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Godina pulkvedi Oskaru Kalpaku
Aizsardzības ministrija ierosi
nājusi 2021. gadu dēvēt par Va
roņu gadu un aicina sabiedrību
meklēt varoņus gan starp saviem
līdzcilvēkiem, gan arī katram
pašam būt tādam. Visā Latvijā
godinās tos varoņus un pieminēs
tos vēsturiskos notikumus, patei
coties kuŗiem pastāv brīva Lat
vija. Šogad īpaši tiks godināta
Zemessardze tās 30. gadadienā.
Vietā, kur tagad izveidota
pulkveža O. Kalpaka piemiņas
vieta un mūzejs „Airītes”, 1919.
gada 6. martā Latvijas Neatka
rības kara laikā krita pulkvedis

O. Kalpaks, kapteinis Nikolajs
Grundmanis, virsleitnants Pēte
ris Krievs un leitnants Johans
Hanss Šrinders. Pēc mūzeja ēkas
atjaunošanas 2013. gada 6. martā
atklāja no jauna izveidoto eks
pozīciju, kuŗa atspoguļo pulk
veža O. Kalpaka personību un
viņa darbību Pirmā pasaules
kaŗa un Latvijas Atbrīvošanas
cīņu laikā.
Pulkveža O. Kalpaka piemiņas
pasākumos piedalījās aizsardzī
bas ministrs Artis Pabriks, Aiz
sardzības ministrijas parlamen
tārā sekretāre Baiba Bļodniece

un Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālleitnants
Leonīds Kalniņš.
“Latvijas vēsturē ir virkne no
tikumu, ar kuŗiem mēs lepojamies un par kuŗiem mūs cildina
arī starptautiskā sabiedrība. Tā
ir mūsu izcīnītā uzvara Neatka
rības kaŗā, pretošanās padomju
varai PSRS okupācijas laikā, ne
atkarības atgūšana stāvot bari
kādēs,” uzsveŗ aizsardzības mi
nistrs A. Pabriks. “Vienojošais
elements šajos notikumos un
stāstos ir tas, ka aiz visa tā stāv
vienkārši cilvēki – mūsu ikdie

nas varoņi, kuŗi ir spējuši uz
varēt, sasniegt un iedvesmot.
Tāds bija pulkvedis O. Kalpaks
pirms vairāk nekā 100 gadiem,
kuŗš ziedoja savu dzīvību domās
par brīvu un neatkarīgu Latviju,
un tādi ir arī mūsdienās. Varo
nībai nav nacionalitātes, etnis
kās, reliģiskās vai citas piede
rības. Varoņi ir mūsu līdzcilvēki,
kuŗi padara mūsu sabiedrību
labāku un valsti drošāku.”
Nacionālo bruņoto spēku ko
mandieris ģenerālleitnants L. Kal
niņš nolika ziedus pie pulkveža
O. Kalpaka pieminekļa Rīgā.
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Klausīsimies
Rothko in Jazz!
3.lpp.

Vai Facebook
kļūst par globālo
cenzoru?
10.lpp.

Par
pārspīlējumiem ar
polītkorrektumu
11. lpp.

Krājaizdevumu
sabiedrības Latvijā.
Vēsture un iespējas
Mākslinieces Vijas Dzintares veidotais piemiņas ansamblis Oskaram Kalpakam viņa dzimtajā vietā Ošupes pagasta "Liepsalās"
(veidots 1999. gadā). Oskara Kalpaka tēls (bronza un granīts), Akmens lapu kompozīcija pie dzimtas ozola (granīts)

Vašingtonā piemin diplomātu Anatolu Dinbergu
2021. gada gada 3. martā aprit
110 gadi kopš dzimis Latvijas
diplomāts, Latvijas sūtniecības
vadītājs Vašingtonā Anatols Din
bergs. Diplomāts apbedīts Rok
krīkas kapos Vašingtonā. Piemi
not A. Dinbergu viņa dzimšanas
dienā, Latvijas vēstnieks ASV
Māris Selga un latviešu sabied
rības pārstāvji nolika ziedus pie
Dinberga pieminekļa. M. Selga:
“Anatols Dinbergs bija izcils
diplomāts, valstsvīrs un Latvijas
patriots. Viņa sasniegumi un
izcilās darba spējas turpina iedvesmot Latvijas ārlietu dienestu
arī šodien.”
A. Dinbergs dzimis Rīgā, 1953.
gadā ieguvis doktora gradu polī
tikā Džordžtaunas universitātē
Vašingtonā par disertāciju “The
Incorporation of Latvia into the
Soviet Union in 1940–1941”.

12. lpp.

Numura
intervijā –
Dace Aperāne
13.lpp.

Mecenātisma
paraugstunda
Vītolu fondā
16. lpp.

Laika sports
17. un 20. lpp.
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Latvian newspaper

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

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

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

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

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
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Čikāgas Korporāciju kopa
Kalpaka piemiņas dievkalpojumā
Sekojot Covid-19 pandēmijas
noteikumiem, Čikāgas Korpo
rāciju kopa (Č!K!K!) kā citus
gadus piedalījās ar goda sardzi
Kalpaka piemiņas diev
kalpo
jumā Sv. Pēteŗa baznīcā Čikāgas
apkārtnē, 2021. gada 7. martā,
šogad gan mazākā pulkā. Diev
kalpojumu vadīja draudzes mā
cītājs Ojārs Freimanis. Č!K!K!
pastāv kopš 1950. gada un visus
šos gadus ir bijusi aktīva, rī
kojot dažādus sarīkojumus.
Č!K!K! ir piedalījusies ar goda
sardzi Kalpaka dievkalpojumā
katru gadu no apmēram 1955.
gada.
Kā ik gadus, visa dievkal
pojuma kolekte ar Č!K!K! pielikumu tiks ziedota Okupācijas
Pirmā rindā no kreisās: mācītājs O. Freimanis, Draudzes mūzejam Latvijā.
priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latav!, Draudzes priekšnieka vietJURIS MEISTERS, BEV!
niece Inese Stokes, Imeria, Kopas Seniors J. Meisters, Bev!.
Č!K!K! t/l seniors
Otrā rindā no kreisās: A. Sprūdžs, Sel!, kopas sekretārs N.
Zušēvics, Gers!

IESPĒJA PIETEIKTIES LĀZA STIPENDIJĀM 2021
Latviešu ārstu un zobārstu ap
vienība (LĀZA) arī 2021. gadā
sniegs savu atbalstu Latvijas
ārstiem un medicīnas studentiem.
Līdz 31. martam Latvijas
medicīnas augstskolu vecāko
kursu studenti var iesniegt pie
teikumu Profesora Ilmāra Lazov
ska Medicīnas fonda stipendijai.
Fonda mērķis ir atbalstīt me
dicīnas studentu centienus
apgūt ārsta arodu un vēlmi
strādāt savā profesijā Latvijā.
Stipendijas tiek piešķirta vecāko
(4.-6.) kursu studentiem, kam ir
ne tikai labas sekmes mācībās,
plašs interešu loks, bet kas arī
savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši
saistīt ar ārsta profesiju Latvijā
un kam ir līdzekļu trūkums mā
cībām. Skaidrs finansiālās situā
cijas pamatojums, kāpēc stipen
dija vajadzīga, ir tas, ko komisija
sagaida no pretendenta iesniegtā
pieteikuma. Informācija par
pieteikšanās kārtību www.lazariga.lv sadaļā Stipendijas. Pie
teikumu un nepieciešamos do
kumentus jāsūta laza@lazariga.lv,
tēmā norādot Profesora Ilmāra
Lazovska Medicīnas fonda stipendija. Otrā atlases kārta –
intervija notiks aprīļa otrajā
nedēļā. Pieteikumus izvērtēs un
lēmumu pieņem Profesora Ilmāra

Lazovska Medicīnas fonda stipendiju komisija. Stipendijas
apjoms no 400 līdz 1000 EUR.
Līdz 15. septembrim Lat
vijas jaunie ārsti un zobārsti var
pieteikties Ojāra Veides fonda
stipendijai.
Ojāra Veides Fonda mērķis ir
atbalstīt Latvijas ārstus, kas
strādā veselības aprūpes laukā
Latvijā, un kuŗiem ir izdevība un
vēlēšanās papildināt profesionā
lās zināšanas kādā mācību ie
stādē ārzemēs. Stipendija pare
dzēta ceļa naudas, dzīvesvietas,
maksas par mācībām, uztura
izdevumu segšanai. Pieteikumu
jāsūta laza@lazariga.lv, tēmā no
rādot Ojāra Veides fonda stipen
dija. Fonda valde pieteikumus
izskatīs trīs nedēļu laikā un
sniegs rakstisku atbildi katram
pretendentam. Par savu iegūto
pieredzi stipendiāti sniedz fi
nanšu atskaiti Fondam un rakstu
LĀZA Apkārtrakstam. Katru gadu
4-6 pretendentiem ir iespēja sa
ņemt stipendiju $1000 līdz
$2000 apmērā.
LĀZA mājaslapā sadaļā Sti
pendijas var uzzināt, kādi ir vaja
dzīgie dokumenti, lai pieteiktos
stipendijai. Pieteikumus vērtēs
fonda valde – tās priekšsēdis,
LĀZA valdes loceklis Kaspars

Tūters. LĀZA valdes loceklis Juris
Lazovskis (Kanada) un LĀZA
biedre Inese Flude (Kanada).
Aicinām atsaukties Prof.
Ilmāra Lazovska Medicīnas
fonda visu gadu stipendiātus!
2021. gada 19. novembrī prof.
Ilmāram Lazovskim atzīmēsim
90 gadu jubileju. Viņa piemiņai
veltītais fonds aicina atsaukties
visus, kas kopš fonda dibināšanas
ir saņēmuši prof. Ilmāra Lazov
ska Medicīnas fonda stipendiju.
Lūdzam līdz 1. maijam atsūtīt savu
kontaktinformāciju un aprakstu
par sevi (līdz 1000 zīmēm), kā arī
fotografiju uz laza@lazariga.lv
Ja vien to ļaus epidemioloģiskā
situācija pasaulē un Latvijā, tad
aicināsim visus uz kopēju tik
šanos jau klātienē, pieminot prof.
Ilmāru Lazovski un suminot
2020. un 2021. gada stipendiātus.
LĀZA rēgulāri vāc ziedojumus fonda sekmīgai darbībai, lai
atbalstītu Latvijas ārstu izglītības
iespējas. Ja jums ir iespēja, lū
dzam arī jūs sniegt savu finansiālo
atbalstu šim mērķim. Iespēja zie
dot ir LĀZA mājaslapā lazariga.lv.
Kamena Kaidaka,
LĀZA biroja vadītāja Latvijā
Tālr.: +371 29121922
www.lazariga.lv;
laza@lazariga.lv;

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

Nedēļas teikums

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

“Es uzskatu, ka vakcinētiem cilvēkiem nākotnē, kad vakcinācija būs brīvi pieejama,
vajadzētu būt priekšrocībām salīdzinājumā ar tiem, kuŗi izvēlas nevakcinēties.”

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

Kersti Kaljulaida, Igaunijas Valsts prezidente

Nedēļas gudrība
“Augstākas nav kā ticības cilvēkiem – varoņiem, kas spēj sevi ziedot priekš cilvēces. To
svētumu iededziet dziļi un klusi dvēselē, un, lai kur jūs ejat, ko darāt, kur stāvat, tas lai ir
jūsu klusā, neatņemamā, nezaudējamā, dārgā manta priekš visas dzīves un pār šo dzīvi
cilvēces nākotnē.”
Rainis
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TAIRA
ZOLDNERE,
speciāli Laikam
Sandija Baijota, Hjūstonas
pasaules notikumu padomes
(World Affairs Council of Greater
Houston) attīstības direktore,
tiešsaistes koncerta Rhotko in
Jazz idejas autore. Koncerta
programma tapusi sadarbībā ar
Rotko kapelu, Latvijas Goda
konsulātu Teksasas pavalstī un

Hjūstonas pasaules notikumu
padomi. (Vairāk rakstīts Laiks,
nr. ...)
Sandija, ko mēs varam gai
dīt koncertā Rhotko in Jazz?

3

Koncertprogrammai Rhotko in Jazz
ir jāskan Rotko kapelā!
11. martā 6.00 vakarā pēc
vietējā laika sāksim Māŗa
Briežkalna kvinteta (MBQ)
koncertu Rhotko in Jazz, kas
šoreiz gan notiks virtuālā vidē.
Koncerts veltīts Rotko kapelas
50 gadu jubilejai, un koncerta
ievadā pie mums viesosies arī
mākslinieka Marka Rotko dēls

arī to mēs varam lepoties.
Koncertā būs desmit latviešu
komponistu skaņdarbi, tapuši
tieši programmai Rhotko in
Jazz. Katrs no tiem atspoguļo
komponista sajūtas un iedvesmu, ko radījusi kāda Rotko
glezna. Gleznas tiks rādītas arī
koncerta laikā, lai skatītājiem

koncertprogramma jāatved uz
Hjūstonu, jo šeit ir Rotko kapela
un mākslinieks ir ļoti pazīstams.
Domāju, ka ir svarīgi, ka teksa
sieši uzzina, no kuŗienes Rotko
ir nācis, jo ļoti liela daļa nezina,
ka viņa dzimtā puse ir Latvijā
Daugavpilī. Ir nozīmīgi savie
not Rotko vārdu ar Latviju!

par godu, lai arī šoreiz to
iespējams rīkot tikai virtuālā
veidā.
Varētu domāt, ka, savienojot
Rotko gleznas ar mūziku, ra
dīsies skumja noskaņa, bet tas
tā nepavisam nav, jo Marka
Rotko gleznas ir ļoti dažādas,
no dažādiem dzīves periodiem,

Kristofers Rotko (Christopher
Rhotko). Koncerts ierakstīts
tieši šim notikumam Rīgā,
Latvijas radio 1. studijā, kas ir
vēsturiska radio studija, un ar

un klausītājiem ir iespēja tās
izbaudīt un padomāt par
emocijām un sajūtām, ko viņos
izsauc M. Rotko daiļrade.
Kā radās doma atvest šo
programmu uz Rotko kapelu
Hjūstonā?
Pirmo reizi dzirdēju Rhotko
in Jazz koncertā M. Barišņikova
mākslas centrā Ņujorkā 2018.
gadā. Jau tobrīd sapratu, ka

Kapelas ēkas architektūra
astoņstūra veidā tika veidota
saskaņā ar gleznotāja ieceri, un
tā nupat tika restaurēta. Kapelā
ir četrpadsmit lielas M. Rotko
gleznas, tik daudz mākslinieka
darbu vienuviet, tik koncentrēti,
rada neaizmirstamu iespaidu,
un ir arī milzīga vērtība. Kon
certs notiks 11.martā tieši ka
pelas atvēršanas 50. jubilejai

tajās ir arī daudz krāsu un
enerģijas.
Koncertu iespējams noklau
sīties, reģistrējoties Rotko ka
pelas mājaslapā vai arī vēlāk,
mājas lapas archīvā: http://
rothkochapel.org/experience/
events/event/rothko-in-jazz
Paldies, un uz tikšanos kon
certā Rhotko in Jazz!

Dimants

KAMENA
KAIDAKA
Laime ir vienkāršās lietās –
šie Jāņa Dimanta vārdi manī
atbalsojas vēl ilgi pēc mūsu
Zoom emocionālās sarunas
novembŗa sākumā, kad viegls
vējš trenkā pēdējās rudens
lapas. Bet acu priekšā viņa
sirmā galva, augšup un tālē
vērstais skatiens un roku plū
denās kustības, gluži kā diri
ģējot neredzamu orķestri, kad
Jānis stāsta par zēģelēšanu. Aiz
rautīgs, sirsnīgs un smaidīgs ir
ginekologs Jānis Dimants ju
niors – LĀZA valdes loceklis,
savulaik tās prezidents.
Jānis Jāzeps Dimants dzimis
1937. gada 27. janvārī Rīgā, bet
kopš 1951. gada dzīvo un
strādā ASV, tagad gan jau pen
sionējies. 2008. gadā par nopelniem un ilggadēju, aktīvu sa
biedrisko un kultūras darbību,
par nesavtīgo atbalstu Latvijas
ārstu izglītībai Amerikas lat
viešu sabiedriskais darbinieks,
medicīnas doktors Jānis Jāzeps
Dimants tiek iecelts par Atzi
nības krusta kavalieri, jau 2007.
gadā saņēmis Latvijas Repub
likas Ministru kabineta Atzi

nības rakstu, ir Latvijas Ārstu
biedrības goda biedrs, Latvijas
Brīvības fonda viens no dibi
nātājiem, 1949. gadā dibinātā
Andryva Jūrdža fonda vadītājs,
17 gadus bijis LĀZA valdes
priekšsēdis. Ziņu par Jāni Di
mantu ir daudz, daudz arī viņa
paša rakstu sabiedriskajos me
dijos gan par medicīnu, gan
polītiku, gan valodas jautāju
miem, tomēr šoreiz saruna par
dzīves ceļiem un krustceļiem,
kuŗos jāpieņem lēmumi, par
cilvēkiem, kas ir daļa no viņa
likteņa. „Padod tik man vaļu,
un es runāšu visu dienu” – tā
sākās mūsu saruna. Ar Jāni var
runāt visu dienu un divas
dienas, var runāt visu mūžu, un
vienmēr būs kas jauns, ko
dzirdēt, vienmēr kas gaišs un
uzmundrinošs.
”Pirmais lielais krustceļš
manā dzīvē bija 1944. gada va
saras beigas. Toreiz jau lēmumu
nepieņēmu es, bet gan tēvs, ka
jādodas prom no Latvijas.
Mans tēvs Jānis Dimants ir dzimis Līvānu pagastā, mamma
Anna – Līksnā. Ģimenē runā

jām latgaliski. Man prieks, ka
latgaliešu valoda atkal ir dzir
dama, ka to atzīst un novērtē.
Pats arī vēl varu runāt, tikai, ja

lauksaimniecību Latvijas Uni
ver
sitātē. Mamma bija pirmā
sieviete no Latgales, kas beidza
Lauksaimniecības fakultāti kā

stingrāka nekā tēvs. Viņai ne
patika gaŗas runas, viņa bija
darītāja. Tēvs gan augstskolu
nepabeidza, viņam vienmēr pa
tikusi polītiskā darbība. Viņš
iestājās studentu biedrībā Lat
gola un Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā. Tā nu studijām
pietrūka laika. Vēl būdams
puika pēc Pirmā pasaules kaŗa
tēvs zaudēja kreiso roku zem
elkoņa – puikas spēlējās ar
atrastajām granātām, un viena
no tām sprāga. Par manu tēvu
gan var teikt, ka viņš vairāk
padarīja ar vienu nekā cits ar
divām rokām. Cilvēks visu var
izdarīt, ja grib – to viņš pie
rādīja.
Atminos, ka izbraucām no
Latvijas tad, kad sāka aizmesties gurķi, man bija 7 gadi. No
savām mājām Maltā, māju
vārds bija Gušči, devāmies pa
Ar draugu un kollēgu Dr. Voldemāru Lejiņu Mineapolē jūgā uz Kurzemi. Līdzi bija arī
pirms daudziem gadiem. "Dr.V.Lejiņš nesen aizgāja Dieva lopi. Devāmies uz Liepāju un
mierā, tas bija personīgs zaudējums man un mums visiem... kāpām uz kuģa. Lopiņus un
Viņš ir atstājis lielu mantojumu medicīnā."
iedzīvi atstājām vietējiem saimniekiem.
valodu nelieto, tā ierūsē.
agronome. Viņa bija stingra,
Paps un mamma abi studēja gudra sieviete, bija pat daudz
(Turpināts 4. lpp.)
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KAMENA KAIDAKA
(Turpināts no 3. lpp.)
Tas bija 1944. gada vasaras
beigās. Ar kuģi devāmies līdz
Gdiņai un tad ar vilcienu uz
Berlīni, un tur bija pazemes vilcieni, ko atceros kā brīnumu.
Tālāk devāmies prom no Ber
līnes uz dienvidiem, uz Augs
burgu, tālāk no sarkanajiem, un
pēc dažām dienām Berlīni šaus
mīgi bumboja. Šis ir bijis tāds
lēmums, kas paglābis mūsu ģimeni.
Vācijas dienvidos apmetā
mies mazā ciematiņā kādā
dārzniecībā, kur tēvs bija dārz
nieks un māte strādāja par
piena pārraudzi. Tur arī sagai
dījām amerikāņu karaspēku.
Juku laiki, kad mainījās varas,
beidzās, un mēs pārcēlāmies uz
Haunštetenas DP nometni, kur
abiem vecākiem bija darbs, bet man
sākās jaukie skolas gadi. 1951.
gadā mēs beidzot tikām uz Ame
riku, jo tēva invaliditātes dēļ mūs
ilgi negribēja Amerika ņemt
pretī. Bijām laikam vieni no pē
dējiem, kas izbrauca no Vācijas.
1951. gada maija sākumā
braucām ar kuģi uz Ameriku,
bet vispirms piestājām Puerto
kabello (Puerto Cabello), Vene
cuēlā, jo bija jāizlaiž grupa
tautiešu tur. No turienes ceļš
veda uz Ņūorleānu, Luiziānas
pavalstī. Tur mūs visus piecus
iesēdināja vilcienā, tēvam ie
deva 45 dolārus, un mēs
braucām taisni uz Klarindu,
Aiovas pavalstī, kur mūsu
galvotājs, itāļu izcelsmes mācī
tājs Franks Marasko (Frank
Marasco), jau gaidīja. Labāku
cilvēku grūti pat iedomāt, viņš
mums palīdzēja arī atrast darbu
– es kļuvu par avīžpuiku.
Mamma jau Vācijā ņēma
man angļu valodas stundas, un
es, Amerikā iebraucis, tūlīt
varēju stāties 9. klasē. Mans
brālis ir divi gadi jaunāks par
mani, bet māsa 10 gadus
jaunāka. Bagāti mēs nebijām,
pat nesaprotu, kā tikām cauri.
Vecāki izskoloja mūs visus.
Silvija bija rentgenoloģe, bet
Andrejs – vispārējais ķirurgs.
Tagad abi jau aizsaules dārzos.
Vēlāk jau pārcēlāmies uz
Demoinu Aiovas pavalstī. Tēva
zināšanas agronomijā te node
rēja. Viņam uzticēja pārraudzīt
visas zemes ap Demoinas slim
nīcu. Mamma strādāja slimnīcā
par māsas palīdzi, bet mēs, puikas, palīdzējām – mazgājām
slimnīcā grīdas, pļāvām zāli,
stādījām tomātus hektāru lielā
zemes gabalā taisni pie slim
nīcas, ko tēvs iedomāja izveidot
par tomātu dārzu. Pa vasaru
bija svaigi tomāti slimnīcai.
Brīva laika jau nebija, sāku
strādāt slimnīcā – visus darbus.
Satikos ar ārstiem, tie man
jautāja – ko tad es gribu darīt?
Un viens no ginekologiem man
ļāva vairāk pietuvoties medi
cīnai. Es sapratu, ka tas ir tas,
ko man vajag. Tad jau mans
labvēlis ļāva piepalīdzēt pie
operācijām, beigās jau biju galvenais asistents, kaut vēl mā
cījos vidusskolā. Demoinā bija
liela latviešu kopiena, cits citu
labi zinājām, bija arī liela poļu
kopiena. Bet baznīca viena,
mācītājs – monsinjors Leons
Vārna. Mūsu ģimene bija katoļi.

Reiz izeju pēc dievkalpojuma
no baznīcas un redzu, ka tur
stāv meitene, ko nepazīstu –
zilā kostīmā ar sarkanu bub
ļičku galvā. Palūdzu paziņai, lai
iepazīstina. Un tā bija mana
Božena. Tad jau es biju pirmajā
kursā medicīnas skolā. Pa vasaru strādāju, bet šad tad jau mēs
satikāmies. Boženai tolaik jau
bija mašīna – tā nu mums tās
iespējas bija gana plašas, varē
jām divatā doties plašajā pa
saulē. 1958. gada rudenī es aizbraucu studēt medicīnu uz

mani sūta par ārstu uz Havaju
salām. Tā divus gadus bijām
Havaju salās, bet pirms tam ar
Boženu apprecējāmies. Es jau
biju pilntiesīgs ginekologs un
aprūpēju sievietes, kas bija kaŗa
bāzē Havaju salās.
Ar Boženu bijām drau
dzē
jušies septiņus gadus. Meitene
mani gaidīja, kamēr pabeidzu
mācību gaitas universitātē.
Katru gadu bija Asklēpija balle,
un uz to balli Božena atbrauca
ar vilcienu un es aizņēmos no
drauga mašīnu, lai viņu varētu

lijā. Man bijuši 35 gadi privāt
praksē, un tie ir mani labākie
gadi. Ejot pa pilsētu, daudzi
sveicina. Tā ir tāda patīkama
sajūta. Medicīna – tā ir vislie
lākā bauda – īpaši dzemdnie
cība. Tā jau ir tāda māksla – kā
jau radīšana.
Bet skumji, ka Latvijā dzim
stība ir tik zema. Dr. Voldemāru
Lejiņu deviņdesmitajos iedro
šināju uzsākt arī Latvijā māk
slīgo apaugļošanu. Vakar, 6. no
vembrī, izdzēru glāzi stiprāka
dzēriena sava labā drauga

Jānis Dimants kopā ar savām specialitātes kollēgām Vitu Začestu, Andru Leviti un Aldu Urtāni
LĀZA 70 gadu jubilejā LU aulā 2017. gada 20. septembrī

Tomātu raža paša dārzā
Aiovu (lowa City), kur dzīvoju
internātā un piestrādāju slim
nīcā. Stipendijas jau tādas nebija, ka varētu nestrādāt. 1962.
gadā pabeidzu medicīnas stu
dijas Aiovas pavalsts univer
sitātē un vienu gadu Detroitā
man bija stažēšanās. Taisni tajā
laikā sākās aktīva amerikāņu
armijas iesaiste Vjetnamas kaŗā.
Sapratu, ka mani iesauks, tāpēc
nospriedu labāk pats pieteikties
dienestā un saņēmu ziņu, ka

Uz zēģeļlaivas «JANINA» pa Misisipi upi vasarā
stacijā sagaidīt. Un vakarā gā
jām uz balli. Bija jauki! Mēs
esam kopā jau 57 gadus, esam
vecāki trim meitām. Anna un
Halīna piedzima Filadelfijā,
kur man no 1965. gada bija
rezidentūra ginekoloģijā, bet
Mineapolē – Janīna, kas nu jau
gan Dieva mierā. 1968. gadā
devāmies uz Minesotu, jo tur
bija darba iespējas un bija plaša
latviešu sabiedrība, es uzsāku
privātpraksi ginekoloģijā Frid

piemiņai. Viņš pie mums bija
pāris reižu, lai apbružātos un
apgūtu metodi, ko vēlāk pie
lietoja EGV klīnikas darbā. Bet
2019. gadā izkārtoju divu ne
dēļu praksi jaunajai ārstei no
Latvijas Kristīnei Zilgalvei.
Viesi jau mums ir bijuši visos
laikos. Es biju viens no tiem,
kas jau no pašiem sākumiem
uzņēma latviešu māksliniekus,
mani pat te uzskatīja par sarkano baronu. Bija Ģirts Jakov

ļevs, Imants Ziedonis, Georgs
un Anita Andrejevi, Nellija
Lietuviete ar ģimeni, arī Nora
Ikstena un vēl citi draugi no
Latvijas. Tie tādi skaisti brīži.
Sabiedriski aktīvs gan esmu
bijis vienmēr un visur. Man
patika teātris. Kad ierados
Mineapolē, te bija vairāk nekā
divi tūkstoši latviešu un trīs
teātŗi. Minesotas Latviešu ap
vienības jaunatnes teātrī bija
tāds režisors Edgars Šulcs –
būvinženieris pēc profesijas,
bet mācījies arī LU drāmatis
kajā studijā. Savācām jauniešu
grupu un uzvedām Raiņa
”Zelta zirgu”, Annas Brigaderes
„Maiju un Paiju”. Es divdesmit
gadus biju teātŗa administrā
tors, dažreiz arī aktieris, bet
visbiežāk gan biju tas tirāns,
kas visus dresēja, lai ir laba
latviešu valoda. Valodiņa gan
tagad tāda, ka nereti mulstu,
pat izrakstu tos brīnumvārdus:
definēts, kumulatīvais, skvērs,
jāstartē, blogere, pārprofilēt,
nonstopā, jāpārstrukturē un
kādi tik vēl ne. Valoda man ir
ļoti mīļa, bet tā jākopj, tā jālieto.
Valoda ir zelts. Katru rītu iz
skatu visus rakstus cauri, ko
atrodu datorā par Latviju. Prie
cājos, ka atdzīvojusies latga
liešu valoda. Jo vairāk dažādī
bas, jo skaistāk, kā pļavā – vai
tad tur tikai vienas puķes? Pats
zinu krievu, poļu, vācu, mazliet
mācījos slovēņu, tagad es turpinu mācīties itāļu valodu caur
Zoom – tā ir labākā stunda
nedēļā – smejamies un mācā
mies runāt vienlaikus. Galve
nais – jāmīca tā valoda kā māli.
Ne vienmēr gramatikai ir no
zīme, svarīgi, lai var saprasties.
“Vairāk par maizi un naudu
vajadzīgi draudzīgi vārdi,” teicis Jānis Sudrabkalns. Tas va
rētu attiekties uz savstar
pēju
sakaru uzturēšanu un veicinā
šanu, bet tam vajadzīga valoda.
Tagad ceru, ka pavasarī uz pusgadu varētu braukt uz Sicīliju,
lai varu riktīgi runāt, serenādi
nodziedāt. Picu pasūtināt jau
māku. Sicīlijā esmu kā Dieva
ausī – tur cita domāšana, cits
dzīves stils. Bet tagad – jāgaida,
ko nesīs pavasaris. Tagad tikai
– izvilkt, izvilkt. Visgrūtākais ir
gaidīšana – kā pie dzemdībām,
kad tēvi nervozē visvairāk, jo
neko nevar darīt.
Bet septiņdesmito gadu pir
majā pusē gan darīju daudz.
Tad bija ļoti aktīva nacionāl
patriotiskā kustība. Un tas bija
mana tēva ieteikums – izveidot
fondu. No Demoinas tautiešiem
savācām 5000 USD nacionāl
polītiskajai darbībai un aizve
dām tos līdzekļus uz ALA kongresu 1973. gadā. Tā sākās Lat
vijas Brīvības fonds. Fonda
nauda bija paredzēta arī tādiem
projektiem, kuŗus rosināja
Latvija. Daudz palīdzēja Uldis
Grava. Bija jau visādi aizspriedumi un pat šķēršļi, bet man
jau tas vienalga, lai runā, es tik
daru. Ir cilvēki pretimnākoši,
citi noraidoši, bet, jo vairāk
dara, vairāk arī padara. Daudz
mācījies es esmu no tēva, viņš
mani ir mudinājis rakstīt, tēvs
vienmēr mācēja pacelt balsi par
visu, kas viņu uztrauca.
(Turpināts 5.lpp.)
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KĀRLIS
STREIPS
1946. gada pirmos trīs mē
nešus Lielbritanijas valstsvīrs
Vinstons Čērčils pavadīja Ame
rikas Savienotajās Valstīs. Tā
nebija pirmā reize, kad viņš tur
bija ieradies, cita starpā tāpēc, ka
mamma viņam bija ameri
kā
niete. Minētajā gadījumā, nāka
majā gadā pēc Otrā pasaules
kaŗa beigām, 1945. gada vasarā
Lielbritanijā bija parlamenta vē
lēšanas, un daudziem novēro
tājiem par pārsteigumu lielā
kaŗa varoņa Čērčila vadītā Toriju
partija zaudēja Leiboristiem un
nonāca opozicijā. Šis notikums
bija tik pēkšņs, ka Potsdamas
konferencē, kur trīs lielās sa
biedrotās valstis – Amerika,
PSRS un Lielbritanija – sprieda
par to, ko iesākt ar Vāciju tagad,
kad tā bija sagrauta, sākumā
piedalījās Čērčils, bet beigās –
viņa pēctecis Klements Atlijs.
Arī amerikāņu delegācijā bija
pārmaiņas. Ja Teherānā un Jaltā
valsti pārstāvēja Franklins
Rūzvelts, tad Potsdamā bija viņa
pēctecis Harijs Trūmans, jo
Rūzvelts 1945. gada aprīlī aizgāja
Mūžībā.
Trīs mēneši Amerikā Vinsto
nam Čērčilam ļāva atpūsties.
Viņš devās peldēties okeānā,
tikās ar draugiem un paziņām.
Viņš gleznoja. Šogad marta sā
kumā aktrise Andželīna Džolija
vienu no Čērčila gleznām vai
rāksolīšanā pārdeva par 11,5 mil
joniem dolaru. Tas bija rekords.
Čērčils nebija tikai polītiķis.
Viņš arī bija autors, mākslinieks,
būtībā pasaules cilvēks šī vārda
klasiskajā izpratnē.
Bet šoreiz par uzrunu, ko sirmais valstsvīrs sniedza Vestmin
steras kolledžā Misūri štatā,
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Valstsvīrs, kuŗš saprata lietas būtību
ASV prezidenta Harija Trūmena
klātbūtnē. Trūmens pats bija no
Misūri, viņš bija mājās. Čērčila
galvenais mērķis bija pārliecināt
amerikāņus, ka būs vajadzīgas
ciešas saites starp viņiem un
britiem. Nupat bija dibināta
Apvienoto Nāciju organizācija.
Vai tad pasaules lietu tālāka
kārtošana nebūtu atstājama tās
rokās?
Nē, pārliecināts bija Čērčils:
“Savienotajām valstīm jau tagad
ir īpašas attiecības ar Kanadu un
ar republikām Dienvidamerikā.
Mums, britiem, ir divdesmit
gadu līgums par sadarbību un
abpusēju palīdzību ar padomju
Krieviju. Mūsu mērķis ir tikai
un vienīgi abpusēja palīdzība un
sadarbība. Britiem ir bijusi
alianse ar Portugali, kuŗa ir
pastāvējusi kopš 1384. gada, un
pēdējā kaŗa laikā tā nodrošināja
vērtīgus rezultātus. Nekas no tā
neapdraud globāla līguma vis
pārējās intereses vai arī globālas
organizācijas pastāvēšanu. Tieši
pretēji, tas tai palīdz, jo, kā
rakstīts Bībelē, mana tēva mājā
ir daudz mitekļu. Īpašas attie
cības starp ANO dalībvalstīm,
kuŗām nav agresīvu mērķu pret
citu valsti un kuŗas nedara neko,
kas nav atbilstošs Apvienoto
Nāciju organizācijas chartai, tas
nebūt nav kaitīgi. Tas ir pozitīvi
un, manuprāt, pavisam būtiski.”
Vinstonam Čērčilam arī bija
brīdinājums. Pirms Otrā pasau
les kaŗa sākuma Lielbritanija ar
Hitlera nacistiem bija centusies
sarunāties „pa labam”, un, lieki
teikt, tur nekas nesanāca. Tagad,
pēc kaŗa beigām, Lielbritanijai
un Amerikai būs jārēķinās ar
citu pretinieku:

“No Ščecinas pie Baltijas jūras
līdz pat Triestei pie Adrijas jūras
pāri visam Eiropas kontinentam
ir nolaidies dzelzs priekškars.
Aiz šīs līnijas ir visas seno
Viduseiropas un Austrumeiropas
valstu galvaspilsētas. Varšava,
Berlīne, Prāga, Vīne, Budapešta,
Belgrada, Bukareste un Sofija.
Visas šīs slavenās pilsētas un to
apkārtējie iedzīvotāji atrodas
vietā, kuŗu man jāsauc par pa
domju sfēru. Tās visas ir pa
kļautas tādai vai citai padomju
ietekmei, turklāt arī daudzos

cēja komentāru:
“Čērčila kungs tagad ir kaŗa
musinātājs, un Čērčila kungs te
nav viens pats. Viņam ir draugi
ne tikai Anglijā, bet arī Amerikas
Savienotajās Valstīs, un šajā ziņā
nevaru neatcerēties Hitleru un
viņa draugus. Hitlers sāka kaŗu
ar paziņojumu par rasu teoriju,
deklarējot, ka tikai tie, kuŗi prot
vācu valodu, pārstāv pilnībā
vērtīgu nāciju. Čērčila kungs
tagad cenšas uzsākt kaŗu, arī
dzan ar rasu teoriju, apgalvojot,
ka tikai nācijas, kuŗas prot angļu

gadījumos pieaugošai kontrolei
no Maskavas puses.”
Reakcija no PSRS bija pare
dzamā kārtā skarba. Pats Staļins
1946. gada 15. martā ironiski
nosauktajā laikrakstā Pravda
(ironiski tāpēc, ka vārds krievu
valodā nozīmē “patiesība,” un ja
nu reiz ir viens, kas neraksturoja
komūnisma citadeli, tad tā bija
patiesības stāstīšana) nopub
li

valodu, ir pilnībā vērtīgas nā
cijas, un to uzdevums ir lemt par
visas pasaules nākotni.”
Vinstona Čērčila uzrunu vēs
turnieki uzskata par pirmo šā
vienu tā dēvētajā Aukstajā kaŗā.
Kaŗš pa īstam kļuva nopietns
1949. gada augustā, kad PSRS
uzspridzināja pirmo kodolieroci
un tā apliecināja, ka amerikāņi
nebija vienīgie, kuŗi tādu iz

Dimants

KAMENA KAIDAKA
(Turpināts no 4. lpp.)
ALA valdē biju revīzijas ko
misijā, biju arī Andryva Jūrdža
fonda vadītājs. Tāpat daudzus
gadus biju Amerikas latviešu
katoļu apvienības valdes priekš
sēdis. Pēdējos gados esmu St.
Paulas latviešu katoļu draudzes
vadītājs. Bet 1980. gadā Mad
ridē, protestējot pret Baltijas
valstu okupāciju, notika polī
tiska demonstrācija, kuŗas laikā
mācītājs Māris Ķirsons tecināja
savas asinis uz sarkanā padomju
karoga. Šai akcijai viņu saga
tavojām mēs ar kollēgu Dr.
Lenardu Luksu no Kanadas, lai
tās asinis no vēnas tecētu. Skats
bija ļoti iespaidīgs, un tas pie
vērsa visas pasaules žurnālistu
uzmanību.
17 gadus biju LĀZA valdes
priekšsēdis. Šis bija liels pār
maiņu laiks Latvijā – tika sūtīti
un vesti medikamenti, instrumenti, literātūra, notika sav
starpēja ekspertīzes apmaiņa
un zināšanu papildināšana. Šinī
darbā sajutām lielu sabiedrības
un tautiešu atbalstu. Savā laikā
pat savācu naudu ultraskaņas
aparāta iegādei Aizkraukles
veselības centram. Un vēl – ar
Dr. Voldemāru Lejiņu dibinā

gudrojuši. Maskava īpaši nepie
minēja faktu, ka tas bija galve
nokārt tāpēc, ka tā bija nosūtījusi
spiegus uz Ameriku, un tāpēc
jau no pašiem pirmsākumiem
zināja, kas tika būvēts un galvenais – kā tas tika darīts. Taču
Čērčila kunga brīdinājums jau
trīsarpus gadus pirms tam bija
nozīmīgs, un tas ir maigi teikts.
Latvijai no tā nebija ne silts, ne
auksts. Dienā, kad Čērčils nāca
klajā ar savu uzrunu Amerikā,
laikrakstā Cīņa galvenais virs
raksts bija “Lopkopības produktu piegāde – neatliekams lauku
darbaļaužu uzdevums.” Blakus
tam uzmundrinājums: “Tūlīt
otrā dienā [Ventspils] ostas pel
došā celtņa cēlējs b. Zablovskis
sadarbībā ar kapteiņa vietnieku
b. Zīvertu un kurinātāju b. No
voļevu izpildīja darba normu
par 804%. Šis darba sniegums ir
lielākais, kādu jebkad kāds
Ventspils jūras ostas celtnis sa
sniedzis.” Mājiens bija skaidrs:
arī tu savā darbavietā vari censties sasniegt tādus pašus rādī
tājus. 1946. gadā bija pirmās
vēsmas par domu, ka zemniekiem nāksies savākties kol
lektīvās fermās jeb kolchozos.
Pusgadu pirms minētā kodol
ieroča uzspridzināšanas mūs
dienu Kazachstānā tie, kuŗi pā
rāk pretojās, tika deportēti uz
Sibiriju. Teju vai pusgadsimtu
mūsu tautai nācās smakt zem
okupācijas jūga.
Nezinu, ko Vinstons Čērčils
būtu teicis 1991. gada 21. au
gustā, kad Padomju Savienība
vienkārši sabruka. Bet gribu
ticēt, ka viņš būtu pamājis ar
galvu un teicis – jā, kaut kas tāds
tomēr bija paredzams!

jām Latvijas dzimstības veici
nāšanas fondu. Visi šie pasā
kumi gāja roku rokā.
Esmu daudz runājis un rak
stījis presē par mūsu zemo
dzimstību, par zemajām algām
ārstiem un medmāsām – ieteicu
un mudināju valdību un
Saeimu tās pacelt profesionālā
līmenī – vismaz 2-3 reizes, ja
vēlamies redzēt kādu efektu.
Tas strauji mazinātu jauno
ārstu un speciālistu aizplū
dumu no Latvijas. Tas pats arī
attiecās uz medicīnas māsām.
Gribēju mainīt pasauli – vienu
reizi pat kandidēju uz Latvijas
Saeimu (12.) un vienu reizi uz
Eiropas Parlamentu. Bet tā
polītika ir tāda velna dzīšana.
Nav ko sūdzēties, jāpriecājas
par dzīvi, un tā mēs darām.
Mans galds nokrāmēts un aiz
krāmēts, vajadzētu sašķirot, bet
kaut kas atkal iztraucē un paliek tās daudzās papīru kaudzes,
tomēr tajās visa mana dzīve,
manas domas.
Tagad kas man ir svarīgi –
atbalstīt diasporas presi un
īpaši laikrakstu Laiks. Manu
prāt iespiestais vārds ir ļoti
svarīgs. Tas paliek, to var pa
ņemt un sajust. Katru dienu
man iznāk ar roku uzrakstīt

divas trīs vēstules draugiem. Es
tās, kas uzrakstītas ar datoru,
neskaitu par vēstulēm. Un vēl
– katru dienu izlasu vienu
Guntara Rača dzejoli – domu

graudu. Tas iedvesmai. Bet
visvairāk mani iedvesmo mana
Božena – mums vienmēr ir, ko
darīt, abi esam vienlīdz traki –
patīk kustēties, mierā nesēžam.

Božena vēl strādā savā tējas
veikaliņā, bet tagad ar slotu un
vēju dzenā lapas pa dārzu. Viņa
ir vēl trakāka par mani, bet tas
trakums cilvēkam vajadzīgs.
Šosezon 30 reizes izzēģelēju
pa Misisipi, tas ir ļoti labi vienai
sezonai. Mana sirdslieta zēģe
lēšana aizsākās Havaju salās.
Toreiz tur bija arī kādi 20 lat
vieši, arī Dr. Elmārs Bitte, vi
ņam bija maza zēģeļlaiviņa (26
pēdas), un es saslimu ar zēģe
lēšanu. Nekāda medicīna nav
vajadzīga, ja zēģelē. Tā ir pa
visam cita pasaule. Visskaistā
kais, kas ir – mazs vējiņš, zila
debess, zēģeļlaiva, nekāda trok
šņa, rokā baltā vīna glāze,
neparko nav jādomā, tikai ne
liela šalkoņa apkārt, kas rodas,
viļņiem atsitoties pret laivas
malām. Tas ir tas, kas dzīvi
padara priecīgu, bet saturīgu to
dara bērni. Par visu, kas manā
dzīvē bijis un ir, esmu pateicīgs
Dievam un vecākiem.
Publikācija tapusi
sadarbībā ar LĀZA
LĀZA Apkārtrakstu pa pastu
saņem visi LĀZA biedri un
atbalstītāji. Apkārtrakstu par
ziedojumu var iegādāties arī
Dimants un Božena "il cielo" priekšā – vasaras mājiņā turpat citi interesenti. Lūdzu, rakstiet
dārzā
laza@lazariga.lv
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V E C M Ā M I Ņ , PA L A S Ī S I M L AT V I S K I !

Rūķu pasaules ceļojums

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr.9)
“Zeme pieder cilvēkiem, dzīv
niekiem, putniem, kokiem, stā
diem. Ūdens pieder vienīgi
man,” viņa lielās. “Te citam teik
šanas nekādas!”
“Bet kā ar zivīm?” iedrošinājās
jautāt Varis. Vardei vaicājums
nepatīk.
“Ak, ko tās dziļūdeņu pel
dētājas,” viņa nicīgi novēršas.
“Mēmas un ne sevišķi attīstītas.
Dzīvo naidā, viena otru ēd nost...
Vai kaut kur dzirdēts, ka varde
ēstu vardi? Mums pavisam cita
kultūra...”
Zuzanna runājot aizmirst
stūri, un plosts strauji sasviežas
sānis, tā ka viss sašķobās un
nokrašķ.
“Vai, nu ir beigas,” izbīlī
iekurkstas varde Zuzanna un ar
galvu pa priekšu lec ūdenī.
Rūķiem neatliek laika vārdu
bilst. Spēcīgiem vēzieniem viņa
aizpeld, ceļotājus un plostu at
stādama straumes varā.
Plosts sviežas sānis, riņķo
straumē, brakšķ un krakšķ. Rūķi
noprot, ka labi nebūs.
“Sagatavoties peldēšanai!” ie
kliedzas Māris un tanī pašā
mirklī jau pats ir ūdenī. Plosts
izput gabalu gabalos, un rūķi
peld uz krastmalas pusi, tā ka
viņu smailās cepures vien var
saredzēt virs ūdens un daļu no
sejām.
Protams, viņi būtu malā tikuši,
jo prata peldēt itin labi. Bet tas
prasītu lielākas pūles un labu
laiku, jo upe ir strauja un straume tos rauj lejup. Par laimi, kā
tas dažkārt dzīvē gadās, negaidot
ierodas palīgs.
Māris dūšīgi spārdās kājām un
rokām, lai ātrāk tiktu malā, kad
kāds to sagrābj aiz apkakles.
Nezināmais palīgs rūķi izvelk
malā vienā mirklī, tad steidzas
palīgā pārējiem, kuri arī pāris
minūtēs ir glābti.
“Paldies, Ūdra tēv, par pa
lī
dzību!” atguvies pateicas Māris,
bet negaidītais palīgs tik noskurina kuplās ūsas.
“Man tas nieks,” viņš saka.
“Biju noskatījies, ka labu galu
neņemsiet uz vardes vadītā plosta.
Vispār man jāsaka – vardēm
daudz prāta nav! Vieglprātība
paļauties uz tādiem radīju
miem!”
Ūdrs noskatās rūķos, kailo
galvu grozīdams un ūsas kus
tinādams, tā ka Daris, Varis un
Māris nokar galvas. Prātīga viņu
rīcība nebija vis. Bet ko var darīt?
Labs, kas labi beidzies!
“Kur varam atrast nakts
mā
jas?” nomierinājies ūdram ie
prasās Varis.
“Te ir daudz apdzīvotu vietu.
Varētu dot jums pajumti zvej
nieku ciemā, bet, kā jau zināt,
esam nabadzīgi un nevaram
uzņemt, kā pienākas. Te tuvumā
dzīvo zirgi, lapsas, seski un aitas.
Viņi visi ir pārtikuši, laipni. Tikai
no lapsām uzmanieties, viltīga
tauta, uz visādiem trikiem un
niķiem. Zirgi ir bagātākie, bet
dažkārt palepni. Aitas – labsir

dīgas, bet arī ne sevišķi saprātīgas
un ļoti bailīgas. Seski – ko par
tiem runāt! Viņu ciemā laikam
nav kārtībā kanalizācija – kāju
nevar spert iekšā, jātur deguns
ciet... Bet nu man jāiet, radinieks
bebrs ceļ tiltu pāri upei, tā
drusku vairāk uz lejas pusi, rīt
jābūt gatavam.” Ūdens noplun
kšķ, un ūdrs pazūd straumē.
Rūķi pabrīnās vien, cik veikli
vecīgais ūdrs prot peldēt.
Vitauts Ļūdēns

KAD
GRĀMATU
LASU
Kad par rūķīšiem lasu,
kad par rūķīšiem lasu,
tad visa pasaule
ir rūķīšu pasaule.
Kad par milžiem lasu,
kad par milžīem lasu,
tad visa pasaule
ir milžu pasaule.
Kad par za;kiem lasu,
kad par zaķiem lasu,
tad visa pasaule
ir zaķu pasaule.
Kad grāmatu lasu,
kad grāmatu lasu,
tad tik daudz pasauļu
pieder man.
Tā kā drēbes nu visiem trim
izžuvušas un saule dodas rietā,
rūķi sāk soļot, lai laikus varētu
atrast naktsmājas.
“Vispirms pamēģināsim pie
zirgiem,” domā Daris. “Vai gan
bagātam būt ir kāds kauns? Lai
viņi ir bagāti, ja tikai tos nav
nomākusi lepnība!”
Saule jau skar debess pamali,
kad rūķi ierauga dižceļa malā
vairākas lielas ēkas. Viņi apstājas
pie ceļrāža, uz kura uzkrāsots
stalts, melns zirgs lepni paceltu
galvu. Zem tā redzams uzraksts
“Rumaki” un drusciņ zemāk –
“Nepiederošiem ieeja aizliegta!”.
Rūķi uzmanīgi pēta ceļrādi.
“Ko nu?” jautā Varis. “Ieeja
aizliegta, būs jāsoļo tālāk. Vakars
klāt, un kājas nogurušas...”
Nopūties viņš atsēžas grāv
malā. Māris ar Dari nav tik
mazdūšīgi.
“Kas zina, vai aizrādījums maz
domāts kārtīgiem un godīgiem
ceļiniekiem kā mums,” spriež
Māris.
“Pa lielceļiem staigā arī visādi
slaisti.”
“Iesim tik tālāk, līdz vārtiem,
vai nu prom dzīs? Zirgiem slava

ir laba,” nolemj Māris, un viņi
atkal sāk soļot, drīz vien nonākot
līdz augstiem, grezniem vārtiem.
Virs vārtiem atkal redz melnā
zirga attēlu un drusciņ augstāk
– zelta krāsā nokrāsotu karaļ
kroņa attēlu.
“Vai kādu meklējat?”
Rūķi satrūkstas, jo nav gaidī
juši, ka kāds tos uzrunās. Blakus
vārtiem stāv mazs, mazs zir
dziņš, brūnu spalvu un baltu
zīmīti pierē. “Mans vārds ir Vis
valdis, esmu ponijs,” saka zir
dziņš. “Kalpoju zirgiem par
vārtu sargu. Katrs te vis iekšā
netiek, zināt! Te – smalka vieta
un dižciltīgi iemītnieki. Dažiem
senči nākuši no Arābijas, tā
stāsta. Te ir slaveni sportisti,
uzvarētāji daudzās skriešanas
sacensībās. Tāpēc zirgi vēlas tikties tikai ar labāku publiku, ne
parastiem ceļa gājējiem...”
Daris paskatās Visvaldī. “Kā ar
rūķiem?”
Visvaldis nosmīn un paver
vārtus.
“Rūķi visur ir gaidīti viesi,”
viņš pieklājīgi saka, paiet sānis,
lai palaistu iekšā Dari, Vari un
Māri. Pēc tam viņš pieklājīgi
paklanās, noliecot brūnkrēpaino
galvu gandrīz līdz zemei.
“Man tas gods, rūķu kungi,
man tas gods!”
Rumaki ir varenjauka sādža.
Ēkas lielas, labi uzkoptas un
tīras. Pa taisnajām, patīkamajām
ielām staigā zirgu kungi un
dāmas, spožu spalvu un lentām,
iepītām krēpēs. Te viss kārtīgs,
visur valda rosība. Pāris parasti
brūni zirgi, ne tik labi uzkopušies,
staigā šurpu un turpu, lai uzkoptu, kas vēl būtu nekārtībā,
acīmredzot tādi kā sētnieki.
“Aiz manis, lūdzu,” kā atvai
nodamies aicina ponijs Visval
dis. “Mēģināšu izgādāt, lai viņa
godība karalis Rumaks Piecpad
smitais jūs pieņem...”
Viņš graciozi un izveicīgi pie
tipina staltai celtnei, pa durvju
spraugu kaut ko pačukst sargam
iekšpusē.
“Mazliet jāuzgaida,” kā atvainodamies rūķiem saka ponijs.
“Paši saprotat, tas – karalis. Paš
laik galms sēdē, laimīgs gadī
jums. Citādi jums karalisko
augstību neredzēt kā savas
ausis...”
Nočīkstas durvis, un brūns
kumeļš gludu, spožu spalvu aicina rūķus ieiet. Ponijam Visval
dim jāpaliek ārpusē.
Braši un stalti pilī iesoļo trīs
rūķi. Viņu acīm atveras lielisks
skats. Milzīgās telpas vienā galā
uz paaugstinājuma novietojusies
Rumaku ciema valdīšana. Labajā
pusē visi zirgi melni, kreisajā –
sarkanbrūni, bet pašā vidū uz
speciāla dēļu paaugstinājuma,
apklāts ar sarkanu samtu, stāv
milzīgs, balts ērzelis – karalis
Rumaks Piecpadsmitais.
“Priecājos redzēt, mīļie rūķi,”
viņš ierunājas nopietnā, patī
kamā balsī.
“Kurp iedami?”
“Pasauli skatīties,” līdz zemei
paklanījies, paskaidro Varis.

“Daris tepat blakus ir laimīgais
uzvarētājs Podniekkalna sporta
svētku sacensībās...”
“Dzirdēju,” piebilst karalis.
“Interesants gadījums, ļoti neparasts...”
“Tā kā iegūto goldalgu gri
bējām lietderīgi izmantot, uz
sākām pasaules ceļojumu.”
“Protams, ceļot katram ieteicams,” piekrīt karalis. “Pasauli
skatīt vēl nevienam nav bijis par
ļaunu. Arī mans galms plāno
apceļot kaimiņu ciemus pie
pirmās izdevības. Protams, tikai
mums draudzīgos – kā govis,
aitas, stirnas, suņus un kaķus.
Ielūgušas ir arī cūkas, bet, vai
varam atļauties viesoties Vep
rainē, vēl jānoskaidro. Jāšaubās,
vai cūkas varēs atrast piemērotu
apmešanās vietu man un galmam...”
Karaļa Rumaka nāsis noraus
tās netīksmē.
“Jā, jā,” saprotoši pamāja ar
galvu Māris. “Tīrība viņām nav
stiprā puse.”
“Mums te kaimiņos dzīvo
seski. Tā dzīvnieki nekas, pie
klājīgi, grezni ģērbušies, vienos
kažokos un apmetņos. Viņi ir
tīrīgi, bet viņiem piemājo tik
nelaba smarža, ka dzīvnieki no
tiem bēg pa gabalu. Seski ir
gudri un šo ieroci dažkārt iz
manto ienaidnieku padzīšanai...”
Karalis apklust, jo pie durvīm
izcēlusies kņada.
“Aitu sūtnis Ragainis, jūsu
augstība,” pieteic durvju sargs.
“Laid iekšā...!”

“Pēc padoma, augstība.” “Runā!”
Auns pamīņājas mirkli, pa
skatās zirgu barā ap valdnieku.
“Runā droši, mums nodevēju
nav,” skubina karalis.
“Kā zināt, augstība, mūsu
ciems visu laiku dzīvoja mierā
un saticībā. Bet nu gadījies, ka
vairs nevaram saprasties...”
“Kas par vainu?”
“Kādu vakaru pie mums ie
radās sūtnis no viņpusupes
valsts...” “Kas tas tāds bija?”
“Vilks Pekainis no Vilkaines.
Teicās tāpat atnācis apraudzīt
labus kaimiņus. Vilkaine esot
viens no skaistākiem ciemiem
viņā upes pusē. Viss moderni
izbūvēts un izdaiļots. Arī sadzīve
viņiem esot draudzīga ar visiem
dzīvniekiem. Tītari, lūk, esot
uzticējuši savu ciemu vilku pār
valdīšanā un paši aizvākušies uz
siltajām zemēm. Varen laba esot
satikšana ar cūkām. Bet, lai šo
skaisto dzīvi nekas no ārpuses
neizjauktu, visiem dzīvniekiem
esot jāslēdz savienība. Pagaidām
savienībā aicinātas vistas, cūkas
un aitas. Vēlāk varēšot pieņemt
klāt citus dzīvniekus. Tā kā vis
tām, cūkām un aitām labklājība
gan esot liela, bet ar karošanas
spējām tās neizce
ļo
ties, vilki
izdomājuši plānu, kā vislabāk
savus draugus aizsargāt.”
“Interesanti,” saka karalis Ru
maks, un pārējie zirgi piekrītoši
pamāj galvām. “Ļoti interesanti.
Turpini vien tālāk.”
“Vilki grib, lai pie mums kā
sargus un draugus novietotu

Karola Dāle

PAVASARA LIETUS
Jau pirmais pavasara lietus
Līst siltām straumēm, plūst un palo,
Tas raisa pumpurus un dzietus.
Jau pirmais pavasara lietus
Sārtblāvā miglā ietin rietus,
Man šķietas, rītausma tur alo...
Spožs pirmais pavasara lietus
Līst siltām straumēm, plūst un palo.
Lēnu un biklu soli pa durvīm
ienāk varens auns, lieliem, liektiem ragiem un biezu, baltu
kažoku mugurā. Aitas lepojas ar
kažokiem un nenovelk tos pat
karstajās vasaras dienās, kas tām
sagādā neērtības un ciešanas, bet
vai tad viņas vienīgās pasaulē,
kas skaistuma dēļ gatavas ciest?
Auns pietipina pie karaļa un
zemu noliec ragaino galvu.
“Prieks redzēt, ekselence,” ap
sveic Rumaks. “Aitas allaž mums
bijušas labi jo labi draugi, un
mūsu vidū nav domstarpību.
Kādā lietā nāci?”

nelielu vilku bariņu, kuri tad
apņemtos ciemus apsargāt nak
tīs, kamēr vistas, aitas un cūkas
guļ. Tādā kārtā ciemu iemītnieki
varētu pavisam mierīgi izgulē
ties, jo katru uzbrukuma mēģi
nājumu labi apbruņotā vilku
nakts sardze tūliņ atsistu...”
“Hmmm,” brīnās Rumaks.
“Agrāk par vilkiem klīda nelabas
baumas. Viņus saukāja par
plēsoņām...”
“Sūtnis Pekainis bija gatavs
apzvērēt, ka tagad vilki ēdot tikai
zāli, sēnes un ogas...”
(Turpinājums sekos)
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GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from No.9)
On Saturdays, I often went
with her and helped her carry
home heavy bags of apples, corn,
tomatoes, radishes, lettuce, potatoes, plums, berries, carrots, and
the fresh fruit and vegetables of
the season. Maybe, she was
making up for what we had
missed out in all those years in
Germany? Yet, trips to the market and having fresh fruit or vegetables at home, of any kind,
seemed to be in her blood.
Of course, I can’t forget flowers. A “perfect” bouquet that she
had thoughtfully picked out
came home with us and graced
the dining room table.
JUMPING TO THE 1990s
Many years later, when Latvia
had regained its independence,
my parents were in their mideighties. A few years later in
1997 our adult kids, Eriks and
Larisa and my wife, Maija and I
visited Latvia for the first time.
Since we didn’t see enough of
Latvia and there was a song festi-

EDUARDS
SILKALNS
Ikviens būsim bērnībā rāmā
ūdenī – kādā dīķī vai ezerā –
iemetuši pa akmeni m un vē
rojuši, kā no vietas, kur akmens
saduras ar ūdens virsmu, sīki
virmojumi simetriski izplešas uz
visām pusēm, bet akmens no
grimst, un ūdens atgūst sākot
nējo mieru. Tie bērni, kas nā
kotnē kļūs par sabiedrības vado
ņiem, tādā reizē priecājas, ka
viņiem, kaut uz īsu mirkli, izde
vies pamainīt pasaules seju. Tur
pretim uz apcerīgumu orientētie
spriedīs, ka nekas jau nav īsti
mainījies: akmens tikai ticis pie
jaunas novietnes, bet ūdens palicis tas pats vecais.
Sava mūža otro romānu
”Meklējot Ezeriņu” par otru
izcilāko latviešu novelistu līdzās
klasiķim Blaumanim Akmentiņš
iesāk jūrā, tūdaļ liekot atcerēties
Blaumaņa ”Nāves ēnā” iesāku
mu, kur ieraugām, iespējams,
nāvei nolemtu zvejnieku grupu
uz atlūzuša ledus gabala, ko vējš
dzen aizvien dziļāk jūrā. Arī
Akmentiņš pamata situāciju iz
saka pirmajā teikumā, tikai
nāves ēnas vietā viņš ”drēgnā
2019. gada jūlija vakarā gaŗlai
kots (klīst) pa kuģi, kas atgriežas
Rīgā no Stokholmas”. Romāna
pirmās nodaļas virsraksts ”Tur
pinājums. Mūsdienas” iezīmē
visa sacerējuma turpmāko gaitu:
Akmentiņš lūkos saskatīt dzej
niekā, rakstniekā, tulkotājā, sko
lotājā Jānī Ezeriņā (1891–1924)
gan viņa laikmetam specifiskas
domas un darbus, gan lūkos to
visu pietuvināt mūsu laiku ap
stākļiem un gaumei. Akmentiņš
cenšas iejusties Ezeriņa ādā pat
tiktāl, ka viņš sevi par Jāni
Ezeriņu nosauc, iepazīdamies ar
pasažieri Andžu no Limbažiem.
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A TALE OF DISPLACED PERSONS: IF YOU
DON’T GO HOME FROM DP LAND, WILL
YOU EVER GO HOME?
val in 1998, we decided to return.
At Christmas time in 1997,
with guarded optimism, I urged
my parents, to come with us,
knowing full well that that was a
difficult proposition for them.
My father had just turned ninety. Their age was one issue.
Another issue was that my
mother wasn’t a good traveler
and often felt sick riding in an
automobile. My father, Voldis
had never flown in an airplane.
Vera had flown once, to Chicago
for a Dzintras sorority event,
where she had been asked to
speak. Neither had any enthusiasm to get on an airplane.
Nevertheless, I brought up
going to Latvia.
My father gave Vera a long look.
“It wouldn’t be the same.” He
said.
Of course, I knew that was
coming and… kind of knew
why. We had been in Latvia a
few months earlier, in that summer of 1997. By then, Vera and
Voldis had been gone from
Latvia for over fifty years.

FOLLOWING THE FAMILY
TRAIL: NORTHERN
KURZEME
In the summer of 1997, my
family and I drove to what had
once been my grandfather’s
farm, near the villages of
Vandzene and Lauciene, in
Northern Kurzeme. Where my
grandfather’s farmhouse had
once stood, there was only an
empty field of grass. It was over
fifty years since the communists
had been there and burned
down the house.
As I have mentioned before,
Oto Akmenkalejs, my grandfather Toms son and my mother’s
only and older brother, had
joined the partisans. In 1946,
when the communists had
offered amnesty to partisans,
with a promise of no retaliation,
he had come out of hiding. My
grandfather, Toms, had helped
the partisans. His oldest daughter, Ilze, maybe was in the wrong
place at the wrong time. The
Stalin way was not to leave loose
ends. The Communists arrested

all three, Toms, Oto and Ilze and
deported them to Siberia. As a
sign to other partisans and those
who thought to help them, they
burned down the farmhouse.
As we poked around where
the farmhouse had once stood,
we hoped to find something,
anything of the past. Kicking at
the grass, the only thing I did
was send loose dirt into the
wind. There was no sign that a
house had ever been there. The
only thing left of my grandfather’s life was the old weatherbeaten barn nearby. I spent a few
minutes inside the barn thinking
about the family that we had lost.
To remember them, I put a picture that looks out the barn door to
the fields of Northern Kurzeme
on the cover of my book (Children
of a Ravaged Land. 2017).
While my mother had grown
up in the village of Nurme and
not the farm, once she started
teaching school in Liepaja, she
spent her summers there. The
farm next door, less than a quarter
mile away, was the home of her

father’s brother Karlis and his
family. Down the road were the
Birzes, a family that Oto, Vera’s
brother, had married into. One of
the Birzes children, Baiba was her
God daughter. Oto and Rasma’s
son, Peteris was her God son.
By 1997, when I asked my parents if they wanted to go with us
to Latvia, all of that had changed.
My parents knew that. Their
somber faces that day at the dining room table, that Christmas
of 1997, showed that.
“We want to remember everything like it was,” my mother
said, more than one tear rolled
down her cheek, probably thinking about her family and friends.
My father handed her his
handkerchief.
A funeral-like feel of mourning settled over the dining room
table. An uneasy stillness settled
over the room. As if they had
lost a close relative. They looked
lost in their memories. The talk
of them joining us and visiting
Latvia in 1998 was at a standstill.
(To be continued)

Akmentiņš meklē Ezeriņu

Andris Akmentiņš, Meklējot Ezeriņu, romāns, apgāds Dienas Grāmata, 2021.g., 344 lpp.
Andža laimīgs, ka viņam radusies iespēja iepazīties ar tik sla
venu rakstnieku, ka tā darbi jau
iepazīti skolas gados!
Jaunā un vecā pretstatījumi –
te Ezeriņš, te Akmentiņš, kā
viena, tā otra lietu un izdarību
pasaule vijas cauri visai nodaļai.
Kamēr Blaumaņa zvejnieks zvejoja savai iztikai, pasažieŗu kuģi
mūsdienās pa jūru brauc galve
nokārt izpriecai: ”Pianists, pedan
tiski paviršs pusmūža pūdelis,
spēlēja atzīstamas džeza pasāžas,
lasot notis no datorplanšetes.”
Džezs taču laikam gan bija Eze
riņa mūžā laika izklaides dieveklis, bet datorplanšetes pieder
mūsējam. Turpat tālāk: ”Publika
tiecās pēc bāra resursiem kā
latvieši pēc saules”. Tas, protams,
teikts ar smaidu pār visu ģīmi, jo
Andža no Limbažiem ne tikai
tiecās pēc saules, bet bieži arī pēc
kāda miestiņa pie tuvējā krogus
papa, vienīgi vārdi ”bārs” un
”resursi” viņiem palika sveši.
Romāns izkārtots trīs prāvās
daļās. ”Mācība” ir par laiku no
1905. līdz 1913. gadam, kad
Ezeriņš strādāja par jaunu sko
lotāju Saikavā, Malienā. 2. daļā
”Kaŗš” (1914-1919) viņš jau ir
skolas pārzinis Lazdonā. 3. daļa
”Lai nāk Tava valstība” ir par pē
dējiem sešiem Ezeriņa īsā mūža
gadiem, kad viņš lielākoties dzī
voja Rīgā, nodarbojās ar rakst
niecību un žurnālistiku, ārstējās
no slimības, kas viņu noveda
kapā. Necik trāpīgs nav daļas
virsraksts, jo Ezeriņš nav bijis
reliģiozs cilvēks. Kāds viņa sko
lēns atvadu reizē ir rakstījis:
”Viņš neticēja Dievam, bet ticī
bas mācības stundas interesan
tākas nekā pie citiem”. (337.)
Meklētājs ir nevien Akmentiņš

un viņa valgos ievilktais lasītājs,
bet, īpaši 1. daļā sevi meklē arī
pats Ezeriņš. Vai ir pareizi jaunam cilvēkam, pie tam vēl sko
lotājam, uzturēties krogos, – viņš
sev jautā. Viņš sevī brīžiem sa
skata Tumsas cilvēku: ”Viss tikai
māns un pārpratums, izņemot,
protams, manu Tumsas cilvēku.
Tas gan ir īsts. Tumša ir pati
cilvēka daba…”(61.) Ezeriņš
meklējas pēc savas īstās sūtības
literārajā laukā: ”Man izdodas
cits par citu skaistāks dzejolis,
pašam šķiet, ka rakstu aizvien
labāk, bet vai tāpēc es būtu kļuvis
patiesāks? Kāpēc dzejoļi neizsaka to, kā jūtos. Kā es jūtos?”(57.)
Literātūras kritika, starp citu,
Ezeriņa dzeju vērtē zemāk par
viņa veikumiem prozā. Tomēr
dzejas klātesamība visā mūžā
Ezeriņam sevi atgādina kaut vai
komiskos ekskursos. Kad nekas
nesanāk ar romantiskām attie
cībām ar jaunkundzi Agati, viņš
spriež: ”Viņa man tukša vieta.
Nekas vairāk kā atskaņa vārdam
tagad.”(135) Ka viņam patīk
rotaļāties ar vārdiem un skaņām,
kas dzejā ir būtiskais, rāda pa
zīstamā latīņu teiciena Per
aspera ad astra (Caur grūtībām
līdz zvaigznēm) viņa komiskais
latviskais sagrozījums: ”Per as
teres ar asti!” (79.), ko līdz šim
zināju kā citu variantu: ” Sper
atsperes un ēd astras!”.
Viens no rakstnieka un lasītāju
jautājumiem, meklējot Ezereiņu,
ir: vai Ezeriņš īstenāk pieder
vecajiem laikiem vai jaunajiem.
Jaunākā ”Latviešu literātūras
vēsture” (1998-1999) viņu pār
liecinoši ieliek jaunajos laikos.
Izdevuma 1. sējumā, kas ir par
laiku no latviešu rakstītā vārda
sākumiem līdz 1918. gadam,

Ezeriņš uzpeld vienu pašu reizi
un arī tad tikai nosaukts vārdā,
turpretim 2. sējumā – no 1918.
gada uz priekšu – personu rā
dītājā redzam Ezeriņu veselas 13
reizes. Arī Akmentiņš sava ro
māna varoni liekas vairāk ievie
tojam jaunajos laikos: moder
nisti rakstnieku aprindās ir jāuz
min, jātulko, jāinterpretē, jā –
JĀMEKLĒ, kurmet par klasi
ķiem jau sen viss ir skaidrs.

Teksta detaļās senatnīgais ar
jaunmodīgo Akmentiņam bieži
stāv brālīgi blakus, piemēram,
kad viņš runā par kādu unikāli
oriģinēlu gadījumu (194.). ”Ori
ģinēls” ”oriģināla” vietā ir Eze
riņa laika rakstība, kurpretim
”unikāls” ir padomju laika radī
jums: trimda atkārtoti vaicājusi,
kas tad vainas bija skaidri latviskajam vārdam: ”vienreizējs”.
Prātā saglabājies kādas – var
būt zinātniskas – publikācijas
nosaukums ”Meklējumi un atradumi”. Andris Akmentiņš Jāni
Ezeriņu uzaicina gan meklēt,

tomēr nesola viņu atrast. Mek
lēšana biežāk sanāk improvizēta
(soli uz priekšu, divi atpakaļ)
nekā plānveidīga. Tad nu sace
rējuma pirmo divu daļu pamatos lineāro raksturu papildina
un rotā dažādi pielikumi: ievadi,
pēcvārdi, refleksijas, pat divas
noveles ietilpinātas. Šīs divas
noveles būs kā izaicinājums
mūs
dienās virs necik daudzajiem Ezeriņa noveļu pazinējiem.
Viņiem nāksies atklāt nezinī
šiem, vai iespiestās ir Ezeriņa
noveles jeb vai tās ir Akmentiņa
sacerētas Ezeriņa noveļu paro
dijas vai līdzinieces.
Gluži kā grāmatas sākumam
autors licis virsrakstu ”Turpinā
jums”, tā beigās lasām posmu, kā
raksturošanai izvēlēts pašreizējā
Kovida laikmeta modes vārds
”attālināti”. Gals it kā savienojas
ar sākumu. Atgriezīsimies pie šīs
salīdzinoši necilās publikācijas
sākuma arī mēs un vaicāsim: vai
Akmentiņa mijiedarbe ar Eze
riņu atstās ko vairāk par īslaicīgu
viļņojumu ezera ūdens virsmā.
Tas ir ne mazāk grūti atbildams
jautājums kā tas, cik drīz un kā
beigsies Kovids. Sev uzmanību
gan pievērš paskaidrojums, kā
pēc grāmatas beigās nav tuvāk
aprakstīta Ezeriņa nāve. Ezeriņš
domā un Akmentiņš raksta, ka
”rakstnieku nāves apraksti der
tikai bulvārim” (domāti bulvār
romāni – 333.). Tas, lūk, ir pār
liecības paudums par sava veikuma kvalitāti, un tam varam
pievienoties. Akmentiņš ir uz
rakstījis cienījamu turpinājumu
savam pirms dažiem gadiem
ievērību guvušajam romānam
”Skolotāji”: arī Ezeriņš taču bija
skolotājs!

LAIKS

8

2021. gada 13. marts – 19. marts

P U B L I K Ā C I JA P Ē C L A S Ī TĀ J U V Ē L Ē Š A NĀ S

Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my
life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 9)
Strautmanis was attending a
congress of the World Federation
of Free Latvians in Venezuela. In
order to avoid having to take a
long trip back to his home in
Long Island, Rabācs decided to
spend the night at the office. At
11:00 PM, when saying goodbye
to Strautmanis, Rabācs was alert
and did not show any signs of ill-

There had been several discussions about allowing former
soldiers to immigrate to the
United States, but nothing had
happened. On January 27, 1951,
we published a call in Laiks for
all Latvians in the free world to
stand up in support of our former soldiers and to write letters
to President Harry Truman, asking him to change the policy.
This is what we wrote:

not yet ended, and many people
who came and became longlasting readers of Laiks were still
in Germany. I wanted them to
know about this issue, as well. In
the very next issue of Laiks
(January 31), we reprinted the
call, as well as the first responses
to it.
The head of the Daugavas
Vanagi (Hawks of Daugava; an
organization of Latvian military

tolerate heavy work at Belgian
coal mines and who were starting to get sick. They bought an
old boat with an even older
motor and set off to what they
thought would be America.
Along the way, the motor
stopped, and the group found
itself helpless in Tangier. Two of
the members of the group
drowned while fishing, each
leaving behind one wife and one

Alfreds Bērziņš

Bruno Skulte

Herta Lūse

Viktors Stots Oņegina lomā

ness. During the night, though,
he passed away in his editor’s
chair. Thus Rabācs spent the last
hours of his life at the newspaper
that he himself had built.
It is said that there is no better
death than that of an actor who
passes away on stage or a sea
captain who dies aboard his
ship. That means that an editor
cannot have a more beautiful
death (if you will permit me to
say so) than in his chair as an
editor. God granted this departure to Kārlis Rabācs, and that
was the end of the life of an editor who managed Laiks to the
point where it became the most
widely read Latvian newspaper
outside of occupied Latvia.
I don’t have to tell you about
what has happened with the
newspaper over these nearly 36
years. Laiks still has the same firm
foundations, and continues to be
published under the leadership
of the current editors, Ilgvars
Spilners and Arturs Straut
manis. Any Latvian who had
read Laiks since his or her first
steps in this country knows
about the paper’s development.
Those who have never read
Laiks will not read this book,
and so there is no reason to
spend time on what has happened at the newspaper.
Still, I would like to focus a bit
of attention on public events in
which the newspaper became
involved in the early years of its
existence. When Laiks was first
published, there was no Ame
rican Latvian Association, and
other organizations were still in
their infancy. That meant that
the newspaper was the only one
that could reach Latvians from
coast to coast, not least in terms
of proposing some kind of event.

“Again and again the United
States puts up obstacles against
the immigration of our soldiers,
and again and again our former
soldiers have to suffer offense that
cannot be compared to the sense
of justice among free people.
Latvia’s diplomatic representatives and our organizations have
struggled against this discrimination for many years, but the
offenses have not yet ended.
Therefore, the editors of Laiks
find that it is time for every
Latvian in the United States,
whether a citizen or a permanent
resident, to join with every
Latvian in the free world to individually stand up against discrimination against our former
soldiers.
“We call on everyone who read
the text to write to President
Harry S Truman and ask him to
use his authority to support these
former soldiers. No one must
stand aside, and let us demonstrate our courage in supporting
our warriors. They are our flesh
and blood, and they have sacrificed their lies and their health to
defend our land and our nation.
It is time for every Latvian to
demonstrate equal self-denial in
supporting their rights.”

veterans), Arvīds Līdacis declar
ed on behalf of his organization
that “supporting them would be
much too little. We do not have
to talk about support, but about
active participation. National
duties demand that every member of our nation follow along
with the call from Laiks. This
call has come at the right
moment, and we dare not delay.
We must do what we can. The
board of the DV in the United
States is doing everything that it
can to ensure that there are
many, many followers of the call
from Laiks. That is our duty.”
Alfreds Bērziņš, board chairman of the Latvian AntiBolshevik Information Center:
“Our soldiers are those among
us who have carried the heaviest
sacrifices in the fight against the
global enemy that is Bolshevism.
I rely on the idea that the
response among Latvians to the
call in Laiks will be sufficient to
ensure that this project is successful.” The call from Laiks was
soon reprinted in Latvian newspapers in other countries.
I do not know whether our
campaign had an effect or
whether things had begun to
develop by themselves, but soon
the House of Representatives
and Senate approved a law that
allowed our former soldiers to
travel to the United States of
America. President Truman
signed the law in late March, and
immigration institutions in
Germany were instructed to
allow our soldiers to immigrate
into the United States.
A few days later, Laiks became
involved in another issue. There
were 18 Latvians in Belgium,
including four women and four
children, who could no longer

child. These compatriots needed
help, and Laiks declared that “we
must help them.” Laiks and
Latvian Relief provided the first
donations. Immigrants were not
yet particularly rich, but everyone wanted to help those who
were facing problems. Donations
were sent directly to Tangier
with the help of our publishing
house. The existence of the compatriots was ensured, but they
still dreamed of moving to
America. The law on displaced
persons did not allow people to
immigrate from Tangier or
Belgium. We asked the authorities to make an exception. It was
August when Latvian Relief
finally ensured that the people in
Tangiers got entry visas. They
needed to find money for the
trip, however, and that was provided. On November 18, the
people from Tangiers boarded
an Italian ship, and on November
27, they arrived at the port in
New York. Thus Laiks and its
readers helped these refugees to
reach their final destination after
so many disasters in their lives.
Lilija and Žanis Nicis and
Gunars Čukurs also survived a
dramatic and harrowing trip
across the Baltic Sea in a boat
from Latvia to Sweden as one of
the first ones to flee after the
second Communist occupation.
Laiks helped them to get to
America. We knew very little
about life in occupied Latvia at
that time. There were hardly any
refugees or people who were
allowed to leave. We organized
visits for the Nicis family and
Čukurs at Latvian communities
from coast to coast. Lots of people came to hear about what was
happening in their motherland
in the wake of the occupation.

This introduction was followed by a broader article about
what our former soldiers were
suffering and why their immigration was denied again and
again. We also attached a sample
letter in English that could be
sent to the president.
Such letter campaigns were a
common thing at this time, but
here we must remember that
this call came in January 1951
and was the first one of its kind.
The immigration process had

This was the first chance for
émigré Latvians to meet someone who had escaped from their
motherland.
I suppose that the most important public event was a performance of God, Your Earth is
Burning in Brooklyn. Composer
Bruno Skulte conducted the
New York Latvian Curch Choir.
While composing the music he
spent a few days each week
working for Laiks. Skulte had
composed music for Andrejs
Eglītis’ Latvian prayer God, Your
Earth is Burning, and he and I
had talked on occasion about
how nice it would be perform
the opus. We agreed that if we
did that, it had to be a major
event, as the composer had
planned. Large arts events for
Latvians had not yet happened
in America, but we wanted to
see whether something could be
done in this regard, and so we
started to plan a performance of
Skulte’s composition.
The performance required as
large a choir as possible. Skulte
asked the Daugavas Vanagi
men’s choir to join his choir, and
he posted ads in the paper to ask
for people to audition for the
choir. Many people applied,
including the double quartet
Tēvija (Fatherland). Several so
loists were also needed. Herta
Lūse and Viktors Stots were in
New York, as were the narrator
of the performance, Milda Zī
lava, and organist Hugo Štrauss.
Arturs Priednieks-Kavarra came
from Minnesota, and Helena
Vlašeka joined us from Wash
ington. Now we had all of the
soloists we needed, but what
about an orchestra? That was the
toughest issue, but then we put
together an orchestra of students
from the Julliard School of
Music. Norma Auziņa took on
the duties of the accompanist,
and Bruno Skulte, of course,
took on the job of conducting
the performance. Now we had
to organize the performance.
I chose a very popular opera
hall, the Brooklyn Academy,
where some of the world’s most
famous singers had performed.
The hall had balconies, 2,300
seats and 100 places for standing
room only people. We were preparing a major performance,
and we needed an appropriate
venue. A different issue was how
easily we could fill the 2,300
seats. Nothing of that type had
been tried. The wave of Latvian
song festivals began to roll many,
many years later. It was only the
beginning of 1951. Some
Latvians were still in Germany.
Each week a “general” sailed into
the New York port, thus offering
us additional audience members. The hall was available on
Saturday, March 10, and I agreed
that we would stage the performance on that evening.
(To be continued)
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***
Pirms 30 gadiem Latvijas tauta
nobalsoja par neatkarību
Atbilde aptaujā, kas pēc visām
pazīmēm bija referendums, bet
tomēr aptauja, – nebija vienkārši
“Jā” vai “Nē”, bet drīzāk “Būt vai
nebūt?”. Un arī tālāk hamletiskajā
monologā viss ir pareizi – samie
rināties ar likteņa triecieniem vai
pretoties? “Vai jūs esat par de
mo
kratisku un neatkarīgu Lat
viju?”. Uz šo jautājumu 1991. gada
3. mar
tā apstiprinoši atbildēja
73,68 % no aptaujātajiem. Balsot
varēja visi: nepilsoņi parādīsies
tikai pēc pusgada.
Neliela plakātu kaudze krievu
un latviešu valodās. Teksti lielā
koties ir ļoti lakoniski. “Aptauja
par demokratisku, valstiski neat
karīgu Latvijas Republiku”. “Mūsu
Latvijai – JĀ!”. “Jūs – par?”. Un
viens plakāts – arī no Latvijas Tau
tas frontes – daudzrunīgāks un
tikai krievu valodā. “3. martā –
Tavs JĀ izlems Tavu likteni,” ze
māks rakstīts – “Mēs uz viena
ceļa, ejam vienā virzienā, mums
jāiet visiem kopā!” Otrā pusē –
kustības “Demokratiskā Krievija”
aicinājums Latvijā dzīvojošajiem
tautiešiem. Aicinājums iet kopā.
Un biļetena paraugs.
***
Valsts prezidents par Dziesmu
svētku kustības ilgtspēju
Valsts prezidents un XII Lat
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku patrons Egils Levits
tiešsaistē tikās ar Dziesmu un
deju svētku procesa rīkotājiem un
mākslinieciskajiem vadītājiem,
uzsverot, ka Dziesmu svētku tra
dicijai ir nenovērtējama nozīme
latviešu nācijas tapšanā un tur
pinātībā un arī šajos laikos tiem ir
tikpat svarīga misija – latviešu va
lodas un kultūras pārstāvēšana
globālizācijas apstākļos. Valsts pre
zidents izteica pateicību visiem
Dziesmu un deju svētku procesā
iesaistītajiem: “Dziesmu svētku
kustība ir kā mūžīgais dzinējs, un
jūs esat šī dzinēja darbinātāji. Tā
pat vēlos uzsvērt, ka tikpat svarīga
kā kultūras misija ir arī Dziesmu
svētku sociālā izpausme, kas da
lībniekiem ikdienā dod kopības
sajūtu.”
Kultūras ministrs un Dziesmu
svētku padomes vadītājs Nauris
Puntulis atzīmēja, ka ceļā uz
Dziesmu svētku 150 gadu atzī
mēšanu 2023. gadā šobrīd ir liela
atbildība par svētku kustības
ilgtspēju.
XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku Māksli
nieciskās padomes priekšsēdis di
riģents Romāns Vanags atzīmē-
ja, ka “sabiedrībai šobrīd ir ne
pieciešama gan fiziskā, gan mo
rālā vakcīna, un Dziesmu svētku
sajūta ir svarīga nācijas vienotībai
un kopības sajūtai. Ir jāatrod no
veselības drošības viedokļa visi
iespējamie formāti, lai šie svētki
šogad notiktu. Ir svarīgi šai paau
dzei piedzīvot “Dziesmu svētku
poti”, lai nodrošinātu svētku kus
tības nepārtrauktību”.
Mārtiņš Klišāns, diriģents,
Dziesmu un deju svētku padomes loceklis, atzīmēja, ka “tas ir
mūsu goda jautājums, lai šis pār
baudījumiem bagātais laiks vai
nagotos ar tādiem svētkiem, kādi

šajos apstākļos būs šovasar iespē
jami”. Diriģents arī vērsa uzma
nību uz nepieciešamību novērst
nepilnības izglītības sistēmā, jo
jau šobrīd to dēļ ir apdraudēta
zēnu koru kustība un vīru koru
pārstāvniecība Dziesmu svētkos.
Sarunā tika iezīmēta arī gata
vošanās Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem 2023. gadā
un nepieciešamie darbi, kas jāveic jau šobrīd.
2023. gada Dziesmu un deju
svētku deju lieluzveduma “Mūžī
gais dzinējs” mākslinieciskais va
dītājs Jānis Purviņš uzsvēra, ka
šobrīd dejotāji trenējas tiešsaistē
un ar lielu izdomu, bet tas nevar
būt ilgstoši: “Būtu svarīgi deju
kopu nodarbības ārtelpās pielī
dzināt sporta nodarbībām, ievē
rojot visas valstī noteiktās epide
mioloģiskās prasības.”
***
Eiropa nespēj vienoties par
pulksteņa laika maiņu

Rīgas dzelzceļa stacijas pulkste
nis
Eiropas Savienības (ES) līmenī
joprojām nav panākts vienots re
dzējums par jauniem nosa
cī
ju
miem attiecībā uz pulksteņa laika
maiņu divas reizes gadā, aģentūrai LETA atzina Ekonomikas mi
nistrijā (EM). Tādējādi ES, to
starp Latvijā arī turpmāk divas
reizes gadā notiks pulksteņa laika
maiņa. Latvijā pāreja uz vasaras
laiku notiks šā gada 28. martā
plkst.3 jeb naktī no sestdienas uz
svētdienu, pulksteņa rādītājus pa
griežot vienu stundu uz priekšu.
“Tā kā ES līmenī vienots redzē
jums par jauniem nosacījumiem
attiecībā uz laika maiņu divas
reizes gadā vēl nav panākts, šobrīd
joprojām ir spēkā iepriekš apstip
rinātā kārtība – vasaras laiks Lat
vijā ir spēkā no marta pēdējās
svēt
dienas līdz oktobra pēdējai
svētdienai. Līdz ar to vasaras laiks
būs spēkā līdz 2021. gada 31. ok
tobrim,” skaidroja ministrijā. Va
saras laiks Latvijā pirmo reizi tika
ieviests 1981. gadā. Kopš 1997.
gada vasaras laiks ir spēkā no mar
ta pēdējās svētdienas līdz oktobra
pēdējai svētdienai.

tervijā LTV norādīja infektologs
Uga Dumpis. Covid-19 vīrusa li
pīgākā mutācija izplatās dažādos
Latvijas reģionos, un ir skaidrs, ka
tās īpatsvars pieaugs. Dumpis uz
svēra, ka ir jābūt gataviem rīkoties nekavējoties, tiklīdz redzams
saslimstības pieaugums.
Lai gan valdībai pagaidām vēl
nav skaidra rīcības plāna, kā rī
koties vīrusa lipīgākās mutācijas
pieauguma gadījumā, Veselības
ministrijas galvenais infektologs
Uga Dumpis pauda cerību, ka
tieši šobrīd tāds top. Infektologa
ieskatā rīcībai, novērojot inficēša
nās gadījumu skaita pieaugumu,
būtu jābūt tūlītējai, kā arī maksi
māli jāierobežo cilvēku tikšanās
telpās.
***
Technoloģijas cīņai ar Covid-19
Piecus miljonus vērtā valsts pē
tījumu programma “Covid-19
seku mazināšanai” rosinājusi zi
nātniekus ļoti īsā laikā izstrādāt
virkni inženiertechnisku risinā
jumu prototipu, lai veselības ap
rūpes iestādēs un citās vietās ar
augstu vrusa infekcijas risku pa
līdzētu pasargāt vai pat glābt cil
vēku veselību un dzīvību. Tech
noloģiskie risinājumi veidoti, do
mājot par Latvijas apstākļiem.
***
Saruna ar Ungārijas
tirdzniecības lietu ministru
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē
vičs (attēlā pa labi) tikās ar Ungā
rijas ārlietu un tirdzniecības lietu
ministru Pēteru Sijjārto (Péter
Szijjárto), kas Latvijā bija ieradies
darba vizītē.

Ministri apsprieda aktuālos div
pusējos, drošības polītikas un re
ģionālās sadarbības jautājumus,
kā arī Eiropas Savienības un kai
miņu valstu polītikas aktuālitātes.
P. Sijjārto iepazīstināja ar Ungā
rijas kā nākamās prezidentūras
Eiropas Padomes Ministru ko
mitejā prioritātēm un izaicināju
miem. E. Rinkēvičs pauda gan
darījumu par labām Latvijas un
Ungārijas divpusējām attiecībām,
pateicās par iesaisti NATO
kollektīvās aizsardzības pasāku
mos Baltijas reģionā, kā arī par
lēmumu turpināt dalību NATO
Baltijas gaisa telpas patrulēšanas
operācijās 2022. un 2025. gadā.

***
Jābūt gataviem strauji reaģēt
***
Mums priekšā ir ļoti sarežģīts
Pozitīvi novērtē Latvijas
marts. Iespējams, ir vairāk jādo- sabiedrības integrācijas polītiku
mā par ierobežojumiem – tā in
3. martā Eiropas Padomes Mi
nistru vietnieku komiteja pieņē
ma rezolūciju par Eiropas Pado
mes Vispārējās konvencijas par
nacionālo minoritāšu aizsardzī
bu (Konvencija) izpildi Latvijā.
Rezolūcijā ir atzinīgi novērtēts
Latvijas sasniegtais sabiedrības
integrācijas jomā, tai skaitā: at
balsts latviešu valodas apguvei
pieaugušajiem, kā rezultātā vairāk nekā 90% Latvijas iedzīvotāju,
kuŗu dzimtā valoda ir krievu,
Uga Dumpis
pārvalda latviešu valodu; plašs

atbalsts nacionālo minoritāšu
kultūras pasākumiem, kas veici
nājis to kultūras identitātes sa
glabāšanu un attīstīšanu; u.c.
***
Vai Latvijai vajadzīgs savs
aviācijas mūzejs?
Čemodāns bez roktura – nēsāt
neērti, bet pamest žēl, par pusgadsimta laikā tapušo lidaparātu
kollekciju, kuŗa no lidostas Rīga
territorijas jāaizvāc, saka Rīgas
aviācijas mūzeja izveidotājs Vik
tors Talpa.

Viktors Talpa ar saviem “dzelzs
putniem”
Viens no Eiropā lielākajiem
aviācijas mūzejiem “karājas gaisā”.
Kollekcionārs meklē risinājumu,
kā paglābt aviācijas mantojumu.
Lidostā Rīga pandēmisks klusums. Sniegs tikpat kā nokusis,
dzestrs vējš ieskrienas klajumā.
Jau pa gabalu redzami savādi tērauda putni izplestiem spārniem.
Tas ir privātais Rīgas aviācijas
mūzejs – vienīgais Baltijā, viens
no lielākajiem Eiropā, kas 20 ga
dus mājoja lidostas territorijā, bet
nu tam jāizvācas – līdz 1. aprīlim.
To paredz lidostas attīstības plāni
un RailBaltic būvniecība.
***
Apbalvoti Latgaliešu kultūras
gada balvas Boņuks 2020
saņēmēji
Svinīgā ceremonijā, ko 6. marta
vakarā no Latgales vēstniecības
Gors tiešraidē varēja noskatīties
Latvijas Televīzijā, godināti 10
Lat
galiešu kultūras gada balvas
Boņuks ieguvēji – spilgtākie un
nozīmīgākie notikumi un perso
nības 2020. gadā, kā arī balva par
mūža ieguldījumu pasniegta ke
ramiķim Voldemāram Vogulam.
Latgaliešu kultūras gada balvu
Boņuk par paveikto pērn ieguvis
Aldis Bukšs ar kriminālromānu
“Bruoli”, Viesturs Kairišs ar filmu
“Piļsāta pi upis”, Latgales vēstnie
cības Gors koncertuzvedums
“Latgolys freska”, repere Ūga ar
albumu “LG ir HH”, grupa “Tau
tumeitas” ar albumu “Dziesmas
no Aulejas” un koncertdarbību,
grupa “Rikši” ar albumu “trīp!”,
folkloras kopa “Upīte” ar aktīvi
tātēm, albumu “Padzīdam i...” un
videoklipiem, Andryva Jūrdža
175. jubilejas gada aktīvitātes, An
tona Kūkoja 80. jubilejas gada
notikumi, grāmata “Mīlesteiba.
Lelais Līpu kolns” un dzejas
izrāde “Pa mīlesteibu brīnūt,
kuojis nasaļ”, kā arī latgaliešu
dziesmu krājums “Muna dzīšmu
gruomota”.
Par publikas simpātijas balsojuma balvas, kuras norisi organi
zēja latgalīšu kulturys ziņu portals
lakuga.lv un Latvijas sabiedrisko
mediju portāls lsm.lv un kuŗā par
savu simpatiju varēja balsot ik
viens gribētājs, – “Žyka” – saņē
mēju kļuva folkloras kopa “Upīte”.

***
Rundāles pils ansamblis
iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma Latvijas
Nacionālajā sarakstā
UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas (LNK) Asambleja, pa
matojoties uz ekspertu izvērtēju
mu, pieņēmusi lēmumu iekļaut
Rundāles pils apbūves ansambli
ar dārzu un meža parku UNESCO
Pasaules mantojuma Latvijas Na
cionālajā sarakstā, informēja LNK.

Nomināciju “Rundāles pils ap
būves ansamblis ar dārzu un
meža parku” iesniedza Rundāles
pils mūzejs. Rundāles pils ir vienī
gais Krievijas galma architekta
Frančesko Rastrelli būvniecības
projekts, kas tapis viņa agrīnajā
20 gadu darbības posmā, nav
piedzīvojis pārbūves 19. gadsimta
gaitā un nav ticis postīts 20. gadsimta revolūcijās un kaŗos. Līdz ar
to visā Rundāles pils pastāvēšanas vēsturē apbūve nav tikusi pa
kļauta nozīmīgām pārbūvēm, kas
izmainītu pils architektonisko tē
lu. Rundāles pils apbūves komp
leksā ar dārzu un meža parku ir
izdevies saglabāt tā būvniecības
laikam atbilstošo vēsturisko, so
ciālo un māksliniecisko raksturu,
kas piešķir objektam autentisku
baroka laikmeta gara izjūtu un no
saka vietas īpašās nozīmes univer
sālo vērtību, pavēstīja UNESCO
LNK pārstāvji.
***
Latvieši uz Sidnejas Operas
nama jumta!
Stāsta Ojārs Greste: 25. februāŗa
vakarā uz Operas nama burām
tika projicētas bildes, atspoguļojot daudzos un dažādos Sidnejas
Operas nama pasākumus, kas ir
notikuši iepriekšējos, apmēram,
50 gados. Kovida dēļ 2020. gadā
Operas nams lielāko daļu laika
bija slēgts. Bet šogad koncerti,
operas un citi pasākumi ir atsā
kušies un, lai sludinātu to publikai, Operas nama valde caur so
ciāliem medijiem aicināja tautai
atsūtīt fotografijas un atmiņu stā
stus par Operas nama apmeklē
šanu. No iesūtītām fotografijām
tika izveidota slaidrāde, kuŗu rā
dīja uz slavenās ēkas buru jumta.

Sidnejas Operas nams ar lat
viešu dejotājiem
Brisbanietis Pēteris Bernhards
atbildēja uz šo aicinājumu ar tri
jām fotografijām, kuŗās redzami
Sidnejas latviešu tautas deju kopas Jautrais Pāris un Kanberas
Spri
gulītis dejotāji ar Sidnejas
Operas namu fonā. Bildes uz
ņemtas 1966. un 1973. gadā, kad
Pēteris dzīvoja Sidnejā un dejoja
Jautrajā Pārī.
(Turpinājums 10. lpp.)
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(Turpināts no 9. lpp.)

Publicitātes foto 1966. gadā
// FOTO: Uldis Āboliņš
***
Koncertzāli celt nomalē
nevajadzētu
“Rīga ir sarūkoša pilsēta un
šāda mēroga nacionālas nozīmes
būvi izvietot pilsētas perifērijā,
dodot iespēju atsperties kādai ap
kaimei, samazina centra poten
ciālu,” tā raidījumā “Spried ar
Delfi” norādīja architekte Gunta
Grikmane. Viņa darbojas Latvijas
Architektu savienības padomes
īpaši izveidotajā profesionāļu ko
misijā, kuŗas uzdevums ir izvērtēt
Nacionālās akustiskās koncertzā
les iespējamās atrašanās vietas.

Gunta Grikmane
Atbildot uz jautājumu, vai projekta vietas izvēli ietekmē arī projekta dārdzība, arhitekte norādīja,
ka liekas izmaksas var netikt ak
ceptētas. Viņa sacīja: “Man grūti
prognozēt, kur Rīgā būtu tā ļoti
ideālā vieta, kur nebūs jādzen tādi
pāļi kā AB dambī, jo tieši tas pats
ir visā Rīgā – Rīga ir uz smiltīm
un ūdens.” Grikmane solīja, ka
architekti ar savu gala lēmumu
par Nacionālās akustiskās kon
certzāles labākajām atrašanās vie
tām nāks klajā maijā.
***
Rosina Rīgā uzstādīt
pieminekli Aspazijai
8. martā, Rīgas domes priekš
sēdis Mārtiņš Staķis tikās ar paš
valdības deputātiem, sabiedrības
pārstāvjiem un pētniekiem, lai
pārrunātu iniciātīvu Rīgā uzstādīt pieminekli Latvijas rakstniecei, sabiedriskajai darbiniecei un
polītiķei Elzai Rozenbergai jeb
Aspazijai.

Uz tikšanos aicināti Memo
riālo mūzeju apvienības direktore
Rita Meinerte, Raiņa un Aspazijas
mūzeja vadītāja Zanda Rozen
berga, Rīgas domes deputāte Ag
nese Logina, Rīgas domes depu
tāte Rita Eva Našeniece, sabied
riskā aktīviste Lolita Tom
so
ne,
rakstniece Inga Ābele un literātūr
zinātniece Gundega Grīnuma.

Rīgas mērs norādīja, ka kon
krēti lēmumi vēl netika pieņemti,
bet pārrunāts, kāds šis piemineklis varētu izskatīties, kāds būtu tā
vēstījums, kā arī, kur tas varētu
atrasties. Pēc tam jau tiks sludināts konkurss mākslinieciskajam
izpil
dījumam un diskutēts par
tehniskajiem risinājumiem. Pre
ses konferencē izskanēja viedoklis, ka šim piemineklim būtu
jāatrodas pilsētas centrā. Raiņa un
Aspazijas mūzeja vadītāja Zanda
Rozenberga pauda, ka šāds piemineklis sniegs pilsētai īpašu pie
vienoto vērtību. “Ļoti svarīgs ir
pieminekļa idejiskais līmenis. Tas
būs konkrēta mākslinieka risinā
jums, bet tā galvenā ideja ir de
mokratiska vide, atvērtība un
pieejamība tūristiem, lai ikvie
nam viesim būtu iespēja iepazī-
ties ar Aspazijas personību,” sacīja
Rozenberga. 16. martā tiks atzī
mēta Aspazijas 156. dzimšanas
diena.
Iepriekš ziņots, ka pērn Jūrma
lā, Dubultos, kāpās iepretī Aspa
zijas ieliņai, atklāts vides objekts
“Aspazija kāpās”, kas veltīts izcilajai latviešu dzejniecei un drā
maturģei Aspazijai.
***
Kultūras ministrijas (KM)
rīkotajā atklātajā konkursā
par Latvijas ekspozīcijas idejas
koncepciju un īstenošanu nāka
majā gadā gaidāmajā Venēcijas
biennāles 59. starptautiskajā māk
slas izstādē piecu pieteikumu
vidū žūrija par atbilstošāko ir
izraudzījusies mākslinieču Ingū
nas Skujas un Melisas D. Brei
denas darba “Tirgot ūdeni upes
malā” metu. Kā aģentūru LETA
informēja KM Sabiedrisko attie
cību nodaļas vadītāja Lita Kokale,
Latvijas paviljona veidošanu īste
nos “Latvijas Laikmetīgās mākslas
centrs”, kurātores Andra Silapētere
un Solvita Krese.
***
Latvija piedalās virtuālajā
Berlīnes kinofestivālā
No 1. marta sākās ikgadējā
starptautiskā Berlīnes kinofes
ti
vāla notikumi tiešsaistē, un tajos
piedalās arī Latvijas kinopro
fesionāļi – ar filmu seansiem fil
mu tirgū, Latvijas “stendu” Berli
nāles virtuālajā vidē un īpašu
kino terapijas seansu visiem inte
resentiem.
***
Latviski klajā nācis
šveiciešu rakstnieka
Kristiana Krachta (Christian
Kracht) jaunākais romāns “Miru
šie”, par kuŗu viņš 2016. gadā sa
ņēmis Hermaņa Heses balvu un
Šveices Grāmatu balvu, infor
mē apgāda “Mansards” pārstāvji.
Grāmatu no vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš. Savulaik latviski
Jāņa Krūmiņa tulkojumā izdoti
Krachta romāni “Fāzerlande”,
“1979” un “Metāns” (sarakstīts
kopā ar Ingo Nīrmani).
***
Latvijas Komponistu savienības
(LKS) veidotais festivāls
“Latvijas Jaunās mūzikas die
nas” šogad noritēs jau 10. reizi,
tiešsaistē izskanot trīspadsmit lat
viešu komponistu jaundarbiem.
LKS valdes priekšsēdis, kompo

nists Rolands Kronlaks Latvijas
Radio raidījumā Kultūras Rondo
pastāstīja, ka šī gada festivāla koncerti tiek dēvēti par “kājkoncer
tiem”: “Ideja par “kājkoncertiem”
ir vēlme paskatīties uz to, ka tieš
raides koncertus varam baudīt ne
tikai pie datora ekrāniem mājās,
bet, ja esam nodrošināti ar tī
mekli, varam tos klausīties un
skatīties arī citās vietās. [..] Apzi
nāmies, ka cilvēkiem ir apnicis
būt mājās un sēdēt pie ekrāniem.
***
Darbu sākusi vietne Telos. lv
jeb intelektuālas ievirzes pole
miski izglītojošs tīmekļa žurnāls
Latvijas konservātīvajiem domā
tājiem. Telos, tulkojot no sengrie
ķu valodas, ir mērķis, pilnīgojums
vai piepildījums. Telos.lv galvenā
redaktore, publiciste Agnese Irbe
skaidroja: “Es tikai vēlos sacīt to,
ko es domāju, un to, kam es ticu.
Es nesagaidu, ka visi tam piekritīs, bet es gribu sev šo brīvo telpu,
jo man aizvien vairāk pieaug šī
sajūta, ka, ja cilvēks strādā pub
licistikā un viņš sajūt tādu spēcīgu
cenzūru no iekšpuses un arī no
ārpuses, tad tam darbam nav
jēgas.
***
Ziņas īsumā
• Igaunijas premjerministre
Kaja Kallasa paziņojusi, ka, sākot
no 11. marta valstī tiek izsludināti
stingri karantīnas ierobežojumi,
kas būs spēkā vismaz vienu mē
nesi. Kallasa, uzstājoties sabied
riskās raidorganizācijas ERR va
kara ziņu programmā Aktuaalne

kaamera, tiešajā ēterā pavēstīja,
ka jauno ierobežojumu ieviešanas
cēlonis ir tā dēvētā Lielbritanijas
koronavīrusa paveida straujā iz
platība Igaunijā. “Mēs esam izlē
muši slēgt valsti, cik vien iespē
jams,” paziņoja valdības vadītāja.
• Latvija iegādāsies papildu
1,1 miljonu Pfizer/BioNTech vak
cīnas pret Covid-19 devu, 4. marta
pēc valdības sēdes pavēstīja Mi
nistru prezidents Krišjānis Ka
riņš (JV). Pēc viņa teiktā, minētās
papildus vakcīnas piegādes gai
dāmas šā gada otrajā ceturksnī
līdz gada beigām.
***
“Tā ir anekdote!” Rakstnieces
Māras Zālītes atbalstu Kariņam
iztulko kā aicinājumu uz kaŗu
Lielu neizpratni sociālajos tīk
los raisījis fakts, ka no vietnes
Facebook izdzēsts rakstnieces Mā
ras Zālītes ieraksts, kuŗā viņa pau
da savu atbalstu Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam. Kā
vēlāk vēsta pati rakstniece, ie
raksta dzēšanas iemesls bijis visai
kuriozs.
Ar saglabātu ieraksta ekrānuz
ņēmumu Facebook dalījušies vai
rāki vietnes lietotāji, tostarp arī
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs,
ļaujot ikvienam izlasīt Zālītes viedokli.
“Draugi, viņš ir pirmais prem
jērs, kuŗa godīgumu, valstsvīra
morāli un 100% lojalitāti valstij
grūti apstrīdēt. Viņš ir Eiropā ļoti
cienīts, draudzīgs attiecībās ar Ei
ropas kollēgām. Prieks skatīties,
kā viņam, ejot pa Briseles gaite

ņiem, visi steidz klāt un grib ar
viņu sasveicināties. Viņa laipnība,
tolerance, kā arī uzticība cilvē
kiem, ir arī viņa posts. Viņš nav
dzīvojis pietiekami ilgi padomijas
vilku mežos. Nav pietiekami rū
dīts “peldēt starp haizivīm”. Gal
venais “trūkums” – demokrats,”
ierakstu sāka rakstniece.
Tā turpinājumā viņa norādīja,
ka tautai griboties autoritārismu.
“Daudzi gribētu būt Kariņa vietā.
Ja gribat stingru roku un skaļu
muti, tad sauciet atpakaļ, piemē
ram... Ja gribat premjēru, kas ir
godīgs un, jā, dažbrīd naīvs ideā
lists, tad atbalstiet Kariņu! Lai
viņš, atbalstu jūtot, ir pašpārlie
cināts un atlaiž pāris ministrus,
kas atrodas valdībā iepriekšējo
populistisko vēlēšanu rezultātā.
Tur, draugi, ikviens esam roku
pielikuši. Es atbalstu Krišjāni Ka
riņu! Un nu varat sākt mani plo
sīt,” teica rakstniece.
Vēlāk Zālīte paskaidroja, ka
iemesls esot kuriozs. “Tā ir anekdote! Esmu noturēta par “kaŗa
kurinātāju” – Kariņš! Apskatieties
un pasmejieties kopā ar mani,”
paskaidrojusi rakstniece.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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SALLIJA BENFELDE
Pagājušajā nedēļā – nu gluži
tāpat kā ar vīrusu – publisko tel
pu skāra divi pamatīgi emociju
viļņi. Pirmo izraisīja dzejnieces
Māras Zālītes ieraksts “seju grā
matā” jeb Facebook, kuŗā viņa
pauda atbalstu premjēram Kriš
jānim Kariņam. Visi sašutušie,
niknie, apvainotie kopā ar alter
natīvās uztveres piekritējiem
kaismīgi metās kritizēt gan dzej
nieci, gan premjēru. Savā ziņā
lasīt šos ierakstus bija pat interesanti, ja vien izdevās atvairīt ne
labuma sajūtu, jo netika ierobe
žots nedz fantāzijas lidojums,
nedz taupīti spilgti epiteti. Un
tad sekoja otrais, pārsteiguma
vilnis, jo Facebook izdzēsa gan
dzejnieces ierakstu, gan arī viņas
sekotāju pārpublicējumu. Alter
natīvās pasaules fani gavilēja –
re, pat “seju grāmata” ir sapratusi, kuŗš te ir pasaules ļaunuma
sakne! Pārējie brīnījās un daudzi
atcerējās, ka Facebook ļoti nepa
tīk pozitīvi ieraksti par premjeru
un valdību, toties visu minēto
parasti drīkst lamāt līdz spēku
izsīkumam. Parādījās minējumi
par Kremļa troļļu armiju, kuŗa
organizēti sūdzas “seju grāma
tai” par pozitīviem ierakstiem

Kaŗš un Kariņš jeb
Kuŗš pret kuŗu karo?

un tā, īsti nezinot ne Latviju, ne
tajā notiekošo, mīļā miera dēļ
dzēš ierakstus, par kuŗiem sa
ņemts daudz sūdzību. Un tad
viss kļuva skaidrs – izrādās, pēc
Facebook domām, dzejniece ir
kaŗa kurinātāja, jo aizstāv kaŗu!
Acīmredzot uzvārds Kariņš ticis
uztverts kā Kaŗš (War) un, pro
tams, to taču nedrīkst atbalstīt!
Vēl pēc laiciņa viss noskaidrojās, izdzēstie ieraksti tika atjaunoti, bet lielais jautājums pa
liek – ko darīt ar daudziem citiem uzvārdiem, vietvārdiem, ja

arī tos cītīgā Google iztulkos kā
naida runu? Varbūt mums jāsa
gatavo Lielā Skaidrojošā Enci
klopēdija? Ir, piemēram, Latvijā
tāda apdzīvota vieta Variņi – ja
nu kādā brīdī Google kopā ar
“seju grāmatu” arī to saprot kā
vārda “War” latviskotu variantu,
lai tikai slēptu vēlmi karot? Paš
laik gan izskatās, ka Facebook ir
gatavs kaŗot ar katru, kas pēc
ģīmja un līdzības nav absolūti
identisks tā izpratnei par pa
saules pareizo kārtību un parei
zajiem uzvārdiem.
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Domāt kļūst bīstami

JURIS
LORENCS
Nav tā, ka šobrīd Latvijā runā
tikai par Covid-19 vīrusu, val
dības noteiktajiem karantīnas ie
robežojumiem un vakcīnu trū
kumu. Daļā sabiedrības notiek
karstas diskusijas par polītko
rektumu un vārda brīvību. Eļļu
ugunī pielēja Jaunā Rīgas teātŗa
vadītājs un režisors Alvis Her
manis. Vispirms viņš savā Face
book lapā komentēja Vācijas laik
rakstā Frankfurter Allgemeine
Zeitung februāŗa sākumā pub
licēto rakstu “Izlauzties no tabu
zonas” (Thomas Thiel, “Ausbruch
aus der Tabuzone”), kuŗā autors
pieskaras Rietumu sabiedrībā
patlaban vērojamai publiskai
kaunināšanai par “polītiski ne
korekta” viedokļa paušanu. Her
manis savā Facebook lapā raksta:
“Mana privātā pieredze ir tāda,
ka Vācijā vārda brīvības vilciens
jau ir nokavēts. Latvijā – varbūt
vēl ir cerība ko saglabāt, bet diez
vai. Sabiedriskie mediji, tai skai
tā valstij piederošie, jau ir pa
devušies un spēlē tikai vienos
vārtos. Savukārt, mākslas terri
torijā Latvijā valda vienas vienī
gas bailes runāt atklāti. Situācija
un atmosfēra ir precīzi tāda pati
kā padomju laikos, kuŗus vēl labi
atceros. Mani draugi pa telefonu stāsta, ka Ņujorkā šobrīd
daudzās (varbūt visās) kultūras
un mākslas iestādēs notiek indi
viduālas obligātas pārrunas ar
darbiniekiem, lai testētu un pār
baudītu, vai viņi atbilst visiem

“woke” ideoloģijas uzstādī
ju
miem. Piemēram, vai apzinās
savu “white supremacy” iekšējo
problēmu, kā to plāno risināt
utt. “Cancel culture” (jeb latviskojot – “kolektīvā atspārdīšana”)
ir tas pats, kas KGB vecos laikos,
un mechānisms ir identisks”.
Hermaņa rakstītais sacēla ve
selu vētru, viņš saņēma gan iz
pratni un atbalstu, gan kritiku,
pat zākāšanos. Iedvesmojies no
šādas reakcijas, 27. februārī re
žisors sociālajos tīklos publicēja
Jaunā Rīgas teātŗa “manifestu”,
savdabīgus “uzvedības noteikumus” teātŗa aktieriem, darbinie
kiem un skatītājiem. Protams,
šie “noteikumi” nav saistoši, Her
maņa teksts drīzāk uzskatāms
par viņa paša polītisko manifestu. Ieskatam daži teikumi: “Mūsu teātrī ir atļauta runas brīvība
bez jebkādiem ierobežojumiem.
Teātris un polītkorektums nav
savienojami. Jo teātŗa uzmanī
bas objekts ir cilvēka pētniecība
visās viņa izpausmēs. Ja mēs
pieļausim parādīties tikai glītajai
un kārtīgajai cilvēka dabas pusei,
mēs nekad neuzzināsim itin
neko par cilvēka noslēpumiem
un bezdibeņiem, – kas ir tieši
tas, kas mūs šai darbā un dzīvē
interesē. Jo pārējais – ir vienkārši
garlaicīgi, un nav arī patiesība”.
Ko te vēl lai piebilst? Manu
prāt, Hermaņa paustais ir pašsa
protamas patiesības. Viņš vien
mēr iestudējis tieši to un tieši

tā, kā viņš ir vēlējies saskaņā ar
savu sirdsapziņu un izpratni par
patiesību. Varbūt tāpēc visas
Hermaņa izrādes, kuŗas izdevies
redzēt, man bija liels notikums.
Ne tikai teātris, patiesa māksla
vispār nav iespējama apstākļos,
kad režisors, rakstnieks vai
komponists spiests ieklausīties
sabiedrības un mediju uzspiesta
polītkorektuma (faktiski pašcen
zūras) iekšējā balsī. Toties pa-
tiesi nemirstīgi darbi var tapt
ārējas cenzūras apstākļos, ja to
diktē valdošā vara. Bijušajā Pa
domju Savienībā tādu piemēru
bija daudz – Vizmas Belševicas
dzejas krājums “Gadu gredzeni”,
Borisa Pasternaka romāns “Dok
tors Živago”, Aleksandra Solže
ņicina stāsts “Viena diena Ivana
Deņisoviča dzīvē’’, Andreja Tar
kovska filmas. Tie bija šedevri,
kas vai nu nejauši izlauzās cauri
ideoloģijas uzraugu modrajai
acij, vai arī ar īpašu nolūku laikus netika “pamanīti”. Sapro
tams, pavisam cita lieta bija sa
cerējumi, kuŗus radīja, kā tolaik
teica, “galda atvilktnei”, bez jeb
kādām cerībām publicēt PSRS.
Vispazīstamākais no tiem – Sol
žeņicina “Gulaga archipelāgs”,
ko pats autors nosaucis par “li
terāru pētījumu”. Grāmata, kas
deva milzīgu ieguldījumu ko
mūnisma sistēmas sagrāvē.
Vienlaikus ar Hermaņa iero
sināto diskusiju marta sākumā
Latvijā sāka darboties jauns tī

mekļa portāls telos.lv. Sengrieķu
valodā “telos” nozīmē “mērķis”
jeb “piepildījums”. Portāla veido
tāji – filoloģe Agnese Gaile-Irbe,
LU profesors Raivis Bičevskis un
LU filozofijas doktorands Kriš
jānis Lācis izvirzījuši uzdevumu
izveidot Latvijas konservātīvās
domas forumu. Tātad mēģināt
saprast, kas notiek ar pasauli, ar
Latviju un katru no mums. LELB
archibīskaps Jānis Vanags savā
Twitter kontā @arhivanags ie
raksta: “Jauns tīmekļa žurnāls
Telos. Noteikti vērts pievērst uz
manību”. Viena no pirmajām
publikācijām portālā bija saruna
par runas brīvība, tā saucamais
podkāsts (tagad latviski saka –
aplāde), ko var noklausīties katrs
interesents. Tā pat nebija polī
tiska, drīzāk filozofiska, pat aka
dēmiska diskusija. Tomēr reakcija bija zibenīga, turklāt glo
bāla. Pēc dažām dienām tika
bloķēts Krišjāņa Lāča Twitter
konts @skaudrums. To atverot,
tagad var lasīt: “Account suspen
ded. Twitter suspends accounts
which violate the Twitter Rules”.
Tātad latviešu filozofs kļuvis tikpat svarīgs un bīstams kā pre
zidents Donalds Tramps, kuŗa
Twitter konts @realDonaldTrump
arī joprojām ir bloķēts. Diezin
vai “Twitter” birojā Sanfrancisko
sēž tulki un eksperti, kuŗi analizē Latvijas filozofu uzskatus un
viņu atbilstību kompanijas vad
līnijām. Gan jau kāds “nostučīja”.

Savējais, latvietis. Atklāti sakot,
paliek bail. Tātad mūsu vidū
dzīvo tie paši cilvēki, kuŗi pa
domju gados ziņotu čekai par
“tautas ienaidniekiem”, bet na
cistu okupācijas laikā nodotu
gestapo kaimiņus, kuŗi slēpj nā
vei nolemtos ebrējus. Turklāt
sociālos tīklus lieto jauni cilvēki,
kuŗu personības veidojušās jau
neatkarības laikā.
Kāpēc tā notiek? Izskatās, ka
mums ir darīšana ar dziļākiem
un globālākiem procesiem nekā
tikai Latvijas nelielajā “pīļu dīķī”
izraisītā viļņošanās. Kas pirms
gadiem desmit varēja domāt, ka
Amerikas pilsētās no postamentiem tiks gāzti pieminekļi! Bet,
ja lielām valstīm eksperimenti
ar dīvainām ideoloģiskām kon
struk
cijām var izrādīties vien
kurioza lappuse gadsimtiem ilgā
vēsturē, tad mazām nācijām –
kā Latvija – tie var izrādīties lik
tenīgi. Mums nav jāskrien ideju
ratiem pa priekšu. Latviešu so
ciāldemokratu savulaik tik karsti
atbalstītās komūnisma idejas
iznīcināja Latvijas valsti un sagā
dāja neizmērojamas ciešanas
daudziem cilvēkiem visā pa
saulē. Turklāt nāves dzirnavas,
kuŗas palīdzēja iedarbināt arī
latviešu boļševiki un čekisti,
1937. un 1938. gados, tā saucamā
Lielā terrora laikā samala viņus
pašus. Vēl viens apliecinājums
senajai patiesībai, ka no vēstures
mācīties nekad nav par vēlu.

Kļūdas cena – cilvēki un valsts

SALLIJA
BENFELDE
Rēķinot vakcinēto cilvēku dau
dzumu procentos no iedzīvotāju
skaita, Latvija (kopā ar Bulgāriju)
ir pēdējā vietā Eiropas Savienībā.
Viens no iemesliem ir tas, ka
vakcinācijas plāns sākotnēji bija
vairāk teorētisks, bez izpratnes
par reālu rīcību, par situāciju ār
pus Rīgas. Acīmredzot plāna rak
stītāji uzskatīja, ka jebkurš iedzī
votājs var nokļūt līdz vietai, kuŗā
paredzēta vakcinācija. Tikai vēlāk
nāca apjausma, ka ne visi ģimenes ārsti piedalīsies vakcinācijā,
ka ne visur laukos sabiedriskais
transports ir pieejams un galu
galā – ne katrs gados vecāks cil
vēks spēj iziet ārpus mājām un
doties ceļā veselības stāvokļa dēļ.
Tomēr galvenais iemesls, kādēļ
vakcinācijā esam pēdējā vietā, ir
vakcīnu trūkums. Ražotāju pie
gādes dažādu iemeslu dēļ kavējas
visur pasaulē, arī Eiropā. Latvija
līdz šim ir saņēmusi ļoti maz
vakcīnu. Tiek gan apgalvots, ka
marta beigās varēšot sākties masveida vakcinācija. Un ir kļuvis
skaidrs, ka vakcīnu trūkumu Lat
vijā būtiski ir ietekmējis kļūdains
vakcīnu pasūtījums – Latvija kā
galveno ir izvēlējusies AstraZene
ca vakcīnu, kas Eiropas Savienībā
tika apstiprināta tikai 29. janvārī.
Kādēļ tā noticis? Kā zināms,
premjers Krišjānis Kariņš janvāŗa
sākumā pieprasīja veselības mi
nistres Ilzes Viņķeles demisiju,
ministre atkāpās no amata, un
par ministru kļuva viņas partijas
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biedrs Daniels Pavļuts. Saistībā ar
vakcīnu pasūtinājumu ministrs
ierosināja dienesta pārbaudi un
tika sākta disciplinārlieta pret
vairākiem ierēdņiem, pārbaudes
lai
kā netika atrasti pierādījumi
prettiesiskai rīcībai. Publiski gan
kļuva zināms, ka darba grupa,
kuŗa spriedusi par vakcīnu pasū
tīšanu, darbojusies pavisam nefor
māli, nav rakstīti sanāksmju pro
tokoli un nepavisam nav skaidrs,
kuŗš ieteicis Pfizer vakcīnas pasū
tīt nelielā daudzumā, vēl vairāk –
nekļuva skaidrs, kāpēc Latvija at
teicās pasūtīt visu pieejamo Pfizer
vakcīnu daudzumu. Publiski iz
skanējušie argumenti gan izklau
sījās saprotami un pamatoti. Proti,
laikā, kad notika vakcīnu izvēle
un pasūtīšana, tika gaidīts, ka pir
mo apstiprinās AstraZeneca vak
cīnu un Pfizer vakcīnas uzglabā
šanai un pārvietošanai jānotiek
mīnus 70 grados pēc Celsija. Dī
vaini gan bija tas, ka vēl decembrī,
kad kļuva skaidrs: AstraZeneca
apstiprinašana kavējas un ir ie
spējams pasūtīt papildus devas
Pfizer, valdība par to vispār netika informēta. Situāciju pavisam
nejauši izglāba Lietuvas ārlietu
ministra telefona zvans Latvijas
ārlietu ministram Edgaram Rin
kēvičam ar jautājumu, vai tiešām
Latvija atsakās no papildus Pfizer
vakcīnām? Rinkēvičs, protams,
zvanīja Veselības ministrijai un
premjeram. Tā valdība uzzināja
par šo iespēju un tika nolemts

pasūtīt pieejamās papildus vakcī
nas.
Atzinums, ka nekas nelikumīgs
nav izdarīts, bet tā vienkārši ga
dījies, sabiedrībā radīja krietnu
sašutumu. Apstākļu izpētīšanā ie
saistījās žurnālisti, un Re:Baltica
pēc slēgto valdības sēžu ierakstu
noklausīšanās un plašākas izpētes
publicēja trīs rakstu sēriju, kas at
klāja aplamo un kļūdaino lēmu
mu tapšanu. Plašāk ar rakstiem
var iepazīties Re:Baltica mājasla
pā. Pēc rakstu izlasīšanas veselī
bas ministrs Daniels Pavļuts no
lēma sākt jaunu dienesta pār
baudi par visiem vakcīnu iepirku
miem.
Kādi ir secinājumi, izlasot
Re:Baltica noskaidroto?
Pirmkārt, kā neprofesionālu un
paviršu rīcību var vērtēt to, ka
visas apspriedes par vakcīnu ie
pirkumu notika neformālā gais
ot
nē, bez protokoliem. Otrkārt,
acīmredzot ne visiem šo apspriežu dalībniekiem bija pilnīgi vie
nāds viedoklis par to, kā jārīkojas,
bet ziņojums par pretrunīgajām
nostādnēm netapa uzrakstīts, val
dība par to netika informēta.
Treškārt, pamazām par noteicošo
balsi šajās apspriedēs kļuva Valsts
Zāļu aģentūras (VZA) direktors
Svens Henkuzens. Direktors, par
spīti tam, ka viņam bija pieejami
visu vakcīnu ražotāju dokumenti
to mājaslapās un viņam bija tie
sības prasīt arī papildu informā
ciju, sanāksmēs un vēlāk arī val

dībā sniedza nepilnīgu, brīžiem
pat, maigi izsakoties, ne visai pa
tiesu informāciju. Pēc pirmās
dienesta pārbaudes ierosināšanas
Henkuzens kļuva žurnālistiem
praktiski nesasniedzams. Acīm
redzot, vairāki ierēdņi ir rīkoju
šies vismaz neprofesionāli un ir
jautājums, vai viņi var tupināt
darbu savos amatos. Tikmēr sa
biedrībā aug aizdomas par apzi
nātu Astra Zeneca lobēšanu. Visus
pārmetumus saņem premjērs
Krišjānis Kariņš, kuŗš šobrīd tiek
vainots par visu – gan par to, ka ir
vīruss, gan par to, ka vakcīnu
trūkst. Daļa sabiedrības uzstāj, ka
jāpastiprina ierobežojumi, savu
kārt otra sabiedrības daļa ir nikna
un pieprasa beidzot atcelt vismaz
daļu ierobežojumu, jo tiekot iznī
cināta tauta un valsts. Neapmieri
nātību un spriedzi vairo arī Krie
vijas ļoti veiksmīgā savas vēl Ei
ropā neapstiprinātās vakcīnas
SputnikV reklāmēšana – ne tikai
atsevišķas ļaužu grupas, bet nu
jau arī Saskaņas vadītā Rēzeknes
pašvaldība pieprasa Krievijas vak
cīnu, jo tā esot vienīgā drošā un
labā vakcīna pasaulē. Vēl vairāk –
polītikas aizkulisēs ir sākusies val
dības šūpošana. Nupat ar absurdu
un smieklīgu publisku paziņo
jumu klajā nācis Aldis Gobzems –
Saeimas deputāts un bijušais
KPV LV premjēra kandidāts, kuŗš
tagad nodibinājis savu partiju
“Likums un taisnība”. Gobzems
publiski vērsies pie Valsts prezi-

denta Egila Levita ar aicinājumu
nominēt viņu par Ministru pre
zidentu, jo pašreizējā valdība esot
jāatlaiž. Gobzems, lūk, glābšot
tautu un valsti!
Par notiekošo var paraustīt plecus, bet Latvijas stabilitāti tas ne
vairo, un aizdomas par korupciju
saistībā ar vakcīnu iepirkumu
tikai vairo. Veselības ministram
būtu jāveic ļoti nopietna dienesta
izmeklēšana, vajadzības gadīju
mā piesaistot arī tiesībsargājošās
iestādes un jāpieļauj arī doma, par
VZA direktora atlaišanu. Droši
vien tas nebūs vienkārši, jo ļoti
iespējams, ka Svens Henkuzens
zināmā mērā ir farmācijas biz
nesa interešu pārstāvis vismaz
dažos jautājumos. Henkuzenasm
gan ir pieklājīgs CV – laba izglītība
un pieredze dažādās ar veselības
aprūpi un arī ar farmāciju saistītās
starptautiskās institūcijās. Amatā
viņu 2015. gadā iecēla veselības
ministrs Guntis Belēvičs (ZZS),
kuŗš pats nāca no farmācijas biz
nesa un tajā atgriezās pēc demi
sijas. Henkuzens tapa par VZA
direktoru jau divus mēnešus pēc
tam, kad sāka strādāt VZA par
direktora vietnieku.
Iespējams, ierēdņu darbība bi
jusi tikai pavirša un galēji nepro
fesionāla. Tomēr skaidrība ir va
jadzīga, jo sabiedrības aizdomas
un neapmierinātībā šūpo valsti
un grauj tās pamatus.
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VENTS ARMANDS KRAUKLIS,
Valkas novada domes priekšsēdētājs

Zinu, ka ārzemēs (trimdā) lat
viešu izveidotās krājaizdevu sa
biedrības ir ļoti stipras gandrīz
vai visās mītnes zemēs, lielākajās
tas ir spēcīgs, plašs tīkls ar milzu pieredzi un labiem kapitāliem.
Pēc neatkarības atjauno
šanas
kontakti ar tām bija itin aktīvi,
bet laika gaitā tie diemžēl mazi
nājušies. Domāju, ir īstais brīdis
tos atjaunot, censties atrast sav
starpēji izdevīgas sadarbības formas un likt lietā gan pieredzi,
gan, iespējams, kapitālu, lai Lat
vijas reģioni, mazpilsētas, lauki
nevis tukšotos, bet gan augtu un
zeltu.
Komercbanku pakalpojumu
pieejamība reģionos turpina sa

mazināties – jo tālāk no Rīgas, jo
grūtāk saņemt kredītu bankā.
Diemžēl bankas Latviju nefor
māli ir sadalījušas perspektīvās
un mazāk perspektīvās zonās.
Daudzās ES valstīs komercban
ku nevēlēšanos darboties reģio
nos veiksmīgi kompensē krāj
aizdevu sabiedrības, taču Latvijā
tas notiek ļoti fragmentāri un
nelielā apjomā. Kādi tam ir
iemesli?
Līdz šim par krājaizdevu sa
biedrību attīstību Latvijā vis
biežāk dzirdēts partiju priekšvē
lēšanu programmu solījumos,
taču skumjā reālitāte ir tāda, ka
alternatīvie aizdevēji savā darbī
bā ir ļoti ierobežoti. Piemēram,
krājaizdevu sabiedrības nedrīkst
kreditēt juridiskas personas.
Di
s
kusijas ar Ekonomikas un
Finanču ministriju par speciālas
atbalsta programmas ieviešanu,
ar kuŗas palīdzību krājaizdevu
sabiedrības varētu piesaistīt un
izmantot arī Eiropas Savienības
fondu līdzekļus, ko dara citas ES
valstis, ir beigušās bez cerētā
iznākuma.
Tam, manuprāt, ir trīs galvenie iemesli. Pirmkārt – par spīti
tam, ka komercbankas nelab
prāt kreditē reģionu uzņēmējus
un iedzīvotājus, tiek saskatīti
konkurences riski. Labvēlīgu
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Krājaizdevu sabiedrības –
neizmantots potenciāls
apstākļu gadījumā nākotnē pa
visam reāla var būt situācija, ka
krājaizdevu sabiedrības koope
rējas, kas ļautu izsniegt arī lie
lākus kredītus un garantijas.
Otrkārt – tās varētu būt valsts
ierēdņu dabiskas bailes, ka pa
lielināsies riski attiecībā uz no
guldījumu drošību, jo valsts ga
rantē krājaizdevu sabiedrību de
pozītus tāpat kā komerc
ban
kām. Un treškārt – trūkst izprat
nes visos līmeņos – gan polītikas
vei
dotāju, gan pašu patērētāju
vidū par esošo situāciju reģionos. Nereti krājaizdevu sabiedrī
bas tiek uzskatītas nevis par
pilnvērtīgu finanču pakalpojumu partneri, kas var sniegt savu
labumu finanču tirgum kopu
mā, bet gan par vienkārši lētu
financējuma avotu.
No vienas puses, var saprast
bankas, jo administrātīvais
slogs, izsniedzot nelielus kredī
tus, kādi visbiežāk tiek prasīti
reģionos, ir lielāks par gaidāmo
atdevi. No otras puses, tieši šī
situācija ir viens no iemesliem,
kāpēc reģioni turpina tukšoties.
Ja topošais uzņēmējs ir izstaigā
jis vairākas bankas un saņēmis
atteikumu financējumam, lai
sāktu mazo uzņēmējdarbību, zūd
perspektīva, un cilvēks dodas
prom. Labākajā gadījumā pārvā

cas uz kādu lielāku Latvijas pil
sētu, taču biežāk dodas laimi
meklēt ārzemēs. Šodienas ap
stāk
ļos, kad technoloģijas ļauj
strādāt attālināti un arī pandē
mija ir iemācījusi, ka daudzus
darbus efektīvi var veikt no mā
jām, kuŗas var arī neatrasties
pilsētā, jautājums par kredītu
pieejamību reģionu iedzīvo
tā
jiem un reģionālajiem uzņēmē
jiem ir jāsakārto ar steigu.
Polītikas veidotāji mēdz ap
galvot, ka šo tirgus nepilnību
palīdz novērst Attīstības finanču institūcija “Altum”. Lai arī “Al
tum” tiešām ir daudz labu atbalsta programmu, diemžēl situā
cija reģionos liecina, ka viena
in
stitūcija nevar nosegt visu
“spēles laukumu”. To atspoguļo
arī statistika – “Altum” sniegtais
atbalsts koncentrējas Rīgā, Pie
rīgā un lielajās pilsētās, jo, tāpat
kā komercbanku, arī “Altum”
kritēriji ir stingri, un nereti ma
zais reģionu uzņēmējs caur šo
prasību sietu netiek cauri.
Risinājums, kas palīdzētu ma
zināt plaisu starp Rīgu un reģio
niem, ir krājaizdevu sabiedrības,
kas dotu labumu ne tikai sabied
rībai kopumā, bet arī stiprinātu
finanču pakalpojumu tirgu. Šo
sabiedrību spēks ir tajā, ka, iz
vērtējot aizdevuma pieteikumus,

tiek ne tikai ņemti vērā formālie
kritēriji, bet vērtēts arī ie
snie
dzējs. Reģionos to iespējams
izdarīt, jo cits citu pazīst – zina
cilvēku, viņa spējas un var
izvērtēt arī potenciālos riskus.
Protams, tiek prasītas arī pamatlietas, naudas plūsmas aprēķins,
taču to visu var izdarīt arī bez tik
liela birokratiskā sloga. Tāpēc
ārkārtīgi nozīmīgi ir veicināt
krājaizdevu sabiedrību attīstību
gan no tiesiskā, gan normatīvo
aktu viedokļa, neierobežojot
kre
ditēšanu un ļaujot izsniegt
aizdevumus arī juridiskām per
sonām.
Papildus minētajam – krājaiz
devu sabiedrības būtu viens no
efektīvākajiem veidiem, kā ma
zināt ātro kredītu bēdu, kas da
ļēji attīstījusies arī banku kre
dītpolītikas dēļ. Reģionos mazie
uzņēmēji pēc tam, kad nav ie
guvuši financējumu komerc
bankā, vēršas pie ātro kredītu
izsniedzējiem, lai iegūtu līdzek
ļus, piemēram, technikas iegā
dei, pēc tam – maksā mežonīgus
procentus un nereti nonāk kre
dītu parādu jūgā. Ļaujot piln
vērtīgi darboties krājaizdevu sa
biedrībām, ātro kredītu biznesa
apjomi samazinātos, ļaujot no
apburtā loka izkļūt daudziem
reģionu iedzīvotājiem.

Kā īstenot savu ieceri, dzīvojot ārpus Latvijas?
Šajā pavasarī 100 Latvijas
valstspiederīgo no ārzemēm
varēs uzsākt tiešsaistes pirms
inkubācijas* programmu savas
biznesa idejas attīstīšanai, tā
pat arī 10 ārpus Latvijas esošie
jaunie uzņēmēji, kuŗi vēlas
attīstīt savu biznesu, produktu
vai pakalpojumu, izmantojot
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inkubā
cijas programmu, var uzsākt
ceļu uz konkurētspējīgu uzņē
mumu, ko īstenot Latvijā.
Artis Babris, atgriežoties no
Norvēģijas, uzsāka savu biznesu
Latvijā – atvēra sietspiedes darb
nīcu TingPrint, kas speciālizējas
tekstila apdrukā. Dalību LIAA
Kuldīgas biznesa inkubatorā
viņš vērtē šādi: “Dalība pirmsin
kubācijas programmā bija iedves
mojoša un radoša, vairs nebija
sajūtas, ka tādi trakie esam vie
nīgie, izrādījās, ka ir daudz aiz
rautīgu cilvēku. Ar šo kopienu
bija vieglāk virzīties uz priekšu.
Tādēļ likās loģiski turpināt ie
sākto inkubācijas programmā.
Noteikti iesaku pieteikties! Ir jā
mēģina. Tā ir iespēja pārbaudīt
savu ideju un saprast, vai virzīties ar to uz priekšu. Manuprāt,
vērtīgākās lietas programmās ir
trīs. Pirmkārt, dalībnieki – mēs
joprojām turamies kopā un palī
dzam cits citam. Otrkārt, iespēja
iegūt “grantus” – tie ļāva straujāk
iet uz priekšu, īpaši pirmajos uz
ņēmējdarbības gados, kas ir gana
grūti, jo jāiegulda savi līdzekļi.
Treškārt, apmācības un ekspertu
konsultācijas – tās koncentrētā
un ātrākā veidā ļāva apgūt nepie

ciešamas lietas, salīdzinoši, ja tās
būtu jāizprot, pašam ejot cauri
dažādām situācijām.”
Šī programma – Pirmsinku
bācijas programma piemērota
ideju autoriem, kuŗi vēl ir tikai
ceļā uz savu produktu vai pa
kalpojumu. Pretendentam jābūt
biznesa idejai, vēlmei mācīties
un piedalīties tiešsaistes apmācī
bās sešu mēnešu gaŗumā. Kopā ar
pārējiem ideju autoriem pirms
inkubācijas dalībnieks mācās
praksē pārbaudīt savas biznesa
idejas dzīvotspēju, kā arī iegūt
atgriezenisko saiti no citiem
pirmsinkubācijas programmas
dalībniekiem un uzņēmējiem
no biznesa inkubatoru uzņēmē
ju kopienas.
Lai pieteiktos programmai,
pirmkārt, nepieciešams reģistrē
ties Valsts ieņēmumu dienesta
elektroniskajā deklarēšanās sis
tēmā (VID EDS), kuŗā jāaiz
-
pilda de minimis veidlapa. Otr
kārt, jāaizpilda pieteikums un
tas jāiesniedz elektroniski pa
rakstīts (https://www.eparaksts.
lv/lv/), izmantojot portāla www.
Latvija.lv pakalpojumu vai kādu
citu Latvijā atzītu e-parakstu.
Pieteikums jāiesniedz LIAA, no
sūtot arī uz pasts@liaa.gov.lv.
Gadījumā, ja nav iespējams
izpildīt kādu no minētajiem no
sacījumiem (piemēram, nevar
elektroniski parakstīt dokumentus), ir iespēja pieteikties pirms
inkubācijas apmācībām – ko
mandā ar vēl vienu personu,
kuŗai ir pieejami Latvijas e-pa
kalpojumi (eID, eParaksts, eParakstsmobile vai internetbanka

kādā no Latvijas bankām). Abi
komandas dalībnieki varēs pie
dalīties tiešsaistes apmācībās.
Persona vai komanda attiecīgajā
pirmsinkubācijas programmā
var pieteikties ar vienu biznesa
ideju.
Savukārt inkubācijas prog
r
am
mā aicināti pieteikties tie
uzņēmumi, kuŗi jau ir izstrā
dājuši savu produktu vai pakalpojumu un uzsākuši to īsteno
šanu. Inkubācijas programma
piemērota uzņēmumiem, kas
reģistrēti Latvijas Republikas
komercreģistrā ne ilgāk par trīs
gadiem. Inkubācijas dalībnieku
un biznesa inkubatora kopīgais
uzdevums ir attīstīt produktus
un pakalpojumus, kā arī palie
lināt inkubācijas dalībnieku re

tā kapitāla apsver iespēju atgriezties Latvijā, vai arī ģimene ar
bērniem, kuŗa plāno pārcelties no
ārvalstīm uz Latviju. Aicinām
pieteikties arī personas, kuŗām
Latvija ir viņu senču dzimtene,
bet paši piedzimuši un uzauguši
tālu prom no tās.”
Pieteikšanās LIAA pirmsin
kubācijas un inkubācijas pro
grammām savu biznesa ideju
un biznesu attīstīšanai lielā
kajā kopstrādes un jauno uz
ņēmumu kopienā Latvijā no
risināsies līdz 22. martam. Lai
uzzinātu vairāk, skatīt te: inkubatori.magneticlatvia.lv. Lai pie
teiktos zib-konsultācijai par pro
grammām un pieteikuma saga
tavošanu, apmeklēt: www.go.
liaa.gov.lv.
Papildu informācija: Arta
Krūze, mobilais tālrunis: +371
sursus un zināšanas, lai nākotnē 26548386, e-pasts: diaspora@
tie kļūtu par globāli konkurēt liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv
spējīgiem un eksportējošiem
uzņēmumiem. Gan inkubācijā,
*Biznesa inkubātors ir infra
gan pirmsinkubācijā aktīvitātēs struktūras un personāla apvie
piedalās ne vairāk kā divi cilvēki nojums, kas veidots, lai palīdzēno komandas.
tu attīstīties jauniem, dzīvotspē
Uzrunājot tautiešus visā pa jīgiem un konkurētspējīgiem
saulē Arta Krūze, LIAA vecākā uzņēmumiem. Inkubātora mēr
projektu vadītāja diasporas jau ķis ir atbalstīt jaunu uzņēmumu
tājumos norāda: “Pretendents izveidi un attīstību, nodrošinot
var būt Eiropas Savienības augst uzņēmējdarbības uzsākšanai un
skolā studējošs Latvijas jaunietis attīstībai nepieciešamo vidi.
ar biznesa ideju, ko vēlas attīstīt,
Pirmsinkubācija – līdz sešiem
kamēr mācās, vienlaicīgi saņemot mēnešiem, biznesa idejas sākot
atbalstu idejas testēšanai, ja tā nējā novērtējuma izstrāde, biz
tiktu ieviesta, dibinot uzņēmumu nesa prasmju un iemaņu apguve.
Latvijā. Pieteikties var arī Lat
Inkubācija – ne ilgāk par čet
vijas profesionālis, kuŗš strādā riem gadiem, un, kamēr nodro
ārpus Latvijas un pēc daudziem šina izaugsmi.
nostrādātiem gadiem un uzkrā-
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Saruna par lietām, kas iedvesmo

Komponiste, sabiedriskā darbiniece, biedrības TILTS valdes priekšsēde
Dace Aperāne intervijā Diānai Jancei
enerģija... man tā visa ļoti pie
trūkst.
Citādi šis gads man personīgi
ir bijis ļoti vērtīgs laiks, lai varētu
pievērst uzmanību savam archī
vam. Tur ir daudz liecību par
trimdas mūzikas aktīvitātēm –
fotografijas, avīžraksti, īpaši par
septiņdesmito un astoņdesmito
gadu latviešu jaunatnes Dzies
mu
svētkiem, arī par Atmodas
laiku Amerikā. Man pašai šie
gadi paskrējuši tik ātri, tāpēc
esmu priecīga, ka tagad ir laiks
materiālus sakārtot un saprast,
ko vajadzētu sūtīt uz Latviju. Šis
darbs, kuŗā atskatos uz padarīto,
palīdz – esmu rakstījusi par mū
ziku, kopā tie ir četrdesmit gadi –
avīzei Laiks, žurnālam Jaunā Gai
ta... Ir bijis prieks sekot līdzi Lat
vijas un Amerikas koncertdzīvei
un arī mūzikas ierakstiem.
Tagad vadu latviešu kultūras
biedrību TILTS – pagājušā gada
sākumā Mūžība aizsauca biedrī

Jā, es mēģinu gan, un tikpat
jauki ir, kad kāds atraksta vai
piezvana man! Kad sazināmies,
reizēm liekas, ka man tiek sniegti
tieši tie vārdi, kuŗus biju meklē
jusi, kuŗus bija tik nepieciešams
dzirdēt. Tas ir kā brīnums! Ne
tiekoties fiziski, ar domubied
riem tiekamies garīgi. Pateicoties
Zoom, esmu arī varējusi pieda
līties vairākās sanāksmēs: tiekos
ar radošiem, kultūras cilvēkiem,
un tas ir vienreizēji! Tas mūs tu
vinājis tā, kā agrāk pat nespējām
iedomāties. Ir notikuši Pasaules
brīvo latviešu apvienības semi
nāri, tajos bijis iespējams “satikt”
dalībniekus no Nacionālā kultū
ras centra, no Eiropas latviešu
apvienības. Tādējādi varējām
turpināt pārrunāt jautājumus,
kuŗus iepriekšējo reizi apsprie
dām 2019. gadā Cēsīs. Mums
visiem ārpus Latvijas ir līdzīgas
temas – gan Latviešu Fondam,
gan LaPa (Latvieši Pasaulē) mū

rētu vairāk piedalīties sabiedris
kajā dzīvē, uzzināt jaunumus,
gūt zināšanas, piedzīvot virtuā
los koncertus. Daudzi vecāka
gadagājuma cilvēki vairs nevar
aizbraukt uz centriem, bet savās
mājās virtuāli viņi var klausīties
koncertus, piedalīties dievkal
pojumos, redzēt teātŗa izrādes.
Tas būtu tik labi, ja vismaz daļēji
varētu turpināt šo praksi! Ceru,
ka tagad, kad vakcīna kļuvusi
pieejama, vēlākais, vasarā pama
zām atgriezīsies tāda dzīve, pie
kuŗas mēs bijām pieraduši. Tas
dod cerību daudziem, kaut gan
pašlaik ir ļoti nopietna situācija.
Cik tālu vai tuvu jūs šogad
jūtat Latviju?
Ļoti tuvu. Varbūt tāpēc, ka
tikai jāpaceļ telefona klausule,
un jau varu izdzirdēt pazīstama
cilvēka balsi. Man ir svarīgi dzir
dēt balsi, jo tad varu sajust per
sonību, un tas man ļoti daudz ko
nozīmē. Daudz esmu skatījusies

bas ilggadējo vadītāju Ģirtu Zei
denbergu. Viņš bija biedrības
sirds un dvēsele. Šogad bija jāsāk domāt, kā TILTAM darbo
ties tagad, šajos apstākļos. Esam
plānojuši veidot tiešsaistes “Kul
tūras tiltu” ciklu – koncertu un
dis
kusijas. Droši vien turnejas
notiks labi ja rudenī, bet starp
laikā turpināsim atbalstīt vairā
kus aizsāktus projektus. Piemē
ram, viens no tiem saucas “Trim
das kokle”: ceļot gaismā kokli, ko
koklēja trimdā, sākot ar sešdes
mitajiem gadiem. Tās ir trīspad
smit stīgu kokles. Agrāk bija
daudz koklētāju ansambļu, un
tradicija gan īsti nav beigusies,
bet ir apsīkusi. Tagad izveidota
datu baze par kokļu darinātā
jiem un skolotājiem. Savulaik
mēs visi koklējām un sacerējām
dziesmas korim ar kokles pava
dījumu. Koklēšana vienoja ma
nas paaudzes mūziķus un palī
dzēja iemācīties latviešu tautasdziesmas.
Vai jūs bieži sazināties ar
kollēgām citviet pasaulē?

zejam. Arī virtuālie saieti par
Dziesmusvētkiem un citām kul
tūras aktīvitātēm ir bijuši ļoti
iedvesmojoši. No Kanadas, no
Dienvidamerikas, ASV, Austrā
lijas un no Eiropas – mēs visi it
kā satikāmies vienā vietā, vienā
virtuālā telpā Agrāk tās būtu
bijušas grūti organizējamas mil
zīgas konferences. Šīs tikšanās
palīdzējušas atklāt, ka ir daudz
vairāk kopīgā, nekā atšķirīgā. Ko
pīgā ir latviešu kultūra, tautas
mantojums, bet reizē svarīgi ap
zināties, ka katram no mums ir
atšķirīgais vietējās mītnes zemēs.
Agrāk tik daudz par trimdas
gados radītajām kultūras īpatnī
bām un vērtībām nedomājām.
No šiem cilvēkiem esmu gu
vusi iedvesmu un domāju, ka
virtuālie saieti mūs ir stiprinājuši,
bet ir jāsadarbojas vēl vairāk.
Visi ceram, ka palēnām atgrie
zīsies ierastā dzīve un varēsim
atkal daudz vairāk tikties klātie
nē, tomēr būtu svarīgi turpināt
arī virtuālās tikšanās, lai cilvēki,
kuŗi nedzīvo lielos centros, va

koncertus, arī tādus, kur atska
ņoti mani skaņdarbi. Piemēram,
brīnišķīgie koncerti Latvijas Ra
dio klasikas tiešraides studijā,
kur nu vēl citi – no Liepājas, Cē
sīm, Siguldas, Ventspils… Par
tiešsaistes koncertiem apziņoju
arī tautiešus šeit. Sekoju līdzi arī
kultūras aktīvitātēm, par kuŗām
ziņo Kultūras ministrija. Dažās
tiešsaistes pārraidēs esmu pati
piedalījusies no šejienes, un kādi
sen nesatikti paziņas, pat radinieki pēc tam atraksta, ka mani
manījuši. Tā ar virtuālo tikšanos
atjaunojas sen aizmirsti sakari.
Par to esmu ļoti, ļoti laimīga.
Man ir liels prieks, ka latviešu
mākslinieki un mūziķi ir izdo
mājuši dažādus veidus, kā tagad
cauri visām grūtībām darboties
un uzturēt mākslas un mūzikas
mīlestību. Redzot, cik izturīgi ir
cilvēki Latvijā, esmu pati jutusies stiprāka un esmu domājusi –
arī mums ir jāiztur, citādāk
nevar!
Ko jūs uzskatāt par svarīgā
ko, lai cilvēkus šobrīd vienotu,

Foto: Ilmārs Brošs

Kāda bijusi 2020. gada ik
diena?
Galvenokārt esmu dzīvojusies
pa māju. Gada sākums gan bija
skaists – abi ar vīru bijām Latvijā
un februārī pavadījām desmit
dienas Rīgā. Tās bija brīnišķīgas
dienas – satikāmies ar paziņām
un draugiem, apmeklējām vairā
kus sarīkojumus, ieskaitot Lielās
mūzikas balvas skaisto koncertu… Tikai pašās beigās, kad jau
bija jālido mājās, šur tur padzir
dējām, ka parādījies kāds vīruss.
Mājuplidojumā pamanījām da
žus cilvēkus ar maskām un ne
sapratām, kāpēc tās lieto. Jau pēc
divām trim dienām pasaule bija
citādāka nekā tā, kuŗu atstājām
Latvijā. Drīz pēc tam izsludināja
pandēmiju, noteikumi bija stin
gri, un sākumā sajūta nebija pa
tīkama: bija diezgan lielas rūpes,
kā ar visu tikt galā. Ņujorkas šta
tā cilvēki uz jaunajiem noteiku
miem reaģēja mierīgi un bija
drošības sajūta.
Daudz laika esmu varējusi
veltīt radošam darbam, īpaši va
sarā un pavasarī. Par laimi, mēs
dzīvojam ļoti skaistā vietā, dabas
vidū, un varam iet pastaigās. No
sākuma tas nebija tik viegli –
turpināt darbu, ko biju aizsākusi
vēl pirms pandēmijas. Gaisotne
šķita uztraucoša, un nācās grūti
sakārtot savas domas, bet pēc
laika atkal spēju iegrimt mūzikas
pasaulē, savā jaunajā skaņdarbā.
Tā parasti ir – brīžos, kad radu
ko jaunu, jūtos vairāk saskaņā
ar sevi un ieeju fantāzijas pa
saulē. Arī šoreiz tas deva līdz
svaru. Katru dienu, pat karstajās
vasaras dienās, mēģināju ievērot
rutīnu. Tas palīdzēja, deva iekšē
ju spēku un cerības izjūtu. Varēju
radoši strādāt, un esmu pateicīga
tiem, kuŗi bija lūguši sarakstīt
jaunus skaņdarbus. Lai gan attā
lumi ir lieli, mēs jūtamies tuvi,
un tas ir ļoti nozīmīgi.
Viens no darbiem, pie kā aiz
vadītajā vasarā strādāju, bija pa
redzēts trio – flautistei Ilonai
Meijai, čellistam Ivaram Bezpro
zvanovam un pianistei Dzintrai
Erlihai. Šajā skaņdarbā mūzika
brīvi attīstās un izmainās, at
spo
guļodama dažādas izjūtas,
ko piedzīvoju tā sacerēšanas gai
tā īsi pēc pandēmijas sākuma.
Skaņdarbu iedvesmoja dzejnie
ces Astrīdes Ivaskas divas prozas
rindas no viņas eseju krājuma
“Līču loki”: Mēs esam sapnī mū
žīgi mūžam, mēs esam sapnis. /
Un mēs esam atkal zilgi zaļgajā
sapnī... Priecājos, ka mākslinieki
šo skaņdarbu jau ierakstījuši al
bumam, ko šogad izdos mūzikas
ierakstu kompanija ”Skani”.
Man liekas, ka tagad dzīvojam
kā tādā sapnī. Reizēm pamostos
un domāju – viss izskatās, kā
vienmēr, pasaule rit, kā vienmēr,
bet tad ir kāda dimensija, kuŗas
agrāk nebija, un es mēģinu ar to
emocionāli tikt galā. Ir grūti, ka
nevaram brīvi ceļot, nevaram
cits ar citu tikties tā, kā agrāk.
Arī mūzikā – tiekoties ar cilvē
kiem, mūzicējot klātienē, skaņ
darbu izjūt arī caur paša mūziķa
personību, un tā ir brīnišķīga

lai dotu kopības izjūtu un uz
mundrinātu?
Man liekas, ka tās brīžam ir
pavisam mazas lietiņas – pie
zvanīt, atrakstīt zīmīti, kartīti…
Un avīzēs starp visām uztrau
cošajām ziņām aizvien vairāk
sāk publicēt tās, kuras stāsta par
cilvēku savstarpējo palīdzību ša
jos laikos. Iepriecina, cik daudzi
jaunieši ir iestājušies palīdzības
programmās vai paši izveidojuši
kustību palīdzēt citiem. Pazīstu
daudzus cilvēkus, kuŗi ir pagata
vojuši ēdienu un braukuši gaŗus
gabalus, lai to atdotu tiem, ku
ŗiem tagad klājas grūtāk. Šie ir
skaisti, it kā mazi darbi, bet pa
tiesībā tie nav mazi, jo tie liek
cilvēkam atcerēties, ka viņš šajā
situācijā nav palicis viens pats. Ir
jāturpina domāt labas domas,
meklēt un atrast to labo, kas ir.
Mani ir ļoti aizkustinājuši dau
dzie latviešu koŗi, kuŗi apguvuši
prasmi tiešsaistē sasaukties, sa
dziedāties. Bērnu koŗu koncertu
sagatavošanā viņu vecāki ir ie
guldījuši tik daudz laika un pūļu. Arī Amerikā latviešu skolās
koncertu bijis tik ļoti daudz, ka
tos pat nevarēja pagūt visus no
klausīties! Ir jāapbrīno, cik daudz
sava laika cilvēki ziedo, lai ie
priecinātu citus. Un ir tik labi, ka
daudz plašāk nekā agrāk tiek
iesaistītas visas paaudzes. Tas ir
jāturpina, un tad mūsu sabied
rība būs stiprāka, kā vēl nekad
agrāk. Tas notiek arī Latvijā, kur
vairākās pilsētās redzēju ļoti ak
tīvus iedzīvotājus. Dažādība ir
skaista, tas ir apbrīnojami.
Mūsu vēsturē ir bijušas dau
dzas citas lielas grūtības. Mans
tēvs nomira pagājušajā gadā, un
tikai nesen atradu viņa rakstīto
kaŗa laikā. Apbrīnoju, kā viņš to
visu pārdzīvoja, bet nekad īpaši
nestāstīja. Un domāju – ja viņš
to varēja pārdzīvot, tad arī mēs
varam. Ir jāturas pie zinātnes,
pie informācijas, ko tā sniedz un
arī pie cerības, un jātic, ka no
teikti būs labāki laiki. Ticēsim
un cerēsim, ka šajā jaunajā gadā
varēsim tikties pēc iespējas āt
rāk!
Zinātnieki ir pētījuši, ka
Covid ietekmējis pat mūsu
sapņus. Vai jūsu sapņi tagad ir
mainījušies?
Kādreiz sapņos satieku cilvē
kus no bērnības un jaunības, tas
ir tik ļoti interesanti un neparasti. Reizēm sapņos dzirdu kādas
melodijas vai kādas mazas vārs
miņas no melodijām. Visumā
pēdējā laikā ir diezgan mierīgi
sapņi, nevarētu teikt, ka Covid
ienāk manos sapņos. Es viegli
ieeju sapņu pasaulē un aizmirstu
par reālo. Tā tas notiek arī tad,
kad komponēju, lasu dzeju vai
apmeklēju teātŗa izrādi, arī vir
tuāli. Jau bērnībā nevarēju vien
sagaidīt brīžus, kad varēšu ieiet
fantāzijas pasaulē. Ļoti ceru, ka
šī spēja man vienmēr saglabāsies, jo tā ļoti palīdz arī reālajā
dzīvē. Mana otrā pasaule nav at
dalīta no reālās pasaules, bet ie
dvesmo un ļauj saskatīt lietas,
kas nav tik acīmredzamas.
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Melodiju brīnumdaris Arvīds Žilinskis
Viņa dziesmas dziedāja Mariss Vētra, pateicības vēstuli un
200 latus dāvāja Kārlis Ulmanis...

DAIGA
MAZVĒRSĪTE
Reti kuŗš latviešu komponists
izpelnījies tādu klausītāju pie
lūgsmi, kādu izbaudīja Arvīds
Žilinskis. Bērnu dziesmas, operas
un baleti, koŗa un solodziesmas –
devums bijis bagātīgs, kopā ap
mēram pusotrs tūkstotis lielāku
un mazāku skaņdarbu. Žilinska
sniegtos koncertus pat nav iespē
jams saskaitīt, jo Laimes māte
nebija taupījusi dāvanas, apveltot viņu arī ar labām pianista
dotībām. Sūrā darbā tās gadu
gaitā tika izkoptas līdz pilnībai,
Žilinskis vispirms uzstājās kā so
lomākslinieks, tad, sācis kompo
nēt, nenogurstoši atskaņoja pa
vadījumus savām dziesmām, ap
ceļodams visu Latviju.
Diemžēl aizvadītogad nenotika
mūziķa 115. jubilejai iecerētie
mūzikālie pasākumi, Žilinski pie
minēja vien ar dažām publikā
cijām, un arī turpmākās rindas
veltītas šim izcilajam melodiķim,
kuŗš sev par paraugu stādīja Emī
lu Dārziņu. Cilvēka daudzvei
dīga lirisko jūtu skaņu dzejnieks,
komponists visām paaudzēm,
melodiju meistars, – tā savulaik
tika raksturota Arvīda Žilinska
daiļrade, un patiesi tajā skanošo
melodiju bagātībai grūti atrast
līdzinieci kāda cita latviešu skaņ
raža mūzikā. Šī skaniskā harmo
nija izriet no mūziķa salīdzinoši
rāmās personiskās dzīves, kas
ritēja, iztiekot bez skaļām kaislī
bām un citu apspriestām dvēseles
vētrām. Taču tas nenozīmē, ka
Žilinska mūža gājumā viss ritēja
pa diedziņu, un šoreiz ielūkosi
mies arī paša komponista aprak-
stītajās lappusēs, kam viņš devis
nosaukumu “Manas dzīves atmi
ņu pavedieni”.
Lapinskis, Žilinskis, Grabins
kis – uzvārdi Saukas ezera ap
kaimē cēlušies no poļiem, savu
kārt māju vārdiem izskaņa ir –
“āni”. Slavenā komponista dzim
tās mājas ir Lejas Arendzāni, un
1904. gadā Arvīda tēvs Jānis te
pats savām rokām uzcēlis tiem
laikiem neierasti lielu un lepnu
māju. Kaimiņi brīnījušies, vai
tad Žilinskim būs divpadsmit
durvis? Nē, tie bija neredzēti lieli
logi ar vairākām rūtīm, mājā ir
izcili krāšņs kamīns, lielā zāle
tikusi pie smalkām bīdāmajām
durvīm un ārdurvis rotātas grez
niem kokgriezumiem – tas lie
cina, ka rocība saimniecībā bijusi krietni liela.
Žilinsku dzimtā tradicionāli
vārdi bija Jānis un Krišjānis – tas
izpētīts, tiklīdz radusies iespēja
piekļūt archīva dokumentiem.
Tur noskaidrojies, ka komponista vecaistēvs Krišjānis nodzīvo
jis vairāk nekā 100 gadus, un ilg
mūžība bijusi Žilinskiem rakstu
rīga. Taču savam vienīgajam
dēlam, kas pasaulē nāca 1905.
gada 31. martā, Jānis ar sievu
Ievu deva vārdu Arvīds. No tēva
puika mantoja krāšņās cirtas,
kamēr mūzikālais talants ie
dzimts no abiem vecākiem. Ieva,
meitas uzvārdā Grieķere, varēja lepoties ar vairākiem lieliski
dziedošiem brāļiem, bet Jānis
Žilinskis prata spēlēt harmoni-

kas un vijoli, kas glabājusies
drēbju skapja dziļākajā stūrī,
zīda lakatā ievīstīta. To reizumis
pačīkstinājis arī nākamais komponists, kam gan negāja secen
parastie lauku zēna darbi no
cūku ganīšanas līdz zirgu pajūga vadīšanai mēslu talkā.
Tēvs kādā ūtrupē par lētu
naudu iegādājies pussalūzušas
tāfelklavieres, kuŗas Arvīds sā
kumā bungojis ar vienu pirkstu,
palēnām uz savu roku sataustī
dams arvien grūtākas melodijas.
Tikai 1913. gadā zēns ticis pie
īstas klavieŗskolotājas, bet jau
pavisam drīz uz sliekšņa nostā
jās Pirmais pasaules kaŗš. Cara
armijai bēgot, kopā ar neskaitā
mām citām ģimenēm bēgļu gai
tās saposās arī Žilinski, viņi pie
ņēma Arvīda mātesbrāļa uzai
cinājumu doties uz Charkovas
guberņu, kur Jānis Grieķers mita
kopš gadsimta sākuma. Vispirms
turp tika sūtīts Arvīds ar māsī
cām, vecie Žilinski palika Latvi
jā, lai nokārtotu saimnieciskās
lietas, un tobrīd neviens nezi
nāja, vai Arvīdam izdosies atkal
reiz ieraudzīt vecākus. Par laimi
viņi patiešām nonāca Charkovā, tiesa, tikai 1916. gada beigās.
Tur kaimiņos dzīvoja medicīnas
students Eižens Puriņš, vēlākais
Tērvetes sanatorijas galvenais
ārsts, kuŗš pamanīja zēna mūzi
kālās dotības un ieteica viņam
mācīties mūziku. Un no 1916.
līdz 1918. gadam Charkovas mū
zikas skolā Arvīds apguva kla
vieŗspēli. Krievzemē viņš pirmo
reiz apmeklēja operu, tā bijusi
Fausta izrāde, kuŗā jaunietis
pārbijies no Mefistofeļa.
Līdzīgi citiem bēgļiem nācies
pārdzīvot smagu tīfa epidēmiju,
ciest izsalkumu, raizēties par to,
ko nesīs revolucionārās pārmai
ņas, līdz 1920. gada pavasarī Ar
vīds devās atpakaļceļā uz Lat
viju. Vairākkārt no nepatikša
nām Žilinski glābusi Charkovas
ģimnazista apliecība, kad viņu
noturēja par bēguļojošu zaldātu,
jo puisis augumā bija padevies
gaŗš. Toreiz Arvīdam kopā ar
tēvamāsu Annu Grieķeri un divām viņas meitām mājupceļš kā
jām ilga trīs mēnešus! Ar pauni
ņām uz muguras viņi aizsoļoja
līdz Sebežas stacijai, tad ar bēgļu
vilcienu aizbrauca līdz Krustpilij.
Arvīda vecāki Latvijā atgriezās jau 1919. gada beigās, un
dēla pārrašanās tika sagaidīta ar
prieka asarām. Lejas Arendzā
nos, kuŗus bija pārņēmusi vācu
armijas daļa, bija atstāts tikai
viens zirgs un gotiņa, taču tēvs
neliedza Arvīdam traukties uz
Rīgu, lai iestātos konservatorijā –
Jānis personiski aizbrauca pie
jaundibinātās augstskolas rektora, profesora Jāzepa Vītola pēc
padoma. “Vediet tik šurp savu
dēlu, gan tad jau redzēsim un
dzirdēsim, kā būs turpmāk…”
skanēja Vītola spriedums.
Arvīds steidza atkārtot pēdējos skaņdarbus, ko bija iemācī
jies. Nošu nebija, jo līdzpaņem
tās ceļasomas tika atstātas Vi
tebskā, kādā latviešu ģimenē.
Neko darīt, Žilinskis vietējā Sau

kas pamatskolā vingrināja pirk
stus, līdz 2. septembrī devās uz
nozīmēto iestājpārbaudījumu
līdz tam neredzētajā pilsētā Rīgā.
Otrajā dienā Arvīds atrada
savu vārdu laimīgo sarakstā, spe
ciālajā klavieŗu klasē viņš bija

iedalīts pie Bonifacijas Rogges.
“Mana otrā rūpe bija ietikt kādā
vidusskolā ar savām apliecībām
no Charkovas ģimnazijas. Visas
vidusskolas jau bija pārpildītas,

toreiz vēl līdz Āžiem, – ar mazo
bānīti. Šo bānīti bija Pirmā pa
saules kaŗa gados, sākot ar 1916.,
uzbūvējuši vācieši ar krievu ar
mijas gūstekņiem ātrā laikā. Un
pēc kaŗa tas vēl ilgi kalpoja gan
meža materiālu izvešanai, kā arī
cilvēku satiksmei līdz Daudzevai vai Jēkabpilij. Diezgan bieži
gadījās avārijas, līkumos apgāzās vairākas vagonetes. Tad pa
sažieŗi kopīgiem spēkiem tās

vienīgi vēl jaundibinātā Valsts
Pirmā vidusskolā bija iespējams
ietikt 4. klasē, jo apliecība ar
Pa
domju Ukrainas zīmogu no
1919. gada nedeva tiesības pāriet uz 5. klasi. Šī vidusskolas at
šķīrās no pilsētas vidusskolām
ar to, ka skaitījās pēc struktūras
klasiskā, ar speciālo grieķu un
latīņu valodu apmācību līdz pat
trīs stundām nedēļā, domāta nā
kamajiem universitātes studentiem – teologiem. Man personīgi
šīs valodas darīja lielas rūpes. Lai
apgūtu tās parallēli konservatorijas studijām, vajadzēja ziedot
vēlās nakts stundas, lai iezubrītu
senās grieķu valodas alfabetu
rakstiski un mutiski.
Mācības konservatorijā bija
desmitkārt interesantākas. Dzī
voju mēbelētā istabā Mednieku
ielā pie laipnas saimnieces Zītaru
ģimenē kopā ar māsīcām Alīni
un Līviju Grieķerēm, kuŗas ap
dzīvoja otru istabu un apmeklēja Ļišinas krievu vidusskolu. Es
varēju droši vingrināties uz
klavierēm, sākot ar gammām,
etīdēm un vidēja grūtuma skaņ
darbiem. Mācoties abās skolās,
gaŗā ziema pagāja lielā darba
slodzē. Jauks bija ziemas brīv
laiks, kad varēju no Rīgas līdz
Daudzevai ar lielo bāni aizbraukt, bet tālāk līdz Viesītei,

uzcēla uz sliedēm, un bānītis
ceļu turpināja, jo braucēji necieta.
Ziemsvētku, tāpat Lieldienu
brīvlaikā atbraucu uz mājām
pie vecākiem. Vajadzēja atvest
sev pārtiku turpmākam laikam.
Smagais kurvītis bija jāstiepj no
Jēkabpils mazā bānīša stacijas
piecus kilometrus līdz Krustpils
stacijai. Lielais rupjās maizes ku
kulis vien svēra pāri par pieci
koli, tad biezpiena ritulis, oliņas,
speķa gabals, ievārījums utt. Tos
gājienus, visgrūtākos manā jau
nībā, nevaru aizmirst. Nebija jau
to divu latu, ko kučierim “žī
diņam” par šo braucienu būtu
bijis jāmaksā. Saņēmu spēkus ar
saviem pianista pirkstiem un
aiznesu, kā varēdams un mācē
dams. Un cik tas viss pa gaba
liņam Rīgā noderēja, jau drīz
pēc pusdienām studentu virtuvē Tērbatas un Dzirnavu ielas
krustojumā.
Jaunais pavasaris tika ļoti gai
dīts, kad pēc 1. jūnija varēju do
ties uz Sauku, lai palīdzētu vecā
kiem, cik iespējams, visos darbos. Mans tēvs miežus sēja tikai
jūnija sākumā, kad priedēm un
eglēm jaunie dzinumi no zariem
sāka liekties uz leju. Ne tā kā
vēlāk kolchoza laukos, kas sēj jau
maija sākumā, nomēslo ar mine
rāliem, tad mieži izaug salmos

tik gaŗi, ka briesmas, tie ātri vien
saveldrējas, ar kombainiem vairs
nav iespējams nopļaut. Praktiski
lauks pavasarī jānokurina, lai
varētu to atkal apart.
Pie sējas man bieži nācās tē
vam palīdzēt, pa lauku gaŗās
strīpās nometot pa piciņai sal
mu, tā iezīmējot vēl neapsētās
vietas no jau apsētā. Tētis ar sē
tuvi kaklā un savu roku nepie
redzētu veiklību miežu graudus
izbārstīja ātri un meistarīgi. Tos
atlika tikai ieecēt.
Un tā visu vasaru no agŗa rīta
līdz vēlam saulrietam biju arī
aizņemts gan saimniecībā, gan
siena un labības pļaujā. Grūtā
kais man bija rudzu pļauja ar
vienroces izkapti, jo mašīnu no
pirkām tikai ap 1930. gadu. Va
jadzēja mācēt notrāpīt rudzu
kūlīti pēc lieluma. Rokas ļoti no
gura. Tas mēģināju tās atpūtināt, sasienot kūlīšus un saliekot
statiņos uz lauka strīpās.
Laikos, kad vecākais un sevišķi
vienīgais dēls, kā likums, tika
audzināts kā nākamais lauku
sētas saimnieks, kaimiņi brīnījās,
kāpēc Žilinski savu Arvīdu laiž
uz Rīgu mācīties mūziku, nevis
lauksaimniecību. Tēvs esot atbil
dējis īsi: “Ja būtu kaut desmit
dēli, visi būtu mūziķi!” Smagā
lauku darbā rūdītais raksturs
bija nepieciešams, lai pagūtu
mācīties i vidusskolā, i konser
vatorijā, kur 2-3 stundas dienā
bija jāziedo klavierspēlei. Solfe
džo un teoriju mācīja Marija
Gubene, profesors Jēkabs Kārk
liņš – mūzikas vēsturi, iepinot
notikumus no savas dzīves. Mū
zikas studijās veicās lieliski: kādā
1921. gada audzēkņu vakarā Ar
vīda atskaņoto Balādi uzteicis
tās autors, pazīstamais franču
komponists Vensāns d’Endī, ek
sāmenos jauneklis saņēma lielā
koties teicamas atzīmes un uz
sāka patstāvīgu koncertēšanu.
Kopā ar vijolnieku Vili Švinku
1924. gada vasarā Arvīds devās
uzstāties pie lauku ļaudīm dzim
tajā pusē ar nodomu – sapelnīt
ar koncertiem mācību naudu
100 latu apmērā. Pirmo koncertu sarīkoja pie Viļa, kam tēva
mājas bija Jaungulbenē – Elstēs.
“Mūsu telpas bija kaimiņu zemnieka Tauriņa labības šķūnis ar
atvestām tāfelklavierēm, jo Jaun
gulbenes dziedāšanas biedrības
zāli “veči” mums neatvēlēja. Kai
miņš Tauriņa kungs man pat
iedeva savus goda svārkus, kā
to
reiz sauca – “ketovē fraku”,
kura gan bija man par gaužām
platu, bet izskats bija ko klau
sītājiem redzēt un brīnīties visa
koncerta laikā. Garās piedurknes
maisījās starp pirkstiem uz kla
via
tūras un neļāva brīvi izpil
dīt tehniskās skaņdarba vietas,
bet šnite bija jāiztura ar “melno
fraķi”. Es taču savā pelēkā vecā
uzvalkā nevarēju līdzināties pā
rējiem mākslinieku kungiem
smokingos. Šis koncerts kā pirmais izskanēja ar diemžēl nelielu
atlikumu, skaidrā katram pa 15
latiem.
(Turpinājums sekos)
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Par gaišo sēļu zemes dēlu
Miku Skruzīti 160. gadadienā atminoties

LIDIJA OZOLIŅA,
Caelibem hist., novadpētniece
Kas pazina rožu dārzu,
Kad sarkans neziedēja?
Kas pazina mani jaunu,
Kad priecīgi nedzīvoju?

Kad 1905. gada februārī, tu
berkulozes sagrauzts, M. Skru
zīts mira dzimtajās mājās Nere
tas Stanānos, kā čaklu kultūras
darbinieku viņu pieminēja gan
drīz visi latviešu periodiskie iz
devumi, ieskaitot Dienas Lapu.

(Tautasdziesma. Pierakstījis Skru
zīts M., Jaunjelgavas apr. Sunākstes,
Neretas un Ērberģes (Mazzalvē) pa
gasts)

Tīmeklis ļauj ielūkoties noti
kumos un cilvēku dzīvēs dziļākā
pagātnē, atrast Dainu skapī sava
novada tautasdziesmas, to pie
rakstītājus, iesūtītājus u. c. Neat
stāstīšu šajā atceres rakstā visu,
ko par Miku Skruzīti kā 19. gadsimta beigu latviešu tautas ap
gaismības un atmodas darbi
nieku var izlasīt piedāvātajos
resursos. Neaprakstīšu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas digitāla
jos materiālos periodika.lv atrodamo. Par Miku Skruzīti kā lat
viešu pirmās atmodas modinātu cilvēku pētījumus un rakstus
publicējuši zinātnieki, kultūras
darbinieki, pētnieki: akadēmiķis
Jānis Stradiņš, Saulvedis Cimer
manis, Lilita Vanaga, Laila Alsi
ņa, Ojārs Zanders u. c. Klusēša
nas periodi starp jubilejām bijuši
pārāk ilgi, lai atcerētos sēli, kuŗš
lika savu akmeni latviešu tautas
kultūras uzplaukuma pamatos.
Mikus Skruzīts uzrakstīja pirmo
publikāciju par šo latviešu seno
tautu – “Sēļi, Kurzemes augšgala
senči” (1889). Par darba aktuāli
tāti tā laika progresīvās jaunat
nes vidū liecina viņam piešķirtā
J. Veinberga prēmija. Šogad vi
ņam 160. gadskārta.
Pēdējā man zināmā publikācija par Miku Skruzīti publicēta
Aizkraukles rajona laikrakstā
Staburags 2005. gadā. Savā pār
domu rakstā atzīmēju tikai da
žus interesantākos faktus no viņa
veikuma un ieguldījuma latviešu tautas kultūras uzplaukuma
sākumos. Iepazīstot M. Skruzīša
dzīvi un daiļradi, rodas apbrīna,
cik plašs un daudzpusīgs bijis
neretieša darbības lauks salīdzi
noši īsajā dzīves laikā – tikai 44
mūža gados! Neretas Ķestersko
las skolotāju atmiņās Skruzīšu
Mikus pieminēts kā zinātkārs
un apdāvināts skolnieks. Pro
tams, ka Stanānu saimnieka dēls
nevarēja tikt palaists dzīvē bez
skolām. Taču, ja Mikum pašam
nebūtu vēlēšanās mācīties, mek
lēt, izzināt, rosināt un aicināt
līdzi darboties, ar vecāku gribu
dēlu izglītot vien noteikti būtu
par maz. Mikus Skruzīts 1872.
gadā iestājās Neretas Ķesteru
skolā, no kuŗas 1874. gada otrajā
pusgadā aizgāja uz Jēkabmiesta
apriņķa skolu, ko nobeidza 1876.
gadā. Pēc tam mācījās Jelgavas
Reālskolā. Pusgadu mājās un pa
daļai pie rakstveža Treija nostrā
dājis, pieņēma vietu pie grāfa
Šuvalova muižu inspektora Mi
chalovska Lielzalvā un pēc in
spektora aiziešanas Mūžībā bija
par mežkunga palīgu Taubes
(Ērberģes) muižā 1878. – 1880.
gadā. Pēc tam Rīgas Politechnis
kajā technikumā studēja archi
tektūru, dabaszinības un ķīmiju.
Mikus Skruzīts studiju laikā
un arī pēc tām aktīvi iesaistījās
sabiedriskajā dzīvē – darbojās
studentu korporācijās, Rīgas

Par Mikus Skruzīša ģimeni.
Neretas Ķesteru kapsētā ieejot
un pirmajā celiņā nogriežoties
pa kreisi, nonākam pie pamatīgi
kalta akmens pieminekļa, uz
kuŗa gravēti šeit guldīto Neretas
pagasta Stanānu māju saimnieku Skruzīšu ģimenes vārdi:
tēvs Miķelis Skruzīts (18291899), māte Dārta Skruzīts, dzimusi Kundrat (1840-1916), dēls
Mikus Skruzīts – ķīmijas students (1861-1905) un meita Ma
rija Skruzīts (1869-1922). Vienas
ģimenes četri gaiši ļaudis. It kā
bez dzimtas turpinājuma, ko
tomēr tā stingri nevar apgalvot,
jo nav zināms, vai kāds zīmējis
Kundratu un Skruzīšu dzimtas
kokus.

Latviešu biedrībā, tulkoja lugas
Rīgas Latviešu teātrim, rakstīja
gan zinātniskus, gan informā
tīvus rakstus gandrīz visiem tā
laika laikrakstiem latviešu un
vācu valodā, nodarbojās ar lat
viešu vēstures un etnografijas
pētīšanu. Jelgavā dzīvodams,
strādāja žurnāla “Austrums” un
laikraksta “Tēvija” redakcijā, ra
žīgi publicēdamies arī pats. Ie
saistījās izdevēja J. Dravenieka
uzsāktās Konversācijas vārdnī
cas veidošanā. Presei vajadzības
gadījumā M. Skruzīts rakstīja arī
par pašam svešākām lietām: par
Kristofora Kolumba vēsturiskā
jūras brauciena 400. gadadienu;
par arktisko izstādi, kas skatāma
uz Rīgas ostā noenkurotā valzivju un roņu ķērāju kuģa; par
pirmajiem Kurzemes likumu
krājumiem; par sēklas labības
saglabāšanu ziemā un tamlīdzī
gi. Publikācijām par etnografiju,
tautastērpiem, darba rīkiem viņš
pievienoja paša rasētus apģērbu
un sadzīves priekšmetu zīmē
jumus. Rakstīja par saviem pētī
jumiem audumu krāsošanā ar
augiem. Pierakstīja un sūtīja tautasdziesmas Latviešu folkloras
krātuvei. Raksta ievadā citētā
tautasdziesma ir viena no 235
Folkloras krātuvē glabātajām
Skruzīšu Mikus pierakstītajām
un Krišjānim Baronam iesūtīta
jām dainām. Protams, jāvērtē
svarīgākais, paliekamais. Viņš
bija cilvēks, kas nevairījās pielikt
roku visur, kur tas tobrīd šķita
vajadzīgs. “Darbā parādās dzīvī
ba” – lasām kādā viņa rakstītā
vēlējumā.
Rīgas Latviešu biedrības Zinī
bu komisija 1895. gadā M. Skru

zīti nosūtīja komandējumā uz
Čechiju saistībā ar latviešu etno
grafiskās izstādes gatavošanu.
Viņš ceļoja pusotru mēnesi, ap
meklējot Prāgu, Berlīni, Drēzde
ni, Vīni, iepazīstoties ar ievēro
jamiem šo pilsētu vēsturiskiem
un etnografiskiem objektiem,
mūzejiem. Reizē viņš apskatīja
arī Bochēmiju un Jelgavas Lat
viešu biedrības Rakstniecības
nodaļas uzdevumā apciemoja
latviešu valodas pētnieku J. Zu
batiju. Ceļojuma iespaidus M.
Skruzīts aprakstīja un publicēja
latviešu presē, tai skaitā 1895.
gadā viņš Baltijas Vēstnesī pub
licēja divas “Vēstules no Prāgas”.
Pēc ceļojuma M. Skruzīts atkal
pārcēlās uz dzīvi Rīgā un pilnībā
pievērsās latviešu etnografiskās
izstādes sagatavošanas, ierīko
šanas darbiem.
Ik pa laikam atgriezies tēva
mājās, Mikus Skruzīts darbojās
Neretas kultūras dzīvē. Viņš sa
prata, ka izglītībā ir tautas nākot
ne, tādēļ rosināja apkārtējos ļau
dis mācīties. Latviešu vēstures
pētniecība, etnografija, publicistika, tulkošana, iedziļināšanās
dabas zinībās (ķīmija, botānika),
darbība biedrībās un sabiedris
kajā dzīvē ne tikai Rīgā, Jelgavā
un Neretā, bet visā Latvijas terri
torijā, kā arī Rietumeiropā –
Karaļauču mūzejam uz prof.
A. Becenbergera uzaicinājumu
M. Skruzīts sagatavoja aprakstu
un paraugu krājumu par latviešu
koka atslēgu attīstību, kā arī veselu krājumu latvisku krāso
jumu
paraugus. Pat ar mūsdienu skatī
jumu – neaptverami plašas zinību
un darbības jomas, kuŗas bija šī
erudītā novadnieka redzeslokā.

jumu sadalīja tikai sievas ra
diem? Tas nozīmē, ka arī pa
Mikus tēva līniju dzimtas kokam
būtu jāturpina zaroties, kaut arī
tiešas pēctecības šajā dzimtas
zarā nav. Bet kaut kur citur Lat
vijā, iespējams, ir.
Marija nebija precējusies. No
tā laika ļaužu atmiņām iznirst
nostāsti, ka pēc viņas sirds un
rokas velti cerējuši vairāki jau
nekļi. Tajā skaitā arī kāds lietu
viešu kalpu puisis. Mīlestībai
atbildēt nepieļāva saimnieces
statuss, kaut sirds varbūt sacīja
pretējo. Jauneklis pēc Marijas
nā
ves vēl diezgan ilgi vakaru
saulrietā esot dziedājis sērīgas
dziesmas pie Marijas kapa. Klu
sie vakari un Susējas ūdeņi žēlās
skaņas nesuši tālu apkārtnē.
Mainoties laikiem un notiku
miem, attīstoties ekonomikai un
technikai, mainās cilvēku saim
nieciskā un sabiedriskā dzīve.
Izkaisāmies, izklīstam, atgrieža
mies, daudz iegūstot, daudz arī
zaudējam. Paaudžu nomaiņā

Mikus Skruzīša māte Dārta Skruzīts un māsa Marija Skruzīts
// Foto no Neretas novada novadpētniecības mūzeja krājuma
Pēteŗa Lodziņa kollekcijas
Kaps vienmēr apkopts. Tā
tad… Ir nomainījušās tikai ap
mēram četras paaudzes. Un tik
ātri mūsu nezināšanas sākums.
Neretas pagastā zināmie vārdi
ir – sabiedriskais darbinieks Fri
cis Kundrats un skolotāja Olga
Kundrate – tie ir radi Skruzīšu
Mikus mātes dzimtas zarā. Par
Mikus Skruzīša tēva Miķeļa ra
diem novadpētniecībā ziņu vēl
mazāk. Taču pēc vecā Stanānu
saimnieka aiziešanas Mūžībā
mājas un zemi sadalīja četrās
daļās radu vidū. Vai nu manto-

zemapziņā nogrimst iepriekšējie cilvēki, notikumi. Tādēļ laiku
pa laikam tie jāatsvaidzina. Sava
pētījuma ievadā par sēļiem
M. Skruzīts citē sen zināmu
Ausekļa teicienu: “Tauta, kas
nedzenas iepazīties ar sentēvu
vēsturi… tā tauta necenšas dzī
vot,” piebilstot – “šie vārdi lai mūs
paskubina, nepiekusušiem darbo
joties, izklīdināt miglu, kuŗa aiz
sedz pagātni, lai būtu nākotnes
cienīgi, kuŗa mums pieder”.
(Turpinājums sekos)
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Labdarības paraugstunda Vītolu fondā
Pirmais fonda stipendiāts Mečislavs Maculēvičs dibina stipendiju

ANNIJA BULLE
“Lūkojoties atmiņās, gluži kā
fotografijās no pagātnes, mēs
veramies sevī un ļoti skaidri
redzam lietas, īpašības un izjūtas,
kas raksturoja mūs brīdī, kad
kāds nospieda pogu un uzplaik
snīja zibspuldze,” šādus vārdus
pirms vairāk nekā 18 gadiem
fondam rakstīja viens no pirmajiem stipendiātiem Mečislavs
Maculēvičs. Tajā brīdī Mečislava
dzīvē notika uzplaiksnījums – uz
vara Latvijas ekonomikas olim
piadā un iegūta stipendija ceļa
zīmei studijām Rīgas Ekono
mikas augstkolā.
2002. gadā Mečislavs Maculē
vičs saņēma fonda dibinātāju
Viļa un Martas Vītolu stipendiju. Vītolu ģimene fonda dibinā
šanā ieguldīja vienu miljonu latu
(1,4 miljoni eiro). Ik gadu Vilis
un Marta Vītoli ne tikai turpina
atbalstīt fondu, darbojoties pa
domē un kandidātu izvērtēšanā,
bet arī ziedojot jaunām stipen
dijām, piemēram, s! korp! “Ime
ria” un “Fraternitas Vanenica”
studējošiem jauniešiem. Mece
nātu iniciatīva ziedot mazturīgu
un talantīgu jauniešu izglītībai ir
radījusi atsauksmi daudzu cil
vēku sirdīs, kas piebiedrojās un
uzticēja savas stipendijas admi
nistrēt šim fondam.

Mečislavs Maculēvičs kopā ar sievu
Pagājis jau ilgs laiks un, pateicoties ziedotājiem, fonds ir spējis stipendijas piešķirt jau vairāk
nekā 4000 jauniešu, to skaitā arī
valmierietim Mečislavam Macu
lēvičam. Daudziem rodas jautā
jums, kas ir noticis ar pirmajiem
stipendiātiem pēc studiju beig
šanas, ‒ vai viņi atraduši darbu
izvēlētajā profesijā un vai iegūtās
zināšanas tiešām tiek liktas lietā
Latvijā? Fondā veiksmes stāstu ir
daudz, un visi vienlīdz svarīgi.
Tomēr – pirmā stipendiāta Me
čislava Maculēviča stāsts ir pir-
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Līmeniski. 1. Irānas agrākā
naudas vienība. 5. Angļu rakstnieks (1866-1946). 8. Senlaicīga
franču deja. 9. Lietuvas pilsētas
Marijampoles agrākais nosaukums. 10. Japāņu tēlotājas māk
slas paveids. 12. Potēt ar pumpuru. 13. Blēdīgas. 14. Franču filozofs, rakstnieks (1712-1778). 17.
Kontakts. 19. Plaši pazīstams,
populārs. 21. Serbu izcelsmes
amerikāņu izgudrotājs (18561943). 23. Sporta sacensību va
dītājs. 24. Venēcijas laivinieku
dziesma. 26. Zilupes pieteka .27.
Īsta, neviltota. 30. Neliels pašgā

mais... Pirmais, kuŗš saņēma,
pirmais, kuŗš deva un pirmais,
kuŗš atgriezās.
Maculēviču ģimenē augstu
tiek vērtētas zināšanas, kultūra
un māksla, tāpēc puisi jau no
bērnības ieskāva plašs interešu
loks, kas sekmēja panākumus
visos mācību priekšmetos. To
mēr uzvara Latvijas ekonomikas
olimpiadā bija īpašs pavērsiens,
lai satiktos ar Vītolu fondu un
uzsāktu studijas. “Parakstot līgu
mu ar fondu, es zināju, ka spēju
pilnībā nodot sevi studijām, to

42

jējs kuģis pasažieŗu un kravas
pārvadāšanai. 33. Kukaiņēdāju
kārtas dzīvnieks. 34. Pilsēta Če
chijas austrumos. 35. Ekvadoras
galvaspilsēta. 38. Kustīgas plāk
snes pie lidmašīnu spārniem
lidojuma sānsveres vadīšanai.
39. Apslēpts. 40. Emocionāli, pa
cilāti. 41. Posms kādā procesā.
42. Publiska demonstrēšana un
vērtēšana.
Stateniski. 1. Sintētiskās šķied
ras veids. 2. Mazalkoholisks
dzēriens. 3. Graudzāļu dzimtas
lopbarības augs. 4. Negaidīts ap
galvojums, kas ir pretrunā ar

t r ad i c i o n ā l a j i e m
priekšstatiem. 5. Tirdz
niecības vieta. 6. Lai
11
stīt. 7. Izrādes norises
vieta. 9. Ciets silicīt
iezis. 11. Izdevniecība
Rīgā. 15. Nelieli vagoni. 16. Mechanisms
griešanās
kustības
pārnešanai no vienas
20
vārpstas uz otru. 18.
Medicīniska iestāde.
20. Pēdējais akmens
laikmeta posms. 21.
Vulkāniska sala Klusā
okeana dienvidos. 22.
Manilas kaņepāji. 25.
E. Virzas poēma pro
zā. 27. Uz kokiem pa
32
razitējoša sēne. 28.
Valsts Āzijas dienvid
austrumos. 29. Tēls
A. Dimā romānā “Trīs
musketieri’’. 30. Baktē
rija, kas izraisa slimī
bu. 31. Valstu apvienī
ba. 32. Angļu rakstnieks
(1905-1980).
36. Kafijas šķirne. 37.
Veikla.
Krustvardu mīklas
( Nr. 9) atrisinājums
Līmeniski. 4. Adena. 5. Patoss.
7. Sakura. 10. Tonēt. 11. Kaperi.
12. Ekarts. 13. Paketes. 16. Skarba.
19. Salaka. 22. Kariess. 23. Lavīna.
24. Maisīt. 25. Krekers. 26. Saites.
28. Vantis. 30. Stacija. 35. Aksels.
37. Urartu. 38. Melot. 39. Araksa.
40. Rapsis. 41. Narva.
Stateniski. 1. Pastila. 2. Ķelne.
3. Kastete. 5. Pekina. 6. Tapa.
8. Ukri. 9. Apsara. 14. Karteča.
15. Treneri. 17. Kļava. 18. Binde.
20. Amata. 21. Krīki. 27. Irlava.
29. Tituls. 31. Tasmans. 32. Jaut
ras. 33. Usma. 34. Orts. 36. Elara.

ties, līgumam beidzoties, es zi
nāju, ka, pateicoties Vītolu ģi
menes atbalstam un ticībai man,
es ieguvu lielisku izglītību un
pamatu startam tālāk,” tā par stipendijas saņemšanas laiku saka
Mečislavs.
Un tik tiešām – starta “uz
rāviens” pēc Ekonomikas un
biz
nesa administrācijas MBA
grada iegūšanas bija vērienīgs.
Mečislavu uzaicināja strādāt uz
ņēmumā Procter&Gamble. Vai
rāku gadu gaŗumā viņš ieņēma
vadošus amatus personālvadībā,
strādājot gan Eiropā, gan ASV.
Mīlestība pret dzimto zemi
virzīja Mečislavu kopā ar sievu
un trīs bērniem atgriezties
Latvijā. Uzkrātā darba pieredze
stratēģisko biznesa partneŗattie
cību jomā palīdzēja kļūt par
personālvadības direktoru uzņēmumā Rimi Baltic. Vērojot
Mečislava uzstāšanās konferen
cēs un Vītolu fonda rīkotajā se
minārā “Ko tev neiemāca skolas
solā?”, jūtams profesionālas
deg
smes strāvojums un prieks
par darbu.
Un tomēr Mečislava stāsts ir
īpašs ar viņa spēju būt īstajā vietā
un īstajā laikā. Kad viņam bija
tikai 24 gadi, tikai trīs gadus pēc
augstskolas absolvēšanas viņš
veica pirmo ziedojumu Draugu
stipendijai. Nu Mečislavs ir no
dibinājis savu Maculēviču ģi
menes stipendiju, sniedzot at

bildi uz jautājumu, kas tad ir
noticis ar pirmajiem stipendiā
tiem pēc studiju beigšanas.
Mečislavs atzīst, ka šobrīd ir
laimīgs, jo spēj iepriecināt citus:
“Ir prieks spert nākamo soli
fonda atbalstam, no Draugu stipendijas pārejot uz savu, mūsu
ģimenes stipendiju. Vītolu fonds
teju 20 gadus palīdz Latvijai un
tās jauniešiem veidot gudrāku
un spēcīgāku savu nākotnes valsti. Fonda dibinātāju un atbal
stītāju piemērs ir arī maza daļiņa
no manas sirdsapziņas, kas uz
daudz ko, arī uz paša rīcību, aici
na lūkoties citādi nekā pirms
tam. Viens no Vītolu fonda moto
ir Finiša nav. Ir tikai starts. Lū
kojoties nākotnē, es tiešām
izjūtu bezgalīgu cieņu un patei
cību cilvēkiem, kas visu, ko biju
iecerējis, ir padarījuši iespējamu.”
Patiesībā viss ir tik vienkārši tikai vajag mīlēt. Savu zemi.
Cilvēkus. Savējos. Tos, kuŗus iz
devies sastapt un kuŗu acīs ar
vien mirdzēs prieks un pateicība.
Esam pateicīgi Mečislavam Ma
culēvičam par mīlestību pret
Vītolu fondu, īstenojot vēlēju
mu: “Ar izglītību dzīvē sasniegt
tādu līmeni, lai varētu nākotnē
palīdzēt citiem!”

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres
vieta, kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas
ģimenes un dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20.
gadsimtā gājuši bojā vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top
kopdarbībā un par ziedojumiem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz
500 tūkstošus. Mūsu nākamais lielais kopdarbs --- uzcelt Saieta
namu! Palīdzi! Ziedo!
Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv
Ziedojumiem EUR:
AS “Citadele banka”
Konts: LV94PARX0015211160001
SWIFT: PARXLV22
Starpniekbanka ziedojumiem USD:
USA CITIBANK, N.A., NEW YORK
Konts: 36392149
SWIFT/BIC: CITIUS33
Vairāk informācijas
www. liktendarzs.lv
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SPORTS
Porziņģim otrajā
spēlē pēc kārtas
double-double

Saņems Triju
zvaigžņu balvu

Pērnruden, mainoties Lat
vijas Olimpiskās komitejas
(LOK) vadībai, viens no pir
majiem paziņojumiem bija
par pagrieziena punktu labā
ko sportistu, treneŗu, komandu un citu ar sporta nozari
saistītu notikumu noteikšanā,
tradicionālā pasākuma Lat
vijas Gada balva sportā vietā
ieviešot Trīs zvaigžņu balvu.
Gada nogalē iecerēto balvu
pasniegšanu atlika epidemio
loģiskās situācijas dēļ, bet jau
tuvāk pavasarim sociālo me
diju lietotājiem kļuva zināms,
ka ceremonija būs redzama
9. aprīlī. Valstī citu pēc citas
attālināti organizējot kultūras
balvu nominācijas, palika jau
tājums, kad jau decembŗa
sākumā piešķirto Trīs zvaig
žņu balvu par mūža iegul
dījumu sportā saņems šķēp
mešanas trenere Valentīna
Eiduka (attēlā).

Laureātei 1. martā nebija ne
jausmas, kad varētu notikt
filmēšana. Dienu vēlāk, līdzī
gus jautājumus uzdodot pa
sākuma rīkotājiem, telefona
zvans sasniedza arī Eiduku,
kuru informēja par nākam
nedēļ gaidāmo filmēšanu.
“Gaidīju, gaidīju, kad kāds
kaut ko teiks, kad būs balle,
būs kāda saiešana vai kad
sniegs tās “Trīs zvaigznes’’,
nevarēju sagaidīt,” teica Ei
duka. “Bet šodien piezvanīja
kundzīte, laikam no rīko
tā
jiem, un piedāvāja, ka nā
kamnedēļ varētu tikties un
parunāt, pastāstīt par sevi
kaut ko.”

Līga Velvere Eiropas čem
pionātā telpās neiekļuva 800
metru skrējiena pusfinālā.
Velvere savā skrējienā startēja
sestajā celiņā, un viņa finišu
Kristaps Porziņģis guva 19 sasniedza 2:06,26 minūtēs, ie
punktus un atzīmējās ar dou- rindojoties ceturtajā pozicijā.
ble-double Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē,
palīdzot Dalasas Mavericks
komandai svinēt uzvaru. Da
lasieši savā laukumā maz
re
zultātīvā spēlē ar rezultātu
87:78 uzvarēja Oklahoma
si
tijas Thunder vienību. Mave
ricks pirms NBA Visu zvaig
žņu spēles pārtraukuma uz
varējusi deviņās no 11 pēdē
Priekšskrējienos pusfinālam
jām spēlēm. Porziņģis lau
kumā pavadīja 33 minūtes un kvalificējās katra skrējiena trīs
49 sekundes, kuŗu laikā rea ātrākās sportistes. Velvere
lizēja četrus no deviņiem div- Eiropas čempionātu noslēdza
punktu metieniem, trīs no 24. vietā 35 skrējēju konku
sešiem tālmetieniem un divus rencē. Viena skrējēja tika
no četriem soda metieniem. diskvalificēta.
400m priekšsacīkstēs ko
Viņš arī izcīnīja 13 atlēkušās
bumbas, 12 no tām aizsar pumā piedalījās sprinteri, kuŗi
dzībā, un otro spēli pēc kārtas tika sadalīti pa deviņiem
iekrāja double-double. Vēl Kris skrējieniem.
taps pieļāva vienu kļūdu un
vienreiz pārkāpa noteikumus.
Mavericks ar Porziņģi lau
kumā iemeta par 16 punktiem
vairāk nekā ielaida, kas bija
labākais rādītājs komandā.
***
Latvijas basketbolists Mār
tiņš Meiers Francijas spēcī
gākajā līgā Šalonas pie Sonas
Elan komandas sastāvā de
Ceturtajā priekšskrējienā
bitēja ar 20 punktiem un pa
līdzēja vienībai izcīnīt uzvaru. Iļja Petrušenko finišēja pēc
48.46 sekundēm un palika
pēdējais. Lai iekļūtu pusfinālā,
savā skrējienā bija jātiek div
niekā – šajā gadījumā vaja
dzēja vismaz 46.85, taču Pet
rušenko personiskais rekords
telpās ir 47.88. Mūsu skrējēja
mērķis bija U-23 Eiropas
čempionāta normatīvs (47.60),
tomēr tas palika nesasniegts.
Mārtiņš Meiers
Sacensību noslēgumā Petru
Elan mājās ar 84:79 papild šenko tika klasificēts 46. vietā
laikā uzvarēja Cholet vienību. starp 49 sprinteriem.
Meiers debijā laukumā pavadīja
33 minūtes un 45 sekundes.

Eiropas
čempionāts
vieglatlētikā telpās

Pēc ilga pārtraukuma viegl
atlētikā atkal notiek kādas no
lielajām sacensībām –Polijas
pilsētā Toruņā notika Eiropas
čempionāts telpās. Latviju tajā
pārstāvēja Līga Velvere 800
metru un Iļja Petrušenko 400
metru skrējienos.

Biatlons

Latvijas biatlonists Andrejs
Rastorgujevs Čechijā Pasaules
kausa posmā 10 km sprintā
izcīnīja 17. vietu, bet uzvaru
svinēja francūzis Simons
Destjē. Destjē šautuvēs kļūdas
nepieļāva un tuvāko sekotāju
zviedru Sebastianu Samuel
sonu apsteidza par 2,4 sekun
dēm. Vēl divas sekundes lē
nāks bija vācietis Arnds Pai
fers. Rastorgujevam distancē
bija desmitais ātrākais solis.

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

10 km sprintā Aleksandrs
Patrijuks pirmajā šautuvē
pieļāva vienu kļūdu, bet otrajā
neaizvēra vēl vienu mērķi un
ierindojās 74. vietā. Patrijuks
uzvarētājam zaudēja divas mi
nūtes un 24,2 sekundes.
Roberts Slotiņš jau pirmajā
ugunslīnijā pieļāva trīs “pū
deļus”, bet otrajā neaizvēra
tikai vienu mērķi. Sportists
finišu sasniedza trīs minūtes
un 15,7 sekundes aiz līdera,
kas ļāva ieņemt 95. poziciju.
Sprinta sacensībās piedalījās
105 sportisti, bet tikai 60
ātrākie kvalificējās iedzīšanas
sacensībām.
Iedzīšanas sacensībās An
drejs Rastorgujevs ierindojās
22. vietā. Pirmajā ugunslīnijā
Andrejs pieļāva vienu kļūdu,
bet tas neliedza viņam pa
kāpties par vienu poziciju un
atgriezties trasē kā 16. Arī
otrajā šautuvē viena kļūda, un
Rastorgujevs noslīdēja uz 17.
poziciju. Trešajā šautuvē An
drejs ieradās jau kā 15., bet
atkal viena kļūda, kas lika
viņam atkal zaudēt vienu po
ziciju. Diemžēl pēdējā uguns

līnijā Rastorgujevam jau divas
kļūdas, un trasē viņš atgriezās
28. pozicijā. Toties finišu
Andrejs sasniedza jau kā 22.,
no uzvarētāja atpaliekot mi
nūti un 53 sekundes.
Baiba Bendika 7,5 km
sprintā ierindojās 59. vietā,
kvalificējoties iedzīšanas sa
cen
sībām. Uzvarēja Norvē
ģijas sportiste Tirila Ekhofa.
Bendika kopumā neaizvēra
četrus mērķus un uzvarētājai
zaudēja divas minūtes un trīs
sekundes. Arī Sanita Buliņa
četrreiz kļūdījās ugunslīnijā
un ar trīs minūšu un 21,1
sekundes atpalicību ieņēma
100. vietu.
Iedzīšanā (10 km) šaušanā
guļus Baiba Bendika garām
mērķim raidīja pēdējos divus
šāvienus, divreiz kļūdoties arī
trešajā šaušanā, kas bija stā
vus. Otrajā un ceturtajā
ugunslīnijā Baiba bija precīza,
un tas ļāva pakāpties uz 39.
vietu, uzvarētājai Ekhofai
piekāpjoties trīs minūtes un
10,7 sekundes.
(Turpināts 20. lpp.)

PĒRK

Tālr: 973-746-3075

Vēlos nopirkt dzīvokli, māju,
mežu vai lauku īpašumu.
Tālr. +371 29384845.

Latvian Cremation Urn
Solid Birch
with Walnut and Amber
For more information

www.BalticSantas.com

262-786-1553

Maija@BalticSantas.com

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
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2021. gada 13. marts – 19. marts

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
SIETLA (WA)
Redakcija lūdz lasītājus sa
Sietlas latviešu sabiedriskais
zināties ar sarīkojumu un centrs (11710 3rd Ave. N. E.
dievkalpojumu rīkotājiem, pre Seattle, WA98125). Mājas lapa:
cīzējot, vai paredzētie sarīko www.seattlelatviancenter.com.
jumi notiks, vai tie ir atcelti!
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
LOSANDŽELOSA (CA)
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
Losandželosas latviešu namā 1410, St.Petersburg, FL 33715),
(1955 Riverside Dr., Los An tālr: 727-827-2338.
geles, CA 90034). Mūsu drau
Uzmanību! Mainījusies bied
dze vēl nedrīkst rīkot dievkal- rības Facebook lapa, lūdzam
pojumus pagaidām turpināsim sekot mūsu jaunajai lapai “Lat
ar virtuāliem dievkalpoju viesu Biedriba St. Petersburg
miem.
FL”. Sīkāku infomāciju par pa
sākumiem var uzzināt Biedrī

bas Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 19:30 Centrā. Pensionāru
sanāksmes pirmdienās, 13:00,
Info: 514-992-9700. www.tervete.org.
ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran
cisco), Info: www.zklb.wordpress.com, ZKLB sekr. un in
formāc.daļas vadītāja Una Vei
lande tālr.: 408-813-5104, e-pasts:
una.veilande@gmail.com.

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā mamma, vecmamma

ANNA LĀČKĀJA,
dzim. VARSBERGS

Dzimusi 1931. gada 2. decembrī Praulienes pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 8. novembrī Elmhurst, Illinois
Mierā tavas čaklās rokas,
Klusē tava labā sirds

Par viņu sēro un mīļi piemiņā paturēs
VIŅAS BĒRNI – HELMUTS UN BENITA,
DIANA, SILVIJA, ARTURS
UN MAZBĒRNI JENNY, VIKTORS DAVIDS

Paulīne Zadvinskis Mūžībā

1927. gada 22. janvārī Preiļos, Latvijā,
2021. gada 17. februārī Grandrapidos Mičiganā

Paulīne Dzenis Zadvinskis 94 gadu vecumā
aizgāja Mūžībā Pelnu trešdienā, 2021. gada
17. februārī. Viņa piedzima 1927. gada 22.
janvārī Preiļos, Latvijā. 1945. gada sākumā
viņas vecāki un vecākā māsa Antonija devās
bēgļu gaitās uz Vāciju. Tā paša gada februārī,
Paulīne un viņas ģimene pārdzīvoja sabied
roto vadītu bombardēšanu Drēzdenē, Vācijā.
Bēgļu nometnē Fišbachā, Vācijā, viņa satika
Zigfrīdu Zadvinski. Viņi apprecējās 1949.
gada 5. jūnijā, un abi kopā baudīja 70 gadus
ilgu laulību.
Iemiesojot patiesu iekšējo spēku, Paulīne
bija paraugs savai ģimenei, draugiem un
cienītājiem. Viņas uzvedība bija klusa, maiga
un sirsnīga, un vienmēr to pavadīja stipra
ticība un paļāvība. Paulīne bija aktīva locekle
Rietummičiganas latviešu sabiedrībā un
Aglonas Dievmātes draudzē Grandrapidos.
Tāpat, viņa darbojās Grandrapidu latviešu
apvienības un Amerikas latviešu katoļu
apvienības valdēs.
Paulīni aizrāva kalnu slēpošana un ceļošana

visapkārt ASV, kā arī Eiropai, tai skaitā
ciemošanās Latvijā. Viņa bija arī viesmīlīga
saimniece. Kopā ar Zigfrīdu savās mājās viņi
sirsnīgi uzņēma viesus no visas pasaules.
Paulīne plānoja un gatavoja ikgadējās Patei
cības dienas vakariņas un parūpējās, lai visa
Zadvinsku ģimene katru gadu sanāk kopā pie
viena vakariņu galda. Paulīne bija patiesi
talantīga mājsaimniece, vienmēr piepildot
savas mājas ar siltumu un mīlestību.
Vairāk nekā 50 gadu gaŗumā, Paulīne aktīvi
piedalījās Rivertonas mākslinieku ģildē un
iknedēļas gleznošanas nodarbībās, tā kļūstot
par panākumiem bagātu gleznotāju ūdens
krāsu un eļļas krāsu technikās. Viņas aizrau
šanās bija dabasskatu un ziedu gleznošana,
un viņas gleznas daudzkārt tika izstādītas
dažādās izstāžu zālēs Grandrapidos. Starp
daudzajām radošajām interesēm un aktīvi
tātēm, viņa labprāt nodarbojās arī ar pod
niecību un dārzkopību.
Paulīni aizsaulē jau sagaida viņas vīrs Dr.
Zigfrīds Zadvinskis, viņas vecāki – Antons un
Veronika Dzenis, un viņas vīramāsa – Ņina
Masiļūne (Rīgā, Latvijā). Aiz sevis Paulīne
atstāj savu māsu Antoniju Sinkēviču (Grand
heivenā, Mičiganā), dēlus – Jāni un Edmundu
Zadvinskus (Grandrapidos, Mičiganā), dēlu
Dr. Pēteri (ar sievu Lindu) Zadvinski ar
mazmeitām Madelainu un Boniju (Bigrapidos,
Mičiganā), un dēlu Dr. Dāvidu (ar sievu Ingu)
Dublinā, Ohaio.
Paulīne tiks apglabāta Svētā Krusta katoļu
kapsētā Grandrapidos, Mičiganā. Viņas dzī
ves svinēšanas sarīkojums notiks vēlāk. Ziedu
vietā lūgums sniegt ziedojumu Latvijas Oku
pācijas mūzejam vai kādai citai labdarībai pēc
jūsu izvēles.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim
das dr: (58 Irving st, Brookline
MA 02445). Info: 617-2325994, e-pasts: bostonas-trim
dasdraudze@gmail.com, tālr:
617-232-5994. Māc. Igors Sa
fins. Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@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.: 773725-3820; e-pasts: cianasdrau
dze@gmail.com;www.facebook.
com/ Čikāgas-Ciānas draudze
255043897965234. Dievk. No
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk.
kafijas galds. Māc. Gundega
Puidza, tālr. birojā: 773-7361295; mājās: 708-453-0534,
E-pasts: puidza@yahoo.com
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. Pē
teŗa 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 svētdie
nās 10:00. Seko sadraudzības
stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
Dievkalpojumi notiek plkst.
11:00. Mūsu baznīcā vēl arvien
nedrīkst rīkot dievkalpojumus.
Turpinām izsludināt virtuālos
dievkalpojumus.
Džamaikpleinas Trīsvienī
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.: 617323-0615.
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: 616361-6003. Māc.prāv. Ilze Larsen,
tālr: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars
Petrovskis, tālr: 616-975-2705.
Dievk. notiek 2x mēnesī 10:00.

Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv.ev.lut.apv dr.:
(122 Cherry Hill St, Kalamazoo
MI 49006). Māc. Aija Graham.
Dievk. notiek 10:00.
Kalamazū draudze atsāk diev
kalpojumus klātbūtnē katru

otro svētdienu, tos noturot
Latviešu Centra lielajā zālē,
kamēr jaunais dievnams būs
lietojams.
14. martā, svētbrīžu ieraksts
internetā
21. martā, dievk. Centrā,
tiešsaiste internetā
28. martā, Pūpolsvētdienas
svētbrīža ieraksts internetā
2. aprīlī, plkst. 18:00, Lielās
Piektdienas dievk. centrā ar
dievg. Paralēli tiešsaiste inter
netā.
4. aprīlī, plkst. 8:00, Kristus
augšāmcelšanās svētku dievk.
centrā ar tiešsaisti internetā
11. aprīlī, svētbrīžu video
ieraksts internetā
18. aprīlī, dievk. ar dievgaldu
centrā. Tiešsaiste internetā.
25. aprīlī, svētbrīžu ieraksts
internetā
2. maijā, dievk. centrā. Tieš
saiste internetā
9. maijā, Ģimenes dienas dievk.
ar dievg. Tiešsaiste internetā
16. maijā, svētbrīžu ieraksts
internetā
23. maijā, Vasarsvētku dievk.
ar dievg. Centrā. Tiešsaiste
internetā
30. maijā, Trīsvienības svēt
brīžu video ieraksts internetā
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) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510). Māc. Gija Galiņa, tālr.:
402-475-8106. Dr.pr. Kārlis In
driksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes 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 latvie
šu evaņģēliski luteriskās drau
dzes video dievkalpojumi no
tiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas 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 nenotiek. Ja vēlaties saņemt mājas
svētbrīžu materiālus, lūdzu sa
zināties ar mācītāju. Māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko e-pasts:
latvianlutheranchurch@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
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville
NY
St. Andrew bazn. 335 Reyn
olds 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-Wil
son, mob. (269)2675330. Kon
taktpersona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
3. aprīis plkst. 1.00 pp; ār
durvju Lieldienu Dievkal
po
jums; bez groziņu galda

Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa:
www.seattlelatvianchurch.org.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie
dze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr., draudzes mācītājs Aivars
Pelds. 727-368-0935. Sazināties
ar Andri Ritumu 727-7971933.
Sv. Pēterburgas Latviešu ev.
luterāņu Draudzes ziņas:
Sakarā ar vīrusu visi dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks Faith Lutheran baznīcā,
kas atrodas 2601 49th Street
North, St. Petersburg, FL.
Tērvete – Trīsvienības draudze: Dievkalpojumi centrā.tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.st
johnslatvian.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.: 9053385-613, 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.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane.
Draudzes virtuālie svētbrīži
notiek Zoom platformā –
trešdienās plkst. 10:00
un svētdienās plkst. 11:00.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
rigaven@aol.com
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
– Inese Zaķis –
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.
* Lūgums lietot sejas masku un
ievērot distancēšanās noteikumus
6 pēdas/2 metrus.

Dieva mierā aizgājis
Rockvilles pensionāru nama gādnieks un dvēsele

VITAUTS HĀZNERS
Dzimis 1939. gada 8. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 11. februārī Rockvillē, ASV

SĒRO PENSIONĀRU NAMA DRAUGI UN KAIMIŅI
Mūžīgo mieru dodi viņam, Kungs.

Mūsu mīļā

PAULĪNE ZADVINSKIS
Dzimusi 1927. gada 22. janvārī Varkavā,
mirusi 2021. gada 17. februārī Grand Rapids, Mičiganā

Tur, kur mājo debess klusa,
Tur, kur dvēselēm ir dusa,
Tur mēs atkal tiksimies.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MĀSA ANTONIJA SINKEVIČS
KRUSTMEITA IRENE TURCOTT UN ĢIMENE
KRUSTDĒLS JĀNIS SINKEVIČS UN ĢIMENE

Mūžībā aizgājis

MAKSIS A. GRĪNS

Dzimis 1920. gada 2. decembrī Daudzumos, Īles pagastā,
miris 2021. gada 25. februārī mājās Columbiana, Ohio

Es tālu neaiziešu,
Es atkal atnakšu.
Ar saules staru siltu,
Ar putnu sveicieniem.

Par viņu sēro
KRUSTMEITA INESE RAČEVSKA AR ĢIMENI
MĀSA VITA BORGS AR ĢIMENI

Aizsaulē aizgājuši
mūsu mīļie draugi

SKAIDRĪTE KRĒSLIŅA
dzim. CELMS

Dzimusi 1927. gada 15. novembrī Rīgā,
mirusi 2021. gada 13. februārī Ņujorkā
Dzejnieks, vēsturnieks un skolotājs

JĀNIS ANDREJS KRĒSLIŅŠ Sr.
Dzimis 1924. gada 19. augustā Mālpilī,
miris 2021. gada 17. februārī Ņujorkā

Viņus piemin
VOLDEMĀRS, IRĒNE, INDRA, OLIVERS AVENS UN NICOLA SHILIAM
ELEONORA ŠTURMA
MADELENA MINIATA, DARIUS AVENS

Mūžībā aizgājusi

PAULĪNE ZADVINSKIS,
dzim. DZENIS

Dzimusi 1927. gada 22. janvārī Preiļos, Latvijā,
mirusi 2021. gada 17. februārī Grandrapidos, Mičiganā
Viņa mīlā piemiņā paturēs
MĀSA TONIJA SINKĒVIČS
DĒLI JĀNIS, EDMUNDS, PĒTERIS (LINDA) UN DĀVIDS (INGA)
MAZBĒRNI MADELINE UN BONNIE
Košu ziedu, dziesmu klusu,
RADI UN DRAUGI LATVIJĀ UN AMERIKĀ
Nav ko citu dāvināt.

Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.

LAIKS
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Teniss
Anastasija Sevastova ar
drošu uzvaru sāka dalību
Dubaijas WTA turnīrā, pir
mās kārtas spēlē ar 6:0, 6;3
pieveicot amerikānieti Ber
nardu Peru.
Aļona Ostapenko Kataras
galvaspilsētā Dohā piekāpās
amerikānietei Džesikai Pe
gulai, ciešot zaudējumu WTA
500 turnīra otrajā kārtā. Rī
kotāju speciālo ielūgumu
saņēmusī Ostapenko (WTA
51.) turnīra otrajā spēlē ar 2:6,
5:7 piedzīvoja zaudējumu pret
amerikānieti Džesiku Pegulu
(WTA 44.). Ostapenko tur
nīru noslēdza ar WTA ranga
55 punktiem. Pegula ir meita
ASV pazīstamām biznesa “hai
zivīm” Kimai un Terijam Pe
guliem. Viņas tēvs, kuŗa ba
gātības pārsniedz piecus mil
jardus dolaru, ir īpašnieks
Nacionālās Futbola līgas (NFL)
komandai Bufalo Bills un
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
klubam Bufalo Sabres, kuŗā
jau gadiem spēlē Latvijas ho
kejists Zemgus Girgensons.

des. Latvijas sportisti par savu
sniegumu nopelnīja attiecīgi
107,89 un 118,93 Starp
tau
tiskās Slēpošanas federācijas
(FIS) punktus. Vēl no latvie
šiem Niks Saulītis atpalika
astoņas minūtes un 10,1 se
kundi, kas deva 90. poziciju,
bet Lauris Kaparkalējs bija
astoņas minūtes un 49,9 se
kundes lēnāks par uzvarētāju
un bija 97. vietā. Viņiem
attiecīgi 193,27 un 208,96 FIS
punkti. Finišu sasniedza 102
no 106 startējušajiem slēpo
tājiem.
Indulis Bikše 50 km distancē
klasiskajā stilā ar kopēju startu tika apdzīts par apli un
ierindojās 50. vietā. Čempio
nāta pēdējā disciplīnā dis
tanču slēpošanā divas pirmās
vietas ieņēma norvēģi –
Juhanness Klēbo un Emīls
Iversens.

Šorttreks

Latvijas šorttrekists Reinis
Bērziņš pasaules čempionātā
Nīderlandes pilsētā Dodrehtā
izcīnīja astoto vietu 1500
metru distancē.

Reinis Bērziņš (vidū)
// FOTO: EPA/Scanpix

Aļona Ostapenko Dohas
WTA 500dubultspēļu turnīra
finālā pārī ar rumānieti
Moniku Nikulesku piedzīvoja
zaudējumu pret interna
cio
nālo duetu Nikola Meličera
(ASV)/Demi Shūrsa (Nīder
lande). Finālā Latvijas/Ru
mānijas duets ar 2:6, 6:2, 8:10
zaudēja Meličerai un Shūrsai,
kuŗas turnīrā bija izsētas ar
otro numuru.
***
Latvijas jaunā talantīgā tenisiste Sabīne Rutlauka Ēģiptē
piedzīvoja neveiksmi Šarm eš
Šeihas W-15 vienspēļu turnīra
pusfinālā. Rutlauka pusfinālā
ar 6:7 (5:7), 3:6 zaudēja Krie
vijas sportistei Ērikai Andre
jevai (WTA 762.). Par dalību
pusfinālā Rutlauka nopelnīja
četrus WTA vienspēļu ranga
punktus.

Roberts Krūzbergs 1000
metru distancē nepārvarēja
ceturtdaļfinālu. Viņš savā
slidojumā finišēja ceturtajā
vietā un pusfinālā neiekļuva.
Krūzbergs distanci veica
minūtē un 26,851 sekundēs.

Jaunā treneŗa
izvēlē vajadzētu
konsultēties ar
basketbola izlases
līderiem
Kluba nepildītu saistību dēļ
Dairis Bertāns pameta Krievi
jas vienību Himki un sarunā
Latvijas Televīzijas “Sporta
studijā” pieļāva iespēju sezonas beigas sagaidīt bez jaunas
komandas.

Slēpošana

Latvijas distanču slēpotāji
Raimo Vīgants un Indulis
Bikše Oberstdorfā ieņēma
61. un 65. vietu pasaules čem
pionāta 15 kilometru sacen
sībās brīvajā stilā ar intervālu
startu. Visu goda pjedestalu
aizņēma norvēģi, čempio
n
titulu izcīnot Hansam Kris
teram Holunnam, kuŗš distanci veica 33 minūtēs un 48,7
sekundēs. Vīgants čempionam
zaudēja četras minūtes un
33,6 sekundes, bet Bikše –
piecas minūtes un 1,6 sekun

Dairis Bertāns

Toties augustā Dairis būtu
gatavs iekļauties valstsvienībā,
kas startēs Pasaules kausa
priekškvalifikācijas turnīrā.
Basketbolists ir pārliecināts,
ka jaunā Latvijas izlases tre

neŗa meklējumos būtu tikai
loģiski pajautāt arī valstsvie
nības pieredzējušāko spēlē
tāju viedokli.
Zaudējums bulgāriem Eiro
pas čempionāta kvalifikācijas
izšķirošajā spēlē Dairim bija
šoks, jo līdz tam viņam nebija
ne mazāko šaubu, ka Latvijas
izlase uzvarēs, lai arī kādā
veidā. “Līdz tai fināla svilpei,
kas bija arēnā, nevarēju
iedomāties, ka tā var notikt,”
atzina Bertāns.
Dairis arvien ir neizpratnē
par izlases trenera Roberta
Štelmachera izvēli, kas noteica spēlētāju sastāvu laukumā
izšķirošajā spēlē pret Bulgā
riju, tomēr basketbolists vai
rāk raugās nākotnē. Bertāns
sagaida, ka nākamā valstsvie
nības galvenā trenera izvēlē
Latvijas Basketbola savienība
(LBS) painteresēsies, kura
kan
didātūra būtu labākā iz
lases vadošo spēlētāju ieskatā.
Būtu tikai loģiski, ja, izvēloties
treneri, LBS painteresētos par
komandas galveno spēlētāju
viedokli, lai nerastos situācija,
ka vēlāk kādi basketbolisti
attiecīgā speciālista vadībā
negrib spēlēt, paskaidroja
Dairis.
“Varbūt ir kādam [basketbolistam] cits variants, ko
ieteikt, būtu pilnīgi neloģiski
paņemt treneri, ko varbūt pēc
tam, aptaujājot spēlētājus,
viņi teiks nē, nekādā gadījumā
pie viņa negribu spēlēt,” teica
Bertāns. Dairis ir dzirdējis
vairāk izlases galvenā treneŗa
kandidātu vārdus nekā izska
nējis publiski, bet publiski tos
apspriest nevēlas. Viņš arī
nesaskata nozīmīgu lomu iz
lases ģenerālmenedžera amatam, jo LBS ģenerālsekretārs
praktiski veic to pašu darbu.
Galvenā komūnikācija ar
klubu jautājumā par spēlētāja
laišanu uz valstsvienību ar
vien būs LBS un izlases
vadībai. Bertāns atzina, ka
spēlētājs nevar uzstāt klubā ar
savu viedokli par došanos uz
izlasi, jo tas var atspēlēties
daudzos nevēlamos veidos.
Pēc aiziešanas no Himki
jauna kluba meklējumos
Dairis ik brīdi ir gatavs
situācijas maiņai un jaunam
piedāvājumam. Viņš atzina,
ka spēlētāju tirgus pašlaik nav
īpaši aktīvs un lielākā daļa
komandu līdz sezonas beigām
vairs neko īpaši nemainīs.
Tikt jaunā komandā tikai
spēlēšanas dēļ Bertāns nevē
las, jo tas var negatīvi ietekmēt
karjēru nākotnē. Tādēļ viņš ir
gatavs līdz sezonas beigām
palikt bez kluba, bet spēlēt
noteikti vēlas, ja būtu atbil
stošs piedāvājums.
Bertānam negācijas Krie
vijas klubā Himki krājās jau
labu laiku ne tikai algas ne
maksāšanas dēļ. Arī neloģiski
ierobežots spēles laiks nevei
cināja Dairim sajūtu, ka būtu
jāpaliek komandā, kur basketbolisti spēlēja gandrīz kā
brīvprātīgie. Neko daudz ne
mainīja tas, ka tajā pašā klubā
spēlēja arī Jānis Timma, jo

latvieši varēja tikai parunāties
par lietu stāvokli. Lai piedzītu
klubā nesamaksāto algu, Ber
tāns gaidīs Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) ar
bitrāžas lēmumu un rēķinās,
ka tas var ilgt pat pusgadu. Ar
patiku Dairis atceras laiku,
kad 2019.gada vasarā atgriezās
Eiropā pēc neilgas spēlēšanas
Nacionālajā basketbola aso
ciācijā (NBA) un viņu aicināja
daudzi klubi. Lai gan tagad
situācija ir cita, Bertāns ne
šaubās, ka arvien ir pietiekami labi zināms un piedāvā
jumi būs, turklāt spēlēt basketbolu pāris gados viņš
noteikti nav aizmirsis.

Traucēta
gatavošanās
olimpiskajām
spēlēm

Pēc bīstamā EHV-1 neiro
loģiskās formas vīrusa uzliesmojuma Valensijā, Spānijā,
Starptautiskā jāšanas sporta
federācija (FEI) atcēlusi visas
sacensības visās disciplīnās
Eiropā līdz marta beigām.
Tieši Spānijā startam Tokijas
Olimpiskajās spēlēs gatavojas
Latvijas vadošais konkūrists
Kristaps Neretnieks, vēsta
Latvijas Jātnieku federācija
(LTJ).

„Manai komandai, ieskaitot
manu audzēkni no Uzbekis
tānas, šobrīd privātā stallī
Spānijā atrodas divpadsmit
sporta zirgi, kuŗus es trenēju
un organizēju visu sporta
dzīvi. Trīs no šiem zirgiem
bija vīrusa skartajās sacensībās
Valensijā februāŗa sākumā.
Maniem zirgiem nav novē
rotas saslimšanas pazīmes,
viņu veselība tiek uzraudzīta
pastiprināti, tāpēc mums ir
pamats uzskatīt, ka zirgi ir
sveiki un veseli. Vīrusa inku
bācijas periods ir trīs līdz
desmit dienas, mūsu gadījumā
ir pagājušas jau teju četras
nedēļas, tāpēc par saviem
zirgiem jūtamies droši, šobrīd
gan vēl gaidām oficiālos ana
līžu rezultātus,” stāsta Neret
nieks.

Uzsāk globālo
intergrācijas
kampaņu
I am Badminton

Latvijas Badmintona fede
rācija (LBF) ir Latvijā uzsākusi
Pasaules badmintona fede
rācijas (BWF) iesākto globālo
kampaņu I am Badminton.

Iesākumā badmintona spē
lētājiem tiek izdalītas auto
uzlīmes ar badmintonista si
luetu un devīzi I am Badmin
ton.lv, bet martā ieplānotas
vairākās tiešsaistes diskusijas
par tīru un godīgu badmintona sportu, informē LBF. Lat
vijas Badmintona federācijas
ģenerālsekretārs
Kristians
Rozenvalds precizē, ka vēl ir
plānotas arī diskusijas par
godīgumu spēlē, par spēļu
sarunāšanas draudiem, kā arī
par godīgu sporta sacensību
un procesa pārvaldību.

DAŽOS VĀRDOS

* Latvijas vadošais šautriņ
metējs Madars Razma Liel
britanijas atklātā čempionāta
piektajā kārtā piedzīvoja ne
veiksmi. Razma, kuŗš pasau
les rangā ieņem 53. vietu,
piektajā kārtā ar 8:10 zaudēja
polim Kristofam Ratajskim.
Polijas sportists pasaules
rangā ieņem augsto 14. vietu.
* Latvijas paraairētāja Žanna
Cvečkovska, startējot attāli
nāti, ieņēma trešo vietu pasau
les čempionātā uz airēšanas

trenažieriem. Daugavpiliete,
star
tējot PR2 klasē, 2000
metru distanci airēja astoņās
minūtēs un 51,1 sekundē.
Uzvarētājai Ketrīnai Rosai no
Austrālijas viņa zaudēja 51,8
sekundes, bet otro vietu ie
ņēmusī poliete bija 17,6 se
kunžu attālumā. No četrām
sacensību dalībniecēm Cveč
kovska pārspēja taizemieti
Numitpu Sinčai, kuŗa Latvijas
sportistei zaudēja vairāk nekā
pusminūti.
* Pēteris Skudra neturpinās
vadīt Kontinentālās hokeja
līgas (KHL) komandu Rīgas
Dinamo, informē klubs.
“Dinamo” šo sezonu noslēdza
ar 28 punktiem 60 spēlēs, kas
bija sliktākais sniegums Rie
tumu līgā un arī visā līgā.
Rīdzinieki Gagarina kausa iz
slēgšanas spēlēs nav spēlējuši
septiņas sezonas pēc kārtas.
* Ādažos uzsākta multifun
kcionālas velotrases būvnie
cība. Multifunkcionālā velotrase (saukta arī par “pumpu
trasi”) atradīsies pretī Ādažu
sākumskolai, Attekas ielā 41.
Velotrases kopējā asfaltētās
daļas platība būs 840m², tra
ses gaŗums – 207 m. Velotrase
būs atbilstoša plaša spektra
lietotāju vajadzībām (dažā
diem prasmju līmeņiem un ve
cuma grupām). Sporta daļas
vadītājs ir pārliecināts, ka
moderna velotrase padarīs
novadu vēl pievilcīgāku gan
esošajiem, gan nākotnes Ādažu
novada iedzīvotājiem, kuŗi
novērtē attīstītu infrastruk
tūru veselīga un sportiska
brīvā laika pavadīšanai.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

