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Atzinība par mūža darbu
Lalitai Muižniecei un Gunāram Bīberam!
Gatavojoties aizvadītā gada
literātūras ražas izsvēršanai, vēr
tētāju komisija nosaukusi pretendentus uz Latvijas literatūras
gada balvu (LALIGABA). Galī
gais lēmums par to, kas no
minētajiem saņems gada balvu
piecās katēgorijās, kļūs zināms
tikai 30. aprīļa vakarā plkst. 21
Latvijas Televīzijas 1. kanalā, kad
godalgas tiks pasniegtas par
2020. gada labāko dzejas darbu,
par labāko prozas daru, labāko
tulkojumu, labāko darbu bēr
niem un spilgtāko debiju. Ir zi
nāms, ka speciālbalvu par nozī
mīgāko literāro sarīkojumu sa
ņems Prozas lasījumu organi
zētāju saime, kas, 25. reizi veidojot šo tradicionālo sarīkojumu,
atbilstoši ārkārtējai situācijai,
darīja to tiešsaistes režīmā.
Taču visplašāk sabiedrībā at
balsojās ziņa, ka šogad Mūža
balvu par izciliem sasniegumiem
nolemts piešķirt diviem pretendentiem – dzejniecei un valod
niecei Lalitai Muižniecei un
literātūrzinātniekam Gunāram
Bīberam.
Šī balva nepārprotami ir
augstākais apbalvojums literā
tūrā, tā attiecināma uz darbiem
visa mūža gaŗumā, kad izvēlē
tajam dzīves mērķim ir ziedoti
neskaitāmi gadi, kad darbs nesis

svētīgus augļus ne tikai literā
rajam procesam, bet gan visai
latviešu kultūrai kopumā. Tāpēc
ir labi, ka abu laureātu devums ir
patiešām atbilstoši augstu no
vērtēts.
Kā lai necildina Lalitas Muiž
nieces mērķtiecīgo un iedves
moto darbu, pētot latviešu va
lodas parādības, sacerot dzeju
un prozu, mācot Amerikas stu
dentiem latviešu valodu? Un

biografiski darbi „Pēdas. Melita
Rīgā”. Arvien ir patīkami un
iedvesmojoši Lalitu Muižnieci
sastapt literāros sarīkojumos vai
koncertos, jo, dzīvodama Meža
parkā, savā bērnības mājā, viņa
jūtas piederīga visam, kas notiek
Latvijas kultūras dzīvē.
Gunāra Bībera veikums sais
tīts ar latviešu dramaturģijas un
drāmas teorijas jautājumu pētī
šanu, ar literātūras vēstures un

stumiem. Gunāra Bībera lekcijās
klausījušies gan topošie filologi,
gan vēlāk Kultūras akadēmijas
studenti. Tāpēc viņa skolnieki ir
gan tagadējie režisori, aktieŗi,
dramaturgi, teātŗa kritiķi, arī
dažādu citu nozaŗu kultūras
cilvēki. Šajās lekcijās, paverot
ieskatu literārā darba technikā
un teorijā, arvien saistījusi profesora Bībera prasme smalki un
iejūtīgi analizēt, tāpat arī viņa
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Erzacpolītika
un viltotais
Čērčils
viņas cienītāju pulkam savulaik
pievienojušies arī Latvijas Uni
versitātes un Kultūras akadēmi
jas studenti, kam bijusi iespēja
klausīties Lalitas Muižnieces lekcijas par folkloru un latviešu
trimdas dzeju. Šoruden priecā
jāmies, vienos vākos saņemot
grāmatu, kuŗā apvienoti divi

teorijas mācību grāmatām, ne
skaitāmiem rakstiem un recen
zijām. Taču visplašāko cienītāju
pulku un neizmērojamu mīles
tību viņš ieguvis talantīgā peda
goģiskā darbībā, prasmē pacelt
studentu, kas klausās lekciju par
dramaturgu vai kādu lugu, līdz
savas pētnieka aizrautības aug

bijība pret mākslas darbu un tā
radītāju.
Šajās dienās abi Mūža balvas
laureāti saņem daudz apsvei
kumu un mīlestības apliecinā
jumu. Šis gods ir nopelnīts sūrā
darbā, bet darba augļi dzīvo un
iepriecina visus, kam dārga
latviešu kultūra.

Latviešu skolas Lieldienu prieks
Lieldienas ir saules svētki, kad
gaisma un siltums saplūst kopā
un dod zemei dzīvību. Tie ir arī
cerības, mīlestības un prieka
svētki, dodot cilvēkiem ticību un
spēku turpināt iesākto.
Svētku dienu Ņudžersijas lat
viešu skolas skolēni iesāka ar
svētbrīdi, ko nobeidzām ar dzies
mu „Sirds ar apskaidrotu prieku”.
Lieldienas nav iedomājamas
bez olu krāsošanas, un tās tapa
raibi raibās, un grebām olās rakstus, sēžot turpat zālītē, saulītē.
Pārsteigums un prieks par iz
nākumu! Prieks, ka pusdienas
un karstu zāļu tēju varējām
baudīt pie ugunskura!
Šūpojāmies skaistajās Priedai
nes šūpolēs. Zinām taču – jo
augstāk šūposies, jo būs labāka
raža un brangāki lopi, vasarā arī
nekodīs odi. Skolotājas apdzie
dāja katru bērnu, kas iekāpa
šūpolēs.

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

Mazgājām seju tekošā strau
tiņā, kas tek pret rītiem, pret
sauli. Apēdām arī dzērvenes, jo
mēs gribam, lai mums būtu sārti
vaigi. Dabūjām arī pūpolpērienu,
lai slimība ārā un veselība iekšā!
Kas par priekiem! Gaviles un prieka
saucieni tā piepildīja Priedaines
mežiņu, ka, šķiet, bija dzirdami
aiz trejdeviņiem novadiņiem.
Pirmo reizi tecinājām bērzu
sulas, pagaršojām šo dzīvības pilno
dzērienu un uzzinājām visu par
bērziem un sulu tecināšanu.
Prieks par sauli un zilām de
besīm, vieglu pavasaŗa vējiņu un
putnu čalām. Prieks mācīt un
pašiem mācīties. Prieks būt
latviskā, iemīļotā vietā. Bet vislielākais prieks – būt atkal visiem
kopā – skolasbiedriem, draugiem,
mīļiem cilvēkiem!
IEVA KREICHELT,
Ņudžersijas latviešu skolas
skolotāja
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Latviešu nedēļas laikraksts
Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:
3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00
Redakcija Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, Rīga, LV-1011, Latvija.
Tālr.: +371 67326761, fakss: +371 67326784
e-pasts - redakcija@laiks.us
mājaslapa - www.laiks.us
Redaktore: Ligita Kovtuna
mob. tālr.: +371 29439423. e-pasts: ligita@laiks.us

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

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

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

www.laiks.us!

«LAIKA» abonements maksā: ...... 3 mēnešiem ASV $50.00
6 mēnešiem ASV $100.00
FLORIDAS IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! Lūdzu pievienojiet
7% Floridas nodokli par laikraksta abonēšanu!
Laiks pa gaisa pastu Amerikā ...... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Latvijā ......... 3 mēneši $69.00
6 mēneši $138.00
Laiks pa gaisa pastu Kanadā ......... 3 mēneši $75.00
6 mēneši $150.00
Laiks pa gaisa pastu citur ārzemēs 3 mēneši $93.00
6 mēneši $186.00
Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.
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Neaizmirsīsim!
Avīzes Laiks nr. 10 publicēts
raksts par pulkveža Oskara
Kalpaka godināšanu, kā arī
aicinājums sabiedrībai meklēt
varoņus starp saviem līdzcilvē
kiem. Un arī pašiem būt tādiem!
Oskara Kalpaka piemiņa ir
mūsu vēsturē kā akmenī kalta,
bet kādēļ aizmirsti ir tie, kas
cīnījās un mira, lai atgūtu un
paturētu Latvjas valsts neatka
rību Otrā pasaules kaŗa laikā?
Kurelieši, pilnā vārdā 5. Rīgas
aizsargu pulka ģen. Kureļa grupa
tika dibināta ar mērķi atjaunot
Latvijas brīvvalsti un, ja tas
nebūtu iespējams, pēc iespējas
vairāk polītiski aktīvus latviešus
nogādāt Zviedrijā un padomju
okupācijas gadījumā palikt par
partizāniem un aizsargāt iedzī
votājus no varmācībām.

Kurelieši, vīri kas dibināja šo
militāro grupu, galvenokārt bija
tie paši “vecie strēlnieki”, kas
piedalījās Brīvības cīņās 1919.
gadā. Viņi pārtrauca savas per
sonīgas dzīves, pameta amatus
un ģimenes, lai cīnītos par Lat
vijas valsts neatkarību. Viņu
cīņa likās bezcerīga, bet tā tas
arī bija bijis 1919. gadā. Bez
cīņas Latvijai un latviešu tautai
draudēja iznīcība, ka to redzē
jām 1940. gadā. Maza cerība
bija, ka abas lielvaras, kaŗā no
asiņojušas, sabruks kaŗa beigu
posmā. Labāk cīnoties mirt,
nekā pasīvi gaidīt uz apspiešanu
un nāvi! Un tā kureliešu grupai
pievienojās Latvijas armijas virs
nieki, policisti, aizsargi, vēlāk
arī leģiona kaŗavīri.
Kureļa grupa tika iznīcināta

Vai šis ir jokiem piemērots laiks?
Redakciju sasniedza vēsts no
kāda pagalam neapmierināta la
sītāja par to, ka šis nav jokošanai
piemērots laiks un ka no tās ”nav
nekāda labuma biedrībai” (jā
domā – Čikāgas Latviešu bied
rībai?). Lūdzām komentāru Laika
ilggadējam joku plēsējam, draugam un autoram Armandam
Birkenam.
”Šajos laikos vajag pasmieties.
Tas nav slikti. Vai nepietiek
drūmu ziņu?
Biedrības nākotnei neko ne
dod tas, ka nejokosim un būsim
norūpējušies, ne tas, ka cilvēki
no malas kritizē un paši neko
nedara. Kritiķi ir uz katra stūŗa,
darba darītājus atrast grūti. Ne
vien darba darītājus, bet labus
darba darītājus! Laimīgā kārtā
mūsu biedrībai ir izdevies ie
saistīt jaunākās paaudzes no
malu malām – no ASV un Lat
vijas. Esam izdarījuši ļoti lielas
lietas pēdējos gados! Ir rīkotas
balles visām paaudzēm, noorga
nizētas izcilas teātŗa izrādes, kon
certi, valodas kursi, daiļ
amat
nieku kursi, novusa turnīri, filmas, pavasaŗa, rudens svētki un
Ziemsvētki.
Attiecībā uz biedriem – VISĀM
organizācijām iet mazumā biedru
skaits. Visām! Trimdas sabied

rība pilnībā mainās. Laiki mai
nās. Jaunām ģimenēm ir citas
prioritātes, citi uzskati par to, ko
viņi sagaida no organizācijām
un ko viņi ir ar mieru dot
organizācijām. Pēc nedaudziem
gadiem varbūt labi, ja būs jel
viena baznīca, jo draudzes de
facto lēnām un neatlaidīgi iz
mirst. Kādas bija Jāņa un Ciānas
draudzes Čikāgā aizvadītā gad
simta 60. gados? Tūkstošiem lo
cekļu! Šodien? Nožēlojami maz!
Daugavas Vanagi iet mazumā...
Nākotne organizācijām nav spoža.
Tikai pateicoties saujiņai labu,
uzņēmīgu darītāju, pastāv un
turas. Trimdas vecie laiki ir cauri.
Arī mūsu biedrībā ir maza
saujiņa labu darbinieku, kuŗi ir
biedrību noturējuši pēdējos ga
dos. Ar milzu grūtībām ievedām
to šajā gadsimtā. Izmainījām
seno darbības modeli ar mūs
dienīgu grāmatvedību un nama
apsaimniekošanu. Tas nebija
viegli! Esam ieguldījuši neap
tverami daudz darba stundas un
smagi cietuši. Ne jau mūsu sen
čiem viss bija viegli – viņiem,
protams, bija savas problēmas
un šķēršļi. Kā jau minēju, ļoti
daudz kas labs ir padarīts.
Nākotne tomēr ir samērā ne
skaidra, bet darām visu iespē

Nedēļas teikums
“Visticamāk, tāds erzaca Čērčils vien no Šlesera sanāks, jo
arī sabiedrībā nav jūtama īpaša interese un cieņa pret
pašpasludināto valsts glābēju.”

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

Žurnāliste Sallija Benfelde
Uzvārds, vārds: _______________________________________
Adrese: _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
zip: ________________________________________________

1944. gada novembrī. Kristaps
Upelnieks, pulkvedis Liepiņš,
kapteinis Mucenieks, virsleitnanti Gregors, Rasa, Prikulis
un leitnants Filipsons tika pēc
vācu kaŗa tiesas sprieduma no
tiesāti uz nāvi par pretvalstisku
rīcību un 20. novembrī nošauti.
Pārējie kurelieši daļa krita cīņā,
daļa nonāca Štuthofas koncen
trācijas nometnē un daļa spēja
izvairīties no apcietināšanas un
pievienojās partizāniem.
Fakts, ka šī latviešu patriotu
grupa nesasniedza iecerēto re
zultātu, nemazina viņu nozīmi
Latvijas vēsturē. Viņi nebija
pakalpiņi ne vācu, ne krievu
bruņotajiem spēkiem. Viņus va
jadzētu pieminēt un godināt kā
īstus latviešu tautas varoņus.
LAUMA UPELNIEKS KATIS

Nedēļas gudrība
“Katra sabiedrība un valsts iekārta ir nepilnīga, kad viņu
nodod šablonisku, viduvēju vīru rokās un atstumj radošos
garus; jo tā viņa neizmanto sabiedrības augstākos spēkus un
kavē attīstību.”
Rainis

jamo, lai noturētu biedrību. Mūsu
uzdevums ir nopietns.
Visi saprot un ļoti cer, ka vīruss
aprims un, ja ne ātrāk, varēsim
rudenī atsākt darbību. Mums ir
ļoti spējīgi palīgi, kuŗi darīs visu
iespējamo, lai atkal sarīkotu
pasākumus, kuŗi ne vien būs
augstā līmenī, bet kuŗi arī spēs
pievilkt visas paaudzes.
Tas, ka mēs pajokojam, arī
uztur biedrības vārdu publikas
acīs un liecina par to, ka esam
dzīvi, ka spējam pasmieties par
sevi. Manam rakstam par bied
rības nama atpakaļ pirkšanu bija
fantastiskas atsauksmes no tau
tiešiem visā pasaulē. Viena daļa
noticēja, citi sirsnīgi pasmējas,
un tas nav slikti.
Es priecājos par labo sadarbību
ar avīzi Laiks. Mēs labi saprotam
mūsu lomu sabiedrībā, atbal
stām viens otru, cik vien un kā
vien iespējams. Presei ir sava
loma. Arī Laiks cīnās, lai pastā
vētu. Un vienmēr gaida no mums
rakstus un foto, vienmēr atbalsta!
Īpaši tiek gaidīti humora raksti,
jo tādi uzrodas pārāk reti.
Vēl pieminēšu to, ka Čikāgā
esam sadarbojušies ar vairākām
organizācijam, kur mums ir pa
tiesi labi draugi un sadarbības
partneri. Esam sadarbojušies ar
māksliniekiem un daiļamatnie
kiem no visas Amerikas, piedā
vājot čikāgiešiem reti labu koncertu un pasākumu klāstu. Lat
vijā mums ir daudz labu draugu
teātŗa, mūziķu, kino cilvēku,
polītiķu un žurnālistu aprindās.
Mēs atsākām novusa turnīrus –
gadiem ilgi šī spēle netika spēlēta.
Nepiekrītu nemaz, ka joki neko
labu nedara biedrībai! Dara! Ar
jokiem, protams, vien nepietiek.
Mēs cīnāmies, turamies. Esam
ilgu gadu gaitā atdevuši tai savu
sirdi un dvēseli, jo biedrība mums
ir svarīga tikpat, cik svarīga tā
bija mūsu senčiem. Mans tēvs
gadu desmitiem tur pašaiz
lie
dzīgi strādāja, kopā ar daudziem
citiem, kuŗi biedrību noturēja un
tad nodeva stafeti mums. Likte
nis mūs ir svētījis ar pareizajiem
cilvēkiem pareizajos laikos.”
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Pošamies uz kārtējiem svētkiem!

JĀNIS
J. DIMANTS
Jr. M.D.
Mēs nedrīkstam padoties un
ietekmēties no notikumiem un
situācijas, kādā atrodamies! Neziņa
par nākotni nedrīkst arī traucēt
Dziesmu svētku ieceres īsteno
šanu St. Paulā, Minesota – Ame
rikas ezeru zemē. Lai tas nenotiktu, mums nāksies piemēroties
daudzām lietām un prasībām.
Ideja rīkot Dziesmu svētkus
Dvīņu pilsētās ir jau bijusi 2019.
gadā un arī pirms tam. Bet kaut
kā neīstenojās... Pirms tam bija
gan vesela virkne sarīkojumu,
sākot ar “Latvijai 99” svētku
balli, tad Celebrate Latvia 100 St.
Paulas Landmark centrā, kur
piedalījās vairāk nekā 600 dalīb
nieku. Visu šo sarīkojumu labā
izdošanās turpināja iedvesmot
un iedrošināt jauno Rīcības
komiteju – spējīgus, izdarīgus,
izveicīgus, zinīgus, inteliģentus
un aktīvus latviešu sabiedrības
cilvēkus: Ansis Vīksniņš, advo
kāts, Rīcības komitejas priekš
sēdis, Baiba Olingere – vakara
sarīkojumi, Zinta Pone – kasiere,
folkloras programma, Indra Hal
vorsone – sekretāre, Larisa

Ozola – deju programma, An
drejs Lazda – finanču komiteja,
Andris Valdmanis – finanču
komiteja, Anna Hobbs – teātris,
Benjamiņš Aļļe – mūzikas programma, Māra Pelēce un Jānis
Barobs – sabiedrisko atttiecību
(marketing) un sarīkojumu ko
miteja. Dziesmu un deju nozaru
mākslinieciskās vadītājas: Krisīte
Skare – mūzikas nozares vadī
tāja, Astrīda Liziņa – tautas deju

MĀRIS
BRANCIS
Latvijā jau valda pavasaris,
par ko vēsta ne tikai kalendārs,
bet arī tas, ka zied sniegpulk
stenīši un lazdas. Tiesa gan,
pandēmijas ierobežojumi apstā
dinājuši dau
dzas dzīves nori
ses, tostarp kultūras dzīvi. To
mēr jāpiebilst, ka zem redzamās
virskārtas daudz kas notiek un
briest. Te jaunākā ziņa no Tu
kuma. Netālās Slam
pes “Up
maļos” 1929. gada 12. martā –
tātad pirms 92 gadiem – pie
dzima nākamais latviešu glez
notājs Anglijā Laimonis Mie
riņš. Šajā pusē viņš nodzīvoja
tikai divus gadus, taču māksli
niekam Slampe bija nozīmīga,
kādēļ labprāt to apmeklēja un
savos stāstos minēja. Par to
liecina arī vairāki foto uzņē
mumi.
Atgādināšu, ka, vēl strādā
dams Soltēras tekstilfabrikā,
Laimonis Mieriņš vēlējās no
darboties ar mākslu un devās
uz netālo Bredfordu pie Alfrēda
Kalniņa, bet vēlāk pat uz Lon
donu pie slavenā gleznotāja
Valdemāra Tones. Ar laiku viņš
izlēma mūžu saistīt ar mākslu
un iestājās Līdsas Mākslas kol
ledžā (Leeds College of Arts), ko
sekmīgi beidza un pēc tam tur-

XV Vispārējie Latviešu Dziesmu un deju svētki St. Paulā, Minesotā
no 29. jūnija līdz 4. jūlijam, 2022. gadā
lieluzveduma vadītāja.
Ansis Vīksniņš: “Esmu dzir
dējis, ka lielā interese par Mi
nesotas Dziesmu svētkiem ir
divu iemeslu pēc – pirmais –, ka
šie būs pirmie Dziesmu svētki
Minesotā, un interese apskatīt
Dvīņu pilsētas un iepazīties ar

Galvenā svētku viesnīca būs
InterContinental St. Paul River
front – 11 Kellogg Boulevard
East, St. Paul, MN 55101. Vairāki
svētku sarīkojumi notiks Inter
Continental telpās: kopkoŗa mē
ģinājums, atklāšanas akts, māk
slas izstāde, tirdziņš, jauniešu

1900 un minot Latvian Song and
Dance Festival special rate. Re
zervācijas tīmeklī varēs veikt,
sākot ar 2021. gada jūliju.
Dziesmu un deju svētku at
laides istabu cenām būs pieejamas arī sekojošām viesnīcām St.
Paulas centrā, kuŗas atrodas ne

Minesotas latviešu sabiedrību ir
liela. Otrais – latvieši nepacietīgi
gaida pandēmijas beigas un
iespēju atkal tikties. Ceram un
ticam, ka Minesotas svētki no
tiks tieši tad, kad latvieši būs
noilgojušies pēc latviešu mūzikas
un dejas”.
Un, tā – 2022. gadā no 29. jū
nija līdz 4. jūlijam dosimies uz
XV Vispārējiem Latviešu Dziesmu
un deju svētkiem St. Paulā!

balle un svētku vakariņas ar
balli. Apmešanās viesnīcā maksā
$ 135.oo par nakti + nodoklis –
vienā istabā var būt viens līdz
četri iemītnieki. Rezervējot istabu,
jāiemaksā vienas nakts iemaksa,
kas nav atgūstama, izņemot ga
dījumu, ja svētki tiek atcelti vai
atlikti neparedzētu iemeslu dēļ.
Istabas par svētku cenu var re
zervēt jau tagad, zvanot Inter
Continental St. Paul –651-292-

tālu no InterContinental viesnī
cas: Hyatt Place St. Paul Down
town – 651-647-5000, plašas telpas, peldbaseins, brokastis ie
skaitītas istabas cenā. Astoņu
minūšu gājienā no InterCon
tinental viesnīcas;
The St. Paul Hotel – 651-2929292, vēsturiska, eleganta vies
nīca, ar skatu uz Ordway kon
certzāli (norises vieta koŗu un
orķestŗa koncertiem), kā arī ar

skatu uz Landmark centru un
Rice parku. sešu minūšu gājienā
no InterContinental viesnīcas.
Doubletree by Hilton St. Paul down
town – 651-291-8800, plašs viesmī
lības pakalpojumu klāsts, peldbaseins, iekštelpas ejas savienojums no Intercontinental viesnīcas.
Holiday Inn St. Paul downtown
– 651-225-1515 – atrodas pretī
Xcel Energy Center – norises
vieta Tautasdeju lieluzvedumam.
Īru krodziņš uz vietas. 13 minū
šu gājiens no InterContinental
viesnīcas.
St. Paula ir lielpilsēta tikai
septiņas jūdzes/12 km austrumos no Mineapoles. Minesotas
vēsturiskā galvaspilsēta atrodas
Misisipi upes krastā, skaistā
vietā. Piecas lielas viesnīcas atrodas pilsētas centrā, kur viesiem
ērti apmesties. Automašīnas
varēs novietot viesnīcu garāžā
(parking ramp).
Tautiešiem varētu interesēt:
Science Museum, Fort Snelling,
atjaunotais Kapitolijs, Minnesota
History Center, Summit Avenue,
F.Scott Fitzgerald House, Childrens
Museum, Railroad Museum, u.c.
St. Paulas katedrālē ieskaņas
koncertu sniegs mūsu slavenais
komponists Ēriks Ešenvalds.
Noteikti tiksimies!
Informācija par
svētkiem atrodama –
latviansongfest2022.org,
e-pasta adrese:
latviansongfest2022@gmail.com,
sociālos medijos “hashtag”
#LatvianSongfest 2022.

Dāvinājums Lieldienās
pat 30 gadus tajā nostrādāja par
pedagogu. Piezīmēsim arī to,
ka kopš 1973. gada viņš rēgulāri
brauca uz Latviju un rakstīja

rību, Laimonis Mieriņš iestājās virsnieka pakāpi.
Latvijas Mākslinieku savienībā,
Pagājušā gada rudenī, tuvobet par savu radošo darbu joties savai ļoti lielajai jubilejai,
2004. gadā saņēma Anšlava gleznotāja atraitne Ilga Mieriņa

ar Ilgu noslēdza laulību diev
tuŗu ceremonijā), kas papildina
pirms astoņiem gadiem iegūto
citu dāvinājumu – vienu plikņu
zīmējumu. Šo bur
vīgo šķiņķību Tu
kuma mūzeja di
rektrise
Agrita
Ozola un Tukuma
Mākslas mūzeja
vadītāja Inese Kles
trova
pateicībā
pieņēma. Par to
uzzinām arī Tu
kuma mākslas mū
zeja mājaslapā –
http://www.tukumamuzejs.lv/lv/
m a k s l a s muzejs/?view=Lai
m o% C 5 % 8 6 a Mieri%C5%86agleznu-d% C4%
81vin%C4%81
jums. Droši vien
viss dāvinājums
būs skatāms kādā
izstādē. Vēl jāpie
bilst, ka Laimoņa
Mieriņa draugi An
Laimonis Mieriņš. 2000
ar manu starpniecību atsūtīja glijā jau atzinīgi novērtējuši
trimdas avīzēs un žurnālos par Eglīša un Veronikas Janelsiņas izcilu velti dzimtajai vietai – jaunumu – mūzeja ini
ciātīvu
dzimtenē redzēto mākslu. Lat fonda balvu, bet 2005. gadā – septiņus akrila gleznojumus un lielisko mājaslapu.
vijai atgūstot valstisko neatka Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiras (starp citu, savulaik Laimonis
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DZIESMU UN DEJU CEĻOJUMS MĀKONĪ
ANDA
SŪNA COOK
Varbūt tas tāds apstrīdams virs
raksts, bet kā gan citādi izskaidrot pasakaino priekšnesumu, kas
sākās no Latvijas, satikās ar rīko
tājiem Amerikā un tad tika vai
rāk nekā 160 klausītāju/skatītāju
uztverts no visām pasaules ma
lām. Tādi brīnumi varēja notikt,
tikai pateicoties kad Latviešu
kultūras biedrības TILTS priekš
nieces Daces Aperānes un dzie
dātājas Katrīnas Gupalo rado
šajiem prātiem, kas uzbūra ie
spēju pārvarēt gadu ilgstošo vī
rusa ierobežojumu, šķirot pub
liku no koncertu atskaņotājiem.
Brīnumaini – klausītāji Ziemeļ
amerikā pāri okeānam 7. martā
ar Zoom palīdzību klausījās, ska
tījās un piedalījās populārās
dziedātājas un pianistes Katrīnas
Gupalo koncertā no Latvijas!
Ievadā Dace Aperāne sveica
spilgto dziedātāju un pianisti
Katrīni Gupalo kā jaunās Mū
zikas un mākslas serijas Kultūras
TILTS ievadītāju. “Ceru, ka šo
dienas un turpmākie Kultūras
TILTS pasākumi sniegs jums,
klausītāji, jaunus ieskatus par
latviešu kultūras daudzveidību
un nozīmi mūsdienās.” Viņa pa
teicās dejotājai Gabijai Bīriņai
par piedalīšanos uzvedumā un
izteica atzinību Ronaldam Mež
mačam un Modrim Bērziņam,
kuŗu mākslinieciskie video bija
tapuši īpaši šim koncertam. Sti
liste Ieva Katana bija sagādājusi
Gabijas Bīriņas tērpus. Pro
gram
mā piedalījās arī bijušais
Latvijas vēstnieks ASV, autors
un tulkotājs Ojārs Ēriks Kalniņš.
Tecības vadītāja bija TILTS valdes locekle Iveta Grava. Tech
niskais meistars – Priedaines
Jānis – Jānis Grigalinovičs-Leja.
Katrīna Gupalo ir dziedātāja
ar spējām uzburt krāsainas
skaņu gleznas. Priekšnesumam
viņa bija izvēlējusies Imanta Kal
niņa dziesmas ar cerību pavairot
interesi ārpus Latvijas par šī
Latvijā ļoti iecienītā komponista
darbiem. Imants Kalniņš ir it
īpaši mīlēts Latvijā kā tautas
sacelšanās simbols, un pirmās

Tikšanās mūzikā un sarunā ar latviešu dziedātāju
un pianisti Katrīnu Gupalo

četras dziesmas bija no Latvijas
Atmodas gadiem.
Pacilājošā ”Dziesma ar ko tu
sāksies” (Viktora Kalniņa teksts),
izteiksmīgi, kaut klusi, Katrīnas
Gupalo balsī aicināja saprast, ka
dziesma ir kliedziens. Piedzie
dājumā piedalījās Ņudžersijas lat
viešu skolas piecas vecāko klašu

cenzētās filmas, ”Četri balti krekli”,
Gupalo izpildījumā piešķīra kla
vierēm pavēlīgu izteiksmi. “Dūdie
viņš” (Vizma Belševica) – tā skais
tie salīdzinājumi – “dod dūnas
gaišumu vakara bēdām” – māk
slinieces balsī, šķiet, izpaudās kā
izmisīga lūgsna. Gabijas Bīriņas
choreografiskā, sensuālā tēlainība

palo balsī izpaudās trauksmai
nība. Viscaur šīm dziesmām piemita meitenīgi valdzinoša noskaņa.
Pirms priekšnesuma otrās
daļas Ojārs Kalniņš pastāstīja
par savu sadarbību ar Imantu
Kalniņu un viņa vēsti – laimīgi
cilvēki brīvā Latvijā. Katrīna
Gupalo pateicās Dacei Aperānei

dejoja vienu vasaru” (Māris Čak
lais), kas rezonēja izjustā klavieŗu
un balss skanējumā. Katrīna Gu
palo spēj izraisīt līdzsvarotas
izjūtas ar savu valdzinošo balsi,
un viņai piemīt arī klausītājiem
ļoti svarīga īpašība – laba dikcija.
Līdz vasarai tiek plānoti vēl
divi vai trīs mūzikas un mākslas

Katrīna Gupalo
par šī sarīkojuma izkārtošanu.
No augšas: Iveta Grava, Ojārs Kalniņš, Katrīna Gupalo, Dace
Turpmākās dziesmas angļu
Aperāne, Gabija Bīriņa
valodā tulkojis Ojārs Kalniņš.
”Let`s Sing of the Rivers”
(Viktors Kalniņš) skaista dziesma,
vēl skaistāks dziedājums. Katrīna
Gupalo lika upes viļņiem plūst
viņai līdzi. ”Elpo” (Ainārs Mie
lavs) – dziesmas temps vijās ar
izteiksmīgi trauksmainu noskaņu.
”Butterfly`s Satiny Scent” (oriģ.
”Tauriņa samtainā smarža”,
Maija Līcīte) – liegais aicinājums
– ”mīli mani... starp zvaigzni un
sauli” – vedināja uz ”brūklenāja
paklāja, kad diena vēl kautra”.
Pēc īsas Ivetas Gravas sarunas ar
Gabiju Bīriņu, kas dzīvo Maiami,
Floridā, sekoja dziesma ”Take it
Ņudžersijas skolas piecas vecāko klašu meitenes. No lejas or Leave it” (Ojārs Ēriks Kalniņš).
kreisajā pusē Ella Damratoski, uz augšu – Katrīna Meixner, Domas par dzīves izvēlēm pa
vidū – Katrīna Beltiņa, labajā pusē augšā – Gabriela Pantele,
pildināja iepriekš filmēts cholejā – Līva Kilgišova
reografijas tēlojums.
meitenes, ar kuŗām bija strā tuksnešainās klintīs un okeana
Pēc sarunas ar Katrīnu Gu
dājusi mūzikas skolotāja Guna ūdens skaujās, to papildināja karei palo, Gabiju Bīriņu un Ojāru
Pantele. ”Dzeguzes balss“ (Māris vīgais temps, dziedot par ”Alvas Kalniņu klausītāji varēja uzdot
Čaklais) no divdesmit gadu zaldātiņiem” (Māris Čaklais), Gu jautājumus. Noslēgumā – ”Viņi

virtuālo seriju Kultūras TILTS
pasākumi. Otrais norisināsies
svētdien, 18. aprīlī, plkst. 4:00
pm (EDT) Zoom. Šajā reizē
Interpretācijas plānotājs Pēteris
Dajevskis sniegs interaktīvu re
ferātu ”Latviešu scēnografa un
mākslinieka Ēvalda Dajevska pa
saule: pazīstamais un nepazīs
tamais”. Informācija par Zoom
saiti būs ievietota: www.tilts.org.
Paldies māksliniecēm Katrīnai
Gupalo, Gabijai Bīriņai, Ojāram
Ērikam Kalniņam, Latviešu kul
tūras biedrībai TILTS, tās valdes
loceklei Ivetai Gravai un priekš
niecei, Dacei Aperānei par
vērtīgo pēcpusdienu un iespēju
atklāt jaunas dimensijas Imanta
Kalniņa apburošajā dziesmu
pasaulē (D. Aperāne)!
Mākonītis aizpeldēja, atmiņā
atstājot Imanta Kalniņa melodiski ievelkošās dziesmas, un
Katrīnas Gupalo nepiespiesti
glāstošo enerģiju.
Uz redzēšanos 18. aprīlī!

Pasaules latviešu mākslas centrs (PLMC) saņem ziedojumu
Mārtiņš Dumpis, Gunārs un Gaida Barens ziedo 50 000 USD PLMC Cēsīs

Pasaules latviešu mākslas
centrs Cēsīs saka sirsnīgu
paldies mākslinieka Gunāra
Barena atraitnei un viņas brā
lēnam Mārtiņam Dumpim par
dāsno testamentāro ziedojumu
50 000 USD apmērā. Papildus
šim naudas ziedojumam Mār
tiņš PLMC kollekcijai dāvina
arī vairākus savā īpašumā eso
šus G.Barena mākslas darbus.
Gaidas Barenas sadarbība ar
PLMC aizsākās kā draudzība ar
Pasaules latviešu mākslas centra sākotnējo kasieri Ināru
Sīmani, kopš laika, kad Bareni
dzīvoja Čikāgas apkārtnē. Ināra
Gaidu iepazīstināja ar Leldi
Kalmīti – PLMC valdes locekli
un kurātori. Pēc tam, kad pāris

Gunārs un Gaida
pārcēlās uz dzīvi Kalifornijā,
Leldei un Gaidai bija vairākas
telefona sarunas, kuŗās Gaida
un Gunārs izteica vēlmi sniegt
savu ieguldījumu PLMC dar
bībā testamentāra ziedojuma

Gunārs Barens. Zvaigžņu putenis II. 1977.
Eļļa papīra
veidā.
Lai gan Gunārs Barens visu
mūžu profesionāli strādājis citā
jomā, viņš bija mākslinieks pēc
dvēseles un sirds aicinājuma.
Pensijas gadus Gunārs varēja

pavadīt, turpinot darboties
mākslā. Rezultātā dažus gadus
pirms viņa nāves tika sarīkota
personālizstāde Klinklāva gale
rijā Gaŗezerā. Daudzos savos
darbos Gunārs atsaucas uz cit-

pasaules ainām un telpiskiem
ķermeņiem, piemēram, planē
tām un zvaigznēm.
PLMC saka īpašu paldies arī
Inārai Sīmanei par viņas
draudzību un palīdzību!
Mēs turpinām veidot savu
pastāvīgo kollekciju Latvijā,
Cēsīs. Ja jums ir mākslas darbs,
kas radīts latviešu diasporā un
kas, jūsuprāt, varētu būt vērtīgs
papildinājums mūsu krājumam,
lūdzam sazināties ar PLMC
kollekcijas komisiju, rakstot uz
e-pastu: collection@plmc.lv.
Tuvāka informācīja par fi
nanciāliem ziedojumiem pieejama vietnē www.plmc.lv
KĀRLIS KANDEROVSKIS,
PLMC direktors.
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Latviešu opermākslas dīvu
Hertu Lūsi pieminot

AGNIJA
LESNIČENOKA
Martā atcerējāmies latviešu
dziedātāju, skatuves mākslinieci
un pedagoģi Hertu Lūsi viņas
jubilejā. Viena no sava laika
izcilākajām latviešu skatuves
māksliniecēm dzimusi 1891. gada
15.martā. Herta Lūse bija ļoti
mīlēta gan starpkaŗu Latvijā,
gan trimdas latviešu sabiedrībā
Vācijas bēgļu nometnēs un
ASV. Māksliniece ar spēcīgo
balsi un gaišo personību vien
mēr izstarojusi siltumu visiem
tiem, ar kuŗiem kopā strādājusi.
Kā latviešu tautas pateicības
ap
liecinājums par dziedātājas
kalpošanu tautai baltās un ne
baltās dienās un latviešu dziesmas populārizēšanā bija lat
viešu trimdas Tautas balva, ko
māksliniecei pasniedza Latvijas
neatkarības 43 gadu atceres svi
nīgajā aktā 1961. gada 18. no
vembrī Ņujorkā.
Herta piedzima Rīgā dzelzceļa
ierēdņa ģimenē. Tēvs mira, kad
Herta vēl bija maza, tāpēc kopā
ar vēl diviem brāļiem viņa uz
auga mātes gādībā. Savu bērnību
Herta aizvadīja Rīgā, bet, mātei
vēlreiz apprecoties, ģimene aiz
brauca uz Krieviju, uz Vitebsku.
Tur Herta ieguva savu pirmo
izglītību, absolvējot Vitebskas
draudzes skolu un vēlāk ministrijas meiteņu skolu. Pēc tam
bija jādomā par patstāvīga
darba uzsākšanu, tāpēc Herta
izlēma apgūt grāmatvedības
kur
sus un atrada darbavietu
vietējā apriņķa valdē. Ilgi Herta
nepalika Vitebskā, jo ilgas pēc
dzimtenes bija stiprākas. Atgrie
zusies Rīgā, Herta atrada darbu
Rīgas Avīzē pie redaktora F. Vein
berga, taču šis darbs Hertu līdz
galam nepiepildīja. Ikdienā dzir
dot sava brāļa Emīla Mauriņa,
vēlāk arī atzīta dziedātāja, dzie
dāšanu, Herta iedvesmojās un
raisīja sevī vēlmi dziedāt un
nokļūt uz skatuves. Kā pirmais
lielais solis bija iestāšanās Inte
rimteātŗa korī, kuŗu vadīja
Jāzeps Mediņš. Par niecīgu at
līdzību Herta tur nodziedāja
četras sezonas. Atmiņās minē
jusi: “Sajūsmu, ar kādu pirmo
reizi gāju uz skatuves, nevaru
pat līdz šim aizmirst. Atceros,
ka mana pirmā uzstāšanās korī
notika operā “Dzīvība par caru”,
kur Vaņas lomu tēloja un
dziedāja Dace Akmentiņa. Šī
diena tad nu arī bija viena no
manas dzīves vislielākajiem
sajūsmas un piedzīvojuma mir
kļiem. Tikai uz skatuvi, tikai
tēlot un dziedāt un degt bija
mana vakara lūgšana tai naktī.”
Pēc šī liktenīgā vakara Herta ar
lielu aizrautību sāka nodoties
dziedāšanas studijām – pirmās
dziedāšanas stundas tika aizva
dītas pie brāļa Emīla, kuŗš toreiz
bija tikko izkopis dziedāšanas
prasmes Italijā, bet vēlāk Herta
mācījās pie latviešu tenora un
vokālā pedagoga Paula Saksa.
Toreiz nekādu pabalstu nebija,
katram pašam vajadzēja izlauzt
sev ceļu. Lielā mīlestība pret
mākslu iedvesmoja strādāt,

“Dziesmas ir mana sirdslieta, bet katrai dziesmai jāpieiet ar īpatnēju mīlestību,
tikai tad tā silda sirdis un mīlu atstaro.” /H.Lūse/
mācīties, pārvarēt grūtības un
atteikties no citām lietām.
Pirmā pasaules kaŗa sākums
liedza turpināt darbu pie līdz
šinējiem skolotājiem, jo Herta
bija spiesta atstāt Rīgu. Viņas
ceļš veda uz jau pazīstamo
Vitebsku, kur viņa apprecēja
savu mīlestību Eduardu Lūsi,
iekārtojās par grāmatvedi un
paralēlli turpināja dziedāšanu

Herta Lūse, salonfoto, 20. gs.
20., 30. gadi // Avots: LNA
Latvijas Valsts archīvs

Herta Lūse Karmenas lomā
no Žorža Bizē operas
“Karmena”, 20. gs. 30.gadi
Vitebskas tautas konservātorijā.
1922.gadā Herta atgriezās Rīgā
un pievienojās Latvijas Nacio
nālās operas korim, kur vairā
kus gadus nostrādāja par koŗa
dziedātāju. Pateicoties pavisam
nejaušam gadījumam, kad viena
no operas solistēm bija sasli
musi, direktors Teodors Reiters
uzticēja Hertai nodziedāt Lari
nas partiju Čaikovska “Jevgēņijā
Oņeginā”. Tā bija iespēja sevi
pierādīt, un kritiķu vērtējumos
Herta izpelnījās teicamas vokā
listes apzīmējumu. Pēc tam
nāca uzaicinājums kņazienes
lomai Dargomižska operā “Nāra”.
Jaunas lomas un cildinoši vēr
tējumi pavadīja tālāko māksli
nieces izaugsmes ceļu, un
1930. gados viņa izvirzījās par
vienu no ievērojamākiem lat
viešu mecosoprāniem, izpildot
galvenās mecosoprāna lomas
vairākos desmitos operu. Lūse
radījusi neaizmirstamus tēlus –
grāfieni “Pīķa dāmā”, čigānieti

“Trubadūrā”, karstasinīgo Kar
menu u.c. Taču visas lomas
māksliniecei bijušas vienlīdz
mīļas – lielas un mazas, vecas
un jaunas. Tās visas Herta
uzskatīja kā ziedus vainagā.
Viņas plašais ampluā dažāda
rakstura lomās un spēja darbo
ties ar savu balsi izcēla viņu ne
tikai operā, bet arī koncertzālēs
un, izaudzinot jaunus, spēcīgus

dziedātājus Latvijas Konservā
torijā, kur H. Lūse nostrādāja
piecus gadus.
Pēc Latvijas okupācijas Herta
turpināja darbu operā līdz pat
1944.gadam. 1944. gada rudenī
viņa kopā ar ģimeni devās bēgļu
gaitās uz Vāciju. Tur Herta kopā
ar citiem latviešu mūziķiem
bieži koncertēja latviešu bēgļu
nometnēs, kā arī kopā ar

Latviešu Sarkano krustu pieda
lījās brīvprātīgajā darbā, atbal
stot latviešu kaŗavīrus. Šo laiku
spilgti atminējies vēlāk labi pa
zīstamais komponists Imants
Sakss: “Bija 1945. gada rudens, un
mani mocīja nežēlīgas skumjas.
Atspiedies pie Flensburgas bēgļu
barakas sienas, klausījos skais
tās tautasdziesmas melodijas
vārdus: “Puiši jāja pieguļā. Es
ar’ līdzi taisījos”. Dziedāja Herta
Lūse, bet manī joprojām plosījās
krāšņo miera gadu atmiņas.
Nekad vairs nebraukšu dzintara
zemē, dzintara meitiņas lūko
ties? Dziesmai izskanot, dažas
sekundes valdīja dziļš klusums,
kam sekoja brāzmaini aplausi.
Atkal pierādījās, ka dziedone
atminējusi plašās bēgļu saimes
labākās domas ar pavisam vien
kāršu tautasdziesmu. “Tā tikai
Herta Lūse var dziedāt,” čuk
stēja plašā klausītāju audience.
Nometņu laikā Vācijā Herta
Lūse bija gaidīta viešņa katrā
latviešu nometnē, kur viņas
dziesmas nesa veldzi izslāpušām
bēgļu sirdīm. (…) Herta Lūse
vienmēr sevī nesa pazemības,
pieklājības, vienkāršības un ie
cietības piemēru. Bet vienlaikus
viņa tika uzskatīta par gara
aristokrāti. To pamanīju 1945.
gadā ļoti trūcīgos apstākļos
Flensburgā, viesojoties H. Lūses
un E. Mauriņa mājoklī. Maza
tasīte melnas kafijas, labu un
asprātīgu sarunu ielokā, darīja
brīnumus arī manā pesimistiski
Hertu Lūsi 70 jubilejā sveic bijušais ministrs Alfrēds Bērziņš, aptumšotā raksturā. (..) Apskau
1961.gads, Ņujorka // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs
žama sabiedrība, kas personīgi
pazina Šaļapinu, Glazunovu, Čak
stes, Zigfrīdu Meierovicu, Ansi
Gulbi, Akurateru, Skalbi, Švābi
u.c., bet savā maizē un sarunās
dalījās ar mani – necilu, noplī
sušu, iekšēji izmisušu klaidoni”.
1950. gadā Herta Lūse kopā
ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi ASV,
kur 1950. gados izvērsa plašu
koncertdarbību ASV un Kana
das pilsētās, pārsvarā uzstājoties
trimdas latviešu auditorijās.
1959. gadā viņa bija viena no
Ņujorkas latviešu skaņu māksli
nieku kopas dibinātājām. Mūža
nogali Herta aizvadīja Konekti
kutā, kur 1980. gada 4. aprīlī
aizgājusi Mūžībā.
Mākslinieci pavisam noteikti
var uzskatīt par laimīgu sievieti.
Herta Lūse bija gan latviešu
publikas mīlēta, gan atzīta par
vienu no tām latvietēm, kas
palīdzējusi nostiprināt latviešu
dziesmas mākslu un ievirzījusi
to cildenāko mūzikas tradīciju
rāmjos. Herta bija laimīga arī
savā ģimenes dzīvē, dzīvojot
saticībā ar vīru un būdama
māte diviem bērniem – meitai
Veltai un dēlam Gunaram.
“Vienā dienā neesmu to sa
sniegusi. Lai gūtu panākumus,
savs vislabākais “es” jāieliek
dziesmā un jāstrādā. Kā katra
lieta prasa spodrinājumu, arī
māksliniekam ir jāstrādā līdz
vecumam, jāatrod laiks strādāt
Herta Lūse ar vīru Eduardu, meitu Veltu, dēlu Gunaru, 20. gs. un papildināties”, tā teikusi
30. gadi // Avots: LNA Latvijas Valsts archīvs
Herta Lūse.
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Rūķu pasaules ceļojums

KĀRLIS ĶEZBERS
(Turpināts no nr.13)
Ragainis atlaižas zālē blakus
Darim un sāk stāstīt:
“Viņi gribot ar mums mierīgi
un draudzīgi sadzīvot. Bet, ja
mēs tā visu noslēdzot un turot
arī nakts laikā vārtus ciet, viņi
nevarot mūsu miermīlībai lāga
ticēt. Vai tikai mēs negudrojot
uzbrukt viņiem, vilkiem? Tāpēc
esot jāslēdz savstarpējs savie
nības līgums, jo, ja mēs visi būšot
draugi, apsardzības vairs neva
jadzēšot.”
“Gluži tāpat viņi izrīkojās ar
cūkām un tītariem,” piebilst
Varis. “Nelaime, ka liela gudrība
mums, aitām, nav stiprā puse,”
bēdīgi noteic Ragainis. “Sūtņi no
vilkiem nāca tik bieži, nesa
visādas dāvanas un slavēja mūsu
draudzību, ka lielākā aitu daļa
viņiem noticēja. Es un vēl daži
draugi gan bijām pretim, bet
nekas nelīdzēja. Aitu apspriedē
nolēma slēgt draudzības līgumu
ar vilkiem, vēl uzdodot tiem
apsargāt arī aitu nometni, lai
aitas varētu naktī labi izgulēties
un tām nebūtu jānodarbojas ne
ar ko citu kā vilnas audzēšanu.
Jau pirmajā naktī aicinātie sargi
– vilki – mums uzbruka, visas
aitas sadzina lielā kūtī un mani
vēl tādā aizgaldā un paziņoja, ka
esam ieskaitīti vilku valstībā.
Aitas lēja asaras, bet bija jau par
vēlu...”
“Tu tāds prātīgs, Ragaini, vai
tad viņas nebrīdināji ar ļauna
jiem vilkiem neielaisties?”
Ragainis nobēdājies kārpa sū
nas ar labo priekškāju. “Brīdināju
gan, bet kas mani tad klausīja?
Vilki visiem bija piestāstījuši pilnas galvas par augsto kultūru
vilku ciemā. Tur neesot jāstrādā,
vienmēr spīdot saule un allaž
jumts virs galvas. Katru, kas
trūcīgs, apgādājot valsts, un tam
par neko neesot jābēdā. Tā kā
visiem klājoties labi, arī nekādi
strīdi un ķildas neiznākot un visi
dzīvojot lielākā mierā un saticībā
kā savā starpā, tā ar visiem
kaimiņiem, kas ar tiem drau
dzīgi.”
Abi rūķi un ponijs Visvaldis
klausās Ragaiņa bēdu stāstā un
nemana, ka arī Māris tiem jau
pievienojies.
“Draudzīgi?” saka Māris. “Viņi
ar zirgiem apietas kā ar ļaunda
riem, liek strādāt smagos, netīros
darbus un paši zviln zālē, spēlē
kungus. Nabaga karali Rumaku
iejūguši smagos ratos, triec pa
lielceļu. Apbruņotu vilku banda
kulbā, Žņaudzējs uz bukas, un
tik triec un sit nabaga karali.
Steigšus jārīkojas, lai drauga
ciešanas nevilktos ilgi. Zirgi
jāatbrīvo!”
“…Un aitas arī,” piebilst Varis.
“Protams, arī aitas, bet tas būs
vieglāks uzdevums, jo tur ir tikai
daži vilki. Rumakos liels vilku
bars, un tie labi apbruņoti. Viņus
uzveikt varam vienīgi ar viltu.”
“Vai karali satiki?”
“Runāju ar Rumaku un pa
stāstīju par savu plānu. Viņš visu
darīs, kā norunāts.”

“Tad vajadzētu iznākt,” spriež
Daris. “Vilki nemaz tādi varoņi
nav, kādi izliekas.”
“Reiz redzējuši, ka laime nav
viņu pusē un tie atmaskoti, viņi
aizmuks, ka spalva vien pajuks...”
Drīz pēc tam rūķi, ponijs
Visvaldis un auns Ragainis do
das ceļā ieņemt norunātās vietas
lielceļa malā pretim Rumakiem.
Tur ceļš met līkumu un ceļa
kreisajā pusē aug kārklu krū

runāt nav laika, jo atkal atveras
lielie vārti un pa tiem izbrauc
pajūgs. Kā rūķi paredzēja, uz
bukas atkal sēd vilku bandas
vadonis Žņaudzējs un, pātagu
vicinādams, trenc zirgu. Kulbā,
spiedzot un kaucot, slinki sa
gāzušies, tup pieci seši vilki. Viņi
ir nevērīgi, un tas patīk rūķiem,
jo, kas nu notiek ceļa līkumā, ļoti
svarīgs turpmākos notikumos.
Ratiem sasniedzot līkumu,

// ILLUSTRĀCIJA: Elīna Skrapce

mājs. Aiz krūmiem paslēpušies,
viņi gaida, kas notiks. Un šoreiz
viņiem nav ilgi jāgaida.
Atgāžas lielie zirgu ciema
vārti. Gaudodami un kaukdami
izdrāžas vilki. Tie uzvaras prieka
pārņemti, rēc, gaudo, kauc. Liels,
pelēks vilks iet visiem pa priekšu,
pārējos skubinādams:
“Uz priekšu, varenie! Uz aitu
ciemu! Apskatīsim, kā tie mūsu
kalpi tur izskatās, ha, ha, ha... Kā
jūtas piemuļķotās aitas! Tur
sagaidīsim atbraucam mūsu va
doni Žņaudzēju un tad... Tad uz
citiem ciemiem! Pa vienam vien,
nost, nost, nost...!”
“Kost un kost!” auro viņam
līdzi vilku bars.
“Visus nost, kaut un kost,”
sauc pelēkais vilks, un bars
aizdrāžas, ka dižceļa smiltis un
putekļi uzmet gaisā lielu, pelēku
mākoni.
“Labi, ka tie prom, būs vieglāk,”
priecājas Varis. “Lielākas izre
dzes, ka viss labi izdosies,” domā
Daris.
“Gan izdosies, nav ko bēdāt,”
piebilst Māris, un vairāk viņiem

zirgs pēkšņi sasitas sānis un
dodas pāri grāvim pļavā. No
pēkšņā trieciena apjucis, Žņau
dzējs vairs spēj tikai reizi tam
iecirst ar pātagu un iebrēkties: “...
vai traks, kas ar tevi...?” – kad
rati gāžas un līdz ar viņiem visa
vilku banda saveļas lielceļa grāvī.
Tur viņi paliek guļam, kritiena
apdulluši un nesaprotot, kas
noticis. Žņaudzējs vēl grib kaut
ko darīt un, pieskrējis Rumakam,
lādas: “Kas ar tevi, pagaidi, nu tu
dabūsi!” Tanī mirklī viņu ķer
briesmīgs trieciens pa žokli.
Krītot karalis Rumaks atbrīvojies
no streņģēm un, nikni sperdams, sadod vilkam tādu mā
cību, kādu tas neaizmirsīs visu
mūžu. Par pārējiem vilkiem, kas
arī sāk lēnām attapties, gādā
zirdziņš Visvaldis. Viņš sadod
vilkiem ne pa jokam, bet, ja
kādam vēl mācības nepietiek,
tad to papildina auns Ragainis,
dodot badījienu pa sāniem. Vilki
kaukdami aizvelkas krūmos,
atpakaļ neskatījušies. “Tā,” saka
Māris.
“Pirmais uzdevums nokār

tots,” piebalso Daris.
“Labi nokārtots,” uzslavē pā
rējos Varis. Paņēmuši karali
Rumaku vidū, viņi taisnu ceļu
dodas uz zirgu ciemu.
“Ja tur vēl pa vilkam būs
aizķērušies, viņiem arī sadosim,”
nopietns saka Rumaks.
“Sadosim, karali, kā tad,” piebalso zirdziņš Visvaldis.
“Lai nepiemirst mācību un
mierīgus dzīvniekus turpmāk
neaiztiek,” domīgi nopūšas Ra
gainis, kuram rūp pašu cilts
labklājība.
Kad viņi ieiet Rumakos, re
dzams, ka daži atstātie vilki,
pamanījuši traci pļavmalā, nobi
jušies un aizbēguši.
“Vilki dūšīgi tikai pret mazā
kiem un vājākiem dzīvniekiem,”
domā Daris.
“Vai tādiem, kuri paļaujas un
notic viņu glaimīgajām valo
dām,” zīmīgi piebilst Māris un
atver durvis uz ieslodzīto zirgu
telpu. Nabaga gūstekņi viens pēc
otra lēnām nāk ārā, taču, redzot
karali brīvu un veselu, viņi kļūst
jautri un priecīgi. Lielie zirgi
kuplā lokā apstāj Rumaku, ka
mēr kumeļi zviedzot un sprin
ģojot rikšo pa zālāju.
Rumakam liela domāšana, jo
zirgi saprot, ka vilku bars drīz
atgriezīsies. Ar vai bez Žņaudzēja
bars ir bīstams, un to vajag
pienācīgi sagaidīt. Taču tagad
viņi ir brīvi un uz visu gatavi.
Kad vilku bars, neziņas nomākts,
atpakaļ skrienot, bez jebkādas
piesardzības iesviežas Rumakos,
smagi un asi spērieni tos sagaida
pie katra stūra un viņu bars
izšķīst kā sniega pika pavasara
saulē. Jau pēc dažām minūtēm
vilki metas mukt piekauti un
uzveikti, iemiegtām astēm un
izplūkātām spalvām kā sakauts
laupītāju bars. Rūķi Daris, Varis
un Māris šai ainā noskatās, uz
sētas sēdēdami. Viņi priecājas,
ka zirgiem viss labi izdevies un
ka tie brīvi. Viņi arī zina, ka
Rumaks ies talkā Ragainim un
jau šovakar arī aitu cilts būs
brīva. Taču viņiem liekas, ka viss
pārējais nu zirgu pašu ziņā un
rūķi te lieki.
“Va’ dzi’, Māri, tu varētu gan
būt labs ģenerālis,” sakārtojot
smailo cepuri, lai tā labāk sēdētu
uz galvas, saka Daris.
“Rūķi nav ģenerāļi.”
“Bet tu būtu. Pirmais no
rūķiem.”
“Nav vērts iesākt kaut ko
jaunu,” domā Māris. “Mums, rū
ķiem, ir savi zināmi uzdevumi –
palīdzēt citiem, kam grūti klājas,
un tā – ko mēs vēl ar karošanu!”
“Mums nemaz nav vaļas ar
tādiem niekiem nodarboties,”
pēc ilgāka klusuma brīža ieru
nājas Varis. “Jāapceļo pasaule.”
“Kā tad, kā tad,” piekrīt Daris,
un viņa cepures pušķis šūpojas
te uz vienu, te – otru pusi.
“Jāapceļo pasaule un jāredz viss,
itin viss.”
“Mums jādodas ceļā tūliņ,
citādi visu neapceļosim...”
“Var pietrūkt ceļa naudas,
netiksim mājās.”

“Pārāk ilgi prom nevar būt.
Pacerē zem kārklu krūma var
apmesties cits.”
“Kāds ezis vai zaķis...” “Tādu
izlikt nāktos grūti.” “Būtu liela
tiesāšanās...” “Labāk iesim tū
liņ...” “Iesim gan, ar steigu...”
Rūķi nolec no sētas, pamāj ar
roku zirgiem, kuri nu ļoti
aizņemti un rūķus vairs lāgā
neredz, sastājas rindā un vingriem soļiem dodas ceļā dzie
dādami:
“Tikai uz priekšu, rūķu cilts,
Laiks lai ir karsts vai auksts,
vai silts...”
Tā viņi soļo tālāk pa lielceļu
līdz ielejai. Vēl brītiņu var redzēt
viņu smailās cepures, tad tikai
pušķus, un pēc mirkļa vairs
nekā.
Kaut kā gadās, ka, vakaram
pienākot, rūķi atkal ir pilsētas
tuvumā.
“Kur šonakt pārgulēsim?”
jautā Varis Darim.
“Kur pārgulēsim?” Daris prasa
Mārim. Māris parausta plecus.
Viņi palūkojas visapkārt un
nekādas kārtīgas mājvietas ne
redz. Tur ir gan tāda pussagruvusi būdele ar uzrakstu, bet ir
satumsis un rūķi nevar salasīt,
kas rakstīts uz čīkstīgās izkārtnes.
Viņi pieiet tuvāk un lasa:
“Viesnīca. Silti un auksti
ēdieni. Mērenas cenas.” Rūķi
saskatās.
“Mērenas cenas, izklausās
labi!” domā Māris. “Naudas paliek aizvien mazāk, un vēl
nezinām, cik tālu ar pasaules
ceļojumu esam tikuši.”
“Man tā būda nepatīk,” atzīstas
Daris. “Nekārtīga. Nez, kas ir
viesnīcnieks?”
Kā kāds viņu čukstus būtu
sadzirdējis, atveras mazs lodziņš
un tanī parādās redzēta seja –
nudien, tas sesks Matīss! Brūns,
gludi sasukāts matu cekuls,
smails, viszinīgs deguns un
mazas, viltīgas ačeles.
“Matīs?”
“Kā tad, kā tad, rūķu kungi,
lūdzu tik uz iekšpusi, mums tādi
cienīgi viesi allaž patīk,” un viņš
atver čīkstīgās durvis, vedinot
rūķus ienākt. “Man ir smalka
viesnīca, nesen tik nopirku, lielu
naudu samaksāju...”
Rūķi saskatās.
“Cik ņemsi par naktsmājām?”
“Pēc spējām, katram pēc
maksātspējām,” brūno galveli
piešķiebis, mēļo sesks. “Man
mīksta sirds, nabadzīgus ceļi
niekus pieņemu bez maksas. Ne
velti māte allaž mēdza sacīt –
Matīs, Matīs, tu gan neproti
saimniekot, visu izdali draugiem, pats redzēsi, ka draugi tev
dzīvē nepalīdzēs…”
“Cik ņemsi?” saskaities par
seska žiglo, glaimīgo runāšanu,
stingri uzprasa rūķis Daris.
“Centu no personas,” ķepiņas
braucīdams, atbild Matīss. “Tas
nemaz tik lēti nav,” domā Māris.
“Centam ir liela vērtība šinī
pilsētā. Vai par pusi centa
nevarēsi?”
(Turpinājums sekos)
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Skauģu tēva iemiesojums

EDUARDS
SILKALNS
Nevar sūdzēties par tulkotu
daiļliterāru darbu trūkumu mūs
dienu Latvijas grāmatnīcās, to
mēr to milzīgais vairums ir tādu
grāmatu, kas savu sacerētāju
zemē jau iemantojušas dižpār
dokļu jeb bestselleru statusu un
žilbina ar neparastu noziegumu
un to atklāšanas vai ar intīmu
attiecību tematiku. Ja kāds grib
iemest skatu arī t. s. klasiķu darbos, viņam ticamāk pakalpos
kāda no lielajām Latvijas biblio
tēkām nekā grāmatu veikali.
Par gandrīz vai ūniku (skat. En
dzelīna laika svešvārdu vārdnī
cas!), unikālu (skat. 1996. gada
Latviešu literārās valodas vārd
nīcas 8. sējumu !) vai – vislabāk –
par vienreizēju jaunumu mūsu
tulkotās literātūras pūrā varam
uzskatīt spāņu filozofa, dzejnieka,
daudzpusīga intelektuālista, mo
dernā klasiķa Migela de Una
muno (1864-1936) gaŗo stāstu
”Ābels Sančess: Kādas kaislības
vēsture”, ko Sandras Rutmanes
tulkojumā nupat izdevis apgāds
„Laika grāmata”.
Latviešiem Unamuno varētu
būt pasvešs vārds. 1935. gadā
Unamuno sacerējumu ”Migla”
tulkojis Konstantīns Raudive,
bet 2007. gadā pa otram lāgam
Edvīns Raups. Gadu desmitus
vēlāk, ja pareizi atceros, Raudive
pie Unamuno atgriezās vienā no
saviem eseju krājumiem ”Laik
metu ārdītāji” (1974) vai ”Laik
metu atjaunotāji” (1976), bet,
būdams uz „jūs” ar mūsdienu
elektroniskajiem faktu noskaid
rošanas līdzekļiem un nevarē
dams kovida dēļ rakņāties bib
liotēkā, nepateikšu, vai Raudive
Unamuno pieskaitījis ārdītājiem
vai atjaunotājiem. No vienas
puses, viņu ignorēja padomju
laiks, kas vedina uz viņa pieskai
tīšanu atjaunotājiem. No otras

Migels de Unamuno, Ābels Sančess: Kādas kaislības vēsture, apgāds „Laika
grāmata” Rīgā, 2021. gads, 112 lpp.
puses, viņa eseju ”Kristietības
agonija” Vatikāns ierakstījis Aiz
liegto grāmatu indeksā, kas mu
dina viņu drīzāk ierindot ārdī
tājos.
Ašs satura ieskicējums nesa
bojās lasītāja vēlēšanos ļoti bau
dāmo stāstījumu lasīt ar interesi
un līdz galam, jo Ābels Sančess
tomēr pamatos domāts tādiem,
kam rūp garīgi jautājumi un
cilvēka psīches dīvainības, nevis
tas, kas notiks tālāk un kā viss
beigsies.
Ir divi līdzaudži, Hoakins un
Ābels, kuŗi pazīstas jau no bērna
kājas. Kaut gan profesionālajās
gaitās katrs no viņiem iet savu
ceļu, Hoakinam kļūstot par labu
ārstu, bet Ābelam par cienītu
gleznotāju, Hoakins Ābelu kaut
kāda iemesla dēļ apskauž, it kā
Ābels nu būtu labāks par viņu
pašu. „Tu visu dzīvi esi stāvējis
man pāri, ” vienubrīd savu sirdi
Ābelam izkrata Hoakins. Kad
skauģis Hoakins un apskaustais
Ābels izveido ģimenes dzīvi –
Hoakins ar ne gluži to partneri,
kam būtu devis priekšroku, –
Ābela ģimenē piedzimst dēls,
bet Hoakina ģimenē – meita.
Gadus vēlāk Hoakins panāk ne
vien to, ka Ābels juniors jeb
„mazais Ābels” izmācās par
ārstu, bet arī to, ka viņš apprec
viņa, Hoakina, meitu. Tik sa
mezglota, lūk, ir cilvēka dvēsele,
ka tam pašam otram cilvēkam,
kuŗu viņš apskauž, viņš līdztekus
cenšas arī tuvoties, gan ar nupat
minētajiem manevriem ģime
nisku saišu veidošanā, gan, pie
mēram, kad Hoakins Ābela
gleznu izstādes atklāšanas reizē
par sava sāncenša talantu saka
tik atzinīgus vārdus, ka arī pats
iegūst augstas uzslavas par savu
it kā oratora talantu. Vācu mēlē
veidojas paradoksāla vārdkopa

eine Flucht nach vorne, saukšana
uz priekšu. Ja tu, cilvēks, savam
ienaidniekam neesi spējīgs neko
nodarīt pāri, tad rīkojies gluži
pretēji un dod viņam kaut ko
labu!
Sacerējuma virsrakstā nosauk
tā kaislība tātad ir skaudība, kas
Hoakina gadījumā kļūst par
apmātību un kas kādā vietā likta
līdzās naidam un ļaunumam.
Lūk, kādus vārdus rakstnieks licis
mutē pašam Hoakinam sarunā ar
Ābelu, kas kļuvis par viņa znotu:
”Skaudība nevar būt starp
cilvēkiem, kas tikpat kā viens
otru nepazīst. Cilvēku no citas
zemes vai citiem laikiem neap
skauž. Neapskauž ārzemnieku,
bet gan cilvēku no tā paša ciema.
Neapskauž gados vecāku cil
vēku, cilvēku no citas paaudzes,
bet gan laikabiedru, draugu. Un
vislielākā skaudība rodas starp
brāļiem. Tāpēc jau mums ir
leģenda par Kainu un Ābelu...
Greizsirdība ir briesmīga. Greiz
sirdīgie ir pārliecināti par savām
iedomām, viņi domā, ka brālis
ieskatīsies viņa sievā, savā
brāļasievā...” (97. lpp.)
Pamanījāt atsaukšanos uz Bī
beles stāstu par Kainu un Ābelu?
Lasītājiem grāmatas tapšanas
laikā ap 1917. gadu taču visiem
skolā bija apgūta ticības mācība,
tāpēc viņiem Kaina nosaukšana
par visu skauģu tēvu būs likusi
ietrīsēties vēl citiem dvēseles
viļņojumiem nekā daudzējādā
ziņā sekulārizētajā 2021. gada
pasaulē. Jāatceras arī, ka 1917.
gadā vēl plosījās Pirmais pasau
les kaŗš, briesmīgākais no līdz
tam laikam piedzīvotajiem ka
ŗiem, kur vienas rases, vienas
reliģijas un radniecīgu kultūru
cilvēki slaktēja cits citu.
Ābels Sančess ir nepārprotami
filozofa, dziļdomātāja darbs. Tas

gluži vai izmisīgi cenšas pateikt
būtisko, vairoties no rotājumiem
un izskaistinājumiem. Jāšaubās,
vai būsit jebkad lasījuši daiļdarbu
– atskaitot, protams, lugu tekstus
–, kur ir tik daudz personāžu
dialogu, salīdzinot ar autora
paša tekstu. Nav tikpat kā nemaz
vietu aprakstu, kur daudzie dialogi risinās, nav nevienas personas izskata vai apģērba aprakstu,

nav nekādu dabas aprakstu vai
norādījumu uz laika apstākļiem,
kas varētu notikumiem, cik nu
tur viņu ir, piešķirt kaut kādu
atmosferisku fonu, kādu noska
ņojumu.
Un tomēr... tomēr... No jau
nāku laiku ārzemju rakstniekiem
dziļumā, nopietnībā līdzvērtīgus
esmu atradis tikai Umberto Eko
darbus.

LAIKA GRĀMATA
PIEDĀVĀ
MIGELE DE UNAMUNO.

ĀBELS SANČESS. KĀDAS
KAISLĪBAS VĒSTURE
112 lpp. No spāņu valodas tulkojusi
Sandra Rutkovska.
Mākslinieks – Aldis Aleks.
„Par vienreizēju jaunumu mūsu
tulkotās literātūras pūrā varam
uzskatīt šo spāņu filozofa,
dzejnieka, daudzpusīga
intelektuālista, modernā klasiķa
Migela de Unamuno (1864-1936)
gaŗo stāstu. Latviešiem varbūt
pasvešs vārds. 1935. gadā
Unamuno sacerējumu „Migla”
tulkojis Konstantīns Raudive,
bet 2007. gadā pa otram lāgam
Edvīns Raups.”
Eduards Silkalns

Cena: USD 25,–

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

Vītolu fondā stipendiju dibina Daina Bīriņa
“Es ņemu debess gabaliņu
zilu un pielieku tam sniegpulksteni klāt,” šādu cerību par pa
vasaŗa ienākšanu nesusi jaun
dibinātās stipendijas ziedotāja
Daina Bīriņa. Varam tikai
apbrīnot viņas prasmi ar vieg
lumu tvert notikumus un neka
vējoties sniegt palīdzību laikā,
kad fonds saņēmis rekordlielu
lūgumu skaitu no studētgribo
šiem, spējīgiem jauniešiem.
Daina Bīriņa dzimusi Gul
benē, bet, kad 1940. gadā tika
noslepkavots viņas tēvs, ģime
nei nācās pārcelties uz dzīvi
Vecpiebalgā pie vecmāmiņas.
Tur kopā ar mammu, māsu un
brāli tika pavadīta bērnība.
Sākoties kaŗam, Dainas mam
ma izlēma, ka jāmeklē drošāks
patvērums, tāpēc devās uz
Dundagu, kur ģimene dzīvoja
meža ielokā. Ikdiena bija sa
traucoša, jo klīda ziņas par
mežabrāļu darbībām un tuvo
jošos frontes līniju.
Situācijai pasliktinoties, ģi
menei tika piedāvāta vieta kādā
kuģī Ventspilī, lai kopā ar citiem
meklētu patvērumu ārval
stīs.

Tikai laimīgas sakritības dēļ Dai
nas ģimene uz tā kuģa netika, jo
tas devās prom ātrāk. Vēlāk tika
saņemta ziņa, ka kuģis gājis bojā.
Tomēr atpakaļ atgriezties
vairs nebija iespējams, un ģi
mene ar citu kuģi izbrauca no
Latvijas. Soli pa solim, izejot
cauri bēgļu nometnēm, viņi
nonāca Amerikas Savienotajās
valstīs, Aiovā. Dainas mamma
tur iekārtojās darbā un palī
dzēja saimniecībā kādam se
nioru pārim. Darbs nebija
viegls, bet tas sniedza svarīgāko
nodrošinājumu Dainai un
viņas māsai.
Pēc gada ģimene pārcēlās uz
Čikāgu. Tur Daina pabeidza
vidusskolu un universitāti. Stu
diju gados izdevās iegūt valodu
zināšanas, uzticamus draugus,
dziedāt korī, dejot tautasdejās
un piedalīties citos latviskos
pasākumos. Pēc universitātes
beigšanas Daina devās uz Vā
ciju, lai studētu Friedrich Wil
helm Universitate un iegūtu
praksi vācu valodā.
Pēc atgriešanās no Vācijas,
Daina devās uz Kaliforniju, kur

darbs tika piedāvāts pamat
skolā, tāpēc nācās papildināt
zināšanas arī pamatskolas peda
gogu kursos. Dzīve skolā bija
interesanta un izaicinājumu
pilna, jo mācības no
risinājās
bilingvālā klasē.
Desmit gadus brīv
dienās
Daina mācīja lat
viešu valodu Los
andželosas latviešu
skolā. Kalifornijas
latviešu dzīve aiz
rāva Dainu – viņa
baudīja to, esot kus
tībā un sabiedrībā,
jo pati atzīst, ka ir
“radīta pilsētai”.
Par skolotāju Daina
nostrādāja 31 gadu.
Aizejot pensijā, sapnis par Latviju vairs
nespēja gaidīt, un
1991. gadā viņa pirmoreiz iekāpa lid
mašīnā uz mājām.
Tas bija ļoti emo
cionāls brauciens.
Pirmais, ko Daina
darīja atgriežoties, bija pastaiga
Vecrīgas ielās. Redzot pilsētu,

Dainai saviļņojumā pār vai
giem ritēja asaras.
Daina Bīriņa saka, ka dzīvē viss
notiek likumsakarīgi un ir nepie
ciešams tikai ļauties vēja virzienam, un tā 2011. gadā viņa pār
cēlās uz dzīvi Latvijā pavisam.
Lēmums dibināt stipendiju

stāsta: “Es piederu korporācijai
Imeria, kuŗā goda filistrs ir
fonda dibinātājs Vilis Vītols.
Viņa devums mūsu korporācijā
sekmējis vairāku studenšu iz
glītības ceļu, kuŗas kļuvušas par
labām juristēm, ārstēm, zināt
niecēm un dod izcilu ieguldī
jumu Latvijas sabiedrībai. Val
stī esošās situācijas dēļ ir liegts
apmeklēt restorānus, teāt
ŗus,
un savu pensiju es nespēju
iztērēt. Uzskatu, ka labākais, ko
varu darīt, lai kaut ko mainītu
un uzlabotu Latvijā, ir atbalstīt
izglītību.”
Daina Bīriņa sarūpējusi skaistu dāvanu saulainajā marta
mēnesī. Pavasaŗa tuvošanos
apturēt nespēj neviens – pat ne
pandēmija. Un pavasaris parasti
nenāk viens – tas ierodas rok
rokā ar cerību, kas tiks dota
tiem studētgribošiem jaunie
šiem, kuŗi šogad iesnieguši lū
gumus palīdzēt. Paldies Dainai
Bīriņai par cerību, labestību un
nesavtību, palīdzot Latvijas
jauniešiem sasniegt zvaigznes!
esot atnācis viegli, tikpat rak
Vītolu fonds
sturīgi Dainas dzīvei. Viņa
www.vitolufonds.lv
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GUNĀRS
FRICSONS
(Continued from No.13)
As Soviet prisoners, their fate
was unknown, but execution or
a trip to the slave labor camps in
Siberia was at the top of the list.
They would not be looked at as
“just POWs” but traitors to
Stalin, communism and the
Soviet Union. Why? Because the
Soviet Union, with the 1940
annexation of Latvia by the
Soviet Union (illegal in our
eyes), considered them to be
Soviet citizens. The annexation,
and the June 1940 Red Army
invasion and occupation of
Latvia that preceded the annexation and the hostile take-over of
Latvia by communists, backed
by the Red Army, is an essay, in
itself.
The fate of the 15th Division,
if they stayed in Germany, didn’t
look to be much better. Soon,
they would be deployed to fight
the Red Army, which was pushing aside the German forces on
its steady march on Berlin. The
officers considered that to be a
suicide mission. At the same
time, there were several troublesome issues revolving around
their survival. Their German
superiors did try to send them to
Latvia. The impact of which was
discussed above. Second, the
Germans began taking away
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A TALE OF DISPLACED PERSONS:
DP CAMPS AND COMMUNITIES GROW
their weapons and distributing
them to German divisions.
Third, the Germans wanted to
take the 15th Division soldiers
and assign them to German
fighting forces (Lacis, Silgailis,
Petersons, Latvian legion.com
and others).

Eastern Front. That would be
the northern sector of the Soviet
Union. Against the Red Army
(Dankers and Silgailis).
Yet, here they were, in
Germany and soon would be
called upon to defend Berlin
against the Red Army.

Voldemārs ar mazberniem Tāli un Sergeju (ap 2003)
Where the 15th Division had
The Latvian Legion did not
ended up in April of 1945, in intend, and never had any desire,
Germany facing many different to fight the Western Allies, the
obstacles, was far removed from United States and Great Britain.
what the 1943 original plan for In fact, the leadership of the
the Latvian Legion was sup- Legion had once believed that
posed to be. In brief, the Legion the Western Allies would come
was to be used, sent into battle in to their rescue and together, they
the northern sector of the would drive the communists

and the Red Army out of Latvia.
Latvia, once again, would be a
free and independent country.
That hope was withering away.
LATVIAN LEGIONNAIRES
IN GERMANY:
WHO WAS LEFT?
As the 15th Division was waiting for orders in the Neustrelitz
area, northeast of Berlin. They
were ordered to form a fighting
force of some 800 men and move
south to defend Berlin. The task
fell to Col. Janums. Leaving the
rest of the 15th Division behind,
some 4,000 soldiers, he and his
men set out for Herzfeld, about
15km east of Berlin.
Near the close of the war, in
the April and May 1945 time
frame, there were several different “groups” of Latvian soldiers
and other Latvians in Germany.
Here, as best I could piece
together, I’ll cover seven of the
groups (Silgailis, Latvianlegion.
com, Lacis and others).
One was a 3,000 soldier 15th
Division force that had stayed
behind in the training area, as
the rest of the 15th Division left
and moved west toward Berlin.
They were captured near Danzig
by the Red Army.
Two, another 300 soldiers,
part of the above group, avoided
capture and made their way to

the Swedish island of Bornholm.
From there, they went by ship to
Sweden. In 1946, many of those
soldiers were turned over by
Sweden to the Soviet Union.
(Latvian Occupation Museum
book and others).
Three, mentioned earlier was
the 2,000 Air Force helpers who
were too young to be in a fighting force. They had been moved
from Latvia to Berlin area airfields. Most of these sixteen- and
seventeen-year old ended up in
the hands of the Western Allies
(Silgailis).
Four, 1,000 (not sure about
this number) Legionnaires were
taken by ship from the Konigs
berg area to Denmark.
Five, beside the Janums group,
the 15th scout battalion was
ordered to defend Berlin. They
left before Janums and their
paths never crossed. Maybe,
100-150 men but I don’t have a
firm number. Most were killed
(Silgailis).
Six, Col. Janums and his group
of 800 15th Division soldiers,
mentioned above had been
ordered to fight the Red Army.
They marched south to Herzfeld
and kept going. Disobeying
orders, the group of 800 men
continued south and skirted
Berlin.
(To be continued)

Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of my
life from Helmars Rudzitis”
(Continued from No. 13)
“Have mercy on the editors,” I
wanted to scream. “There are
few of them. They all have grey
hair already. Don’t make it even
more grey!”
The importance of the newspaper in the lives of Latvians,
however, cannot be denied.
Organizations could not work
without the newspaper. Lots of
things could not happen in the
lives of Latvians because whit
hout communication. The best
explanation of the importance of
an émigré newspaper was provided by Professor Pauls Jurēvičs
in an article in Austrālijas
Latvietis (Latvian in Australia):
A newspaper is enormously
important under normal circum
stances in the life of every nation,
but under the emergency condi
tions which we, émigré people,
are facing, its importance is ten
times greater.
When a nation has been scat
tered to the winds, as ours has
bin, the newspaper is the man
and often only way to bring the
nation together. If you want to
say that the role is also played by
a church, a theatre, culture days
or other events, then it is never
theless clear that without the
newspaper they would not be
really possible or even impossible.
A center that reports on events,
intentions, plans, and so on, is
completely irreplaceable.

Even more important, perhaps
is the fact that the newspaper is
now almost the only expresser of
our common thoughts and com
mon emotions. Without the com
mon understanding that com
mon thoughts and emotions no
longer exist in a nation, these
common thoughts and emotions
are not possible without a news
paper. Under normal circum
stances that perhaps could not
really be said, but now it is com
pletely certain that no Latvian
who does not read any newspa
per, who is not interested in what
is happening among Latvians
and uninterested in how they live
here and lived in the motherland,
not interested in what they are
organizing – that can no longer
be seen as a Latvian, because he
has rejected the community of the
nation and wants to live only in
accordance with his own, very
personal interests.
***
The newspaper was in good
shape, and it was time to start
thinking about publishing
books. The publishing house in
Germany had shut down, and
Pauls Ošenieks was already in
America, His replacement was
shredding the books that
remained in the warehouse, and
we had to think about renewing
the publishing house in America.
It didn’t seem that this would be
all that complicated. We had
already said farewell to the

Lithuanian typesetting operation. I did not have a printing
press, but I did have two typesetting machines and then a third
one. Typesetters were hard at
work. The newspaper was created in a totally Latvian environment, and only Latvian was
heard in the office. The heavy
lead racks that were needed to
print the newspaper were taken
to a printing house that also
printed a Finnish newspaper.
The first book manuscripts
soon appeared on the typesett
ing machines along with texts
from the newspaper. The quiet

clanking of these typesetting
machines had to preserve the
voices of Latvian authors and
bring them to the people.
When I told the director of the
Finnish publishing house that I
would be bringing books, not
just the newspaper, to be printed, he looked at me in surprise
and then told me about the real
facts of life. There were many
more Finns than Latvians in the
United States, and the organization that owned the Finnish
newspaper did not publish
books, he said. The organization
had a small shop to sell books

and ethnographic objects. The
Finn explained that Finns were
importing books from Finland,
but there was little demand for
them. He said that even the most
popular books by Finnish
authors could be sold in no more
than just a few dozen copies.
I was now more or less familiar with the situation in America,
and I was not surprised that only
limited numbers of Finnish
books could be sold. There were
more Finns than Latvians, true,
but they were all “old Finns”
who had arrived years before.
(To be continued)

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls,
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ikviena
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re
tumu
Latvijā...
Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības.
Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu interesentiem un
pētniekiem.
Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem,
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku.

Cena USD 35,–

Grāmatu Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St. Petersburg, Florida 33715
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***
Archibīskapa meditācija
ekumeniskajā Krusta ceļā
Vecrīgas ielās notika tradicio
nālais ekumeniskais Krusta ceļš,
kuŗā valstī noteikto ierobežojumu
dēļ interesenti piedalīties varēja
attālināti.
Krusta ceļā devās Rīgas archi
bīskaps mētropolīts Zbigņevs Stan
kevičs, kuŗš bija sagatavojis medi
tāciju pēdējai – astotajai – Krusta
ceļa apstāšanās vietai, kuŗā tika
pārdomāta Kunga pienaglošana
pie krusta.
***
Svētā Jēkaba ceļš ved
arī caur Latviju
350 tūkstoši cilvēku no visas
pasaules ik gadu ar kājām dodas
svētceļojumā, izejot kādu no
Eiropas maršrutiem Svētā Jēkaba ceļā. Tagad interesentiem pie
ejams ceļa posms arī Latvijā, kas
tiek papildināts ar vairākiem ceļa
atzariem. Tāds tapis Ikšķiles no
vadā.

Dzeltena bulta un gliemežvāks
uz tumši zila pamata – ja redzat
šādu marķējumu, tad esat sasnie
dzis vienu no Eiropas senākā svēt
ceļojuma maršrutiem, ko plašāk
pazīst kā Svētā Jēkaba ceļu vai
Camino de Santiago, kas vijas viscaur Eiropai un kuŗu dalībnieki
veic kājām. Tā galamērķis ir 4200
kilometru attālumā no Latvijas –
Svētā Jēkaba katedrālē, kas atrodas Spānijas ziemeļu pilsētā San
tiago de Compostela. Pirms di
viem gadiem arī Latvijā tika uz
sākti ceļa marķēšanas darbi un
aizvadītajā nedēļā izveidots viens
no atzariem, kas ved caur Ikšķili
un jau pieejams svētceļniekiem.
***
Ventspilī izmēģina pirmo
masveida vakcinācijas centru

30. martā Ventspilī sporta namā “Centrs” izmēģinājuma režī
mā uz vienu dienu atvērts pirmais
liela mēroga vakcinācijas punkts
Latvijā. Tas nozīmē, ka Ventspilī
bija iespēja vakcinēties vairāk
nekā 300 cilvēkiem no valstī no
teiktajām prioritārajām grupām.
Ziemeļkurzemes reģionālā slim
nīca liela mēroga vakcinācijas
punktu izveidojusi sporta namā
“Centrs” Brīvības ielā. Pie ēkas un
ārdurvīm tika uzlikti liela izmēra
plakāti, lai vieta būtu pamanāma.
Ziemeļkurzemes
reģionālās
slimnīcas valdes priekšsēdis Juris
Lācis Latvijas Radio skaidro, ka

vakcinācijas centra izveidošanai
ga
tavojušies laicīgi. “Lai maksi
māli ātri varētu iedzīvotājus vak
cinēt, nepieciešams veidot masu
vakcinācijas centrus. Kopīgi ar
pašvaldību mēs sākām pie tā jau
strādāt, un pagājušajā nedēļā kā
pirmais Latvijā tika Ārstniecības
iestāžu reģistrā ierakstīts Ventspils masu vakcinācijas centrs.” Ta
gad vakcinācijas punktā dienā va
rētu vakcinēt 1000 cilvēkus, stāsta
slimnīcas vadītājs.
***
Vakcinācijas centrs Liepājā
gatavs darbam
Liepājas Olimpiskajā centrā ir
ierīkots Covid-19 masu vakcinā
cijas punkts. Oficiāli tas durvis
vēra vaļā 1. aprīlī, un sāka vakcinēt
iedzīvotājus 3. aprīlī. Plānots, ka
centrā varēs vakcinēt vidēji 1000
cilvēku dienā. Klienti ienāk centrā
pa vienām no sānu durvīm, no
Brīvī
bas ielas. Uzreiz aiz šīm
durvīm ir volejbola zāle, kur no
tiek vakcinēšana.
***
Latvija 31. martā saņēmusi
43 200 AstraZeneca ražoto Co
vid-19 vakcīnas devas, informēja
Veselības ministrijā. Pēc piegā
des veiktas visas nepieciešamās
kontroles, un vakcīnas tika no
gādātas tālāk uz vakcinācijas vie
tām, lai tuvākajās dienās turpinā
tu vakcināciju. Saņemtās vakcī
nas tiks izmantotas visu šobrīd
atvērto prioritāro grupu vakci
nācijai. Šobrīd Covid-19 vakcīnu
noliktavas un loģistikas pakalpojumus AstraZeneca un Moderna
vakcīnām veic divas vakcīnu lo
ģistikas kompanijas – AS Recipe
Plus un SIA Medical. Pfizer vak
cīnu loģistiku no to uzglabāšanas
vietas Valsts asinsdonoru centrā
līdz saņēmējiem Latvijā nodro
šina Recipe Plus.
***
Pārgājieniem dabā pandēmijas
laikā cits spožums un vērtība
Zināmā mērā ierobežojumi
darbojas arī dabā, jo nav ļauts
kopā pulcēties ļoti lielam cilvēku
skaitam, lai dotos pārgājienā vai
pavasarī trauktos pa kādu krā
čainu upi un pēc tam pie uguns
kura kopā vakarētu. Tomēr tū
risma jomā strādājošie nesnauž
un ir pielāgojušies pandēmijas
diktētajiem noteikumiem un ra
dījuši dažādus dabas tūrisma pro
duktus, kas ir droši un mudina
apceļot Latviju, lai izzinātu meža
takas, ceļu gar Baltijas jūru, kā arī
mudinātu iebrist purvā vai sa
skaņā ar “likuma burtu” tomēr
brauktu ar laivu pa upi – esot dro
šā attālumā no citām mājsaim
niecībām.
Tūrisma kompanija Postnos
pirms pandēmijas piedzīvojumu
meklētājus veda ārpus Latvijas –
sākot no Kubas un beidzot ar
Sibiriju un Ziemeļkoreju, bet nu
mudina doties piedzīvojumos te
pat pa Latviju. Postnos īpašnieks
Valdis Vītoliņš atzīst, ka pandē
mijas laiks lika meklēt veidu, kā
attālināti cilvēkus vest piedzīvo
jumos, un tapa pārgājienu seriāls –
“Latvijas izaicinājums”, kas cilvē
kus pakāpeniski izved cauri vi
siem Latvijas novadiem.
“Esam izveidojuši savu aplikā
ciju Postnos ar kuŗas palīdzību

cilvēki var doties mūsu izstrādā
tos maršrutos un reizē uzturēt
gan komūnikāciju ar citiem cilvē
kiem, gan arī aizpildīt savas brīv
dienas, darot vienu un to pašu
tikai attālināti. Tas ir brīnišķīgs
veids kā pašreiz pavadīt laiku.
Mums Latvijas izaicinājumam jau
ir vairāk nekā 1300 dalībnieku,
kas katrā nedēļas nogalē iet kādu
no 12 posmiem. Lai gan izdzīvotu,
gan turpinātu strādāt, mēs piedā
vājām šādu variantu, un esam ļoti
priecīgi, ka cilvēki ir to novēr
tējuši,” stāsta Vītoliņš.
***
No 7. aprīļa atļauts strādāt
visiem veikaliem,
ierobežojumi būs tirdzniecības
centriem. Tirdzniecības centros
aizvien saglabāsies ierobežojumi
un tajos varēs strādāt tikai noteikti veikali, 1. aprīlī, vienojās val
dība. Līdz ar šo lēmumu būs at
celta atļauja distancētai tirdznie
cībai – iepriekš attālināti pasūtīto
preču izsniegšanai veikalos.
Ekspertu ieskatā cilvēku pulcē
šanās risks tirdzniecības centros ir
pārāk augsts, tāpēc lielos tirdznie
cības centros atļauta tikai pakalpojumu sniegšanas vietu un atse
višķu veikalu veidu darbība. No
7. aprīļa tiek atļauta arī ielu tirdz
niecības organizēšana (jeb gada
tirgi), vienlaikus apstiprinot dro
šas tirdzniecības protokolu visai
āra tirdzniecībai.
***
Jaunsardze veido jauniešus
par cilvēkiem, ar kuŗiem
gribam lepoties
Jaunsarga Daniela mamma Ka
trīna Hohberga sākotnēji jutusies
nedroša par dēla gaitām Jaun
sardzē. Šķitis – tā ir pārāk milita
rizēta kustība. Tomēr bažas ātri
vien pazudušas, un šobrīd viņai
par Jaunsardzi ir tikpat dedzīgas
acis kā dēlam. Intervijā portālam
Sargs.lv Katrīna atzīst – Jaunsardzē
jauniešiem māca tādas dzīvē bū
tiskākās vērtības kā cieņu, nepa
došanos un to, ka kļūdīties ir cil
vēcīgi, bet no kļūdām arī jāmācās.
Pateicoties Ikšķiles novada jaunsargu vienības instruktora kaprāļa Andra Juškāna spējai atbalstīt,
iedrošināt un motīvēt jauniešus,
viņi veidojas par cilvēkiem, ar
kuriem gribam lepoties.

Foto no K. Hohbergas perso
niskā archīva
12 gadus vecais Katrīnas dēls
Daniels Jaunsardzē darbojas jau
trešo gadu. Savas gaitas kustībā
viņš uzsācis, mammas mudināts.
Viņa stāsta, ka meklējusi dēlam
piemērotas ārpus skolas aktīvitā
tes. Izmēģināts gan futbols, gan
basketbols, gan arī teniss, tomēr
nekas dēlu līdz galam nav uzru
nājis.
“Ieguvu informāciju par Ikšķi
les jaunsargu kustību. Lai gan
esmu cilvēks, kuŗš ir ļoti tālu no
militārās sfēras un sākotnēji man
tas šķita nedroši, izlēmu, ka jāpa

mēģina. Tomēr, kad pirmajā
nodarbību dienā satiku mūsu ha
rizmātisko instruktoru, sapratu –
jā, tā ir tā kustība, kuŗā noteikti
gribu, lai dēls iesaistās. Tā viņš
uzsāka savas gaitas Jaunsardzē,
kuras ļoti aizrautīgi turpina,” stā
sta Katrīna.
***
Ādažu poligonā norisinās
militārās mācībās
Iron Spear 2021
Ādažu poligonā norisinājās mi
litārās mācības Iron Spear 2021,
kuŗās piedaljās Sauszemes spēku
Mechanizētās kājnieku brigādes,
kā arī Baltijas valstīs un Polijā iz
vietoto NATO paplašinātās klāt
būtnes kaujas grupu kaŗavīri un
militārā technika. Mācību mērķis
ir pilnveidot Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku sadarbību un
savietojamību un veikt tanku un
bruņutechnikas kaujas šaušanas
vingrinājumus.

Ādažu poligonā un tā apkārtnē
norisinās starptautiskās militā
rās mācības “Kristāla bulta 2021”,
ku
ŗās piedalās aptuveni 1700
kaŗavīru no Albānijas, ASV, Če
chijas, Italijas, Kanadas, Latvi
jas, Lietuvas, Melnkalnes, Poli
jas, Slovakijas, Slovēnijas, Spā
nijas un Vācijas // Foto: LETA
***
Vizītē Latvijā Spānijas ministre
Ārlietu ministrs Edgars Rinkē
vičs tikāssies ar Spānijas ārlietu,
Eiropas Savienības un sadarbības
lietu ministri Aranču Gonsalesu
Laju (Arancha González Laya),
kuŗa Latvijā bija ieradusies darba
vizītē par godu Latvijas un Spā
nijas diplomātisko attiecību no
dibināšanas simtgadei. Ministri
pārrunāja divpusējās sadarbības
jautājumus, Eiropas Savienības
un drošības polītikas aktualitātes,
kā arī apmainīsies viedokļiem par
notikumiem ES Austrumu un
Dienvidu kaimiņvalstīs.
Vizītes laikā Spānijas ārlietu,
Eiropas Savienības un sadarbības
lietu ministrei bija plānotas tikša
nās arī ar Valsts prezidentu Egilu
Levitu un Saeimas priekšsēdi Inā
ru Mūrnieci, kā arī tiešsaistes
saruna ar Ministru prezidentu
Arturu Krišjāni Kariņu. Tāpat
reģionālās vizītes ietvaros ministre apmeklēja arī Lietuvu un
Igauniju.
Spānija atzina Latvijas neatka
rību 1921. gada 9. aprīlī. Latvijas
Republikas neatkarības atjauno
šanu Spānija kopā ar citām Ei
ropas Kopienas valstīm atzina
1991. gada 27. augustā. Diplomā
tiskās attiecības tika atjaunotas
1991. gada 9. oktobrī.

darbības territorija aptvers visu
Latvijas teritoriju. Plānots, ka tajā
strādās 10 tiesneši, bet dažādu
iemeslu dēļ zvērestu šonedēļ no
deva tikai septiņi no viņiem. Par
Ekonomisko lietu tiesas priekš
sēža pienākumu izpildītāju Ties
lietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. Ekono
misko lietu tiesas tiesnešu atalgojums ir līdzīgs kā rajona līmeņa
tiesas tiesnešiem – 2984 eiro
pirms nodokļu nomaksas.
Jaunās specializētās tiesas kom
petencē būs izskatīt dažādus ko
mercstrīdus, korupcijas un naudas atmazgāšanas lietas. Kā in
formēja tieslietu ministrs Jānis
Bordāns (Jaunā konservātīvā par
tija), jaunizveidotā tiesa nepār
ņems pašreiz citu tiesu izskatīšanā esošās lietas, bet strādās tikai ar
jaunajām lietām. Tā izlemts, lai
izvairītos no “sastrēguma” veido
šanās jaunajā tiesā.
***
Latviete Īrijā izveido
lielu pelargoniju kollekciju
Caur puķēm var iepazīt pasauli, cilvēkus, kultūras, pārliecināta
Līga Platā, kuŗas dzīve jau pad
smit gadus rit Īrijā, pilsētā Ruša.
Tur latviete, spītējot nevienmērī
gajai gaisa temperātūrai un spē
cīgajām vētrām, radījusi vienu no
lielā
kajām pelargoniju kollekci
jām valstī.

Līga savā siltumnīcā pagājušā
gada vasarā // Foto no Līgas Pla
tās personiskā archīva

Puķes, to kopšana un audzēša
na ir ne tikai Līgas sirdslieta, bet
arī iztikas avots – pirms pieciem
gadiem puķkope Īrijā uzsāka biz
nesu, savā audzētavā Potted Jewels
jeb “Dārgumi podos” pārdodot
puķu stādus un vadot izglītojošas
lekcijas par pelargonijām. Ziemā,
kad siltumnīcās mazāk darba,
viņa ada, tamborē, pēta sēklu ka
talogus, lasa un ievāc informāciju
par puķēm. 2000. gadu sākumā
Līga Latvijā strādāja puķu veikalā
un darbojās siltumnīcās. 2005.
gadā viņa nolēma pamēģināt peļ
ņu gūt Īrijā, veicot sezonālos lauk
saimniecības darbus, toreiz angļu
valodu tikpat kā nezinot. Pēc di
viem gadiem viņa kopā ar bēr
niem atgriezās Īrijā uz palikšanu.
“Un tad te es sāku meklēt cilvē
kus, kas domā līdzīgi, kaut kā
nesa
nāca, jo nedzīvoju latviešu
kopienā,” atminējās Līga. Viņa
sāka raudzīties pēc domubied
riem starp īru dārzkopjiem.
Līga aizrāvusies ar Dienvid
afrikas, Dienvidamerikas un citu
eksotisku vietu sīpolpuķu audzē
šanu. Viņas siltumnīcā starp
***
krāšņiem, ziedošiem augiem, ir
Latvijā darbu sāk
arī sukulenti, kas katru reizi, brauEkonomisko lietu tiesa
cot no Latvijas, iebāzti kurpēs un
Turpmāk Latvijā būs par vēl atvesti. Dārzā aug peoniju krūmi,
vienu speciālizēto tiesu vairāk. tāpat viņai pieder neliela orchide31. martā, darbu sāk jaunizveido ju kollekcija.
tā Ekonomisko lietu tiesa. Ekono
misko lietu tiesa atradīsies Rīgā,
Mazā Nometņu ielā 39, un tās
(Turpinājums 10. lpp.)
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Flokšu selekcionāre Tatjana Ko
čāne pagājušogad Līgai atsūtīja šo
augu sēklas: “Man latviešu flokši
Īrijā aug!” Tie nav vienīgie ziedi
viņas dārzā, kas saistīti ar Latviju.
Pavasarī zied draudzenes atsūtītās
vizbulītes. “Tām gan te īsti nepa
tīk. Man nav meža, es atklātā lau
kā esmu. Bet es centos izdarīt, cik
vien varēju, lai tām patiktu, un tās
zied,” sajūsmā saka Līga.
Sākot interesēties par pelargo
nijām un meklējot informāciju,
Līga saprata, ka šie ziedi neapro
bežojas tikai ar tā sauktajām ģe
rānijām, ko vecmāmiņas Latvijā
audzējušas uz palodzēm. “Jo vai
rāk zini, jo vairāk saproti, ka tu
neko nezini. Visu laiku ir kaut
kādi atklājumi,” sacīja Līga.
***
Ieliek laika kapsulu ar
vēstījumiem nākotnes cilvēkam
Ievērojot būvniecības tradicijas,
2021. gada 31. martā Jaunā Rīgas
teātŗa būvdarbu gaitā Lāčplēša
ielā 25, Rīgā, VAS “Valsts nekus
tamie īpašumi”, būvuzņēmējs
SBSC, JRT aktieri Gundars Ābo
liņš un Vilis Daudziņš, architekte
Zaiga Gaile un nozares pārraugo
šie ministri jaunbūves pamatos
iemūrēja laika kapsulu, nododot
vēstījumus un šim laikam rak
sturīgas liecības nākamajam pa
au
dzēm, informē VNĪ valdes
priekšsēdis Renārs Griškevičs.
Jaunais Rīgas teātris laika kap
sulā liek personiskus vēstījumus.
No aktieriem tās ir vēstules. Ar
roku rakstītas. Nākotnes cilvēkam
no aktieŗa 2021. gada martā.

Jaunā Rīgas teātra būvdarbu
laikā atrastās kapsulas saturs no
gādāts Rīgas Vēstures un kuģnie
cības mūzejam. Visi kapsulā eso
šie dokumenti saistīti ar Rīgas
Latviešu amatnieku palīdzības
biedrību. Pētnieki turpmākos
mēnešus restaurēs dokumentus
un pēc pētniecības tie tiks iz
stādīti.
Jaunā Rīgas teātra ēkā Lāčplēša
ielā 25 atrasto laika kapsulu pirms
120 gadiem ievietoja Rīgas Lat
viešu amatnieku palīdzības bied
rības pārstāvji. Rīgas vēstures un
kuģniecības mūzeja krājuma gla
bātāja Antija Erdmane Hermane
stāsta, ka kapsulā atrasti vairāk
nekā 60 priekšmeti.
“Uz 1901. gada septembri tika
ieliktas avīzes. Bez šaubām – Die
nas Lapa. Dienas Lapa bija šīs te
organizācijas dibināta avīze. Tie ir
pirmsākumi. Tas ir Fricis Berg
manis – pirmais redaktors. Pēteris
Stučka, Pliekšāns, pēc tam Aspa
zija. Tie ir mūsu korporatīvā so
ciālisma pamati. Tad ir biedrības
statūti, dažādu gadu pārskati. Ļoti
interesanti, bez šaubām, tas ir
vienīgais rokraksts, datēts ar 1875.
gada 6. septembri – Rīgas Latviešu amatnieku palīdzības biedrības dibinātāju saraksts. Mūsu
numismātiem būs prieks apstrā
dāt arī divas monētas – cara laika,

datētas tieši ar 1901. gadu. Un šīs
te biedrības nozīmīte,” stāsta Her
mane.
Mūzeja krājumā līdzīgu dokumentu par biedrības rašanos nav,
turklāt par tās pirmavotiem pat
laban arī nav īpaši daudz pētīju
mu. Rīgas Latviešu amatnieku
palīdzības biedrība darbojās 19.
gadsimta beigās un 20. gadsimta
sākumā. Jaunā Rīgas teātŗa ēka tā
laika Romanova ielā 25 bija bied
rības mītnes nams, kas ir būtiska
Rīgas vēstures daļa un simbolizē
vienkāršo laužu organizācijas
pirmsākumus.
Antija Erdmane Hermane no
rāda: “Biedrība šo namu vēlējās
celt jau ilgi, bet jāsaprot, ka bied
rība apvienoja ne tos bagātākos
pilsoņus. Nama celtniecība negāja
ātri, nevarēja dabūt atļaujas un
uzcelt šo namu, kur varētu pul
cēties, ar lielu zāli. Bet tā kā Rīgā
uz 1901. gadu bija plaša celtniecī
ba, tomēr arī Dienas Lapas darbi
niekiem un biedrībai izdevās
uzsākt šī nama celtniecību. Bez
šaubām, šajā zālē un šajā namā
sākās Latvijas arodbiedrību pirm
sākumi.”
Vēsturniece vērtē, ka Lāčplēša
ielas namā atrastā kapsula bijusi
īpaši rūpīgi nokomplektēta: “Pa
rasti kapsulā var būt viens dokuments – kāpēc šī ēka tika celta, kas
ir viņas mecenāts. Bet viņi ielikuši izbraukuma, izklaižu biļetes,
ziņas par pasākumiem, eglītēm.
Bāreņiem un at
raitnēm, cilvē
kiem, kuŗiem nebija pieejamas
dārgas lietas, tika piedāvāts Ziem
svētku prieks, kopā saiešana un
atbalsts. Kāpēc kapsulā ieliktas
mazas monētiņas? Tieši tāpēc, ka
ziedotāji nebija sabiedrības ba
gātākā daļa.”
Dokumentu un avīžu saturs vēl
nav pētīts, jo tie šobrīd ievietoti
īpašā saldētavā un pēc sākotnējās
dezinfekcijas un uzskaites, pilna
satura restaurēšana var ilgt pat
pāris gadus. Antija Erdmane Her
mane neizslēdz, ka atrastie dokumenti var atklāt arī kādus jaunus
faktus par šīs amatnieku organi
zācijas vēsturi. Savukārt par tā
lāku satura eksponēšanu, lems
pēc tā pētīšanas.

2021. gada 10. aprīlis – 16. aprīlis

V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S

KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums
kopā ar NATO valstu – Chorvatijas, Nīderlandes, Norvēģijas un Slova
kijas – vēstniekiem attālināti tikās ar Kanadas parlamenta Sabiedriskās un nacionālās drošības komitejas (Standing Committee on Public
Safety and National Security) priekšsēdi Džonu Makeju (The Honou
rable John McKay M.P.) no Kanadas Liberālās partijas. Sarunā tika
pārrunātas drošības jautājumu aktuālitātes. Vēstnieks Eichenbaums
pateicās par Kanadas dalību NATO paplašinātajā klātbūtnē Latvijā,
uzsverot gan veiksmīgo sadarbību, gan misijas solidāritātes nozīmi.
Dž. Makejs, kas 2015. – 2017. gadā bija Kanadas aizsardzības ministra
Hardžita Sadžāna (The Honourable Harjit S. Sajjan M. P.) parlamentārais
sekretārs, uzsvēra, ka šī misija Latvijā ir ļoti nozīmīga un sekmīga.
NATO ir jāstiprina, jāstiprina arī katras valsts spējas. Pasaulē notiek
daudzas pārmaiņas, kas demokratijām rada daudz izaicinājumu.
***
Cilvēktiesības ir ļoti svarīgas. Miers un stabilitāte ir ļoti svarīgs jautā
Pieškirtas Cimzes balvas
Latvijas Nacionālā kultūras jums. Sarunas laikā tika pārrunātas iespējas sadarbību padziļināt un
centra (LNKC) iedibināto Cim- attīstīt plašāk, raksturojot draudus Arktikā, u. c.
zes balvu izcilākajiem kultūriz
MOLDOVA. Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts uzru
glītības jomas skolotājiem 2021.
gadā saņems Salacgrīvas Mākslas nāja NATO programmas “Partnerattiecības mieram” Trasta fonda
skolas direktors, ilggadējs skolo (DCB Trust Fund) projekta, kas veltīts Moldovas aizsardzības ministritājs Imants Klīdzējs un Staņisla jas Transformācijas direktorāta IT tehnikas iegādei, noslēguma pasā
va Broka Daugavpils Mūzikas vi kuma auditoriju. Latvija projektu līdzfinancē kopā ar Lietuvu un
dusskolas klarnetes un saksofona Zviedriju, projekta mērķis ir atbalstīt Transformācijas direktorāta spēju
spēles skolotājs Staņislavs Gri darboties pilnībā aprīkotā režīmā, kas ir izšķiroši, lai virzītu Moldovas
busts, informēja LNKC pārstāvji. aizsardzības transformācijas centienus uz priekšu. Vēstnieks aplieci
nāja, ka Moldova ir viena no Latvijas attīstības sadarbības polītikas
prioritārajām valstīm, Latvijas iesaistīšanās projektā ir vērtīgs iegul
dījums Latvijas un Moldovas divpusējo attiecību stiprināšanā un kalpo
par atbalstu Moldovas reformu procesā.
Māra Lāss Latvijas Radio rai
dījumā “Kultūras rondo” izsaka
gandarījumu, ka līdz ar Leas Da
vidovas-Medenes jubileju, iespē
jams aktuālizēt mākslinieces ra
došo devumu: “Viņa patiesi ir
viena no izcilākajām latviešu tēl
niecēm un viena no vadošajām
portreta žanra attīstītājām latviešu
tēlniecībā.” Izrādās, ka no 39 tēl
nieces darbiem, kas piederīgi
LNMM kollekcijai, 37 esot portreti.

Cimzes balvas laureāti saņem
goda diplomu, naudas balvu un
greznu piemiņas velti – simbo
lisku ozolkoka rādāmkoku ar
misiņa apkalumu.
***
Bauskā sāk darboties Latvijā
pirmais bibliotēkas pakomāts
Bauskā uzstādīts Latvijā pirmais bibliotēkas grāmatu pako
māts. Tādejādi tikšot atrisinātas
trīs problēmas. Grāmatas saņemt
varēs arī tie, kuŗi to nevar paspēt
grāmatu krātuves darba laikā vai
cilvēki, kuŗi fiziski nespēj uzkāpt
līdz trešajam stāvam, kur atrodas
bibliotēka. Vajadzīgā literātūra

būs sasniedzama arī laikos, kad
epidemioloģiskā situācija nepie
ļauj klātienes apmeklējumus.
Bauskā uzstādītais skapis ar
četrpadsmit durtiņām atgādina
nu jau ierastos pakomātus un
pēc būtības tas tāds arī ir. Vien
saņemt šeit varēs tikai Bauskas
centrālajā bibliotēkā pa telefonu
vai internetā pasūtītās grāmatas.
Bauskas centrālās bibliotēkas da
tortīklu administrātors Jānis Ba
lodis skaidro: “Mūsu darbinieks
atbrauc uz šejieni un kādā no
četrpadsmit nodalījumiem ievieto grāmatiņu. Automātiski cil
vēks saņem kodu, ka grāmata ir
ievietota kādā no nodalījumiem.
Atnākot šeit, ievada kodu, līdzīgi
kā citos pakomātos, atveras no
dalījums un var izņemt grāmatu.”

***
Leai Davidovai-Medenei – 100
Šogad atzīmējama latviešu tēl
nieces Leas Davidovas-Medenes
simtgade. Viņas radošā devumā
jo īpašs ir portreta žanrs. Izcilās
mākslinieces darbiem, kā norāda
Latvijas Nacionālā mākslas mū
zeja (LNMM) Tēlniecības un ob
jektu kollekcijas glabātāja Māra
Lāss, piemīt domas skaidrība, tektoniska kārtība un pārliecinošs
tēla psīcholoģiskais veidols. Davi
dovas-Medenes darbi uzmeklē
jami kā galvaspilsētā, tā arī ārpus
tās.

L. Davidovas-Medenes veidotais
Krišjāņa Barona piemineklis
Oligarheānas konference // Karikatūra: Zemgus Zacharāns
Vērmanes dārzā

***
Jaunā stadionu balādē
apvienojas Dons, Busulis un
“Prāta vētra”

Jaunu dziesmu “Piedošana” ko
pīgi ieskaņojuši trīs populāri
popmūziķi – Dons, Intars Busulis
un Renārs Kaupers no Jelgavas
grupas “Prāta vētra” (attēlā).
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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JURIS
LORENCS
Divi apgalvojumi, divas patie
sības. Izteiktas pirms diviem simtiem gadu, tās savu aktualitāti nav
zaudējušas vēl šodien. Tieši otrā-
di – likušas jaunā gaismā parau
dzīties uz Eiropas, ASV, Krievijas
un Latvijas iespējamo nākotni.
Pirmā atziņa – “ģeografija ir lik
tenis”. Šie vārdi pieder imperā
toram Napoleonam Bonapartam
(1769-1821), teikti neilgi pirms
1812. gada kaŗagājiena uz Krie
viju. Apgalvojums izrādījās pra
vietisks, imperātora armija bija
bezspēcīga Krievijas bezgalīgo
plašumu un bargās ziemas priek
šā. Otrā patiesība – “demografija
ir liktenis”. To esot teicis sociolo
ģijas pamatlicējs, franču filozofs
Ogists Konts (1798-1857). No
ģeografijas nevar izbēgt, pasaules
karti mainīt nav iespējams. Savu
kārt demografiskos un migrācijas procesus var vismaz mēģināt
ietekmēt ar polītiskiem lēmu
miem. Patlaban ASV, Eiropa un
Krievija atkal saduras ar migrāci
jas izaicinājumiem, turklāt katra
no tām savā īpašā veidā. Mēs
Lat
vijā izbrīnīti vērojam notie
košo uz ASV – Meksikas robežas,
cilvēku tūkstošus, kuŗi netraucēti šķērso robežu. Vai tad Tramps
nepaspēja uzcelt savu izslavēto
mūri? Vai amerikāņiem vienalga,
kas notiek ar viņu zemi? Bet var
būt tieši otrādi – Amerikai vaja
dzīgi jauni cilvēki, darbaspēks?
Iespējams, amerikāņus iemidzi
na apstāklis, ka atnācēji ir kristieši, turklāt spāniski runājošo
Amerikā jau tāpat ir daudz.

Ģeografija, demografija un liktenis
Patiesībā situācija Eiropā ir
krietni sarežģītāka. Atšķirībā no
ASV “veco kontinentu” veido valstis – nācijas. Imigrants, kuŗš kādā
no Eiropas valstīm cenšas apmes
ties uz pastāvīgu dzīvi, gluži ne
vilšus tiek uzlūkots kā “citādais”.
Eiropieši to labi zina un ar to
rēķinās. Soms, kuŗš vēlas dzīvot
Francijā, apzinās, ka viņam būs
jāiemācās franču valoda un jā
pieņem vietējā dzīves kārtība.
Eiropā šo procesu dēvē par inte
grāciju jeb iekļaušanos. Tas nebūt
nenozīmē, ka somam jākļūst par
francūzi. Vietējie to nemaz nesa
gaida, un arī pats soms visdrīzāk
nevēlas aizmirst valodu un pa
rašas. Veiksmīgas integrācijas pie
mērs ir latvieši, kuŗi akceptē vie
tējo vidi, iemācās valodu un to
mēr – cenšas palikt latvieši. Eiro
pas problēma ir tā, ka pašreizējie
imigranti, kuŗi ierodas no Tuva
jiem Austrumiem un Āfrikas,
vairākumā pārstāv citu kultūru,
proti, viņi ir musulmaņi. Šie
cilvēki ir gatavi apgūt valodu, mā
cīties angļu, franču vai vācu skolā,
bet viņi nevēlas integrēties. Eiro
pas lielpilsētās veidojas noslēgtas
sabiedrības, geto ar savu dzīves
kārtību un vērtībām. Vietējie
spiesti pakļauties ciemiņiem, jo
baidās tikt apvainoti polītiski ne
korrektā uzvedībā, pat rasismā.
Šajās dienās internetā izplatās
video, kuŗā redzams, kā policija
pārtrauc neseno Lieldienu svētku
dievkalpojumu poļu katoļu baz
nīcā Belhemas (Balham) rajonā
Londonā. Iemesls – Covid 19 ie

ro
bežojumu pārkāpšana. Šo zi
ņu pavadīja indīgas piezīmes –
diezin vai policistiem pietiktu
drosmes šādi izrīkoties mošejā...
Nav brīnums, ka Eiropā aug
pret imigrantiem un bēgļiem vēr
sti noskaņojumi. Šveices pilsoņi
nesenajā referendumā nobalsoja
par musulmaņu sejsega jeb pa
randžas nēsāšanas aizliegumu.
Dānija gatavojas izdot likumu,
saskaņā ar kuŗu “nerietumnieciskas izcelsmes” iedzīvotāju skaits
pilsētu apkaimēs nedrīkstēšot pār
sniegt 30 %. Bet Eiropai vajadzī
gas darba rokas. Nākamajos desmit gados Vācijā pensijā dosies
kuplā “babyboomer” paaudze, ap
12 miljoni cilvēku. Vāciešu vidē
jais vecums un dzīves ilgums pa
lielinās, nodokļu maksātāju skaits
samazinās, bet caurums pensiju
budžetā aug. Lai saglabātu paš
reizējās pensiju izmaksas, šogad
būs nepieciešama subsīdija no
centrālās valdības budžeta 100
miljardu eiro apmērā. Tikmēr pie
Eiropas vārtiem, otrā pusē Vidus
jūrai, atrodas milzīgs, strauji au
gošs cilvēku okeans. Lūk, kāds
bija vidējais bērnu skaits vienai
sievietei (Pasaules Bankas dati)
2018. gadā: Ukraina – 1, 3; Polija –
1, 5; Lietuva, Latvija, Krievija, Vā
cija – 1, 6; ASV un Apvienotā Ka
raliste – 1, 7; Zviedrija – 1, 8; Fran
cija 1, 9, Turcija – 2, 2; Maroka – 2,
4; Ēģipte- 3, 3; Etiopija – 4, 2. Lai
tautā notiktu vienmērīga paau
džu nomaiņa, nepieciešamais
bērnu skaits ir 2, 1. Tātad Rietumu
sabiedrības sarūk. Tas nozīmē,

ka iebraucēji šajās zemēs veido tā
saucamo “aizstājošo migrāciju”.
Process, kuŗā pamatnācija pa
mazām tiek nomainīta ar citu.
Jaunu, vitālu, bet mentāli svešu.
Trauksme tiek celta pat Krievijā.
Tai blakus atrodas Centrālāzija,
milzīgs musulmaņu apdzīvots re
ģions. Es pats vēl atceros padomju
laikus un Rīgas ielās redzētos
kaŗavīrus. Jau 1980. gados daudzi
no viņiem bija ar izteikti aust
rumnieciskiem sejas vaibstiem.
Toreiz jokoja, ka “Sarkanā armija
pamazām kļūst dzeltena”. Brīdī,
kad sabruka Padomju Savienība,
1991. gadā piecās Centrālāzijas
valstīs – Kazachstanā, Kirgizstanā,
Tadžikistanā, Turkmenistanā un
Uzbekistanā kopā dzīvoja 50 miljoni cilvēku. Šodien – jau 76 miljoni. Pieaugums – 50 % trīsdesmit
gados! Tie ir jauni, enerģiski cil
vēki, kuŗi meklē darbu – bet neatrod to savā dzimtenē. Pati vien
kāršākā alternatīva – Krievija, ar
kuŗu šīm zemēm ir bezvīzu re
žīms. Tieši šis reģions ir galvenais
mazkvalificētā darbaspēka pie
gādātājs Krievijai. Miljoniem jau
nu vīriešu strādā celtniecībā, tīra
ielas, cep picas, vada taksometrus. Dara darbus, ko paši krievi, it
īpaši lielpilsētu iedzīvotāji, nevēlas veikt. Saprotams, daudzi ie
braucēji atrod iespēju palikt Krie
vijā uz pastāvīgu dzīvi. Sapro
tams, skolā mācības notiek krievu
valodā. Bet vai tā vairs ir Krievija?
Ja šo zemi skatās kā uz cara im
perijas vai PSRS turpinājumu, tad
viss it kā ir kārtībā. Bet tiem, kuŗi

Krieviju vēlas redzēt kā nacionālu
valsti, līdzīgu Polijai, Somijai vai
Grieķijai, tas ir bīstams signāls.
Un kā būs pēc gadiem divdesmit?
Par notiekošo ir bažīgs pat prezidents Putins. Pavisam nesen,
30. martā viņš Kremlī vadīja
Starpnacionālo lietu padomes sē
di. Lūk, daži teikumi no prezi
denta uzstāšanās: “Krievijā nekā
dā gadījumā nedrīkst pieļaut tādu skolu veidošanos, kur 100%
skolēnu ir migrantu bērni. Šo
bērnu īpatsvaram skolās jābūt
tādam, lai viņi varētu viegli pie
lāgoties krievu valodai, kultūrai
un Krievijas vērtībām. Dažās Ei
ropas valstīs un ASV, kad mi
grantu bērnu īpatsvars kādā skolā
sasniedz noteiktu līmeni, vietējie
iedzīvotāji izņem bērnus no šīm
skolām. Šādas rīcības iemesli ir
saprotami.” Krievija kritizē Latviju
par “minoritāšu apspiešanu”, par
centieniem krievu skolās pāriet
uz mācībām latviešu valodā.
Tagad izrādās, ka arī Putins atbalsta šādu polītiku. Tātad visu da
rām pareizi!
Tikmēr Vācijai jauna problē
-
ma – kas notiks ar sparģeļiem? Vā
ciešu iecienītā delikatese šajā pa
vasarī draud palikt uz lauka. Tra
dicionālie sparģeļu novācēji rumā
ņi Covid 19 pandēmijas ieviesto
ierobežojumu dēļ nevarot ierasties
Vācijā pa zemes ceļiem, arī solītā
alga – 9, 5 eiro stundā viņiem vairs
neesot pievilcīga. Tagad visas ce
rības tiek liktas gruzīniem, kuŗus
ievedīšot ar lidmašīnām. Patiešām, ar pasauli notiek kas dīvains.

Erzacpolītika jeb viltotais Čērčils

SALLIJA
BENFELDE
Mēdz sacīt, ka ģeniālitātei ir
robežas, bet muļķībai tādu nav.
Jāpiebilst – arī nekaunībai robežu
nav.
Kā vienmēr Saeimas vēlēšanu
gaidās Latvijā sarosījušies tautas
glābēji. Vieni dibina vai sola dibi
nāt jaunas partijas, kuŗas tūlīt,
tūlīt ievedīšot Latviju un tās ie
dzīvotājus saulītē, otri kurn pa
kaktiem, ka viņu partija tak vie
nīgā kaut ko dara, bet vēlētāji to
nepamana. Nesen ar eksaltētu pa
ziņojumu par iespējamo atgrie
šanos polītikā un jaunas partijas
dibināšanu klajā nācis arī biju
šais satiksmes ministrs Ainārs Šle
sers. Vēl vairāk, kādā televīzijas
raidījumā viņš paziņoja, ka būšot
kā Čērčils, kuŗu vēlētāji neesot
mīlējuši, bet viņš tomēr kļuvis par
valsts un tautas glābēju un ieka
rojis cieņu un atzinību. Tiesa gan,
Čērčilam gan nedraudēja stāša
nās tiesas priekšā par krāpšanos.
Proti, tuvāko mēnešu laikā Ai
nāram Šleseram (un arī bijušajam
trīskārtējam premjēram Andrim
Šķēlem) var nākties stāties tiesas
priekšā par krāpšanos digitālās
televīzijas ieviešanas projektā
2008. un 2009. gadā. Apsūdzība ir
celta pagājušā gada augustā pēc
Krimināllikuma panta ne tikai
abiem šiem bijušajiem polītiķiem,
bet vēl septiņām personām un
par šo pārkāpumu apsūdzēta
-
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jiem draud divu līdz 10 gadu
cietumsods un mantas konfi
s
kācija.
Protams, ka Šleseram nekas cits
neatlika, kā paziņot, ka tautu var
glābt tikai viņš. Acīmredzot viņa
līdz šim atbalstītais “tautas glā
bējs” Aldis Gobzems, kuŗš jau ir
nodibinājis partiju un ik pa laikam sociālajos tīklos skaļi auro
par nabaga Latviju, kuŗu visi mē
ģina nobeigt, nav spējis izskatīties
pietiekami nopietns un uzticams.
Un tā Šlesers savā astoņas lapas
gaŗajā paziņojumā pauž, ka jau
desmit gadus viņš vairs neesot
Latvijas polītikā, tomēr šobrīd
pasauli un arī Latviju “pārņē
mušais haoss” licis viņam to ap
domāt. Viņam kā “Latvijas pilso
nim un patriotam” esot grūti no
skatīties uz to, kas notiek Latvijā,
tāpēc viņš “tagad ļoti nopietni ap
sver iespēju atgriezties Latvijas
polītikā”, lai uz sadarbību aicinātu
tos, kuŗi ir Latvijas patrioti, kuŗi
vēlas, lai Latvija paliek neatka
rīga un demokratiska republika,
kuŗi tic kristīgām un ģimenes
vērtībām un kuŗi nevēlas, lai valsti
pārvalda “caurkritušie izbijušie
drošībnieki”. Tāpat uz sadarbību
viņš plānotu aicināt tos, kuŗi grib,
lai viņu bērni runā daudzās sveš
valodās, lai uz Latviju brauc dzīvot
bagāti ārzemju cilvēki, kuŗi vei
cinās labklājību valstī. Uzreiz gan

atkal jāpiebilst, ka daudzās sveš
valodas visticamāk nozīmē to,
ka pirmā šajā sarakstā varētu būt
krievu valoda, jo Šleseram biz
nesa intereses vienmēr ir bijušas
vairāk vai mazāk saistītas ar Krie
viju un arī viņa līdzšinējais fa
vorīts Aldis Gobzems ir skaidri
licis saprast, ka Krievija ir tā, ar
kuŗu Latvijai visvairāk būtu jā
draudzējas. Tiesa gan, Gobzems
nekad nav stāstījis par sevi kā ļoti
ticīgu cilvēku, bet Šlesers savā
paziņojumā tomēr ir vismaz pie
minējis kristīgo ticību, jo tā uzreiz atvadīties no savulaik kvēli
skandinātās ticības droši vien
nebūtu prāta darbs.
Kā zināms, Šlesers polītikā pa
rādījās 1998. gadā, kad tika ievē
lēts 7. Saeimā no Jaunās partijas.
Vēlāk viņš dibināja un tad pār
veidoja savu partiju, vēl vairākas
reizes tika ievēlēts Saeimā, arī
Rīgas domē, līdz ārkārtas vēlē
šanās pēc 10. Saeimas atlaišanas
dievvārdi vairs nelīdzēja un Šle
seru vairs neievēlēja.
Vēsturē viņš gan ir iesoļojis –
proti, viņa izteiciens kādā inter
vijā “sievietes skaistums nāk
no iekšām” ir kļuvis par mūsdienu mutvārdu folkloras daļu, bet
10. Saeimas atlaišana vistiešākajā
veidā ir saistīta ar kristīgo un pa
triotisko Šleseru – 2011. gada
28. maijā, dažas dienas pirms pre-

zidenta vēlēšanām, V. Zatlers tieš
raides uzrunā tautai Latvijas Te
levīzijā un Radio pavēstīja, ka
10. Saeima ir zaudējusi uzticību,
un ierosināja referendumu par
Saeimas atlaišanu. Šāda prezi
denta rīcība sekoja īsi pēc balsojuma Saeimā, ar kuŗu tā liedza
veikt kriminālprocesā plānoto
kratīšanu deputāta Aināra Šlesera dzīvesvietā. Runā Valsts prezidents brīdināja par demokratis
kās pārvaldes apdraudējumu
valstī un tā dēvēto oligarhu pie
augošo ietekmi uz lēmumu pie
ņemšanu parlamentā, netieši no
rādot uz Aivara Lemberga, Andra
Šķēles un Aināra Šlesera lielo ie
tekmi uz polītikas un ekonomikas
norisēm valstī.
Ko par pašpasludināto Čērčilu
šodien saka eksperti?
Rīgas Stradiņa universitātes
(RSU) lektore Lelde Metla-Ro
zentāle žurnāla “Kas Jauns” žur
nālistiem saka, ka viņš nekad nav
bijis polītiķis, kas panākumus
būtu sasniedzis ar izteiktu intelektu vai kāpšanu pa karjēras kāp
nēm. Viņa veiksmes priekšnotei
kumi ir bijuši ārkārtīga mērķ
tiecība un neatlaidība. Viņu taču
sauca par buldozeru un raķeti.
“Kāds mans kollēga teica, ka Šle
sers nekad nestāvēs otrajā rindā.
Viņš vienmēr izsprauksies un
stāvēs pirmajā. Viņš vienmēr ir

vēlējies izcelties un pierādīt, pa
rādīt sevi. Uzskatu, ka beidza
mo dienu notikumi ar viņa iz
saukšanu uz prokuratūru viņam
bija liels publisks pazemojums.”
Polītoloģe arī atgādina, ka Šlese
ram ir bijušas greznas reklāmas
kampaņas un viņa “amerikāņu
sapnis” savā laikā bija kļūt par
premjēru. Par viņam ļoti būtisko
publisko tēlu liecina arī beidzamā
jubileja, kur viņš bija saaicinājis
lielu daļu no bijušās un esošās
polītiskās elites: “Viņam ir svarīgi,
lai redz, ka viņš ir varens.” Tomēr
viņa nedomā, ka Šleseram šo
brīd ir nopietna ietekme polītikā.
Līdzīgi Šleseru vērtē arī pētīju
mu centra SKDS vadītājs Arnis
Kaktiņš , kuŗš pauž, ka tādu bijušo polītiķu ietekme tiek pārvēr
tēta: “Ar pārliecību, ka raganas
noposta sējumus, man šķiet, liela
daļa dzīvoja vēl ilgi pēc tam, kad
raganas beidza dedzināt. Tas pats
ir arī par oligarhiem, kuri ir visa
ļaunuma sakne. Protams, viņiem
ir zināma ietekme. Skaidrs, ka
viņiem ir kaut kādi resursi, uz
ņēmumi, kaut kas. Nav jau tā, ka
viņi ir gluži kā statistiski vidējais
cilvēks.”
Ar vārdu sakot, visticamāk, tāds
erzaca Čērčils vien no Šlesera sa
nāks, jo arī sabiedrībā nav jūtama
īpaša interese un cieņa pret paš
pasludināto valsts glābēju.
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“Es katru dienu domāju par Latviju”
Aktrise Laila Robiņa intervijā Diānai Jancei

Laila Robiņa ar skatuves vār
du Laila Robins ir vispazīstamā
kā latviešu izcelsmes teātŗa, TV
filmu un kino aktrise Amerikas
Savienotajās Valstīs. Lomu un arī
saņemto balvu saraksts ir gaŗš –
viņa strādājusi kopā ar kinore
žisoriem Robertu de Niro, Klintu
Īstvudu, Stīvenu Soderbergu...
Kritiķi viņu slavē arī par izteiks
mīgām raksturlomām Ņujorkas,
Ņūdžersijas, Baltimoras un citu
pilsētu teātros. Darbu amplitūda
gan drā
mās, gan komēdijās ir
plaša: starp daudzām citām lo
mām mi
namas gan titullomas
Ibsena lugā “Heda Gablere” un
Šekspīra lugā “Antonijs un Kleo
patra”, gan filmēšanās TV seriā
los “Soprano ģimene” un “Blac
klist”.
Būtiski uzsvērt, ka mūsu saru
na notiek latviski virtuālajā vidē,
un no sava Ņujorkas dzī
vok
ļa
aktrise ar īpašu sirsnību vairāk
kārt atceras radiniekus un redzē
tās vietas Latvijā. Vēlāk Lailas
Robiņas atsūtītās fotografijas ir
tieši tik skaistas, kā tas pienāktos īstai Holivudas kino dīvai.
Kāda ir jūsu ikdiena pandē
mijas laikā?
Ceļos agri, vakar biju augšā
jau sešos. Katru rītu sāku ar
stundu ilgiem vingrojumiem.
Jau pavasarī savedu kārtībā savu
māju – iztīrīju skapjus, mazgāju,
sviedu ārā lietas, kuŗas vairs
negribēju paturēt, tas bija liels
projekts. Gribu iet uz priekšu,
uz nākotni un vairs nevēlos ve
cās lietas. Daudz laika paņem arī
vēstuļu lasīšana un rakstīšana
e-pastā. Reizēm lasu un skatos
filmas un teātŗu izrādes. Pie
mēram, vakar skatījos, tepat no
Ņujorkas: African acting com
pany (Āfrikas aktieŗu trupa) rā
dīja savu versiju par Šekspīra
lugu “Ričards III”. Tas ir ļoti in
teresants teātris, arī es pirms kā
diem sešiem gadiem pie viņiem
spēlēju Strindberga “Nāves dejā”.
Lasu arī grāmatas, tas ir ļoti
jauki, jo man tā ir greznība –
esmu bijusi tik ļoti aizņemta.
Parasti vienīgais, ko esmu lasī
jusi, bijušas tikai lugas vai tele
vīzijas filmu scenāriji, visu laiku
esmu meklējusi jaunus darbus,
pie kuŗiem varētu strādāt. Kad
vasarā dzīvoju pie mammas, sa
tiku senu skolas draugu, kuŗš
vada grāmatu klubu un tagad
no Ņujorkas varu tajā piedalīties
ar Zoom palīdzību.
Vai šajā sezonā ir izdevies
atrast arī kādas lomas?
Esmu spēlējusi trīs izrādēs
Zoom platformā. Pirms gadiem
desmit piedalījos teātŗa grupā
un kopā iestudējām četras lugas.
Tagad vienu no tā sagatavojām
īpaši tiešraidei – sarunājāmies
Zoom, un tas tika nofilmēts. Iz
rāde saucas “Par ko mums vaja
dzētu runāt” – sarunājāmies par
šodienas situāciju, par krizi un
par ikdienas rūpēm. Vienā no
Zoom izrādēm filmējos tepat,
no Ņujorkas, bet pārējās filmē
jos manas mammas mājā Mi
nesotā, jo visu vasaru nodzīvoju
tur. Tas mani ļoti iepriecināja,
mammai ir 90 gadu, un ir tik
labi būt kopā. Ģimenē esam
četras māsas, vecākā dzīvo pie

mammas visu laiku, pārējās
mainās. Minesotas mājā mēs
visas uzaugām.
No marta man nebija rēgulāra
darba, viss bijis slēgts, un tikai
septembrī spēlēju krievu spiedzi
Katarīnu Rostovu divas epizodēs
TV seriālā “Blacklist” (Melnais
saraksts). Pašlaik filmējos mini
seriālā “Doctor Death” (Doktors
Nāve). Ik pa laikam filmēšana
gan ir jāpārtrauc, jo atklājas sa
slimušie ar Covid, un tad viss
tiek slēgts, un mūs visus testē un
testē… Visu laiku strādājam
maskās, tikai filmējoties uz īsu
brīdi tās noņemam. Pavasarī pa
redzams darbs Toronto, Kanadā, tur turpināšu darbu Amazon
TV platformas seriālā “The boys”
(Puiši). Pagājušajā gadā filmējos
piecās epizodēs, šogad būs vēl
trīs. Tātad martā braukšu uz Ka
nadu un, acīmredzot, pirms va
rēšu ķerties pie darba, divas ne
dēļas nāksies sēdēt karantīnā
kādā viesnīcā. Kopumā tas iz
nāks ilgi, bet esmu ļoti pateicīga,
ka man ir darbs, jo tik daudziem
aktieŗiem nav, ko darīt, un tas ir
tik grūti. Esmu ļoti laimīga! Ne
visiem tā ir izdevies.
Vai bieži izejat Ņujorkā uz
ielas?
Izeju vienreiz nedēļā pēc pār
tikas, staigāju pa ielām tikai tad,
ja ir kaut kas vajadzīgs un neeju
tālu – piemēram, Apple veikals ir
tikai piecus kvartālus no manas
mājas. Ja jāstāv kādā rindā, tad
ievērojam 5 pēdas, un visi ir ar
maskām. Kaut arī ielās nav tik
daudz cilvēku, saslimušo skaits
aug.
Kā esat novērojusi – cilvēki
kļuvuši draudzīgāki vai baidās
viens no otra?
Amerikā ir tik daudz problēmu – gan polītika, gan Covid,
cilvēkiem trūkst pacietības. Ja
kaut kas notiek, tad uzreiz cits
uz citu var sākt kliegt, gandrīz
uzbrukt. Parasti Ņujorkā cilvēki
vienmēr bijuši draudzīgi un iz
palīdzīgi. Tagad ir arī daudz vai
rāk bezpajumtnieku. Tepat kādā
viesnīcā netālu no manis izmi
tināti pat iemītnieki no cietu
ma – jo cietumos cenšas atstāt
vairāk vietas, lai neizplatītos sli
mība. Ir jābūt uzmanīgiem.
Kas jums tagad dod spēku?
Es lūdzu Dievu, mums ir diev
kalpojumi Zoom baznīcā, un arī
rēgulāra vingrošana palīdz, tāpat cenšos pareizi un veselīgi ēst.
Bieži arī eju staigāt gar Hudzo
nas upi. Man ir daži draugi, ar
kuŗiem katru dienu sarunā
ja
mies, reizēm pat vairākas reizes
dienā. Rūpējos arī par vienu 91
gadīgu dāmu, kurai vedu ēdienu.
Esmu laimīga, ka neesmu viena
pati – dzīvoju kopā ar vīru, ir tik
labi šos laikus pavadīt kopā.
Kā jums šajos laikos visvairāk
pietrūkst?
Redzēt cilvēkus, būt kopā...
aiziet uz teātri, restorāniem...
runāt par šo un to...būt kopā
ar cilvēkiem... satikties... ap
kampties... smieties... apmainī
ties ar idejām, ēst kopā… Šis
laiks ir pierādījis, ka mēs tiešām
cits citam esam vajadzīgi! Cilvēki ir sociālas būtnes. Un brī
vība! Tas ir tik dīvaini, ka bijām
sākuši uzskatīt brīvību par paš

saprotamu. Es ne
kad nevarēju
iedomāties, ka brīvību mums
pēkšņi varētu atņemt, bet tad tas
notika. Tas bija tāds šoks – tik
pēkšņi, tik daudziem cilvēkiem,
ar tik dažādām profesijām. Bur
tiski – visa tava vecā dzīve sagrie
žas kājām gaisā, pazūd un viss
notiek ļoti ātri. Tad nāk domas:
ko man tagad darīt? Pat vēl
vairāk – kas es esmu? Visu mūžu
esmu bijusi aktrise un ja pēkšņi
vairs nevaru strādāt, neesmu
vairs pārliecināta par sevi, par to,
kas esmu. Jutos tā, it kā man
atkal no jauna ir sevi jāatrod
šajā jau
najā pasaulē. Mēģinu
atrast, ko varu dot citiem šajos

Domāju, ka mēs vēl ilgi velkā
sim maskas. Īpaši teātŗu zālēs,
kur skatītāji sēž tik tuvu cits
citam. Ir tik daudz nezināmā.
Dzīve būs pavisam citādāka.
Par ko jūs sapņojiet?
Ai, man ir bijuši tik daudzi
sapņi! Krāsaini sapņi. Tagad gan
vairāk nekā agrāk sapņoju, ka
krītu. Ka neesmu izrēķinājusi
pareizi, kā varētu lēkt, un krītu.
Iespējams, tas mazliet ir saistīts
ar šo laiku. Visu dzīvi tu taču cel
un cel savu karjeru, rāpies augstāk, tev ir panākumi... un tad tu
pēkšņi krīti. Mani vienmēr ļoti
interesē sapņi, lietas, ko tie
stāsta, ko nakts domas izceļ no

ternetā atrod viltus informāciju,
dezinformāciju, notiek smadze
ņu skalošana. Cilvēku domā
šanu var viegli ietekmēt un tad
viņi aiziet pa nepareiziem ce
ļiem. Šīs domas sašķeļ cilvēkus,
viņi sāk baidīties viens no otra.
Nelaimē cilvēki nevis turas kopā, bet ieraujas katrs savā kaktā.
Ir bīstams laiks, un tie, kuŗi lieto
autoritātīvas metodes var viegli
citus iespaidot un veikt lielu
kaitējumu. Demokratija ir ļoti
trausla lieta, to var viegli pazau
dēt. Mēs tai nepietiekami pie
vēršam uzmanību, to nesaudzē
jam. Tie cilvēki, kuŗiem pieder
manta, to negrib zaudēt un cieši

apstākļos, savu ieguldījumu pa
saulei. Tas ir ļoti dīvaini un inte
resanti. Man ir draudzene, viņa
ir arī brīnišķīga aktrise, bet vēl
viņa nodarbojas ar mākslu –
kaltē ziedus, viņa labi pārzina kā
to darīt, lai ziedi nepaliktu brū
ni... Tad viņa tos fotografē un
drīz viņai būs izstāde. Viņa sa
vam radošumam ir atradusi citu
iespēju izpausties, bet man tādas
mākas nav – neko nemāku darīt
ar rokām.
Kādu enerģiju sajutāt no ska
tītājiem Zoom izrādes laikā?
Mūsu pirmā izrāde bija tieš
saistē, tur tik tiešām varēja just
kaut kādu enerģiju, vismaz starp
mums pašiem – ja kāds kļūdījās,
tas viss bija īsti, bez iespējas
ierakstīt vēlreiz. Bet tad, kad ir
īsts teātris, var just saikni ar ska
tītāju... (balss atkal paliek sap
ņaina). Īpaši dažos teātŗos, kur
skatītāji sēž puslokā ap skatuvi,
un pirmā rindas skatītāju kājas
burtiski saskaras ar aktieru kā
jām. Es viņiem spēlēju un mēs
bijām tik tuvu cits citam! Tā ir,
brīnumaina sajūta – just ener
ģiju no skatītājiem. Teātrī ir dzī
va auditorija, katru vakaru tā ir
atšķirīga, atšķirīgs var būt arī
aktieŗa noskaņojums. Man teātrī
patīk šāda veida spontanitāte un
dzīvīgums.

dzīves vai ko sapņi vēsta par
nākotni – protams, ja sapņi vis
pār ir pravietiski.
Esmu pārsteigta, cik jums
laba latviešu valoda – ikdienā
taču latviski nerunājat?
Nē. Tiešām ne. Man gan ir
daudzi latviešu draugi, ir pat vēl
viena Laila Robiņa, kuŗa orga
nizē latviešu mākslas pasāku
mus. Mēs cenšamies runāt latviski, bet visu laiku mums tas
neizdodas.
Man nav liela vārdu krājuma,
domāju, ka ne vienmēr atrodu
pareizās galotnes. 2022. gada
vasarā būs latviešu Dziesmu
svētki Mineapolē, un organizā
tori gribētu, lai es spēlēju kādā
latviešu lugā. Es gan nezinu, vai
spēšu atcerēties latviešu vārdus
un iemācīties tekstu. Man īsti
nav ticības, ka varēšu to paveikt.
Varbūt tomēr mēģināšu.
Vai esat iedomājusies, ka šis
vientulības laiks savā ziņā at
gādina pēckaŗa gadus, kad arī
bija neskaidra nākotne?
Es tiešām nekad neiedomājos,
ka kaut kas tāds var notikt –
pēkšņi visa dzīve ap tevi, visa
paša dzīve izmainās. Tā varētu
būt tā līdzība – notikumi mainās
neatkarīgi no manis – un arī
mana dzīve. Tagad ir arī ļoti
bīstams laiks, jo tik daudzi in

pie tās turas. Un tad ir tie citi,
kuŗi saprot, ka tas ir netaisnīgi
un grib, lai arī viņus sadzird.
Tieši tas pašlaik Amerikā no
tiek.
Cik bieži jūtaties kā latviete?
Es katru dienu domāju par
Latviju, pat mana e-pasta adrese
ir saistīta ar Latvijas vārdu. Do
māju, ka esmu mazliet savādāka, nekā “īstas” amerikāņu ak
trises – manī ir latvietība. Un kā
mani audzināja! Man bija baz
nīca, koris un tautasdejas. Lat
vietība man ir devusi spēju mīlēt
kultūru. Es neesmu no tiem, kas
skaļi vicina Amerikas karogu...
protams, es esmu amerikāniete
un esmu ļoti pateicīga, ka varu
šeit dzīvot, bet asinīs es esmu
latviete un eiropiete. Esmu par
to ļoti lepna – visiem stāstu, ka
esmu latviete, ka mani vecāki ir
no Latvijas, cik viņiem iesākumā bija smagi, kā viņi dzīvoja
Vācijā bēgļu nometnēs, tad no
kļuva Amerikā un pirmajos ga
dos strādāja laukos. Es ar to lepojos. Tas ir grūts stāsts, bet mans
tēvs ieguva doktora gradu ķī
mijā, viņš strādāja, pelnīja, viņš
uzaudzināja mūs – četras meitas – esmu ļoti lepna par to! To
es stāstu visās intervijās – par
latvietību!
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Ko dara latvieši pandēmijā?
Pandēmijas gadā spītīgie latvieši izveido
pasaules latviešu amatieŗu teātŗu savienību

TAIRA
ZOLDNERE
Ko dara latvieši pandēmijas
gadā, kad slēgti teātri visā pa

saulē? Par spīti vīrusam, mājsēdei
un visām prognozēm, nodibina
Pasaules latviešu amatieŗu teātru
savienību un vairākus jaunus
amatieŗteātrus!
Pandēmijas gads, kas bijis
grūts ikvienā nozarē, arī latviešu
amatieŗteātriem visā pasaulē at
nesa lielu vilšanos – nepabeigtas
izrādes, tukšas zāles, neiespējami
iecerētie mēģinājumi un projekti. Tomēr liekas, ka katru vilšanos iespējams pārvarēt ar optimismu un darbu! Jau pavisam
drīz, sākoties dažādām mājsē
dēm, amatieru teātŗi pārslēdzās
uz lugu un grāmatu lasījumiem
un izspēlēm virtuālās platfor
mās. Turpat iesākās arī tikšanās
un radošu ideju apmaiņa ama
tieŗteātru režisoru un entuziastu
starpā, kas likumsakarīgi noveda
pie domas par diasporas latviešu
kopienu amatieŗteātru savienī
bas dibināšanu.
2021. gada 16. janvārī tika
dibināta Pasaules latviešu ama
tieŗteātru savienība jeb PLATS,
pārstāvot 21 amatieŗteātri trīs
kontinentos. No Eiropas pieda
lījās 17 teātŗi: Apvienotajā Kara
listē (7), Norvēģijā (2), pa vienam – Īrijā, Dānijā, Somijā, Vā
cijā, Italijā, Islandē, Beļģijā un
Zviedrijā. ASV darbojas divi teā
tŗi (Sanfrancisko jaunais teātris
un “Holivudas koferis”) un tāpat
divi teātŗi ir arī Austrālijā. Tika
izveidota PLATS valde septiņu
locekļu sastāvā, par valdes priekš
sēdi tika ievēlēta Māra Luisa
(Lewis) no Sanfrancisko Jaunā
teātŗa (ASV), bet priekšsēdes
vietnieks ir Ingmārs Čaklais no
Birmingemas Mazā teātŗa (Ap
vienotā Karaliste), valdē ievēlēta arī Dziesma Tetere no teātŗa
“Holivudas koferis”. Jāpiebilst,
nesen Eiropā dibināts vēl viens

teātris, un tagad PLATS sastāvā
ir 22 teātŗu kopas. PLATS re
ģistrēta Apvienotajā Karalistē kā
bezpeļņas organizācija.
PLATS valdei čakli vien ķero
ties pie darba, jau 27. martā,
Starptautiskajā teātŗa dienā no
tika PLATS biedru pilnsapulce
Zoom platformā. Paužot atbal
stu jaundibinātajai organizācijai,
piln
sapulces dalībniekus uzru
nāja Latvijas vēstniece Apvieno
tajā Karalistē Ivita Burmistre un
Speciālo uzdevumu vēstniece dia
sporas jautājumos Elita Gavele.
Vēstniece Ivita Burmistre sa
cīja, ka teātris un teātŗa spēlēšana
ir cilvēku kopības un prieka iz
pausme, un novēlēja, lai latviešu
amatieŗteātŗiem vienmēr būtu
prieks gan spēlēt, gan prieks, ko
dot skatītājiem.
Vēstniece Elita Gavele vēlēja
teātriem rūpēties par savas vēs
tures saglabāšanu un veidot jau
nu lapu Latvijas nacionālajā en
ciklopēdijā par latviešu amatieŗ

teātriem ārpus Latvijas. Viņa arī
atgādināja latviešu teātŗa tēva
Ādolfa Alunāna vārdus: “Katrai
tautai, kas vēlas virzīties uz priekšu
pretī gaismai, ir vajadzīgs teātris.”
Var tikai piekrist Eiropas lat
viešu apvienības (ELA) Kultūras
nozares vadītājai Leldei Vikma
nei, kuŗa sacīja, ka teātŗa vējš aiz
rauj visus! Patiesi, jebkuŗš, kas
kaut reizi spēlējis teātri, zina, ka
šim vējam (varbūt pat viesulim)
nav iespējams pretoties.
Ziņojumu par PLATS valdes
paveikto sniedza valdes priekš
sēde Māra Luisa. Viņa minēja, ka
valdē visi patiesi strādājuši “kā
zirgi”, tiekoties divu līdz sešu
stundu gaŗās sanāksmēs vairā
kas reizes nedēļā dažādās darba
grupās.
Darbojoties pēc definīcijas, ka
PLATS ir organizācija, kas grib
attīstīties, sadarboties un mācī
ties individuāli un kopā, tapuši
PLATS mērķi: veicināt savstar
pējo teātŗu komūnikāciju un

sadarbību, celt teātŗu mākslinie
cisko kvalitāti, uzturēt un sagla
bāt saites ar Latviju, nodrošināt
informācijas apriti, izglītību,
teātŗu vēstures archivēšanu. Sva
rīgs uzdevums ir iesaistīt latviešu
jauniešus teātru kopās – gan kā
skatītājus, gan kā dalībniekus.
Izveidotas ārējās komunikāci
jas platformas Facebook, Twitter
un Instagram medijos, notiek
darbs pie mājaslapas izveidoša
nas. Jau marta sākumā iznāca
pirmā “PLATS Ziņu lapa” ar
jaunumiem un aktuālitātēm, kā
arī notikumu kalendāru. Rēgu
lāri tiek nosūtītas preses relīzes
Latvijas Nacionālajai informā
cijas aģentūrai LETA, laikrakstiem un interneta portāliem.
Notiek sadarbība ar Latvijas tele
vīzijas ziņu portālu un Latvijas
Radio raidījumu “Kultūras ron
do”. Izveidots raidījumu cikls “Uz
skatuves”, sadarbībā ar sociālo
mediju “Laiva”.
PLATS turpinās attīstīt arvien

labāku sadarbību ar Latvijas
valsts iestādēm un organizācijām.
Šogad sagatavoti un financiālam
atbalstam iesniegti seši projekti.
Latvijas Ārlietu ministrija jau
atbalstījusi četrus projektus, vēl
tiek gaidītas atbildes no Latviešu
fonda un Sabiedrības integrā
cijas fonda (SIF).
M. Luisa atzīmēja, ka ļoti daudz
kas jau padarīts, bet darāmā ne
trūks arī turpmāk. “Ceru gan, ka
mums atliks laiks spēlēt arī teā
tri!” sava ziņojuma beigās optimistiski bilda valdes priekšsēde.
Pilnsapulces
turpinājumā
PLATS nākotnes vīziju iezīmēja
arī viens no amatieŗteātŗu savie
nības idejas autoriem, valdes
priekšsēdes vietnieks un PLATS
kopsapulces vadītājs Ingmārs
Čaklais. Debatēs dažādu teātŗu
pārstāvji izteica savus priekšli
kumus PLATS nākotnes darbam.
Kā jau katras organizācija piln
sapulcē, notika Statūtu un Kār
tības ruļļa apstiprināšana, PLATS
budžeta apstiprināšana, kā arī
Revīzijas un Ētikas komisijas
vēlēšanas.
Oficiālo daļu teātrinieki tomēr
“gaŗumā nevilka”, lai ar lielāku
prieku un entuziasmu varētu
ķerties pie mūzikāli sabiedriskā
izklaides vakara. Mēs, dalībnieki,
tikām lūgti saģērbties atbilstoši
Teātŗa dienas garam – tā, lai ne
var atpazīt! Teātŗa mīļotājus ar
koncertu priecēja mūziķi Īsais
Mārtiņš un jaunais talants Jānis
Zemņickis. Vakara turpinājumā
Īsais Mārtiņš izpildīja dziesmas
pēc dalībnieku pasūtījuma, un
likās, ka mākslinieka repertuā
ram nav robežu. Savukārt publika aizrautīgi dziedāja līdzi labi
pazīstamas un iemīļotas dziesmas.
Lai teātŗa entuziastiem spēks,
enerģija un radošo ideju piepil
dījums! Tiksimies pēc gada nā
kamajā PLATS kopsapulcē!

Piešķirtas Īras un Pēteŗa Bolšaitis stipendijas
Priecīga ziņa marta sākumā
sasniegusi divas studenšu kor
porācijas Varavīksne jaunietes
Sigitu Skrastiņu (RSU, “Me
di
cīna”) un Sanitu Putniņu (LU
“Tiesību zinātnes”), kurām pie
šķirtas Īras un Pēteŗa Bolšaitis
stipendijas.
Bolšaitis ģimene ar Vītolu fon
du bijuši kopā teju no pašiem
pirmsākumiem, jo abu vārdā
nosauktā stipendija dibināta jau
2004. gadā. Lai arī aizritējuši
vairāk nekā 15 gadi un Īras kundzes ceļš uz šīs zemes noslēdzies
2018. gadā, Pēteris Bolšaitis jo
projām ir uzticams ziedotājs, kuŗš,
dāvādams savu atbalstu, palīdz
centīgiem jauniešiem doties pretī
visaugstākajiem mērķiem.
“Tas ir patiesi liels gods kļūt
par stipendijas ieguvēju – sajust
atzīšanu un novērtējumu. Fi
nanciālais atbalsts ne tikai palī
dzēs iegādāties piemērotākās
ierīces un programmas attāli
nātajām mācībām, bet arī kļūs
par neatsveramu motivāciju,” tā
raksta Sigita Skrastiņa.

Līdzīgās pārdomās, kļūstot
par stipendiāti, ir arī Sanita Put
niņa: “Uzzinot stipendiju komi
sijas lēmumu, jutos no sirds
aizkustināta un pateicīga, jo
līdzekļi ļoti noderēs, turpinot
apgūt savu otro specialitāti –
jurisprudenci. Tas ir apstiprinā

jums manai pārliecībai, ka iz
glītībai ir liela nozīme cilvēka
dzīvē.”
Pēteŗa Bolšaitis dzīve iemieso
vārdus, ko par savu vadlīniju
izraudzījies arī fonds – ar izglī
tību sasniegt tādu līmeni, lai
nākotnē varētu palīdzēt citiem.

Sanita Putniņa

Sigita Skrastiņa

Kad, bēgot no kaŗa briesmām,
nācās atstāt dzimto zemi, iespēja
izglītoties un mācīties radās,
pateicoties Mobil Oil Co stipen
dijai. Iegūtais grads Kalifornijas
Technoloģiskajā institūtā ķīmis
ko inženieŗzinātņu nozarē kalpojis kā pamatīgs fundaments,
uz kuŗa būvēt tālāko karjēru –
gan turpinot izglītošanos, lai ie
gūtu doktora gradu, gan pēcāk
atgriežoties zinātnes gaiteņos
jau pasniedzēja lomā.
Darbojies gan Vācijā, gan Ve
necuēlā, gan ASV, tomēr sirdī
glabājis un izauklējis ticību un
mīlestību pret Latviju, ko tikai
pierāda un paspilgtina Dzimtenē sasniegtais – ģimenes nekus
tamā īpašuma atjaunošana, dar
bība Latvijas Okupācijas mūzejā
un studentu korporācijās Vara
vīksne un Fraternitas Lettica,
grā
matu rakstīšana, tulkošana
un ilggadējā sadarbība ar fondu.
Pēc Pētera Bolšaitis iniciātīvas
fondā dibināta ne tikai Īras un
Pētera Bolšaitis stipendija korp!
Varavīksne studentēm, bet arī

SIA “Lāčplēša centrs” stipendija
korp! Fraternitas Lettica studentiem un “Kluso varoņu fonda”
stipendijas talantīgiem vēstur
niekiem un jauniešiem ar īpa
šām vajadzībām. Par paveikto
valstiskā līmenī Pēteris Bolšaitis
saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni.
“Darbam, dailei, vienībai” ir
s!k! Varavīksne devīze, pie kuŗas
principa vienmēr pieturē
jušies
arī stipendijas dibinātāji Īra un
Pēteris Bolšaitis – korporācijas
goda filistri. Pētera Bol
šaitis
darbs un paveiktais kalpo par
patiesas Tēvzemes mīlestī
bas,
tautas vienotības un ideālu kop
šanas piemēru, kas kā spilgta
varavīksne paceļas virs daudzu
studentu debesīm, dāvādama
cerību uz gaišāku nākotni! Pal
dies ziedotājam Pēterim Bolšai
tis un korp! “Varavīksne” par
sadarbību!

LAIKS
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DAIGA
MAZVĒRSĪTE
Meklējot ziņas vecās avīzēs par
Žani Kavalu, internetā kā pirmā
izlec vēsts par šā vīra kustamās
mantas ūtrupi 1929. gada feb
ruārī. Viss, kas atradās miteklī
Čiekurkalna 4. šķērslīnijā un sa
stāvēja no mēbelēm, skārda mu
cas, dzelzs krāsns, ragaviņām un
citiem priekšmetiem, tika novēr
tēts uz 517 latiem. Tik bēdīgi bei
dzās ar milzu fantāziju un uzņē
mību apveltītā izgudrotāja darbs
pie raķetlaivas, kas tika atspogu
ļots arī Latvijas 20. gadu presē.
Taču Žanim bija daudz citu ta
lantu – viņš rakstīja stāstus, ro
mānus, dzejoļus, brīnišķīgi zīmē
ja un gleznoja, turklāt komponēja. Tieši Kavals ir autors vēl
šodien populārajai dziesmiņai
par mazo mērkaķīti, kas dzīvo
“tālā zemes malā, kādā jūras
salā”. Bel
laccord skaņuplatē to
iedziedāja Osvalds Uršteins, un
šī nebūt nebija vienīgā Kavala
dziesma, kas kļuvusi populāra...

2021. gada 10. aprīlis – 16. aprīlis

Vēl viens neticami talantīgs latvietis!

Kā viens no pirmajiem Žaņa
Kavala vārdu savā apjomīgajā pē
tījumā Latviešu skaņuplašu vēs
ture minējis Atis Gunivaldis Bēr
tiņš tieši dziesmas Mērkaķītis
sakarā. Diemžēl biografisku ziņu
par šo neparasto cilvēku gau
žām maz, un tās sniedza viņa
attāla radiniece Dzintra Saļaho
va. Viņas mamma Pārsla, dzi
musi Ansviesule, bija Žaņa sievas māsas meita.
Izgudrotāja sievas Jochannas
Elizabetes Kavalas meitas uzvārds
bija Bēra (Baer), viņas māsa Mal
vīne apprecējās ar Fridrichu Ans
viesuli, ģimenē piedzima pieci
bērni: Egons, Hildegarde, Rū
dolfs, Pārsla un Vizbulīte. Vēlāk
ģimene atteicās no priedēkļa –
“ans”, kļuva par Viesuļiem. Mal

saules kaŗa laikā
vairākus gadus viņš
strādājis kādā Pie
maskavas aeroplā
nu motoru fabrikā
par mechāniķi un
techniķi-rasētāju.
Saglabājusies foto
grāafija, kuŗā Žanis,
formā tērpies, re
dzams pastaigājo
ties Maskavas So
koļņiku parkā bla
kus savai nākamajai
sievai Jochannai –
meitene iepazīša
nās brīdī bija ļoti
jauniņa. Taču sirs
niņa neizturēja, jo
Žanis, kuŗa otrais
vārds bija Eduards –
ar to viņš arī pa
rakstījies vēstulēs –
bija glīts puisis. Tad
Žanis, visticamāk
brīvprātīgi, iestājās Latvijas ar
mijā. Vēstulē Jochannai viņš pie
minējis, ka sieva iebildusi pret
lēmumu iet zaldātos. Dzintrai
gan saglabājušās vien dažas
vēstules, kuŗas ir romantiskas,
mīlestības pilnas, liecina par
Žaņa dzejnieka iedabu:
“Cik neizprotama ir cilvēka
sirds. Kas gan Tu mani esi? Kāda
sveša būtne, kuŗu, no pirmā acu
mirkļa ieraudzījis, nevaru nekur
mieru atrast – Kas gan mani pie
Tevis pievelk? Cik daudz sievietes
neesmu sastapis, bet man viņas
visas gluži vienaldzīgas. Bet kad
iedomājos par Tevi, tad sirds sāk
ātrāk pukstēt un liekas, ka nav
bijuse un nebūs nevienas mīļākas būtes pasaulē par Tevi. No
tevis es domāju caurām dienām,
un naktīs gandrīz vienmēr sap
ņoju no Tevis, un kad kādreiz

vīne un visi viņas bērni bija
mūzikāli apdāvināti: Fridrichs
beidza mūzikas skolu kā klarnetists, spēlēja Latvijas armijas
orķestrī; Hildegarde spēlēja vi
joli, mājās bija arī klavesīns;
Egons spēlēja ģitāru, mūzicēja
arī pēckaŗa gados. Par vienu no
viņa skolotājiem mūzikā kļuva
Žanis Kavals, kas esot sev izga
tavojis instrumentu ar diviem
grifiem. Vizbulīte, starp citu, ap
precēja dziedātājas un kompo
nistes Paulas Līcītes dēlu Jāni.
Talantīgais izgudrotājs dzimis
Rīgā 1899. gada 4. janvārī. Pirmā
pasaules kaŗa laikā viņš, domā
jams, ar visu ģimeni nonāca
Krie
vijā, iespējams, dodamies
bēgļu gaitās. Kā liecina viņam
veltītās publikācijas, Pirmā pa

ienāk prātā, ka Tevi varbūt vairs
neredzētu, tad es aiz izmisuma
nezinu, ko iesākt,” tā 1920. gadā
no Krievijas mīļotajai Jochannai
(1900-1994) rakstīja Kavals.
Sievai viņš adresējis vārdus “O,
tikt pie Tevis, tā būtu liela laime
priekš manis, es slāpstu pēc mī
lestības, glāstiem…”, sūtīti arī dze
joļi, zīmējumi. Viena vēstule to
gad ceļojusi no Jekaterinoslavas
lazaretes, kur Žanis gulējis slims
arī tīfu. Divas lēkmes ar 42 gra
du temperātūru jau piedzīvojis,
gaidīja trešo un paļāvās uz Diev
palīgu.
Spriežot pēc zīmotnēm (pal
dies par atpazīšanu Klāvam Za
riņam no Kaŗa mūzeja!) Žanis
bija Krievijas impērijas armijas
jaunākais apakšvirsnieks, katrā

ziņā īpaša persona, iespējams,
sava mechāniķa talanta dēļ. Pēc
tam, kad uz Latviju pārcēlās viņa
sieva ar 1922. gadā piedzimušo
meitu Helgu, kam tobrīd bija
tikai gadiņš, Kavals no Krievijas
uz Rīgu devās vilciena diplomā
tiskā vagonā. Kā 5. Cēsu kājnie
ku pulka kaprālis viņš kādu laiku 1923. gadā uzturējās Stopiņos iekārtotajā Latvijas kaŗavīru
nometnē, kur, acīmredzot, no
darbojies arī ar mūziku, ja jau
sievai vēstīja, ka “repetīcija jau
vakar notika, šodien esmu brīvs,
izņemot dziedāšanu”, un arī 20.
gadu vidus fotografijās viņš jo
projām redzams kareivja for
mastērpā. No “lēģera” Žanis sa
vam “Hannucītim” romantiski
rakstīja: “Še Tev būs viens dzejo
lītis, kuru esmu tev veltījis, bet
rozi dabūsi, kad tiksimies…

Es aizsūtu par piemiņu tev
rozes sārtās
Lai viņas stāsta tev par laimi,
mīlu,
Kas bij’ reiz skaists, tas tagad
dubļos vārtās
Un netiek dots vairs mīlībai par
ķīlu.
Vai nav tiesa, ka no viena
vienīga vārdiņa “mīla” sāk strau
jāk pukstēt sirds,” izkoptā rok
rakstā sprieda Žanis. “Šis dzejo
lītis sastādīts pēc mūsu pirmās
satikšanās, daudz ko es tagad at
rodu par nederīgu un izstrīpoju,
tāpēc tas ieguvis saraustītu for
mu,” – tā autors raksturoja savu
gaŗo sacerējumu.
No vēstulēm nav nojaušams,
kur Kavals strādāja pēc demobi

lizācijas. Droši vien pilnībā
nodevās saviem šķietami fantastiskajiem izgudrojumiem. Lat
vijas republikas Finanču minist
rijas Patentu valde 20. gadu ot
rajā pusē Žanim Kavalam iz
sniegusi vairākas “aizsardzības
apliecības”: “magneta nodar
bi
nāts motors”, “sabīdāmie pontoni kuģa avarijas novēršanai”,
“štancetais vaiņags”, “automātis
kās zignal-atslēgas pret vilcienu
sadursmēm”, kā arī “raķet-laiva/
ar raķetēm dzenama laiva”. Kā
apliecināts aprakstos, tad pa
tentiem bijuši pievienoti arī de
tālizēti rasējumi, raķešlaivas pa
tents datēts ar 1928. gadu. Šim
projektam Latvijas presē veltīti
vismaz trīs raksti, ar savu iz
gudrojumu, torpēdveidīgo raķet
laivu Žanis cerēja attīstīt 8001000 km ātrumu stundā. Sprie
žot pēc publikācijām, izgudro
tājs ar laivu bija iecerējis šķērsot
Atlantijas okeānu 5 – 6 stundās.
Par saviem līdzekļiem Kavals
uzbūvēja sešus metrus gaŗu laivas modeli, kas izmēģinājuma
braucienā bez pūlēm sasniedza
80 km ātrumu stundā. Laivas
sānos Žanis, izmantodams savas
lidmašīnbūvē sakrātās zināša
nas, ieprojektēja divas horizon
tālas un divas vertikālas plāks
nes. Tās kalpoja kā spārni, ļaujot
tai no slīdlaivas pārvērsties par
lidlaivu. Arī stūres konstrukcijā
autors vadījās no lidmašīnu bū
ves principiem. Iedvesmu savam
izgudrojumam Kavals smēlās
no tolaik Opel rūpnīcas iesāktā
darba pie raķešu automobiļa, un
viņu neatvēsināja pat aprēķini,

ka iecerētajam braucienam pāri
okeānam laivā līdzi būtu jāņem
pusotra tonna pulveŗa raķešu
darbināšanai. Ar laivas modeli
Ķīšezera izdarīti vairāki mēģi
nājumi, kas bijuši veiksmīgi.
Diemžēl Žaņa izgudrotāja kar
jēra beidzās ar ūtrupi. Vistica
māk, ka turpmāk Kavals strā
dāja kādā mechāniskajā darbnīcā, brīvo laiku ziedojot mūzikai.
Spēlēja ģitaru kafejnīcās, resto
rānos, sacerēja dziesmas un dze
joļus. Rakstīja arī romānus un
stāstus: aizkustinošos tēlojumus
Ansīša saimnieks, Draudziņš, iz
vērsto vēstījumu Lidotājs, kas
publicēti žurnālā Stāsti un Ro
māni. Vien Žaņa archīvā guļ
daudzās burtnīcās sarakstītais
romāns Cilvēku kolonija, ne
daudz plānākais – Ilonas noslē
pums, stāsti Millijas matemātika,
Es mīlu tevi un citi literāri darbi,
visi kā viens pierakstīti sīkā,
kaligrafiskā rokrakstā.
Tolaik Latvijā literātu netrū
ka, tāpat kā mūziķu. Gan vienu,
gan otru vārdi aizplūduši līdz
ar laika upi, un tolaik autortie
sības bija samērā jauns jēdziens.
Diez vai Brāļi Laivinieki kon
certos pieteica, ka dziesmas
Dzīve ir īsa un Tumšā naktī sa
cerējis tieši Žanis Kavals. Kur un
kā viņš iepazinās ar slavena
jiem kupletistiem, vēsture diem
žēl klusē. Tā nu Laivinieki dzie
dāja viņa vārdiem: “Zemes virsū
katram vieta, Tomēr labi nav…”
kā dziesmu Apnīkstošs ir katrs
labums, kuŗai Kavals pats devis
nosaukumu Labi nav.
(Turpinājums 15. lpp.)
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Vad. MAIJA ŠĶIŅĶE
Astotais skautu un gaidu li
kums māca būt možiem grūtī
bās. Šo likumu Ņujorkas skauti
un gaidas ir ļoti sekmīgi pildījuši aizvadītajā darbības gadā –
pandēmijas gadā. Covid-19 laikmets mums visiem ir mācījis
būt možiem, izturīgiem, pieklājī
giem, iecietīgiem, paklausīgiem,
darbīgiem un taupīgiem.
Šogad, par spīti pandēmijai,
Rīgas 90. skautu un Zilā kalna
4. gaidu vienības tomēr sanāca
kopā, lai atzīmētu savus gada
svētkus 28. februārī – virtuāli ar
Zoom platformas starpniecību.
Sarīkojumu ievadīja vad. Inta
Šķinķe, sakot: “Esiet sveicināti
Rīgas 90. skautu vienības un Zilā
kalna 4. gaidu vienības 67. gada
svētkos. Kopš 1954. gada tieka
mies šajā gada laika – pēdējā
svētdienā februārī, un šo satikša
nos visus šos gadus nav apturējusi nedz lietus gāzes, nedz sniega
vētras, nedz arī pandēmija! Kaut
mēs neesam ierastajā vietā – Jon
keru dievnamā un Jonkeru lejas
zālē, tomēr – esam kopā. Esam
kopā, lai atzīmētu Ņujorkas
skautu un gaidu darbību.”
Tālāk skauti un gaidas vieno
jās likumu litānijā, noskaitot
desmit skautu/gaidu likumus,
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Moži grūtībās: Skauti un gaidas Ņujorkā
katrs savās mājās, skautu un
gaidu formās tērpušies.
Sekoja vad. Lailas LiepiņasSouthard pārskats par abu vie
nības darbību kopš 2020. gada
februāŗa, ar fotografijām no pa
gājušā gada priekšnesuma Kaķī
ša dzirnavas un no ziemas no
metnes, kas notika 7. un 8. mar
tā, pēdējais klātienes notikums!
Vienības pulcējās virtuālā uguns
kura vakarā 16. maijā, ar abu
vienību dalībniekiem, to ģime
nēm un viesiem no Ņujorkas lat
viešu ev. lut. draudzes. Uguns
kura vakarā piedalījās arī skau
tu/gaidu draugi un atbalstītāji
no citām pilsētām ASV, Kanadā
un Austrālijā. Oktobrī skauti un
gaidas pulcējās “meža kaķu” no
darbībās, kur skautus un gaidas
izaicināja rāpot gar meža galot
nēm un lēkāt starp koku zariem,
visu darot, ievērojot pandēmijas
noteikumus.
Ziemassvētku sveicienus, ko
vienības sūta katru gadu, katrs
pagatavoja savās mājās un izsū
tīja pa pastu Ņujorkas draudzes
locekļiem un labvēļiem.
Un tad sākās uzvedums! Šogad vienību dalībnieki uzveda
vad. Maijas Laiviņas lugu Raibā
pasaule (pēc Imanta Ziedoņa

Zilā pasaka – Tālis Kreichelt
“Krāsainajām pasakām”). Bija
baltā pasaka, lillā pasaka, zaļā
pasaka un zilā pasaka. Gaidas un
skauti paši izdomāja ainas, tēloja savās lomās un veica video
ierakstus, paši samontējot visu
kopā četrās īssfilmās, ko rādīja
gada svētku skatītājiem.
Abu vienību vecāku padomes
priekšniece Māra Lazda savā
uzrunā cildināja vienību dalīb
niekus un vadītājus, kas pandē
mijas laikā tomēr varēja sarīkot
šo skaisto uzvedumu. “Arī vecā
ku padomes vārdā sveicu Jūs
90. skautu vienības un Zilā kalna
4. gaidu vienības gada svētkos!

Lai gan neesam kopā ierastajā
vietā, ļoti priecājos, ka varam būt
tik kuplā skaitā, ka ir pievieno
jušies viesi no visām malām, arī
no Latvijas.
Vecāku padomē darbojoties,
redzu, cik darba notiek aizkuli
sēs. Sirsnīgs paldies visiem vadī
tājiem un vadītājām!
Pateicoties mūsu uzņēmīgai un
iedvesmes pilnajai vadībai, kad
rudenī sanācām vecāku sapulcē,
bija skaidrs, ka galvenais apsprie
žamais jautājums nebija vai
mums būs nodarbības pandēmi
jas laikā, bet kā tās nodarbības
notiks par spīti pandēmijai. Kā

skatījāties prezentācijā, sanācām,
mācījāmies un labus darbus da
rījām.
Paldies visiem bērniem un jau
niešiem, vecākiem, bez kuŗu sa
jūsmas un gatavības palīdzēt ne
varētu vienība pastāvēt! Šī gada
apstākļos nevarējām gatavot lu
gu, kā tas ir līdz šim darīts, kopā,
skolas telpās, sanākot katru feb
ruāŗa sestdienu. Bet grūtos pan
dēmijas laikos jaunieši atrada
jaunas iespējas sastrādāties un
parādīt savus talantus. Šogad
luga bija vairāk kā jebkad jau
niešu rokās – pašiem bija liela
loma un tie izplānoja, filmēja un
montēja. Jūs visus apbrīnoju!”
Neiztrūka arī tradicionālā lo
terija, kuŗu virtuāli vadīja Gints
un Sigita Gulbji. Gada svētku sa
rīkojumā Zoom platformā bija
pāri par 75 pieslēgumiem. Ja
katrā pieslēgumā bija caurmērā
divi skatītāji (dažos trīs un četri,
citos viens), tad mūsu gada svēt
kos piedalījās vairāk nekā 150
cilvēki! Zoom platforma deva ie
spēju ģimenes locekļiem, kuŗi
nedzīvo Ņujorkas apkaimē, prie
cāties mums līdzi – no Kalifor
nijas, Minesotas, Pensilvānijas
un Latvijas!

Vēl viens neticami talantīgs latvietis!
(Turpināts no 14. lpp.)
Uz dziesmas Tumšā naktī
lapas redzama autora piezīme,
ka Bellaccord tā nodota 1935.
gadā, un Žaņa Kavala kladē pa
pilnam dažādu dzejoļu, kas, ie
spējams, reiz bijušas dziesmas:
valši Sievietes un Jauki ir zvejot,
fokstroti Greizsirdība, Lidotāji
un Vitamīni, Krizes fokstrots un
Sapnis Jūrmalā. Ir arī kaudze ar
nerātniem pantiņiem, dzejoļi
par sadzīves lietām. Un ne tikai
Rīgas pagalmos un uz ielām mei
tenes lēca pār auklām, dziesmi
ņas ritmā skaitīdamas: “Manu
mazu mērkaķīti…”.
Divas lappuses kladē aizpil
dītas ar autobiografiskām rī
mēm, no kuŗām secināms, ka
Žanis ģimenē bijis vecākais,
viņam ir brālis Arnolds, precē
jies ar Ernu, ir dēls, un brālis
Voldemārs, precējies ar Annu,
ģimenē dēls un meita. Par sevi
viņš līksmi uzrakstījis:
Žanīts peršas kaļ un dzied:
“Jaunība tik reizi zied!”
Ģitārīti spēlēja, svešas sievas
mīlēja,
Bet no šito mīlēšan’ sirsniņa
tam beigta gan.
Remdētu lai sāpītes, bieži lieto
drapītes.
Žanīts tagad invalīds, kājiņas
tam dreb un trīc.
Bet, kad daiļu dāmu redz, sirds
kā kazas ļipa lec.
Ar sievu Maskavā, Sokoļņikos. 1917. gads

paturēs, šis un tas sadalīts radiniekiem.
Vai Žanis mūzicēja arī pa
domju gados, par to grūti spriest.
Toties slavu kā džeza stila ģi
tārists guva viņa radinieks Egons
Viesulis. Viņš kaŗa laikā spēlēja
dziedātājas Marijas Žei
mītes
pavadošajā grupā, tad pie
vie
nojās Frontes tautas teātrim.
Turpmāk Viesuļa ģitāra skanēja
restorānos Korso, Sēnīte. Iztiku
pelnīdams atslēdznieka darbā,
viņš pasniedza arī Havajas ģitārspēles stundas. Protams, radinieku tikšanās reizēs uzspēlēja
kopā ar Žani, kuŗš 50. gados
visus savus dzejoļus pedantiski
pārrakstīja kopējā kladē, uz
agrāko gadu oriģināliem atzīmē
dams, kuŗā lappusē dziesma
tagad ierakstīta. Te var atrast
dziesmiņu Kommā, tikai kom
mā, kas Latvijas mūzikas apritē
figurē kā nezināma autora darbs,
kā arī romantisko serenādi Ro
zes, lilijas, ko izjusti dzie
dāja
Zigfrīds Muktupāvels – tā sace
rēta 1932. gadā kā veltījums
Almai G.

Otrā pasaules kaŗa gados Ža
nis strādāja ar lidmašīnu būvi
saistītās firmas Espenlaub me
chāniskajā darbnīcā, pēc kaŗa
par virpotāju vai frēzētāju velo
sipēdu fabrikā Sarkanā zvaigzne. Savu aizrautīgo dzejnieka
dabu neveiksmīgais izgudrotājs
apliecināja mīlas stāstā ar Lidiju
Borisenko. Viņiem piedzima
dēls Boriss, bet tad Žanis atgrie
zās pie sievas, kuŗa visu mūžu

Abi mēs uz manu sapņu putnu
uzsēstos,
Teiksmainajā mīlas paradīzē
aizlaistos,
Tur mēs abi dzidrā saules jūrā
peldētos
Un svaidītos
Ar zvaigznēm mākoņos.
Liegas vijoļskaņas maigi plūstot
gaisā trīs.
Klusa laime mūsu abu karstās
sirdīs līs –

nostrādājusi par grāmatvedi
fabrikā Lenta.
Kavali dzīvoja Rīgas centrā,
komunālā dzīvokļa istabiņā,
kuŗā bija daudz Žaņa darinātu
metalla priekšmetu. Sienas no
kārtas ar lielām un mazām glez
nām – greznos, kā arī pavisam
askētiskos, pašdarinātos koka
līstīšu rāmjos. Ar tādu pašu ap
sēstību kā agrāk pantiņus, Kavals
tagad meistaroja eļļas gleznas

un akvareļus uz visiem pieeja
majiem materiāliem – naudas
audeklam nebija, tad ņēma fi
nieri un kartonu. Darbos lielā
koties attēloti dabas skati – jūr
malas priedes, maza guļbaļķu
mājiņa ar krāšņu rožu krūmu,
purva idille, kailie koki rudenī,
gleznotas arī Rīgas ielas, klusās
dabas. Tagad gleznas nonākušas
pie Dzintras, kuŗa tās palēnām
izpārdod, skaistākās, protams,

Rozes, lilijas pie kājām es tev
kaisītu,
Varavīksni debess velvē raisītu,
Kakla rotu tev no spožām
zvaigznēm taisītu,
Ja zinātu,
Kā mani mīli tu.

Vai šis sapnis kādreiz tavu
dzīvi piepildīs,
Jel saki drīz,
Jo dzīves laiks ir īss.
Gandrīz katrai dziesmai sa
glabājies gan teksta uzmetums,
gan tā tīrraksts kladē, arī vairā
kas nošu lapas, kuŗās pierakstīts
arī slavenais Mērkaķītis. Intere
santi, kladē Žanis ierakstījis arī
dziesmas vārdu turpinājumu,
ko sadomājis jau 50. gados. Notis gan, cik uzrakstītas 30. gados,
tik arī saglabājušās, un to nav
daudz. Diemžēl ne mūzikā, ne
mākslā Žaņa Kavala vārds pa
domju gados nav pieminēts –
viņš daudz gleznojis sanatorijās,
kuŗās uzturējās pēdējos dzīves
gados, tāpēc ainavās parādījās
Latvijai neraksturīgi skati. Izcili
apdāvinātā latvieša dzīvesceļš
no
slēdzās 1959. gada 29. no
vembrī.
Žaņa meita, ārēji trauslā Helga
izrādīja tikpat daudzveidīgas ta
lanta dotumus kā tēvs – viņa
mācījusies mūziku, apmeklējusi
mākslas skolu, diemžēl neap
precējās un palika bez bērniem.
Viņai bija paradums kaligrafiski
skaidri, mazītiņiem burtiņiem
aprakstīt dažādas sadzīviskas
norises, par ko liecina prāva la
piņu kaudze. Līdz beidzamajai
stundiņai kopusi savu kurlo un
aklo mammu Jochannu, pēdējos
desmit dzīves gadus Helga Ka
vala aizvadīja sociālajā mājā, kur
glabāja savu svēto mantojumu –
tēva gleznas un pierakstus. Radi
nieki apciemoja, palīdzēja, cik
spēja, diemžēl slimība – ādas
vēzis – tika atklāta novēloti.
Ža
ņa meita apglabāta Ropažu
kapos. Žanis Kavals ar savu
“dārgo mīlulīti” Jochannu atdusas Raiņa kapos:
“Mana mazā mīlulīte u-u-ū
Nepaliec kā vientulīte viena tu…”
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Latvijas “Gada vēsturnieks”
par krieviem Latvijā

VIESTURS SPRŪDE (Latvijas Avīze)
Par Vēstures izpētes un popu
lārizēšanas biedrības aptaujas
“Gada vēsturnieks” uzvarētāju
šogad kļuvis LU Latvijas Vēstures institūta zinātniskais asistents
Andrejs Gusačenko. Viņa pētīju
mu lauks ir Latvijai neierasts –
krievu pretboļševiku kustība Lat
vijā starpkaŗu periodā.
Daudzas Latvijas vēstures ni
ances grūti izprast, ja neraugās
plašākā Eiropas kontekstā. Pa
rasti pieņem, ka arī Krievijas
Pilsoņu kaŗš bija kaut kas no
Baltijas tāls. Bet vai tā bija?
A. Gusačenko. Krievijas Pil
soņu kaŗš bija kaŗš pret boļše
vismu, pret tā īstenoto varas
uzurpāciju. 1918. gada nogales
iebrukums Latvijā, lai “ekspor
tētu” revolūciju, bija viņu ap
vērsuma sekas. Šie faktori ir
savstarpēji saistīti. Cita lieta, ka
Latvijas Neatkarības kaŗš nebija
Krievijas Pilsoņu kaŗa elements.
Latvijas Neatkarības kaŗam bija
citi mērķi, citi procesi, tajā dar
bojās citi spēki, kaut gan sav

starpēja mijiedarbība, protams,
pastāvēja. Piemēram, 1919. gada
sākumā Liepājā dislocētā kņaza
Anatola Līvena vienība juridiski
skaitījās balto Ziemeļu korpusa
(topošās Ziemeļrietumu armijas) sastāvā. Ja tā juridiski pa
raugās, tad redzams, ka līvenieši
kā baltā kaŗaspēka daļa kopā ar
latviešu un vācbaltu vienībām
karoja, lai sagrautu boļševismu
Latvijā. Pēc Rīgas ieņemšanas
1919. gada maijā līveniešiem pie
pirmās izdevības bija paredzēta

KRUSTVĀRDU MĪKLA
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pievienošanās Judeniča Ziemeļ
rietumu armijai, kas arī notika,
Līvenam tieši pakļautām daļām
dodoties uz Narvas fronti tā paša gada jūlijā. (..)
Pēc neveiksmīgā kaŗagājiena uz Petrogradu 1919. gada
nogalē Judeničs vēlējās izmiti
nāt savu armiju Latvijas terri
torijā?
Rīgā jau 1918. gada decembrī
ieradās balto delegācija, kas mek
lēja iespēju te izvietot tikko
izveidoto Ziemeļu armijas Atse
višķo Pleskavas brīvprātīgo korpusu. Korpuss bija formēts vācu
okupētajā Pleskavā, bet atkāpās
sarkanās armijas uzbrukuma dēļ.
Galu galā tas nobazējās Igaunijā,
kļūdams par Igaunijas armijas
operatīvajā pakļautībā esošu at
sevišķo Ziemeļu korpusu. Un
pēc gada, 1919. gada 10. decem
brī, ar līdzīgu jautājumu Rīgā
ieradās Judeničs! Viņš vēlējās sa
vas Ziemeļrietumu armijas atlie
kas izvietot Alūksnē, lai izvei
dotu kreiso flangu gaidāmajām
jaunajām sadursmēm ar sarka-
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kritiķis (1877-1908).
15. Seno romiešu div
riteņu rati (dsk.). 16.
Latviešu gleznotājs
(1887-1977). 18. Ap
klāta. 20. Ērmots,
smieklīgs. 21. Šaura,
taisna, no kokiem brī
va josla mežā. 22. Sie
na, kas atrodas virs
celtnes galvenās dzegas. 25. Uzvedībā
iejūtīgas, pieklājīgas.
27. Angļu dzejnieks
(1795-1821). 28. Pala
ma. 29. Neliels duncis
ar trīsšķautņainu as
meni. 30. Māju piebū
ves. 31. Gundegu
dzimtas ārstniecības
augs. 32. Ventas pie
teka. 36. Aizliegums.
37. Ostas celtne.
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38
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40
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Līmeniski. 1. Techniski zīmēt. 5. Italiešu dziedātājs (18891965). 8. Iežu izskalošanās ūdens
iedarbībā. 9. Vienvietīgas sacīk
šu motorlaivas. 10. Panātru
dzimtas augs. 12. Preces vērtības
izteiksme naudā. 13. Skatuves
mākslas veids. 14. Apdzīvota
vieta Ventspils novadā. 17. Sma
gas, smagnējas. 19. Itakas salas
valdnieks sengrieķu mītoloģijā.
21. Klusā okeana rūpnieciska
zivs. 23. Auglis, kas pēc nogata
vošanās paliek ieslēgts apvalkā.
24. Rožu dzimtas augļu koki vai
krūmi. 26. Gatve. 27. Krokodilu
kārtas dzīvnieks. 30. ASV pa
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valsts. 33. Donavas pieteka. 34.
Uzņēmuma vadītājs. 35. Guļam
vieta uz kuģa. 38. Apdzīvota
vieta Amatas novadā. 39. Liel
britanijas administrātīvi polītis
kā sastāvdaļa. 40. Dzelzceļa sta
cija posmā Rīga-Jelgava. 41. Sau
les dievs seno ēģiptiešu mīto
loģijā. 42. Sermuļu dzimtas dzīv
nieks.
Stateniski.1. Darbarīks atva
šu nogriešanai. 2. Saistīt. 3. Izcili
labs. 4. Viens no cilvēka zobiem.
5. G. Flobēra romāns. 6. Rožu
dzimtas koks. 7. Pilsēta Zemgalē.
9. Krāsu televīzijas sistēma. 11.
Latviešu literātūras un mākslas

Krustvārdu mīklas
(Nr. 13 atrisinājums)
Līmeniski. 1. Laip
na. 7. “Oskars’’. 10.
Isikuls. 11. Taksis. 12.
Tornis. 13. Madrasa. 14. Sirēna.
15. Sandis. 16. Balsa. 19. Pases.
22. Tiesa. 24. Liegt. 25. Paduja.
26. Apsegs. 27. Nauru. 28.
Osaka. 31. Ausma. 34. Siena. 37.
Kafija. 39. Brauns. 40. Maliena.
41. Marabu. 42. Krasts. 43.
Livreja. 44. Silava. 45. Stiksa.
Stateniski 2. Abatija. 3. Pa
stēte. 4. “Aisma’’. 5. Niedra. 6.
Rumaks. 7. Ostas. 8. Kuranti. 9.
Raikins. 16. Balanss. 17. Lielupe. 18. Aptauja. 20. Skara. 21.
Sauna. 22. Tesla. 23. Engrs. 29.
Stagari. 30. Kaibala. 32. Ukajali.
33. Monētas. 35. Irlava. 36. Nie
res. 38. Amula. 39. Bakas.

no armiju Latgalē. Taču tajā
brīdī Judeniča kaŗaspēks jau bija
degradējies kā morāli, tā fiziski
un sācis izirt, kaut Judeničs ģe
nerālim Jānim Balodim apgalvoja, ka tas esot “augsti motivēts”.
Armija nebija cietusi pilnīgu
sakāvi, tomēr tai nebija apgādes,
tā cieta no aukstuma, bija sā
kusies tīfa epidēmija. Atļaut ap
mesties Latvijā nozīmētu drošu
ceļu slimības ievazāšanai. Ar
pastāvošajām medicīniskajām
iespējām tīfa epidēmija Latvijai
nozīmētu katastrofu. Zinot Zie
meļarmijas kaŗavīru attieksmi
pret jaunizveidoto valstu suve
rēnitāti, grūti iedomāties, ka tie
būtu gribējuši karot Latvijas la
bā. Judeničam tas bija izmisīgs
solis, bet latvieši tikai dabūtu
galvassāpes.
Kā ir ar Pāvelu Bermontu?
Viņu pieskaita baltās pretboļ
ševiku kustības personībām?
Viņu var pieskaitīt avantū
ristiem. Tā viņu citi baltie arī
uztvēra. Kā teica Deņikins: “Pie
velna Bermontu ar visiem viņa
vāciešiem!” Kaŗavīriem viņš esot
ļoti paticis, taču prāta jomā ap
robežots, bez vajadzīgajām do
tībām. Kas viņš par pulkvedi!
Maksimums, viņam bija pod
poručika līmenis. Lauka koman
dieris, kas noteikti nevarēja vadīt armiju. Vienīgais, viņš bija
ārkārtīgi drošsirdīgs. Ja nemal
dos, ievainots septiņas reizes. Ja
paskatās, kā pret viņu izturējās
emigrācijā, jāsaka, daudzi viņam
negribēja pat roku paspiest. Pēc
norunas 1919. gada vasarā vi
ņam vajadzēja pārcelt savus ka
ŗavīrus no Latvijas pie Judeniča,
kas gatavoja uzbrukumu Petro
gradai. Viņš pavēli neizpildīja un
tā izdarīja lāča pakalpojumu Ju
deničam. Pirmkārt, liedzot vi
ņam kaŗavīrus. Otrkārt, uzsākot
bezjēdzīgo avantūru pie Rīgas.
Viņa uzbrukums lika pārsviest
Latvijas armijas daļas no Latgales
uz Rīgu, kas atslogoja fronti
arī sarkanajai armijai, un tā
atbrīvotās vienības raidīja pret
Judeniču. (..)
Var droši sacīt, ka Bermonta
negātīvais tēls nospēlēja papil
du negātīvu lomu, veidojot
priekšstatu par tiem krievu emigrantiem, kas ieradās Latvijā.
Cilvēki, kuŗi bija pieredzējuši
bermontiādi, uzskatīja Bermon
tu par balto un līdz ar to arī par
bēgļiem sprieda, ka tie ir tādi
paši, ka visi krievu pretboļševiki
Latvijā ir monarchisti. (..)
Kad beidzās kaŗi, cik balto
Krieviju pārstāvošu emigrantu
apmetās Latvijā?
Pēc Polītpārvaldes datiem, 20.
gadu sākumā Latvijā uzturējās
vairāk nekā 20 tūkstošu balt
emigrantu. Manuprāt, tuvāks
skaitlis varētu būt ap 15–17 tūk
stošiem. Daudzi izmantoja Lat
viju kā vietu, kur atkopties un
mazliet nogaidīt, lai dotos tālāk
uz citu valsti. Daudzi loloja ce
rības par boļševiku režīma drīzu
krišanu un nevēlējās braukt tālu
prom no Krievijas. Cerībām bija

pamats, jo 1921. gadā vien Pa
domju Krievijā notika vairāk
nekā 120 sacelšanās, piedaloties
140 tūkstošiem cilvēku. Sacēlās
arī “revolūcijas skaistums un
lepnums” – Kronštate!
Droši vien šajā kopienā val
dīja ļoti dažāds noskaņojums
attiecībā pret Latvijas valsti.
Neviens no balto kustības lī
deŗiem taču neatzina Baltijas
valstu neatkarību?
Krievijas Pilsoņu kaŗa laikā ne.
Tad bija citas rūpes. (..)
1926. gadā Parīzē sanāca plaša
krievu emigrācijas sanāksme,
kas tomēr atzina jaunās valstis.
Bet tas bija 1926. gads! Tie cil
vēki, kas ieradās Latvijā, bija
iepriekš uzskatījuši sevi par im
perijas titulnāciju, bet šeit saprata, ka kļuvuši par minoritāti.
Jaunās valstis viņi sākumā ne
maz neuzskatīja par dzīvotspē
jīgām. (..) Neteiktu, ka šie cilvēki
bija naidīgi jaunajai mītnes
ze
mei, bet viņi neizprata tās valstiskumu.
Laika gaitā tas mainījās. Dau
dzi iestājās aizsargos. Es dikti
šaubos, vai Latvijai naidīgs cil
vēks stātos aizsargos. Tas būtu
mazohisms. Daudzi nespēja sa
mierināties, ka kļuvuši par ma
zas valsts daļu, emigrēja tālāk uz
lielajām Rietumeiropas valstīm,
kaut ikdienas dzīve bija labāka
Latvijā. Bet iestāstiet to baltajam
virsniekam, kuŗa pulka apvie
nība ir Francijā! “Oo, Francija!
To es saprotu!” Tas nekas, ka,
augstākais, ko viņš tur varēja sa
sniegt, tā nosacīti, bija kļūt par
taksometra šoferi.
Viņi faktiski bija postmonar
chistiska sindroma upuŗi. Starp
tiem, kas palika, kuŗu bērni
mācījās Latvijas skolās, dienēja
Latvijas armijā, 30. gadu sākumā pastiprinājās integrācija, kas,
manuprāt, bija pat veiksmīgāka
nekā mūsdienās. Tiesa, to iedra
gāja Ulmaņa nacionālisms.
Tas bija pirmais krievu emi
grācijas vilnis. Kuŗš ir taga
dējais?
Varētu būt piektais. Tā nosacīti sakot, emigrējušo balto
kaŗavīru sākotnējā attieksme
bija apmēram tāda: “Pagaidiet,
pagaidiet, drīz atgūsim Krieviju
un redzēsim, kuŗš tad būs gal
venais!” Lāčplēša ielu sauca par
“Romanovskuju”, tāpat kā tagad
viens otrs Elizabetes ielu par
“Kirovskuja”. Bet viņi arī vien
mēr apzinājās, ka šeit var mierīgi
dzīvot, kamēr dzimtenē gaida
fiziska izrēķināšanās. Mūsdie
nās uz Latviju atbraukušie var
mierīgi repatriēties atpakaļ uz
Krieviju. Tā ir tā atšķirība. Kaut
ir arī polītiskie emigranti. Mans
draugs Dmitrijs Savins bija
spiests aizbraukt reālu draudu
dēļ. Viņš uzskata, ka šī emigrā
cija ir starpkaŗu laika emigrā
cijas turpinājums. No Krievijas
pilsonības viņš nav atteicies.
Šī brīža Krievijas polītiskajam
režīmam kļūstot aizvien totāli
tārākam, domāju, emigrācijas
vilnis no Krievijas pieaugs.
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Apkārt hokeja
ripai
Latvijas hokeja izlase nokom
plektējusi treneŗu sastāvu gaidā
majam 2021. gada pasaules
čempionātam, kas notiks Rīgā.
Bobam Hārtlijam asistēs Artis
Ābols, Edgars Masaļskis un
Raimonds Vilkoits, kuŗš pievie
nojies izlases stābam šogad.

Izlase sākusi aizvadīt ledus tre
niņus, taču oficiāli gatavošanos
uzsāka 5. aprīlī. Treniņiem pie
vienosies ASV studējošie: vārt
sargs Gustavs Dāvis Grigals,
aizsargs Gvido Jansons un uz
brucējs Roberts Bļugers. Ledus
treniņi šobrīd tiekot organizēti
pirmdienās, trešdienās un piekt
dienās. Kā apliecināja hokeja
federācijas ģenerālsekretārs Vies
turs Koziols, tad šogad hokejistu
iekļaušanās treniņu procesā būs
citādāka no iepriekšējiem ga
diem: ‘’Pēc ierašanās Latvijā viņi
neuzsāks uzreiz treniņus kopējā

plūsmā. Būs jāievēro karantīna
un jātrenējas pēc individuāla
plāna.’’ Sākotnējā kandidātu sa
rakstā bija iekļauti 37 spēlētāji –
četri vārtsargi, 12 aizsargi un 21
uzbrucējs.
(Turpināts 20. lpp.)

Tālr: 973-746-3075

Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze Indianapolē
meklē pilna laika mācītāju.
Draudze pieder Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) ar
vairāk nekā simts aktīviem locekļiem. Draudzē pārstāvēti visi
gada gājumi – dažas ģimenes pat četrās paaudzēs.
Draudze ir stūŗakmens Indianapoles latviešu sabiedrībai.
Mūsu Dāmu komiteja ir draudzes labvēlīgā sirds un dvēsele.
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Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
meklē divus enerģiskus saimniekus draudzes lauku
īpašuma teritorijas un ēku uzturēšanai, viesu
uzņemšanai un telpu uzkopšanai Katskiļos.
Lai pieteiktos vakancei, jābūt:
• prasmei uzņemt viesus un radīt viesiem mājīgu sajūtu;
• praktisks ķēriens ikdienas saimniecisko darbu veikšanai;
• darba atļauja strādāt ASV;
• autovadītaja tiesības un sava automašīna;
• labas angļu un latviešu valodas zināšanas.
Piedāvājam:
• apmaksātu dzīvesvietu;
• atalgojumu un iespēju nopelnīt papildus;
• veselības apdrošināšanu;
• divu nedēļu ikgadējo atvaļinājumu.

Interesentiem lūgums pieteikties
līdz 30. aprīlim, nosūtot e-pastu Lauku Īpašuma
Komitejas priekšsēdētājam Mārtiņam
Rozem martins.roze@gmail.com

2007. gadā draudze pārdeva savu dievnamu. Dievnama īpašums vairs
neatbildēja draudzes vajadzībām. Dievnama nepieciešamie remonti būtu
bijuši par apgrūtinājumu draudzes darbībai. Kaut gan mums nav
sava dievnama, draudze ir financiāli nodrošināta. Dievkalpojumi un
citas draudzes norises notiek mūsu Indianapoles Latviešu sabiedriskā centra
mājīgajās telpās. Tajās pulcējas arī citas aktīvas latviešu organizācijas:
Indianapoles latviešu skola, Daugavas Vanagi, Pensionāru biedrība,
koris un tautasdeju kopa "Jautrais Pāris".
Kristīgā sadraudzība ir svarīga daļa no mūsu draudzes dzīves.
Sākot ar Pļaujas svētkiem līdz Ģimenes dienai, draudzes locekļi satiekas
pēc dievkalpojuma, baudot Dāmu komitejas kafijas galdu un reizēm siltās
pusdienas. Tā ik gadus rīko Ziemassvētku tirdziņu. Dāmu komiteja atbalsta
jaunatnes piedalīšanos Gaŗezera programmās. Draudzes valde rēgulāri aicina
māksliniekus uzstāties Adventes koncertā. Draudze financiāli atbalsta
vairākas organizācijas, īpaši Ronald McDonald House, Gleaner’s Food Bank un
Lutheran Family Services. Četras reizes gādā, draudzes rūķīši apciemo un apsveic draudzes vecāko paaudzi ar groziņiem. Dievs ir svētījis mūsu draudzi,
un mēs izrādām savu pateicību Dievam ar savu darbību.
2019. gadā draudzes valde izsūtīja draudzes locekļiem aptauju,
uz ko vairāki atsaucās ar vēlēšanos redzēt maiņas, kas draudzi stiprinātu.
Valde meklē ganu, kuŗš/a, sadarbojoties ar valdi, draudzi vadīs jaunos virzienos.
Draudzes mācītāja atbildībā ir dievkalpojumi un svētības akti (latviešu
valodā, kā arī reizēm angļu vai abās valodās). Valde atbalsta technoloģijas
lietošanu dievkalpojumos, ja tā palīdz dievlūdzējiem piedzīvot Dieva svētību.
Mācītājam/ai garīgi jāstiprina draudzes locekļi, jāpiedalās Indianapoles
latviešu sabiedrībā un vietējā kristīgā sabiedrībā. Mācītāja kandidātam ir
nepieciešamas auto vadītāja tiesības, kā arī datora lietošanas spējas.
Lūdzam kandidātus pieteikties līdz 2021. gada 1. maijam,
iesūtot CV (Curriculum Vitae) kopā ar pavadvēstuli:
LELBA Vidienes apgabala prāvestei Dr. Sarmai Eglītei
eglite3@gmail.com
458 Lake Forest Drive,
Bay Village, OH 44140-2511

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!

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 10. aprīlis – 16. aprīlis

Jaunie latviešu uzņēmēji sarosījušies

LIAA biznesa inkubatora programmām saņemti gandrīz 80 pieteikumi no
Latvijas tautiešiem ārvalstīs
22. martā noslēdzās Latvijas
Investīciju un attīstības aģen
tūras (LIAA) pavasaŗa pieteik
šanās biznesa inkubatoru pro
grammām, kuŗās arī diasporas
pārstāvji var attīstīt savas biz
nesa idejas un veidot konku
rētspējīgu uzņēmumu.

Ziemeļamerikas, Āzijas, Austrā
lijas un Afrikas kontinenta. Šādi
rezultāti panākti, pateicoties LIAA
sadarbības partneriem – diasporas organizācijām un diasporas
un Latvijas medijiem, kā arī ci
tiem komūnikācijas nodrošinā
tājiem, Latvijas institūciju pārstāv

“Šis pieteikšanās laiks biznesa
inkubatoru programmām man
bija kā Žilam Vernam, rakstot
viņa slavenos piedzīvojumu romā
nus – es apceļoju pasauli, sēžot
pie sava darbagalda. Procesā bija
tik daudz interesantu iepazīšanos:
gan personīgi, gan ar biznesa

aktuālas ir digitālās platformas
un aplikācijas, lai atvieglotu ik
dienu vai radītu pieejamākus
pakalpojumus. Personīgi priecēja
daudzās idejas par individuālām
vajadzībām piemērotām, saisto
šām, netradicionālām izglītības
un prasmju apguves program

Arta Krūze
Šogad LIAA pirmo reizi Latvi
jas valsts piederīgajiem ārzemēs
radīja iespēju pieteikties tiešsais
tes pirmsinkubācijas programmai.
Šīs programmas dalībniekiem
sešu mēnešu gaŗumā, dzīvojot,
strādājot vai uzturoties ārzemēs,
izmantojot LIAA atbalstu, dota
iespēja strādāt pie savas biznesa
idejas, izstrādāt prototipu, lai tālāk
patstāvīgi uzsāktu uzņēmējdar
bību Latvijā un, iespējams, tur
pinātu uzņēmuma attīstību ar
inkubācijas programmas atbalstu.
Neskatoties uz salīdzinoši īso
iepazīšanās laiku ar jauno piedā
vājumu tautiešiem, interese par
pieteikšanos uz LIAA piedāvāta
jām programmām ir no Eiropas,

jiem un vēstniecībām un, pro
tams, iespējai plaši informāciju
izplatīt sociālajos tīklos. Pietei
kumi saņemti no Kanadas, ASV,
Lielbritanijas, Īrijas, Vācijas, Nī
derlandes, Beļģijas, Dānijas, Švei
ces, Francijas, Chorvatijas, Grie
ķijas, Ungārijas, Italijas, Rumā
nijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas,
Zviedrijas, Norvēģijas, Turcijas,
Taivānas, Japānas, Mozambikas
un Dienvidafrikas.

idejām un visdažādākajiem sa
darbības variantiem ar Latvijā
dzīvojošajiem – māsām, brāļiem,
brālēniem, draugiem, vecākiem
un pat svešiniekiem, – lai kopīgi
būtu iespēja attīstīt kādam klu
sībā, bet citam ļoti ilgi lolotu
biznesa ideju. Daudzos gadīju
mos novēroju vēlmi radīt vaja
dzīgu produktu vai pakalpojumu,
jo ikdienā nākas saskarties ar to
trūkumu. Šobrīd novērojams, ka

mām un spēlēm, jo īpaši – bēr
niem domātām. Vairākas biznesa
idejas ir saistītas ar senioru un
neaizsargāto sabiedrības grupu
pārstāvju vajadzībām un intere
sēm. Skaidri jūtama arī intere
sentu plašā pasaules pieredze –
ietekmes no citādām kultūras,
klimata, biznesa un izglītības
jomām ideju autori vēlas pārnest
un integrēt precēs un pakalpoju
mos Latvijā un tādējādi attīstīt

Latvijas ekonomiku. Jāatzīmē, ka
ne visi pieteikumu iesniedzēji
plāno pārcelties uz Latviju, bet
produkta vai pakalpojuma attīs
tīšanu un eksportēšanu plāno
nodrošināt, atrodoties savā mīt
nes zemē – attālināti, plānojot
sadarbību ar saviem partneriem
Latvijā. Tāpat ļoti priecē, cik
daudzi no tiem, kuŗi interesējās
par programmām un arī iesnied
za ieteikumus, plāno pat visai
drīz – šovasar – dzīvot Latvijā,
turklāt pirmo reizi,” tā savos
iespaidos par uzņemšanas laika
posmu dalās LIAA vecākā projektu vadītāja diasporas jautā
jumos Arta Krūze.
Kopumā šogad LIAA pavasaŗa
uzņemšanā saņemti 855 pieteikumi. 2020. gada rudenī tika
saņemti 533 pieteikumi, bet
2020. gada pavasarī – 501. Šajā
pavasarī LIAA inkubācijas pro
grammā pieteikušies 340 jauni
uzņēmēji, pirmsinkubācijas pro
grammā – 515 biznesa ideju
autori.
Vislielākais interesentu skaits
par inkubācijas programmu bija
Radošo industriju inkubatoram
Rīgā (58 pieteikumi), kā arī Jūr
malas (38), Jelgavas (34), Ogres
(32), Siguldas (28) un Liepājas
biznesa inkubatorā (25). Visvai
rāk pirmsinkubācijas pieteikumu saņēma Radošo industriju
inkubators (106 pieteikumi), Jel
gavas (54), Ogres (54), Jūrmalas
(52) un Liepājas biznesa inkubators (41).
(Red.)

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!
BOSTONA
Bostonas Baltijas Valstu Fil
mu Festivāls, 2.-18. aprīlis.
Rīko Amerikas Latviešu Tau
tiskā Savienība (ALTS) un Bos
tonas Baltijas filmu komiteja.
Vairāk info: https://www.
bostonbalticfilm.org/
Kontaktpersona: Aija Drei
mane, 781-558-3814, aijadreimane@gmail.com
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los
Angeles, CA 90034). Mūsu
draudze vēl nedrīkst rīkot diev
kalpojumus pagaidām tur
pi
nāsim ar virtuāliem dievkalpojumiem.
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied
rība (5220 Brittany Dr. S, Apt.
1410, St.Petersburg, FL 33715),
tālr: 727-827-2338.
Uzmanību! Mainījusies bied
rības Facebook lapa, lūdzam
sekot mūsu jaunajai lapai

“Latviesu Biedriba St. Peters
burg FL”. Sīkāku infomāciju par
pasākumiem var uzzināt Bied
rības Facebook lapā vai zvanot
Dacei Nebarei Tel: 917-7551391.
Biedrības biedru pilnsapul
ce/Annual member meeting
Sestdien, 10. aprīlī plkst.
11.00
Point Brittany āra paviljonā
5220 Brittany Dr. S., St. Peters
burg, FL 33715.
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.
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 Safins.
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts:
igorssafins@gmail.com.
Dievkalpojumi tiek elek
troniski piesūtīti draudzes

locekļiem. Tāpat Bībeles stun
du pārrunas. Lūdzu sekot
iknedēļas 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 2550-4389-7965-234.
Dievk. Notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds. Māc.
Gundega Puidza, tālr. birojā:
773-736-1295; mājās: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.
com
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc dievk. sadraudzība.
Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek 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.: 610-353-2227.
Mac. Gija Galina
Lieldienu dievkalpojums
11. aprīlis Dievkalpojums
plkst. 11:00.
18. aprīlis Dievkalpojums

plkst. 11:00
25. aprīlis Dievkalpojums
nebūs – LELBA Sinode
2. maijs Dievkalpojums plkst.
11:00
9. maijs Dievkalpojums – Ģi
menes diena plkst. 11:00
16. maijs Dievkalpojums
plkst. 11:00
23. maijs Dievkalpojums –
Vasarsvētki plkst 11:00
30. maijs Dievkalpojums ne
būs – “Memorial Dienas Nogale”
6. jūnijs Dievkalpojums plkst.
11:00
Seko skolas izlaidums
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: 616975-2705. Dievk. notiek 2x
mēnesī 10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Dievk. notiek 10:00.
Kalamazū draudze atsāk
dievkalpojumus
klātbūtnē
katru otro svētdienu, tos no
turot Latviešu Centra lielajā
zālē, kamēr jaunais dievnams
būs lietojams.
(Turpināts 19. lpp.)

2021. gada 10. aprīlis – 16. aprīlis
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
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 in
ternetā
16. maijā, svētbrīžu ieraksts
internetā
23. maijā, Vasarsvētku dievk.
ar dievg. Centrā. Tiešsaiste in
ternetā
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
Indriksons, tālr.: 402-438-3036.
Dievk. notiek 1. un 4. svētdienā
10:00. Otrajā svētdienā dievk.
angļu valodā. Pensionāru saiets
katru otro ceturtdienu.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.:
(21 Garden St, Manchester, CT
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis,
tālr.: 413-568-9062.
Mančesteras ev. lut. dr.: diev
kalpojums būs – Pūpola Svēt
dienas dievkalpojums ar svēto
vakarēdienu sestdien, 27. martā
plkst. 11:00 ar māc. Igoru
Safinu un ar CDC ierobe
žojumiem.
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: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas lat
viešu evaņģēliski luteriskās
draudzes video dievkalpojumi
notiek katru nedēļu, tos var

skatīties mndraudze.org.
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
sazināties ar mācītāju. Māc.
Ieva Pušmucāne-Kineyko e-pasts:
latvianlutheranchurch@gmail.
com telefons: 908-638-1101.
Draudzes adrese: Latvian
Lutheran Church, P.O. Box.
1008, Maplewood, NJ 07040.
Svētbrīdis un draudzes piln
sapulce klātienē plānoti 11. ap
rīlī 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-Wilson,
mob. (269) 2675-330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E pasts:
dzirnis@chartermi.net
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
3. aprī plkst. 1.00 pp; ārdurvju
Lieldienu Dievkalpojums; bez
groziņu galda. Lūgums lietot
sejas masku un ievērot distan
cēšanās noteikumus 6 pēdas/2
metrus.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:
Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.

Mūsu mīļais filistrs,
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Dzimis 1937. gada 31. decembrī Tukumā,
miris 2021. gada 1. martā Ziemeļvestčesterā, ASV
Mīļā piemiņā viņu paturēs
KORPORĀCIJA BEVERONIJA

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.
Sakarā ar vīrusu visi dievkalpojumi un Bībeles stundas
notiks Faith Lutheran baznīcā,
kas atrodas 2601 49th Street
North, St. Petersburg, FL.
Dievkalpkojumi svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm): 18. aprilī
Bībeles Stundas svētdienās,
plkst. 14:00 (2 pm): 25 aprili.

Tērvete – Trīsvienības drau
dze: Dievkalpojumi centrā.tālr:
514-992-9700, www.draudze.
org. Māc. Zvirgzda tālr: 613400-3288, e-pasts: zvirgzds@
me.com. Māc. Jānis Mateus.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts:
grietins@gmail.com. Dr. pr.
Kārlis A.Jansons, tālr.: 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:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –
ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.

SILVIJA ZARIŅŠ,
dzimusi BERGS

Dzimusi 1947. gada 12. martā Darmštadtē, Vācijā,
mirusi 2021. gada 5. martā Daytona, FL, ASV
Cik jauks bija ceļš,
ko visi gājām.
Liels spožums pārklājies
pār dienām tām.

SĒRO VĪRS JURIS ZARIŅŠ
MĀSA INGRĪDA GRAY AR ĢIMENI
MĀSA LILITA BERGS
MĀSĪCA ANNA NELSON AR ĢIMENI
VĪRA MĀSA INTA SHAFFER AR ĢIMENI
RADI UN DRAUGI ASV UN LATVIJĀ

(N. Kalniņš)

Dr. IRĒNE PUĶĪTE
Dzimusi 1922. gada 27. oktobrī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 4. februārī Oakdale, NY

Augšā aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaule šķīrušies būs.
SĒRO BRĀLIS GREGORS GRAUDS AR SIEVU MARIJU,
MĀSA VERA UPENIEKS, KRUSTMEITA IRĒNE JASUTA AR ĢIMENI

Mūžībā aizgājusi k! Zinta filistre

Med.dent. AINA SKAUBĪTIS, dz. Ošs
Dzimusi 1923. gada 28. februārī Liepājā,
mirusi 2021. gada 21. februārī Acton, MA, ASV.

Kā zvaigznes zilā naktī krīt,
Tā manas domas krīt.
Un mūžs mans – zvaigžņu mirdzējums
Starp vakaru un rīt'.

Viņu mīļā piemiņā paturēs
KORPORĀCIJA ZINTA
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(Turpināts no 17. lpp.)

jiem favorītiem. Krievija spēlēs
A apakšgrupā kopā ar Zviedriju,
Tagad izveidots paplašinātais Čechiju, Šveici, Slovakiju, Dāniju,
saraksts, kuŗā atrodams 70 hoke- Baltkrieviju un Lielbritaniju.
jistu vārdi. Lielākā daļa pārstāv
Rīgas Dinamo. Sastāvā iekļauti
Porziņģis atceras
arī vairāki gados jauni hokejisti.
“Tas ticis darīts ar apzinātu
laiku Knicks
nolūku, lai šie spēlētāji pierastu
pie izlases treniņu kārtības, ritma vienībā: Tas bija kā
un intensitātes, kā arī varētu piln
domino efekts –
veidot un attīstīt savas prasmes
augstākajā līmenī, kas labi no
notika daudzas
derēs nākotnē,” teikts Latvijas
lietas…
Hokeja federācijas paziņojumā.
Starp valsts izlases kandi
dā
Nacionālās basketbola asociā
tiem ir 12 ārzemēs spēlējošie, cijas (NBA) vienības Dalasas
ieskaitot četrus studentus. No Mavericks basketbolists Kristaps
viņiem lielākā pieredze ir vārt Porziņģis sarunā ar mediju New
sargam Gustavam Grigalam, York Post pastāstījis par laiku
kuŗš 2019. gadā devās uz pasau Ņujorkas Knicks vienībā.
les čempionātu kā trešais nu
murs. Tiesa, viņš šosezon nav
spēlējis, jo viņa universitāte pan
dēmijas dēļ izlaiž sezonu. Izlasē
spēlējuši arī Gvido Jansons un
Raimonds Vītoliņš, bet Roberts
Bļugers valstsvienības kreklu
vēl nav pielaikojis. Viņa vecākais
brālis Teodors Bļugers spēlē
Nacionālajā hokeja līgā.
2015. gadā Knicks pārsteidza
Plānots strādāt divās grupās basketbola pasauli, draftējot latun tad uz ledus varētu būt ap 30 – vieti pirmajā kārtā ar ceturto
35 hokejistiem. Izlases galvenais numuru. Liepājnieks spilgti de
treneris Bobs Hārtlijs pievie bitēja NBA un ar katru nākamo
nosies izlases darbam pēc tam, sezonu iemeta arvien lielāku
kad sezonu noslēgs viņa trenētā punktu skaitu. 2018. gada feb
Omskas Avangard vienība.
ruārī viņš guva smagu savainoTreneru sakarā ir noskaidroti, jumu, kuŗa dēļ nespēlēja vairāk
kuŗi būs Boba Hārtlija asistenti. nekā pusotru sezonu, savukārt
Izlases treneŗu sastāvam pievie 2019. gada janvāŗa pēdējā dienā
nojies Raimonds Vilkoits, kuŗš Porziņģis tika aizmainīts uz
iepriekšējā sezonā bija Pētera Mavericks.
Skudras asistents Rīgas Dinamo.
Porziņģa pārstāvētajai Mave
‘’Treneŗu korpuss ir pilnībā ricks paredzēta izbraukuma spēle
no
komplektēts,’’ stāsta Koziols. tieši pret Knicks. “Protams, man
Sagaidāms, ka Hārtlijam pasau pietrūkst pilsētas, ar kuŗu ir
les čempionātā palīdzēs Artis saistītas vairākas brīnišķīgas at
Ābols, Edgars Masaļskis un miņas. Katru reizi, kad es at
Raimonds Vilkoits. Fiziskās griežos Ņujorkā, tas ir kaut kas
sagatavotības treneris būs Ēriks īpašs. Cilvēki šeit joprojām mani
Visockis, kamēr Pēteris Groms atpazīst, izrāda mīlestību un
un Aldis Āboliņš būs video atbalstu. Vienmēr patīkami šeit
operātori.
atgriezties,” teica latvietis.
Latvijas valstsvienība pirms
Pašlaik Knicks ar 24 uzvarām
pasaules čempionāta aizvadīs un tikpat zaudējumiem ieņem
sešas pārbaudes spēles. 9. un 14. septīto vietu Austrumu konfe
aprīlī pretī stāsies U-18 izlase, rencē. Komentējot komandas
kas gatavojas pasaules čempio sniegumu, Porziņģis norāda, ka
nātam elites līgā. Oļega Sorokina tā ir fiziski spēcīga vienība. “Viņi
vadītajai komandai tās būs vie spēlē nedaudz lēnāk nekā Mave
nīgās pārbaudes spēles pirms ricks, bet ļoti cieši aizsargājas. Šī
došanās uz Ameriku. 20. un 21. nav tā komanda, kuŗu mēs
aprīlī Latvijas izlase viesos spē varam nenovērtēt un ierasties uz
kosies pret Slovakijas valstsvie spēli ar domu, ka mēs noteikti
nību, bet 14. un 15. aprīlī savā uzvarēsim. It īpaši, kad spēle ir
laukumā tiks uzņemta Šveice. Ņujorkā. Mēs šo pretinieku uztVisdrīzāk, šīs spēles notiks veram ļoti nopietni un gatavojaArēnā Rīga.
mies spēlei.”
***
Aicināts atcerēties savu laiku
21. maijā Rīgā sāksies 2021. Ņujorkā, Kristaps atbild, ka tajā
gada pasaules čempionāts ho laikā daudz kas noticis. “Savai
kejā. Sistemātisku dopinga pār nojums, krusteniskās saites plī
kāpumu dēļ Krievijai olimpis sums. Tas nebija vienkārši, ilgu
kajās spēlēs un pasaules čem laiku nevarēju spēlēt. Tas bija kā
pionātos liegts startēt zem savām domino efekts. Un tāds ir beigu
atpazīstamības zīmēm. Beidzot rezultāts [aizmainīšana uz Da
pieņemts lēmums par karogu un lasu]. Kas zina, kā būtu, ja es
himnu. Situācijai tuvu stāvošs negūtu šo savainojumu. Daudz
avots ziņu aģentūrai TASS at kas varēja notikt. Man palikušas
klājis, ka Krievijas himnas vietā lieliskas atmiņas par Ņujorku,
tiks atskaņota Starptautiskās man pietrūkst pilsētas un fanu.
Hokeja federācijas (IIHF) himna Es lieliski pavadīju laiku,” sarunu
un ka komanda startēs zem noslēdza Porziņģis.
Krievijas Olimpiskās komitejas
Kristaps uzsvēra, ka tagad viņš
karoga. Iepriekš bija izskanējis kļuvis nobriedušāks. “Es pat
variants, ka varētu tikt izvēlēts teiktu stipri nobriedušāks. Esmu
Krievijas Hokeja federācijas izgājis cauri daudzām lietām un
karogs. Krievi būs starp galvena- daudz ko esmu sapratis. Lauku

mā, basketbolā un, it īpaši, uz
ielas.” Trīs sezonas Ņujorkā lie
pājnieks laukumā gājis 186 pa
matturnīra spēlēs, atzīmējoties
ar vidēji 17,8 punktiem, 7,1 at
lēkušo bumbu un 1,3 piespēlēm.

Latvijas U–18
izlase gatavojas PČ
Latvijas jauniešu izlase ar tre
niņiem hokeja hallē Rīga gatavo
jas U-18 Pasaules čempionātam
elites grupā, kas no 26. aprīļa
līdz 6. maijam norisināsies ASV
pilsētā Frisko Teksasas pavalstī.
U-18 izlases galvenā treneŗa
Oļega Sorokina rīcībā šobrīd ir
32 kandidāti, kas uzsākuši dalību
treniņnometnē. Pašlaik vēl vai
rāki U-18 kandidāti ir aizņemti
savos klubos čempionātā un
ārzemēs. No 22. marta līdz 6. ap
rīlim treniņnometne norisinā
sies HK Rīga, bet no 7. aprīļa
visa komanda būs tā saucamā
“burbuļa” apstākļos Tukumā. Iz
braukšana uz Pasaules čempio
nātu paredzēta 19. aprīlī. Gata
vojoties Pasaules čempionātam,
U18 izlase Latvijā aizvadīs piecas
pārbaudes spēles – trīs pret HK
Rīga un divas pret Latvijas pie
augušo izlases kandidātiem, bet
jau ASV ieplānota viena pārbau
des spēle ar Vācijas vienaudžiem.

Balcers – pirmais
latvietis kopš 2009.
gada, kuŗš NHL
guvis trīs punktus
vienā spēlē
Sanhosē Sharks uzbrucējs
Rūdolfs Balcers 3. aprīļa rītā pēc
Latvijas laika kļuva par pirmo
latvieti kopš 2009. gada, kuŗš
vienā Nacionālās hokeja līgas
spēlē izcēlies ar trim rezultātī
vitātes punktiem. Balcers izcēlās
ar vārtiem un divām rezultātī
vām piespēlēm, bet Sharks ar 3:0
uzvarēja Losandželosas Kings
vienību. Latvijas hokejists šajā
spēlē laukumā pavadīja 15 mi
nūtes un 46 sekundes, no kuŗām
57 sekundes spēlēja vairākumā.
Hokejists divreiz meta uz vār
tiem un spēli noslēdza ar +/rādītāju +3. Liepājnieks kļuva
par pirmo Latvijas hokejistu
kopš 2009. gada, kuŗš vienā
NHL spēlē izcēlies ar trim re
zultātīvitātes punktiem.

Rūdolfs Balcers
Pirms Balcera to 2009. gada
19.decembrī pēdējais paveica
Dalasas Stars aizsargs Kārlis
Skrastiņš, kuŗš spēlē pret Det
roitas Red Wings guva divus
vārtus un veica vienu rezultātīvu
piespēli. Skrastiņam tā bija vie
nīgā trīs punktu spēle NHL. Trīs
punktus vienā NHL spēlē līdz
šim bija izdevies iekrāt tikai

Skrastiņam, Sandim Ozoliņam
un Sergejam Žoltokam. Visvai
rāk šādu spēļu ir Ozoliņam, kuŗš
16 spēlēs guvis pa trim punktiem katrā. Viņš arī septiņos
dueļos guvis pa četriem punktiem. Trīs punktus vienā NHL
spēlē līdz šim bija izdevies iekrāt
tikai Skrastiņam, Sandim Ozo
liņam un Sergejam Žoltokam.

Trenerim jubilejā
trīs vārti,
komandai –
pirmais punkts
Turcija – Latvija 3:3 (1:1).
Pasaules kausa kvalifikācijas
turnīra trešajā spēlē Stambulā
Latvijas futbola valstsvienība at
spēlējās no divu vārtu deficita
un nospēlēja neizšķirti 3:3 ar
Turciju, tiekot pie pirmā punkta
šajā ciklā. Spēlē Stambulā ne
pagāja pat divas minūtes līdz
rezultāta atklāšanai. Latvijas iz
lases aizsardzības līnija ļāva Ke
nanam Karamanam ieiet soda
laukumā, kur turku uzbrucējs ne
kavējās realizēt mājinieku pirmo
iespēju – 0:1. Ātrā no
nākšana
iedzinējos nebūt nebija tas, ko
Dainis Kazakevičs cerēja no
savas komandas sagaidīt savā 40.
dzimšanas dienā. 27. minūtē
bumba ielidoja Turcijas vārtos
pēc Mārča Oša sitiena ar galvu,
taču vārti Latvijai netika
ieskaitīti.
Poļu soģis Daniels Stegaņskis
uzskatīja, ka izlases kapteinis
Antonijs Černomordijs pārkāpis
noteikumus soda laukumā fi
ziskā cīņā ar pretspēlētāju. Pēc
tam turki panāca 2:0 (Čal
ha
nolu), Roberts Savaļnieks sama
zināja rezultāta starpību – 1:2.
Pēc Tobera pārkāpuma uz Lat
vijas vienības vārtiem tika nozī
mēts 11 m soda sitiens, ko reā
lizēja Jilmazs – 1:3.

iniciātīvu un viņa piespēlei uz
brīvo zonu nebija adresāta.
Mirkli vēlāk Savaļnieks devās uz
priekšu un centās ar centrējumu
atrast komandas biedru soda
laukumā, kur gan atradās pretinieku aizsargs. Kompensācias
laika piektajā minūtē uzvaru
Latvijai varēja izraut Krollis,
taču viņa sistā bumba nonāca
Čakira rokās. Līdz ar to spēle
beidzās neizšķirti – 3:3. Laba
dāvana trenerim Dainim Kaza
kevičam viņa dzimšanas dienā.
G grupas tabula. Komanda.
Uzvaras, vārtu starpība, punkti.
Turcija		
2 10:5 7
Nīderlande
2 11:4 6
Melnkalne
2 6:3 6
Norvēģija
2 4:3 6
Latvija		
0 4:7 1
Gibraltārs
0 1:14 0

Ceļazīmes
uz Pekinu

Latvijai oficiāli piešķirta viena
kvota 2022. gada Pekinas Olim
pisko spēļu daiļslidošanas sacen
sībās vīriešu konkurencē, liecina
Starptautiskās Slidošanas federā
cijas (ISU) 1. aprīlī publicētais
izcīnīto ceļazīmju saraksts. Lat
vijas daiļslidotājs Deniss Vasiļ
jevs Zviedrijas galvaspilsētā Stok
holmā pasaules čempionātu no
slēdza 18. pozicijā. Lai gan ISU
oficiāli paziņoja tās valstis, ku
ŗām ir nopelnītas kvotas, jau
tobrīd bija skaidrs, ka ar 18. vietu
ir gana, lai Vasiļjevs nākamgad
startētu olimpiskajās spēlēs. Lai
nodrošinātu vismaz vienu kvotu,
pasaules čempionātā pietika ar
24. vietu jeb iekļūšanu izvēles
programmā.
Sieviešu sacensībās Angelīna
Kučvaļska īsajā programmā ie
ņēma 33. vietu un neguva tie
sības piedalīties izvēles program
mā, kā arī palika bez ceļazīmes
uz olimpiskajām spēlēm. Arī
sieviešu sacensībās ceļazīmes
iegūšanai pietika ar 24. vietu. Vēl
iespēja kvalificēties olimpiska
jām spēlēm būs arī Vācijā gai
dāmajās Nebelhorn Trophy sa
censībās, kas notiks no 22. līdz
25. septembrim. Šajās sacensībās
sievietes cīnīsies par vēl sešām
Roberts Uldriķis
ceļazīmēm uz olimpiskajām
58. minūtē pēc Oša piespēles spēlēm.
bumbu saņēma Roberts Ul
driķis, kas guva savus pirmos
DAŽOS VĀRDOS
vārtus oficiālās kvalifikācijas
spēlēs – 2:3. Pēc standarta situā
*Dienvidkorejas galvaspilsēta
cijas soda laukumā bumbu ie Seula nosūtījusi Starptautiskajai
guva Dāvis Ikaunieks, kurš Olimpiskajai komitejai (SOK)
izmānīja pretinieku un raidīja piedāvājumu 2032. gadā kopīgi
bumbu vārtu tuvajā stūrī, pa ar Ziemeļkorejas galvaspilsētu
nākot rezultātu 3:3.
Phenjanu sarīkot olimpiskās
Spēles pēdējās minūtes aizri spēles, vēstīja aģentūra Reuters.
tēja saspringtā cīņā. Turki metās SOK jau iepriekš informēja, ka
uz priekšu, lai censtos izraut par prioritāro partneri 2032.
panākumu. Latvija nervozi aiz gada spēļu rīkošanai uzskata
sargājās, bet arī laukuma saim- Austrālijas pilsētu Brisbenu, to
nieki bija apjukuši, ļaujot izvei- mēr tas neizslēdz iespēju pieteikdot Latvijai divas izcilas vārtu ties arī citiem pretendentiem.
gūšanas iespējas. Pirmajā reizē
Sporta ziņas sakopojis
Raimonds Krollis neuzņēmās
P. KARLSONS

