko-
jumi notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los An -
geles, CA 90034). Mūsu draudze 
vēl nedrīkst rīkot dievkalpoju-
mus pagaidām turpināsim ar 
virtuāliem dievkalpojumiem.

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: 727-827-2338.

Uzmanību! Mainījusies bied-
rības Facebook lapa, lūdzam se -
kot mūsu jaunajai lapai “Lat-
viesu Biedriba St. Petersburg 
FL”. Sīkāku infomāciju par pa -
sākumiem var uzzināt Bied rības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

enu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 514-992-9700. www.terve-
te.org.

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 617-232-5994, 
e-pasts: bostonas-trim dasdrau-
dze@gmail.com, tālr: 617-232-
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
617-935-4917. E-pasts: igorssa-
fins@gmail.com.

Dievkalpojumi tiek elektro-
niski piesūtīti draudzes lo -
cekļiem. Tāpat Bībeles stundu 
pārrunas. Lūdzu sekot ikne-
dēļas draudzes ziņām.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
255043897965234. Dievk. No -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 
E-pasts: puidza@yahoo.com

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
630-595-0143 Māc. Ojārs Frei-
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš. 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds.

Čikāgas latv. baptistu dr: 
(820 Ontario St, Oak Park, IL 
60302). Māc. Oļģerts Cakars. 
Tālr.: 708-383-5285.

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake-
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
E-pasts: reglite@aol.com Dievk. 
notiek svētdienās 9:30. Pēc 
dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile 
Road, Farmington Hills, MI 48334). 
Dievk. notiek svētdienās 10:00. 
Seko sadraudzības stunda.

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

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievkalpojumi notiek plkst. 
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien 
nedrīkst rīkot dievkalpojumus. 
Turpinām izsludināt virtuālos 
dievkalpojumus.

Džamaikpleinas Trīsvie nī-
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian 
Congregational Parish of Norton 
(2 W Main St, Norton, MA 
02766). Svētdienās 11:00 Dievk. 
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr. 
Jānis Keggi, draudzes sekretāre 
Zigrida Kručkova, tālr.: 617-
323-0615.

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

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. 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.

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

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

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 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 
Indriksons, tālr.: 402-438-3036. 
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā 
10:00. Otrajā svētdienā dievk. 
angļu valodā. Pensionāru saiets 
katru otro ceturtdienu.

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

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 

414-258-8070. Māc. Janis Gin -
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

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

Mineapoles-St. Paulas latviešu 
evaņģēliski luteriskās draudzes 
video dievkalpojumi notiek 
katru nedēļu, tos var skatīties 
mndraudze.org.

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau -
dze.org vai www.tervete.org 
Dievk. vada dr. pr. Jānis Mateus 
un Vik. Zvirgzds. tālr.: 51448-
12530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumi 
draudzē šobrīd klātienē neno-
tiek. Ja vēlaties saņemt mājas 
svētbrīžu materiālus, lūdzu sazi-
nāties ar mācītāju. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko e-pasts: lat-
   vianlutheranchurch@gmail.com 
telefons: 908-638-1101. Drau-
dzes adrese: Latvian Lutheran 
Church, P.O. Box. 1008, Maple-
wood, NJ 07040. Svētbrīdis un 
draudzes pilnsapulce klātienē 
plānoti 11. aprīlī plkst. 11:00 
Priedainē.

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

Ln, Yonkers NY

Nākamā priekšsēde – Valda 
Grinberga turpināja un pa  pil-
dināja iesāktos mērķus, iesaistot 
jaunus dalībniekus, moderni-
zējot LF sazināšanās veidus. 
Valda aktīvi piedalījās latviešu 
jauniešu sarīkojumos, uzrunāja 
un atbalstīja Gaŗezera viduss-
kolu, Amerikas Latviešu jau-
natnes apvienību un Kanadas 
jauniešu grupu Šī Māksla ir 
Jauna). Ar padomes (Renātes 
Kenney) lielo darbu mājaslapa 
un datu baze tika uzlabotas. 
Projektu veicēji tika aicināti pa -
stāstīt par saviem projektiem un 
iesūtīt informāciju un bildes 
mājaslapai un Apkārtrakstam. 
Tika izgatavoti LF reklāmas ma -
teriāli (uzlīmējamie tetovējumi, 
austās aproces, mugursomas), 
kā arī skaistas piespraudītes, ar 
ko pateikties ziedotājiem. Elek-
troniskā ziedošana caur PayPal 
tika uzstādīta mājaslapā, un 
Fonds pievienojās sociālajiem 
medijiem Facebook, Instagram 
un Twitter.

Šodien latviskā kultūrtelpa ir 
plašāka nekā jebkad – tā ietveŗ 
trimdas sabiedrību, Latvijā dzī-
vo jošos un tos 373 tūkstošus 
tautiešu, diasporas latviešus, kas 
ir atstājuši dzimteni un mīt visās 
pasaules malās. Latviešu kopie-
nas ārzemēs pieaug, bet kopības 

ILZE PĒTERSONE

LATVIEŠU FONDAM ŠOGAD 51!
Pusgadsimts jaukā kompānijā

izjūta un saliedēšanās ir kom-
plicēta – trešajai trimdas paau-
dzei latviešu valodas spējas sāk 
“ļodzīties” (V. Bucēna lasītāja 
vēstule laikraksta Latvija Ame-
rikā 30. janvāŗa numurā!) un 
diasporas ģimenēm bieži vien-
maizes pelnīšana jāliek pirmajā 
vietā.  Facebook var pievienoties 
grupai Latvian Favourite Foods 

– tur latviešu izcelsmes individi 
apmainās ar vecmāmiņu debes-
mannas un skābeņu zupas re -
cep tēm, kā arī uzdod jautājumus 
par savu izcelsmi – lielākoties 
angļu valodā. Bet interese un lep-
 nums par latviskumu ir patiess.

Piecdesmit gadu gaŗumā Fonds 
ir mācījies sadzīvot ar pār mai-
ņām Latvijā un latviešu sabied-

rībā ārpus Latvijas. Ņemot vērā 
šīsdienas apstākļus, 2021. gadā 
LF eksperimentē (pateicoties 
priekšsēdei Renātei Kenney) ar 
unikāliem un interesantiem vei-
diem, kā iesaistīt dalībniekus – 
gan ”superletiņus”, kas meklē 
dzīvu latviešu kultūras vidi, gan 
jaunākas paaudzes, gan intere-
sentus bez valodas prasmēm.  
Minēju iepriekš mūsu virtuālo 
mākslas izstādi; septembrī Fonds 
Facebook vidē atzīmēja Latvijā 
svinētās Dzejas dienas ar trim-
das laika dzejas izlasi. Decembrī 
notika jaunizveidotā Austras 
stunda, ZOOM sarīkojums, kur 
iepazināmies ar LF atbalstītiem 
vai dalībnieku veiktiem projek-
tiem: Baņutas Rubesas, Kristas 
Svalbonas, un Lailas Milevskas 
radoši interpretētajiem bēgļu 
laiku pētījumiem; lekciju par 
Latvijas stratēģisko polītisko stā-
 vokli (Lukass Milevskis), un 
mūzikālu piedāvājumu no Lat-
vijas (Imanta Nīgale). Uzziniet 
vairāk par šo jauko notikumu, 
skatot www.latviesufonds.com! 
Kā redzat, Latviešu Fonds ne 
tikai pieņem latvisku projektu 
pieteikumus, bet pats aktīvi pie-
dalās latviskas vides veido šanā 
un uzturēšanā.  Augšminētie pa -
sākumi saglabā vēsturiskās lie-
cības par latviešu  kultūras bagā-
tību un veicina izglītošanos un 
pārdomas par mūsu kultūras 

mantojumu. Minēšu arī jaunāko 
LF pasākumu, kas uzrunā cil vē-
kus visā pasaulē, neatkarīgi no 
latviešu valodas prasmes vai lat -
viskās piederības. Proti, lai at  zī-
mētu Latviešu Fonda 50 darbības 
gadus, esam izveidojuši virtuālu 
555 km staigāšanas programu 
gar Baltijas jūrmalu. Walking 
and Running Along the Latvian 
Coast with Friends of the Latvian 
Foundation var atrast www.
m y v i r t u a l m i s s i o n . c o m . 
Staigātājus iepriecina interesanti 
pieturas punkti, ar bildēm un 
izskaidrojumiem. Akcija notiek 
līdz Jāņiem. Vai nav skaists veids, 
kā izvingroties un tai pašā laikā 
uzzināt vairāk par Latvijas dabu! 
Mums ir jau krietns pulks 
staigātāju no ASV un Kanadas, 
un arī latviešu skolas ir izrā-
dījušas interesi.

Kopsavilkumā atkal jāgriežas 
pie dibinātāja Voldemāra Gulēna 
vārdiem – Latviešu Fonda loma 
ir “iekustināt, atbalstīt un reālizēt 
sabiedrībai vēlamus projektus, 
kas paliek kā neaizstājama vēr-
tība dažāda attāluma nākotnēs.” 
Šajā jaunajā laikmetā Latviešu 
Fonds ar savām jaunajām ini ciā-
tīvām arī turpmāk mērķtiecīgi 
piedalīsies latvietības uzturē ša-
nā. Mēs aicinām – nāciet kopā ar 
Latviešu Fondu! Darba nepie-
trūks, un mēs esam jauka kom-
pānija!

Priekšsēde Kristīne Sīmane-Laimiņa iepazīstina Tiju Kārkli 
(pa kreisi) un Aiju Mazsīli ar Čikāgu 2014. gadā
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Mūžībā devies allaž dzīvespriecīgais un sirsnīgais draugs

VITAUTS HĀZNERS
Dzimis 1939. gada 8. martā,
miris 2021. gada 11. februārī

ALDA MARGA AVENS,
dzim. ANDERSONS

Dzimusi 1943. gada 6. decembrī Valkā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 8. februārī Morehead City, NC

VITAUTS HĀZNERS
Dzimis 1939. gada 8. martā Rīgā,

miris 2021. gada 11. februārī Rokvillē, ASV

Mūžībā aizgājusi k! Zinta filistre

Med. dent. AINA SKAUBĪTIS,
dzim. Ošs

Dzimusi 1923. gada 28. februārī Liepājā,
mirusi 2021. gada 21. februārī Acton, MA, ASV

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

(Turpināts no 18. lpp.)

Skumjās un draudzībā viņu piemin:
INĀRA UN JĀNIS APINIS, RASMA UN ULDIS KARIŅŠ,

MĀRA UN VALDIS KRŪMIŅŠ UN VIJA UDENĀNS

Viņu mīļā piemiņā paturēs:
PIEDERĪGIE ASV UN LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA

SĒRO VĪRS PĒTERIS, MEITAS ERIKA SENSNOVIS,
LARISA AVENS AR VĪRU CHRIS TAYLOR UN MAZDĒLI KAI UN LUKAS

MĀSA ANDA JUNGE AR DĒLU ANDREJU (SIEVA ELIZABETH, BĒRNI JAMESON 
UN AMĀLIJA) UN DĒLU ROBERTU

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, KANADĀ UN LATVIJĀ

Viņu mīļā piemiņā paturēs
PITSBURGAS UN APKĀRTNES LATVIEŠI

Sirsnībā piemin
DACE

Mūžībā aizgājis mūsu draugs

ARNOLDS KUDREŅICKIS
Dzimis 1922. gada 25. decembrī Latvijā,

miris 2021. gada 13. februārī Pitsburgā, PA

Mūžībā aisaukta mana mīļā

AINA SKAUBĪTE,
dzim. Ošs

Dzimusi 1923. gada 28. februārī Liepājā,
mirusi 2021.gada 21. februārī Acton, MA

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Lielais miers nu klusu, klusi
viņa sirdij pieskāries…

Kā zvaigznes zilā naktī krīt
Tā manas domas krīt.
Un mūžs mans, zvaigžņu mirdzējums
Starp vakaru un rīt.
Mūzika: Prof.Leonīda Slaucītāja veltījums.

Es esmu mājās…

Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 
NY

St. Andrew bazn. 335 Reynolds 
Ave, Parsippany NJ

Seafarers. 123 East 15th Street, 
New York, NY

Priedaine. 1017 State Rte 33, 
Freehold NJ 

Salas bazn. plkst.10.30dievk., 
māc. Saliņš.

Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 
Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: 
(128 N Elm Str, Saginava, MI 
48602)

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269)2675330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E pasts: 
dzirnis@chartermi.net

Dievkalpojumi vienreiz mē -
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko 
kafijas galds ar groziņiem.

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 
(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

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

Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd 
Ave. N.E. Seattle, WA 98125). 
Dievkalpojumi notiek 10:30.

Prāveste D. Cilne, tālr.: 206-
674-9600; e-pasts: cilnis@earth-
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Sazināties 
ar  Andri Ritumu  727-797-
1933. 

Sv. Pēterburgas Latviešu  ev. 
luterāņu Draudzes ziņas:

Sakarā ar vīrusu visi dievkal-
pojumi  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-
400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus.

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

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 301-251-4151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301-302-
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane.

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā – treš-
dienās plkst. 10:00 

un svētdienās plkst. 11:00.
Pieslēgšanās norādes ir atro-

damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Anete Lāce

Patricija Eiduka (priekšplānā)

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Lai arī kuluāros tobrīd sākās 
runas par Roberta Štelmachera 
atbrīvošanu, Latvijas Basketbola 
savienības (LBS) valdes līmenī 
šāds jautājums skatīts netika. 

Bijušais LBS valdes loceklis 
Guntis Šēnhofs atzina, ka par 
treneŗu kandidātūrām īpašas 
diskusijas neraisījās, jo uzde-
vums kvalifikācijā šķita itin 
vienkāršs. Vīriešu valstsvienībai 
nepalikšana grupā pēdējā vietā 
kvalifikācijas grupā būtu 
garantējusi dalību finālturnīrā.

Basketbola funkcionārs Mār-
tiņš Lauva uzskata, ka cēloņi 
situācijai vīriešu izlasē meklē-
jami senāk – uzreiz pēc 2017. 
gada Eiropas čempionāta, kad 
bijis jāizvēlas Ainara Bagatska 
pēctecis pie valstsvienības stū-
res. Lauva uzskata, ka treneŗa 
izvēles procesā galveno lomu 
spēlējuši bijušais LBS ģene rāl-
sekretārs Edgars Šneps un 
Guntis Šēnhofs. 

“Atgādināšu, ka šie basket-
bola cilvēki, kas zina šo drēbi, 
2017. gadā mūsu valstsvienībai, 
kuŗai bija plānots cīnīties pa -
saules čempionāta un Olim-
pisko spēļu medaļām – uz   -
svēršu šos mērķus – šie divi bas-
ketbola cilvēki par izlases gal-
veno treneri ielika Arni Vecva-
garu,” atgādināja Lauva. “Arnis 
Vecvagars nav slikts cilvēks, bet 
mēs visi zinām, ar ko viņš no -
darbojas pēdējos gados. Viņš 
trenē kaut ko Kazachstānā. 
Kaut ko! Tagad iedomājaties – 
mums ir mērķis cīnīties par 
olimpiskajām un pasaules čem-
pionāta medaļām, un mēs ie -
liekam par izlases galveno tre-
neri ”kaut ko no Kazachstānas”.”  

Savdabīga izvērtusies arī sie -
viešu izlases galvenā treneŗa 
Mārtiņa Gulbja apstiprināšana, 
kuŗam nebija pieredzes sieviešu 
basketbolā. Šēnhofs norādījis, 
ka spēcīgāks kandidāts būtu 
Mārtiņš Zībarts, taču, valdes 
ieskatā, svarīgāk bijis izlasei 
piesaistīt basketbolisti Aneti 
Šteinbergu, kuŗai ar treneri bija 
domstarpības.

 “Ja Zībarts būtu ticis galā ar 
savām attiecībām ar Šteinbergu, 
jo izlase bez Šteinbergas nebija 
iedomājama, tad nebūtu pa  cē-
lies jautājums par treneŗu maiņu,” 
situāciju sieviešu valstsvienības 
treneru meklējumos raksturoja 
Šēnhofs.

Jāatrod kandidāti 
basketbola treneŗu 

amatam
25. februārī notika Latvijas 

Basketbola savienības valdes 
ārkārtas sēde, kad bija sasaukta 
pēc Latvijas vīriešu izlases ne -
tikšanas uz Eiropas čem pionāta 
finālturnīru.

Kristaps Janičenoks, Kaspars 
Cipruss un Raimonds Vējonis 
LBS preses konferencē
// FOTO: LBS

Valde apņēmusies līdz aprīlim 
definēt kritiskās problēmas un 
sistemātiskus trūkumus Latvijas 
basketbolā, kā arī uzdeva LBS 
ģenerālsekretāram Kasparam Cip-
rusam sagatavot galvenā treneŗa 
amata kandidātu sarakstus gan 
vīriešu, gan sieviešu izlasēm. 
Valde apņēmusies līdz aprīlim 
definēt kritiskās problēmas un 
sistemātiskus trūkumus Latvijas 
basketbolā, kā arī uzdeva LBS 
ģenerālsekretāram Kasparam Cip-
 rusam sagatavot galvenā trenera 
amata kandidātu sarakstus gan 
vīriešu, gan sieviešu izlasēm.

“Valstsvienību neveiksmīgais 
starts pievērsis uzmanību sistē-
miskiem trūkumiem Latvijas 
basketbola saimniecībā. Tāpēc, 
iesaistot LBS patstāvīgās komi-
sijas un uzklausot biedru vie -
dokļus, valde līdz aprīlim definēs 
kritiskās problēmas un iezīmēs 
to risināšanas ceļus, pieņemot 
konkrētu rīcības plānu ar izmē-
rāmiem izpildes kritērijiem,” 
vēstīts LBS mājaslapā. Valde piln-
varoja LBS ģenerālsekretāru 
Kasparu Ciprusu, sadarbojoties 
ar basketbola speciālistiem, iz -
veidot sieviešu un vīriešu valsts-
vienības galvenā treneŗa amata 
pretendentu garo sarakstu, izvir-
zot tuvākos mērķus – kvali fi cē-
šanos 2023. gada Eiropas sie-
viešu čempionāta finālturnīram 
un 2023. gada Pasaules vīriešu 
kausa izcīņas finālturnīram. Ot -
rajā kārtā pretendentus izvērtēs 
LBS Treneŗu komisija un 
Nacionālo izlašu koordinātori, 
trešajā – LBS valde. LBS sola 
vīriešu izlases galveno treneri 
izraudzīties līdz maija beigām, 
bet sieviešu izlasei galvenais 
treneris būšot noskaidrots līdz 
jūnija beigām.

Laura Ikauniece: 
„Es Olim piadā  
būšu spēcīga...”

Latvijas labākā daudzcīņniece 
Laura Ikauniece sākusi reha bi-
litāciju pēc veiktās ceļgala ope-
rācijas un vingrina kāju, lai tā 
atgūtu visas kustību funkcijas 
pēc iespējas ātrāk.

Marta sākumā Polijas pilsētā 
Toruņā gaidāmajā Eiropas 
vieglatlētikas čempionātā telpās 
Latviju pārstāvēs 800 metru 
speciāliste Līga Velvere un Iļja 

Petrušenko, kuŗa kroņa discip-
līna ir 400 metru skrējiens.2019.
gada Latvijas labākās vieglatlētes 
Lauras Ikaunieces dalībnieku 
vidū nebūs, jo viņai šobrīd ir 
rehabillitācijas process pēc ceļ-
gala skrimšļa operācijas. “Tikko 
nokāpu no kruķiem,” saka spor-
tiste, kuŗa ar kruķiem bija spies-
ta pārvietoties pēdējās astoņas 
nedēļas. “Jāmācās staigāt no 
jauna. Šobrīd to daru ar fiziote-
rapeita plānu, stiprinot musku-
latūru.”

Šobrīd vēl pāragri spriest par 
operācijas, kuŗa tika veikta 
decembrī, rezultātiem. “Šāda 
rehabilitācija man ir pirmo reizi, 
un operācija bija sarežģīta. Cik 
ilgs laiks vajadzīgs rehabilitācijai, 
to šobrīd neviens nevar pateikt,” 
bilst Ikauniece, kuŗa speciālista 
programmu pilda ar domām par 
Olimpiskajām spēlēm Tokijā, 
kas ir sezonas galvenais mērķis. 
“Ceru, ka būs iespējams labi 
sagatavoties olimpiskajam star-
tam un būšu spēcīga.”

Daiļslidošana 
Nīderlandes pilsētā Hāgā no -

tika daiļslidošanas sacensības 
Challenge Cup 2021. Hāgas sie -
viešu sacensībās tika pieteiktas 
18 daiļslidotājas, tajā skaitā trīs-
kārtējā Latvijas junioru čem-
pione Anete Lāce.

Mūsu sportiste īsajā pro gram-
mā uzstājās gandrīz bez kļūdām, 
demostrēja skatāmu sniegumu 
un sakrāja 53.71, ieņemot 10. 
vietu.

Patrīcija Eiduka 
slēpošanā...

Oberstdorfā risinājās pasaules 
čempionātsslēpošanā. Latvijas 
vadošā distanču slēpotāja Patrī-
cija Eiduka spēcīgā konkurencē 
ieņēma 43. vietu sacensībās 
sprintā klasiskajā stilā. Uzvarēja  
zviedriete Junna Sundlinga un 
norvēģis Juhannes Klēbo. Kvali-
fikācijā Eiduka 1,2 km distancē 
finišēja pēc divām minūtēm un 
54,33 sekundē, uzvarētājai Ju -
hannai Hagstrēmai no Zviedrijas 
zaudējot 15,03 sekundes, kas 
deva 113,20 Starptautiskās Slē-
pošanas federācijas (FIS) punk-
tus. Eiduka apsteidza šī gada 

pasaules U-23 čempioni sprintā 
Līzu Lomani no Vācijas un sas-
niedza Latvijas otro labāko 
rezultātu pasaules čempionātos. 
Aizpērn brīvajā stilā Eiduka 
izcīnīja 36. vietu. Finālsacen sī-
bām kvalificējās 30 ātrākās 
sprinteres, no kurām Eiduka 
atpalika 3,98 sekundes.

Vēl no latvietēm kvalifikācijā 
Kitija Auziņa ieņēma 73. vietu 
(318,21 FIS punkts), Samanta 
Krampe bija 75. (336,36), bet Estere 
Volfa ierindojās 82. po  zi  cijā 
(444,29) 111 sportistu kon kurencē.

Vīriešiem 1,5 kilometros no 
Latvijas labāko rezultātu uzrādīja 
Raimo Vīgants, kuŗš distanci 
veica trīs minūtēs un 26,55 se -
kundēs, kvalifikācijas uzvarē tā-
jam Juhannesam Klēbo no Nor-
vēģijas zaudējot 26,47 se  kundes. 
Vīgants ieņēma 70. vietu un par 
savu sniegumu nopelnīja 176,39 
FIS punktus. Piecas pozicijas 
zemāk bija Indulis Bikše (190,05 
FIS p.), 83.vietu ieņēma Niks 
Saulītis (214,30), bet 101. bija 
Lauris Kaparkalējs (309,20). 
Startēja 157 slēpotāji.

...  un skiatlona 
disciplīnā

Patrīcija Eiduka Vācijā pa -
saules čempionātā skiatlonā 15 
kilometru distancē ierindojās 
38. vietā, par čempioni tika kro-
nēta norvēģiete Terēze Juhauga.

Uzvaru skiatlonā svinēja Ju -
hauga, kura 15 kilometrus no  slē-
poja 38 minūtēs un 35,5 se  kun-
dēs. Viņa par pusminūti apstei dza 
zviedrieti Frīdu Karl soni, bet 
bronzas medaļniece Eba Andeš-
sone no Zviedrijas līderei zau-
dēja 30,2 sekundes. Eiduka līde-
rei zaudēja piecas minūtes un 
18,7 sekundes, kas ļāva ieņemt 
38. vietu. Viņa iepriekš karjērā 
šajā disciplīnā vēl ne reizi nebija 
iekļuvusi la  bāko četrdesmit nie kā. 
Par savu sniegumu Eiduka no -
pelnīja 192,69 Starptautiskās Slē-
 pošanas federācijas (FIS) ranga 
punktus. Līdz šim vienīgo skiat-
lonu Eiduka bija aizvadījusi pērn 
Pasaules kausā turpat Oberst-
dorfā, kur 56 slēpotāju konku-
rencē ieņēma 44. vietu. 

Sieviešu konkurencē skiatlonā 
sportistes pirmos 7,5 kilometrus 
mēro klasiskajā stilā, bet otrus 
7,5 kilometrus – slidsolī. Šādi 
pati kārtība ir vīru 15+15 kilo-
metru sacensībās. Pēc pirma-
jiem 7,5 kilometriem klasiskajā 
stilā Eiduka ierindojās 38. 
pozicijā, no līderēm atpaliekot 
vairāk par divām minūtēm. Jau 
tobrīd vadošais trīsdesmitnieks 
bija 40 sekunžu attālumā. Viņa 
bija vienīgā Latvijas pārstāve 
dāmu konkurencē. Sacensībās 
kopumā piedalījās 59 slēpotājas.

Teniss
Latvijas tenisiste Anastasija 

Sevastova cieta neveiksmi Ade-
laidas WTA 500 turnīra ceturt-
daļfinālā. Sevastova trīs stundu 
spēlē ar rezultātu 4:6, 7:6 (10:8), 
5:7 zaudēja šveicietei Džilai Taih-
manai. Sevastova WTA rangā 
ieņem 56. vietu, bet Taihmana ir 
piecas pozicijas zemāk.

Latvijas sieviešu tenisa pirmā 
rakete Aļona Ostapenko saņē-
musi Kataras WTA 500 turnīra 
organizātoru īpašo ielūgumu un 
pirmajā kārtā tikās ar nīder-
landieti Kiki Bertensu. Osta-
penko savu pretinieci uzvarēja 
pārliecinoši 55 minūtēs – 6:0, 
6:2.

***
Latvijas jaunā tenisiste Sabīne 

Rutlauka uzvarēja Starptau tis-
kās Tenisa federācijas (ITF) Šar-
meššeihas W-15 vienspēļu tur-
nīrā, izcīnot savu pirmo titulu 
karjērā.

Rutlauka, kuŗa tikai šajā 
turnīrā nodrošināja debiju WTA 
rangā, finālspēlē ar rezultātu 6:7 
(4:7), 7:5, 7:5 pārspēja šveicieti 
Svenju Ohsneri (WTA 736.). 
Uzvara turnīrā Rutlaukai dos 
desmit WTA ranga punktus.

***

Sportisti rīko 
treniņu pie 

valdības mājas
27. februārī pie Ministru kabi-

neta (MK) ēkas Rīgas centrā uz 
atvērto treniņu sanāca apmēram 
simts pašmāju sportistu, lai, kā 
informē organizātori, aicinātu 
valdību uz dialogu un izstrādātu 
noteikumus, kuŗi ļautu spor-
tistiem pilnvērtīgāk trenēties 
Covid-19 laikā.

Atvērtais treniņš sākās ap 
pulksten 13. Tā dalībnieki, kuŗu 
bija ap simtu, kopā ar treniņu 
vadītājiem izvietojās pretī MK 
ēkas esošajā liepu alejā, kā arī 
blakus Rīgas Kristus Piedzim-
šanas katedrālei. Pārstāvētas bija 
dažādas sporta disciplīnas. Tre-
nē jās vērā ņemams skaits dažādu 
cīņas sporta klubu, un kopumā 
iesaistījās visdažādāko vecumu 
ļaudis.

Sabīne Rutlauka


