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Iedvesmojam izzināt pasauli
Jaunieši no ASV un Latvijas vienojas pasaulē populārākajā digitālajā spēlē

Kā vairumā skolu Amerikā, 
Latvijā un daudzviet pasaulē, arī 
Čikāgas Kr. Barona Latviešu 
skolas (KBLS) bērni, pandēmijai 
sākoties, ir mācījušies attālināti. 
Lai gan tiekamies tikai virtuāli, 
stundas tiek veidotas tā, lai tās ne 
tikai stiprinātu mūsu skolēnu 
latvisko izglītību, bet būtu arī 
saistošas un daudzveidīgas. Esam 
guvuši daudz radošu ierosmju, 
piedaloties Amerikas Latviešu 
apvienības Izglītības nozares rī -
kotajā skolotāju konferencē un 
apmeklējot dažādus informā-
tīvus vebinārus.

Marta sākumā no ALA Iz  glī-
tības nodaļas saņēmām Latviešu 
valodas aģentūras sūtīto infor-
māciju par Starptautiskās Inno-
vāciju skolas tiešsaistes nodar-
bību programmu, kuŗa izstrā dāta 
sadarbībā ar Amerikas Savienoto 
Valstu vēstniecību Latvijā.

Pašiem uzbūvēt Brīvības pie-
minekli vai Nacionālās biblio-

Izsludinātās pandēmijas apstākļos
Amerikas Latviešu apvienība meklē iespējas,

kā nepazaudēt saikni ar jauno paaudzi un piedāvā
latviešu jauniešiem ASV iegūt jaunu darba pieredzi. 
2021. gada vasarā Apvienība, sadarbībā ar partneriem,

piedāvās prakses darbus vairākās ar Latviju
saistītās organizācijās un iestādēs ASV! 

• Amerikas Latviešu apvienība (ALA) 
• Central & East European Coalition (CEEC) 
• Latvijas vēstniecība ASV
• Latvijas Investīciju un attīstība aģentūra (LIAA) 
• Apvienotā baltiešu komiteja (JBANC) 
• Latvian American Chamber of Commerce (LACC) 
• Gaŗezers
• XV Latviešu Dziesmu un deju svētku ASV Rīcības komiteja

Prakse paredzēta latviešu izcelsmes ASV pilsoņiem, kuŗi ir 
augstskolu studenti un studējuši vismaz divus mācību gadus.

Pieteikšanās notiek angļu valodā, lai dotu iespējas arī 
jauniešiem bez latviešu valodas zināšanām.

2021. gada vasaras prakses pieteikšanās termiņš:
2021. gada 2. maijs

Vairāk informācijas un pieteikšanās veidlapu var atrast
ALA mājaslapā: https://alausa.org/musu-darbiba/mes-un- 

latvija/prakses-iespejas/

Pavadi vasaru Amerikā!

tēkas skaisto ēku – Gaismas pili, 
vienlaicīgi pilnveidojot savas zi -
nāšanas par Latviju, stiprinot lat-
viešu valodu, mācoties kopā ar 
vienaudžiem no Latvijas – šis pie-
 dāvājums tūlīt saistīja uz  ma nību!

(Turpinājums 4.lpp.)
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas teikums
“Kariņa valdība pašlaik ir tikpat nestabila, cik vienmēr bijusi, un reizē arī stabila, jo – 

alternatīvas jau nemaz nav!”

Žurnāliste Sallija Benfelde    

Nedēļas gudrība
“Ceru, ka Latvijas brīvība neierobežos trimdas izdevumu tālāku iznākšanu. Var notikt, ka 

vienam otram mūsu izdevumam sava darbība būs jāpārtrauc vai jāpārveido. Par to nebūtu 
pārāk daudz jāuztraucas, jo arvien ir jāpiemērojas jaunajiem apstākļiem. Tomēr jādara viss 
iespējamais, lai uzturētu preses tradicijas brīvajā pasaulē, kuŗā mīt un vēl labu laiku mitīs 
tik daudz latviešu. Un tos pie latvietības patur mūsu prese.”

Žurnālists, PBLA Kultūras fonda valdes loceklis un Preses nozares vadītājs,
"Laika" Kanadas redaktors Mārtiņš Štauvers

1991. gada 8. septembrī vēstulē Aleksandram Zariņam Austrālijā

Fonds “Sibirijas bērni” aicina 
piedalīties sacerējumu un 

zīmējumu konkursos

Vēl varat paspēt līdz 10. maijam!

25. martā pieminēsim 72. 
gadadienu kopš deportācijām 
1949. gadā, bet šajā vasarā – 
80 gadus kopš 1941. gada 14. 
jūnija deportācijām. Godinot 
izsūtītos un tos, kuŗi neat-
griezās, fonds “Sibirijas bēr ni” 
izsludina divus konkursus 
skolēniem un jauniešiem.

valsts un savas ģimenes vēsturi, 
stiprināt bērnos un jauniešos 
patriotisma jūtas un piederības 
izjūtu Latvijai.

Daudziem skolēniem ģimenē 
ir gan Sibirijas, gan trimdas 
stāsti. Vēlamies mudināt bēr-
nus interesēties par šiem stās-
tiem. Katru gadu 14. jūnijā 

Sacerējumu konkursa žūrijas 
darbā piedalīsies Dace Terzena, 
Elita Veidemane, Gundega 
Repše, Ina Druviete, Kaspars 
Pūce, Ligita Kovtuna, Liveta 
Sprūde, Undīne Adamaite. 
Zīmējumu konkursa žūrijas 
darbā piedalīsies Giors Geks, 
Ieva Jurjāne, Kaspars Zariņš, 
Māra Alena, Regīna Deičmane, 
Roberts Muzis, Vaira Cīrule.

Galvenie sacerējumu kon kursa 
vērtēšanas kritēriji būs darba 
oriģinālitāte, emocio nā lais vēstī-
jums, literārais snie gums un 
valodas izteiksmība. Zīmējumu 
konkursā – ideja, tēmas risi nā-
jums, veiksmīga izteiksmes lī -
dzekļu izvēle tēmas risinājumā, 
izmantotās tech  nikas pārzinā-
šana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks 
paziņoti š. g. 20. maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR 
Kul tūras ministrija, Aglonas 
novada dome, Cesvaines no -
vada dome, Dundagas novada 
dome, Ilūkstes novada paš val-
dība, Jelgavas pilsētas dome, 
Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 
Kokneses novada dome, Krās-
lavas novada dome, Krimuldas 
novada dome, Līgatnes novada 
dome, Līvānu novada dome, 
Madonas novada pašvaldība, 
Mālpils novada dome, Priekules 
novada pašvaldība, Priekuļu 
novada pašvaldība, Rugāju no -
vada dome, Rūjienas novada 
dome, Salas novada pašvaldība, 
Skrīveru novada dome, Skrun-
das novada pašvaldība, Tēr-
vetes novada pašvaldība, Vai-
ņodes novada dome, Valmieras 
pilsētas pašvaldība, Viesītes 
novada dome, Viļakas novada 
dome, Alberts Liberts, Gizela 
un Maksis Strunski, Ilga Jašuka, 
Irēna Mangus, Marija Krūmiņa, 
Maruta Oša, Mārtiņš Kazainis, 
Raita Šusta, Ruta Ikauniece, 
Valdis Blūms, Vitolds Gri  ņē vičs.

Informācijai:
Tālr.: +371 26598498,
sibirijasberni@gmail.com

konkursu uzvarētāji tiek aici-
nāti uz konferenci “Aizves ta-
jiem”, tiek izstādīti zīmējumi, 
lasīti fragmenti no sacerējumu 
konkursa uzvarētāju darbiem. 
Šogad, sakarā ar ārkārtas si  tuā-
ciju valstī, konferences norisi 
nevaram paredzēt, bet uzva-
rētāji tiks apbalvoti un darbi 
publicēti fonda mājaslapā, kā 
arī Latvijas medijos.

Aicinām līdz š. g. 10. maijam iesūtīt darbus 
sacerējumu konkursam

“SIBIRIJAS BĒRNI 1941/1949 –
TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu 

konkursam “SIBIRIJAS BĒRNI 1941/1949”!

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi 
meklējami fonda “Sibirijas bērni” mājaslapā: 

Sacerējumu konkursa nolikums 2021,
Zīmējumu konkursa nolikums 2021

Konkursos darbus vērtēsim 
trīs vecuma grupās. Katrā 
grupā pirmo trīs vietu iegu-
vējus apbalvosim ar naudas 
balvām un diplomiem. Abu 
konkursu laureātu darbi vai 
darbu fragmenti tiks publicēti 
interneta portālos, kā arī 
avīzē Laiks

Ar konkursiem vēlamies mu -
dināt skolēnus izzināt mūsu 
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Zvērināta figurālista un monumentālista stāsts
Jānis Kalnačs. ”Jēkabs Strazdiņš”. Māksliniece Zane Ernštreite.

”Neputns”, Rīga, 2020, 287 lpp. 
Pandēmijas laikā, kad mūzeji, 

teātŗi, pat restorāni un kafej-
nīcas slēgtas, iespēja cilvēkiem 
atpūsties, satikties un pamēļot 
bez interneta ir vēl viena iz -
klaide, ja to var saukt par 
izklaidi, – grāmatu lasīšana. 
Paldies Dievam, ka tagad ir 
laiks lasīt grāmatas, ko citkārt 
nevari, dzīvi piepildot ar pie -
nākumiem, ģimeni, darbu un 
visu citu. 2020. gadā apgādā 
“Neputns” iznāca – un tikai ta -
gad izlasīju – mākslas vēstur-
nieka profesora Jāņa Kalnača 
sarakstītā monografija “Jēkabs 
Strazdiņš”.

Jēkabs Strazdiņš (1905–1958) 
bija viens no tiem gleznotājiem, 
kuŗi piedzīvoja ļoti skarbu lik-
teni, kādēļ padomju okupācijas 
gados par mākslinieku daudz 
nerunāja, kaut arī ik pa desmit 
gadiem tika rīkotas viņa jubile-
jas izstādes. Tas notika, manu-
prāt, viņa sarežģītā rakstura, 
bet vēl jo vairāk viņa agrāk 
pausto uzskatu dēļ.

Jēkaba Strazdiņa radošās dar-
bības augšupeja norisinājās tā 
saucamajā Ulmaņa laikā, kad 
īpaša uzmanība tika pievērsta 
zemniecībai kā saimnieciskajā 
un polītiskajā dzīvē, tā arī 
kultūrā, tostarp mākslā. Tolaik 
izcēlās tie mākslinieki, kuŗi 
savos darbos atklāja lauku cil-
vēku dzīvi un darbu. Literātūrā 
un daļēji mākslā šajā tēmā ne -
reti tika radīti visai sentimen-
tāli darbi, kamēr Jēkabs Straz-
diņš rādīja lauku dzīves drā-
matismu. Viņa vīri, gleznu 
centrālie varoņi, kā izteicās 
Jānis Siliņš, “ar stūrainiem 
pleciem, rupjiem kauliem ir 
smagi kā zeme, ko viņi kopj. 
Viņu rokas ir radinātas turēt 
arklus, izkaptis, lāpstas un 
cirvjus. /../ Apņēmīga pacie-
tība, piepūle, spēks ir viņu 
tikums”. Komūnistiskā ideolo-
ģija viņa gleznās saskatīja 
brīvās Latvijas slavinājumu. 
Savukārt savos rakstos viņš 
pauda pēckaŗa valdošās māk-
slas dzīves noteicējiem visai 
nepieņemamus uzskatus, izsa-
kot negātīvu attieksmi pret 
modernisma formālismu. Dziļu 
nelabvēlību pret Jēkabu Straz-
diņu noteica arī viņa apcie ti-
nāšana un aizsūtīšana uz Si -
biriju, kas pilnībā sagandēja 
mākslinieka veselību.

Lai nu kā, bet savā ziņā 
Strazdiņam ir laimējies, jo viņš 
nekad nav bijis pilnībā aiz -
mirsts. 1991. gadā pat tika 
izdota viņa studentes Rūtas 
Brāķeres grāmata par glez no-
tāju, bijušo Mākslas akadē mijas 
docentu un jauno mākslas zi -
nātnieku audzinātāju Latvijas 
Universitātē, bet tagad Jāņa 
Kalnača arī apjomīgā mono-
grafija, kas atklāj daudz jauna 
viņa biografijā un radošajā 
dzīvē, atrodot zudušus vai bojā 
gājušus darbus.

Vidzemes augstskolas profe-
sors Jānis Kalnačs vispār ir 
nemītu ceļu gājējs. Mākslas 
vēsturnieks pievērsies tādām 
tēmām, kam līdz šim neviens 
nav pieskāries vai pat tās ap -
gājis, tādējādi viņš ir rūpīgi 

MĀRIS 
BRANCIS

izstaigājis nomaļus, dum brai-
nus un aizaugušus ceļus, un 
tagad latviešu mākslas vēstures 
literātūrā ir viņa dziļie pētījumi 
“Tēlotājas mākslas dzīve na  cis-
tiskās Vācijas okupētajā Latvijā: 
1941-1945” (2005) un “Rīgas 
dzīvokļu “likumīgā” izlau pī-

iestājās Mākslas akadēmijā un 
to 1933. gadā arī beidza ar 
zīmīgu diplomdarbu “Ganos”, 
kas aizsāka jaunsaimnieku un 
līdumnieku tēmu jaunā glez-
notāja daiļradē. Viņš iestājās 
apvienībā “Radigars”, kas bija 
mazliet dumpīga jauno māksli-

figurālo kompoziciju “Darbs” 
viņš piedalījās 1935. gadā sarī-
kotajā Romas stipendijas pir-
majā konkursā. Tajā arī Jēkaba 
Strazdiņa kompozīcija izpel-
nījās lielu ievērību, taču cetur-
tajā kārtā pārsvaru guva 
Eduarda Kalniņa “Plostnieki”.

Jānis Kalnačs tālāk pievēršas 
jaunpiebaldzēna radošajai dar-
bībai, izceļot viņa monu men-
tālās figurālās gleznas un zī -
mējumus. Uz Italiju viņš tomēr 
aizbrauca, un to atcerējās visu 
mūžu, par ko rakstīja, dzī vo-
dams Sibirijas nometnē. Šīs 
atmiņas plaši citētas arī mo -
nografijā. Tikpat pamatīgi iz -
vērtētas Jēkaba Strazdiņa māk-
slas norišu un izstāžu recen-
zijas. Rakstos gleznotājs dedzīgi 
vērsās pret svešu un kaitīgu 
tradiciju kultivēšanu: “Saindē-
damas un darbam atraudamas 
krietnus dēlus un meitas, šīs 
paražas mūsu tautai nodarījušas 
grūti aprēķināmu postu”.

Monografijas pētnieks atklāj 
arī par mākslinieka piedalīša-
nos filmas “Vēveri atkal sēžas 
stellēs” uzņemšanā Piebalgā 
1940. gadu pirmajā pusē, par 
Jaunpiebalgas mākslas mūzeju 
un tā likteni. Jānis Kalnačs 
neapiet gleznotāja vēlmi pildīt 
padomju varas prasības mākslā 
gan bargajā gadā, gan pēc kaŗa. 
Tas bez šaubām neko neglāba – 
viņu 1949.gadā arestēja. Tagad 
grāmatā uz dokumentu pamata 
sīki izlasāms gan par viņa pra -

tināšanām, apsūdzībām, gan 
mantas konfiskāciju (viņam 
piederēja lieliska mākslas darbu 
kollekcija) un dzīvi Taišetā, 
Irkutskas apgabalā. Laimīgā 
kārtā abi Strazdiņu bērni neti-
ka apcietināti, bet palika Latvijā 
pie radiem. Viņi bieži rakstīja 
gan tēvam, gan mātei uz Ka -
zachiju. Šī sarakste tagad gla-
bājas Okupācijas mūzejā, un ir 
par pamatu abu vecāku dzīves 
atklāšanai gan apcietinājumā, 
gan mājupceļā, gan arī pēc 
atgriešanās no izsūtījuma. Šī 
ļoti sāpīgā lasāmviela ir apsū-
dzība padomju okupācijas režī-
mam par tā nežēlību, necil vē-
ciskumu un asinskāri – cilvēks 
tam ir nenozīmīgāks par vis-
sīkāko knisli.

Nobeigumā Jānis Kalnačs 
secina, ka Jēkabs Strazdiņš ir 
“nepelnīti aizmirsts zvērināts 
figurālists un ekspresīvs reā-
lists”, bijis izcils zīmētājs, 
“ne reālizējies monumentālists, 
pirmsindustriālās lauku dzīves 
un darba atveidotājs”, bet viņa 
“raksti par latvisko mākslā ie -
gūst jaunu aktuālitāti un nian-
ses mūsdienu globālizācijas un 
technoloģiju smagi skartajā 
sabiedrībā”. 

Šiem secinājumiem var tikai 
piekrist, taču vēl gribas piebilst, 
ka monografijas autors ir pa -
veicis teju vai titānisku darbu šī 
mākslinieka personības, daiļ-
rades un dzīves līkloču at  klā-
šanā.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu
(t.sk. pasta izdevumi).

Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604,
St. Petersburg, Florida 33715

ANITA UZULNIECE

„MANS 
KINO (UN) 
LAIKS”
288.lpp., bagātīgi illustrēta

LAIKA GRĀMATA
Laikā, kad vairāk  
kavējamies atmiņās, nevis 
piedzīvojam  vizuālās 
un skaņu mākslas 
klātienē, grāmatu drau-
gus iepriecinās šis izde-
vums. Ārzemju latviešiem 
īpaši patiks apraksti par 
filmām, kas stāsta par 
mums, pasaules vējos 
izkaisītajiem, – par kroko-
dilu mednieku
Dandiju, Livonijas 
pusķēniņu fon Fitinghofu, 
filmu „Es esmu latvietis”, 
kur vienuviet vai visas 
latviešu slavenības – Vaira 
Vīķe-Freiberga, Gunārs 
Birkerts, Laila Freivalde, 
Austris Grasis, Valdis 
Kup ris, Andris Kārkliņš... 

Cena: 45,– USD

šana: 1944-1949” (2017), kuŗus 
izdevis apgāds “Neputns”.

Sākot savu stāstu par Jēkabu 
Strazdiņu, Jānis Kalnačs atklāj 
ceļu līdz grāmatai, ko veicinājis 
gan viņa darbs pie abiem ie -

nieku biedrība. Viņu vidū vai-
rums bija studenti, kas pat 
uzdrošinājās sacelties pret Vil-
helmu Purvīti, kuŗam pārmeta, 
ka viņš vienlaikus ieņem divus 
augstus amatu un saņem labu 

priekšminētajiem pētījumiem, 
gan interese par Jaunpiebalgas 
mākslas mūzeja likteni. Šajā 
kultūrvēsturiskajā novadā nori-
tēja gleznotāja bērnība un 
jaunības gadi. Dzīve iekārtoja 
tā, ka, līdzdalība etnogra fis-
kajās ekspedīcijās, mākslinieku 
mudināja izpētīt un aprakstīt 
dzimtās puses īpatnības ne -
skaitāmās publikācijās. Tajās 
Jānis Kalnačs rūpīgi iedziļi nā-
jies un vēstījis lasītājiem, uz -
skatot, ka Jēkaba Strazdiņa 
mākslas savdabība meklējama 
šī novada pagātnes izzināšanā 
un tās ļaužu sadzīvē, valodā un 
lietišķajā mākslā. 

Kā zināms, vecāki gribēja, lai 
vecākais dēls izmācās par ārstu, 
taču viņš 1924. gadā slepus 

algu. Tā kā jaunie censoņi 
nebija ne bagāti, ne īsti vēl 
iekaŗojuši sabiedrības uzma-
nību, viņi pirmie Latvijas māk-
slas vēsturē sarīkoja pirmo per-
formanci – izstādi zem Vēr-
maņdārza liepām. “Tā nebija 
tikai sensācija vien, bet arī pret-
demonstrācija vietējām kul-
tūrpolītikas netaisnībām, no 
kuŗām sevišķi nākas ciest jau-
nās paaudzes māksli niekiem,” 
žurnālā Domas rakstīja Roberts 
Šterns. Protams, nopietnu seku 
šai izstādei nebija.

Jaunais mākslinieks daiļrades 
sākumā gleznoja figurālas kom-
pozicijas ar sociāli ievirzītu 
saturu, bet, laikam ritot, viņš 
pievērsās minētajai lauku cil-
vēku tēmai. Ar vienu tādu 
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Vācu pilsētas teātris

Ar KBLS mācību pārzines 
Rasmas Kraulis atbalstu un, 
sazinoties ar skolēnu vecākiem, 
7.b klases skolēni 6. martā 
kļuva par Starptautiskās Inno-
vāciju skolas Technoprāt nie-
kiem.

Pirmajā tikšanās reizē ko -
man  das dalībniekus sveica ASV 
Vēstniecības Latvijā kultūras 
atašeja Bekija Saterfīlda (Becky 
Satterfield).

Tiešsaistes nodarbības notiek 
Minecraft Education platformā, 
kur bērni skolotāja vadībā 
apgūst jaunas zināšanas par 
Latvijas un ASV ģeografiju, abu 
valstu kultūru un tradicijām, 
latviešu valodu, program mē-
šanu, dizainu un mākslu.

Strādājot komandā, spēles 
dalībnieki gūst labas iemaņas 
sociālajā uzvedībā virtuālajā 
vidē.

Programmas izstrādē pieda-
lījušies gan pedagogi no Lat-
vijas, gan ASV dzīvojoši peda-
gogi ar latviskām saknēm.

“Technoloģijas mūsdienās ir 
sastopamas it visur! Mēs iedves-
mojam izzināt pasauli ar tech-
noloģiju palīdzību – bēr niem 
interesantā un saprotamā 
veidā. Mūsu misija ir viņiem 
parādīt, kā tās izmantot liet-
derīgi, vienlaicīgi gūstot nevil-
totu prieku un noderīgas 
zināšanas nākotnei.

To darām, vadot robotikas un 
technoloģiju pulciņus, interak-
tīvas apmācības Minecraft 
Education platformā, vasaras 
nometnes, kā arī organizējot 

Iedvesmojam izzināt pasauli
Jaunieši no ASV un Latvijas vienojas pasaulē populārākajā digitālajā spēlē

Kate Andersone un Aleksandrs Fitzgerald (KBLS)

Jēkabs Brencis un Mīla Tupese ( KBLS)

Anete Cedriņa ( KBLS) un Pauls Kovaļevskis (Rīgas Angļu 
ģimnazija)

izglītības technoloģiju pasā ku-
mus,”  stāsta skolas sabiedrisko 
attiecību vadītāja Anda Ser ge-
jeva. “Prieks, ka šajos piedzī-
vojumos ar mums kopā dodas 
ne tikai bērni un jaunieši no 
Latvijas, bet arī latvieši visā 
plašajā pasaulē.”

Par savām vadītajām nodar-
bībām stāsta pedagogs Ēriks 
Klaužs: “Mums ir interesanta 
dinamika. Esmu pats ieinte re-
sēts vērot, kā bērni turpmāk 
sadarbosies. Ceru, ka veidosies 
jaunas draudzības un viņiem 
būs foršas atmiņas par labi 
pavadīto laiku.”

Stundu gaŗās nodarbības 
plānotas ik sestdienu no marta 
līdz jūnijam.

Projekts “STEAM aktīvitāšu 
izstrāde Minecraft Education 
vidē kultūras un technoloģisko 
mācību reālizēšanai skolēniem 
no 9 – 13 gadiem” tapis ar ASV 
vēstniecības Latvijā atbalstu.

Materiālus apkopoja un
ar Innovācijas skolas 

pārstāvjiem sarunājās
Čikāgas Kr. Barona

latviešu skolas
7. b kl. audzinātāja

Krista Laukmane Schmidt

Balti burotā sauszemes kuģī – 
vēršu pajūgā – bērnu literātūras 
varoņi Ingalsu ģimene šķērso 
prēriju, pārvietodamies arvien 
tālāk uz rietumiem jaunas māj-
vietas un jaunas dzīves meklē-
jumos. Bītu rakstnieks Džeks 
Keruaks slavenā romānā pie-
šķiŗ nosaukumu veselam žan-
ram, ar atslēgas vārdu “ceļš”. 
Pīters Fonda, atgāzies pusguļus 
kā ērtā klubkrēslā, šķērso kalnu 
grēdas un tuksnešu plašumus 
nepārspējama dzinējspēka ap -
veltītā supermocī. Izmīlējušas 
jauniņo Bredu Pitu, pret kuŗu, 
kā teicis Džastins Hofmans, 
„mēs visi pārējie izskatāmies kā 
nomizoti sīpoli”, buntinieces 
feministes Telma un Luīze 
(Džīna Deivisa, Susana Saran-
dona), savā (zelta?) zirdziņā 
Forda Thunderbird t.i. Pērkon-
putnā pārlido Lielā kanjona 
malai, pēdējā nepārspējamā 
brīvības izteiksmē. Jo ceļš – tā 
ir brīvība!

Arī mums, latviešiem, kāds 
pilnās burās ir pārlaidies Lielā 
kanjona malai. Kājām. Nepa ne-
samā karstumā. Pēc jau mērota 

“A to B Rollerski” jeb Mūžs ir ceļš,
un ceļš ir brīvība

olimpietis un 
pēc tam atkal 
26 gadus vēlāk. 
Un abas reizes 
veiksmīgi iz  nā-
cis otrā malā, 
lai turpinātu 
iesākto 4200 
jūdžu ceļu ar 
skrituļslēpēm. 
Šī Latvijai un, 
d o m ā j a m s , 
visai pasaulei 
unikālā perso-
na ir Rai -
monds Dom-
brovskis.

Pateicoties 
filmas ”A to B 
Rollerski” tek-
sta autoram/
r e ž i s o r a m / 
producentam 
Arnim As  pe-
ram, arī mums, 
l a t v i e š i e m , 
beidzot ir sava 
īstenā (nav iz -
vēles, jāraksta 

angliski) road movie. Jo iespējas 
ir bijušas mazas, ģeografija ir 

nepielūdzama, un tā mums ir 
ierobežota. Pabrauc tik pāris 
stundas, un kas? Ja uz rietu-
miem – iekāp jūrā. Ja uz zie-
meļiem – atduries pret Igauniju, 
ja uz dienvidiem – pret Lietuvu. 
Bet braukt uz austrumiem, kur 
tik daudziem starp mums nā -
cies doties pret savu gribu, nez 
vai ir īpaša vēlme.

Filmā savijas daudzas tēmas, 
kuŗas saliekot kopā, sanāk 
cilvēka mūžs. Pirmā, pamats 
visam, no kā mēs neviens ne -
izbēgam, ir vēsture un polītika. 
1979. gadā, septiņpadsmit gadu 
vecumā, Dombrovskis no Pa -
domju Latvijas, filmā neiz-
paustu izdarību dēļ, no Pa -
domijas nonāk Ņujorkā, arī 
vecās trimdas sabiedrībā, t.i., 
Katskiļos. Mēs vairāki viņu at -
ceramies; filmā šo posmu ko -
mentē Juris Ulmanis, bet re  ži-
sors fona izpratnes veici nāšanai 
ielicis arī vecus melnbaltus 
kadrus no padomju dzīves 
pelēcības.

Vēl būdams Latvijas PSR, 
Rai  monds esot bijis slimīgs, 
pietrūkušas fiziskas nodarbī-

bas. Viņš, tikko iesoļojis pa -
dsmitniekos, pats no sevis „pie-
sējās” LPSR 12 cilvēku biatlo-
nas komandai, kas atļāva viņam 
neoficiāli piedalīties šaušanas 
un distanču slēpošanas tre ni-
ņos. Nonācis ASV, viņš cenšas 
šo interesi attīstīt tālāk, piesa-
koties Ankoridžas (Aļaskā) uni  -
versitātē un tās sponsorētajā 
ASV olimpiskajā biatlona ko -
mandā. Taču neveiksmīgi, esot 
bijis pārāk sasprindzis. 

Techniski talantīgs un no -
svērts, īpaši labs šāvējs, Dom-
brovskis nolēma uztrenēties slē -
pošanā, pie reizes izdomājot 
labāku veidu, kā slēpojot nest 
jaunās, vieglākas stikla šķiedras 
šautenes: augšpēdus uz mugu-
ras, ar zemāku smaguma cen-
tru. Viņš iedzīvojās nelielajā 
ASV biatlonistu sabiedrībā, ar 
toreiz, pašos pirmsākumos, 
trū  cīgu infrastruktūru, kas 
atpa lika no austrumeiropiešiem. 
Tuvojoties 1988. gada Olim-
piada, Raimonds, pretendents 
uz vietu ASV komandā, divdes-
mit sekunžu laikā zaudēja visu.

(Turpināts 5. lpp.)
gaŗa, gaŗa ceļa. To izdarījis 
divas reizes, jaunībā kā īstens 



LAIKS 52021. gada 24. aprīlis – 7. maijs

(Turpināts no 4. lpp.)

SANDRA MILEVSKA

EDUARDS 
SILKALNS

Svaigs savādnieks
Andris Kalnozols, ”Kalendārs mani sauc”, romāns,

apgāds ”Orbita”, 2020.g., 330 lpp.

Sacerējumiem, kuŗu centrā ir 
kāds īpatnis, dīvainis, cilvēks ar 
neparastu izturēšanos, piparu 
piebeŗ pavērsienu gaidas lasītājā. 
Vai savādnieks kļūs vēl trakāks 
vai normālizēsies? Kas šamajam 
īsti aiz ādas? Kā viņš reaģēs uz 
turpmākām dzīves situācijām? 
Andris Kalnozols dienasgrā-
matas jeb es – formā rakstītajā 
romānā ”Kalendārs mani sauc” 
ļauj varonim Oskaram būtisko 
par sevi pateikt jau trešajā 
ierakstā: ”Man ir kaut kāds sin-
droms un vēl dažas saslimšanas, 
kas saistītas ar nerviem. Tas man 
neļauj strādāt, taču ļauj ie  mā-
cīties kalendāru no savas galvas.” 
Lasītājam, kam kaut cik zināmas 
cilvēku psīchiskās novirzes, tūlīt 
rodas aizdomas, ka viņam da  rī-
šana ar Aspbergera sindromu 
vai maigāka vai stiprāka veida  
autiskā spektra traucējumiem 
jeb autismu. Autistisku cilvēku 
īpašība ir nespēja iekļauties ap -
kārtējā vidē un komūnicēt efek-
tīvi ar  citiem cilvēkiem. Viņiem 
ir grūtības atšķirt svarīgo no 
mazāk svarīgā, bet tai pašā laikā 
daudzi no viņiem var vienā vai 
vairākās nozarēs uzrādīt cienī-
jama līmeņa prasmes un sasnie-
gumus.

Andŗa Kalnozola izdzīvotais 
gara bērns Oskars, lūk, ir ie  mā-
cījies no galvas kalendāru: viņš 
zina, kam katrā no gada 365 die-
 nām ir vārda diena. Precīzāk 

izsakoties, nav piemirsts pat 29.
februāris, bet tam atvēlētais die -
nasgrāmatas ieraksts ir īsiņš: ”Šo -
dien nevienam nav vārdadienas. 
Jo parasti nav šodienas.” Apkār-
tējie, dabūjuši zināt Oskara ap -
sēstību ar kalendāru, iesaukā 
viņu pašu par Kalendāru. Uz 
Oskara chronisko nelaimi, ja 
vēlamies to tā saukt, norāda 
romāna nosaukums: apjukušais 
jaunais cilvēks izskatās sajaucam 
gribēto vārdu secību, padarot 
Kalendāru par teikuma priekš-
metu, kur taču normāli būtu 
jābūt: ”Mani sauc Kalendārs”. 

Oskars dzīvo mammas apgā-
dībā mierīgu, ikdienišķu dzīvi, 
paklejo pa apkārtni, tiekas ar 
paziņām, nekādas lāga attiecības 
nespēj veidot ar meitenēm. Viņa 
rokās nonāk grāmata ar virsrak-
stu ”Gāzveida kurināmā deg ša-
nas metodoloģija intensīvajā 
elektrostatiskajā laukā” un, kaut 
viņš ”nesaprot lielāko daļu 
vārdu”, viņu, kalendāra iekalēju 
no galvas, autora gudrība iein-
triģē, un viņš nolemj gudro Otto 
iepazīt, kas viņam arī izdodas. 
Otto kā jēdzīgu (pār-)gudrību 
izplatītājs, arī vientuļnieks kā 
Oskars, kļūst par pretmetu 
Oskara nevienam nevajadzīgās 
kalendārprasmes apgūšanai. Vēl 
Oskaram izveidojas mērena tu -
vība ar mācītāju Arvīdu. Redzē-
dams Oskara nespēju atrast sev 
piemērotu lomu dzīvē, mācītājs 

cenšas piesaistīt jaunieti par 
palīgu draudzes iekārtojamai 
zupas virtuvei, bet arī te Oskars 
neatrod savu īsto nišu. Viņš 
iedomājas iestudēt ar paziņām 
teātŗa izrādi, bet, kad visi sa -
pulcējušies uz pirmo mēģinā-
jumu, viņš atskārst, ka aizmirsis, 
ka vajadzīgs taču arī lugas teksts! 
Oskaram paveicas dabūt gatavu 
22 minūtes ilgu teatrālu uzve-
dumu.

No sirds iesaku kā daudz la-
sītājiem, tā mazlasītājiem Andŗa 
Kalnozola ”Kalendāru” izlasīt. 
Mazlasītājiem pievilcīgs mo -
ments būs tas, ka grāmata 
iedalīta 52 nodaļās (cik gadā ir 
nedēļu), bet ik nedēļā ir pa 
septiņiem ierakstiem. Bet gados 
vecākiem un uz aizmiršanu 
tendētiem lasītājiem nebūs sev 
jājautā: ”Kur tad es vakar paliku? 
Kas tad tur notika?” Grāmata 
vienlīdz apmierinās kā rutinētu 
lasītāju, tā it īpaši retāku sižetu 
mīļus. Kad lasīti romāni ar 
sarežģītu chronoloģiju, kā svaiga 
ūdens malks ir Kalnozola rātnā 
secība no viena gada 8. jūlija līdz 
nākošā gada 8. jūlijam. Kad lasīti 
pretenciozi romāni ar milzīgu 
personu skaitu un vēlēšanos 
pateikt ko svarīgu par plašu vidi 
un laikmetu, Kalnozola kon-
centrēšanās uz vienu vien per-
sonu centrā ar vārāk iezīmētiem 
perifērijā ir kā tāds našķis. Lai 
gan stāstījuma varonim ir ne  pil-

nības, tās tiek parādītas ar šarmu 
un pasmaidīšanu, nevar būt 
runas par Oskara izsmiešanu. 
Kā par slimiem nesmejas, tā arī 
par psīchiskām novirzēm ne!

pēkšņam Oskara garīgumam, jo 
vienīgā saskare ar baznīcu līdz 
tam bijusi caur mācītāja Arvīda 
zupas virtuves projektu. Zie  meļ-
nieciskais Arvīds nav tipisks 
katoļu priesteŗa vārds, apzīmē-
jums ”mācītājs” un viņa runas 
un darbošanās veids liek par 
viņu domāt drīzāk kā par protes-
tantu mācītāju,  kuŗš diez vai 
būtu Oskaru sarosinājis doties 
uz katolicisma citadeli Romu. 
Atsaukšanās uz teicienu ”Visi 
ceļi ved uz Romu” gluži ne   -
pārliecina, tā skan pat drusku 
banāli.

Manuprāt, lielisks iemesls par 
Kalendāru iesauktajam doties uz 
Romu būtu tieši tā paša ka  len-
dāra dēļ. Vai tad Senā Roma 
nebija mūsu dienās gandrīz visā 
pasaulē lietotā kalendāra pati 
dzimtene? Erudītākam cilvēkam 
kā gudrajam Oskara draugam 
Otto tur būtu pa spēkam un pa 
prātam pētīt daudzu kalendārā 
atrodamu vārdu izcelsmi, sā  kot-
nējo nozīmi, slavenu vārdu 
nēsātāju biografijas utt. Oskaram 
tas varētu būt daudz par grūtu, 
tomēr kādas skolas līmeņa uz -
ziņas viņš Romā varētu veikt.

Šādu beigu skaistums mājotu 
tajā, ka grāmatas murgainais 
virs raksts ar sajaukto vārdu se -
cību darba beigās būtu atmirgots 
un ieguvis jēgu: kalendārs Ka -
lendāru uz Romu patiesi būtu 
aizvilinājis!

Nekad neesmu vedinājis ne -
vienu rakstnieku iespējamā grā-
matas nākošajā izdevumā pa -
mainīt kādu sižeta pavērsienu, 
bet šoreiz kārdinājums to aicināt 
darīt Andrim Kalnozolam ir 
nepārvarams. Runa ir par ro -
māna beigām, kur Oskars kļūst 
kādas garīgas gaismas apstarots 
un dodas ceļojumā uz Romu, ko 
viņš uzskata par „iešanu pretī 
ticībai, cerībai un mīlestībai”.     
Grūti ieraudzīt cēloni  tādam 

“A to B Rollerski” jeb Mūžs ir ceļš,
un ceļš ir brīvība

Mēnesi neatklāts vēdera do -
buma iekaisums izraisīja aklās 
zarnas plīsumu, bija nepie cie-
šama pusvēdera izoperēšana, 
un mēnesi nācās pavadīt slim-
nīcā. ASV komandas dalībnieki 
nelaimē esot stāvējuši klāt. Pa 
to pašu laiku Latvijas olim pieši, 
jau sajūtot brīvības un even-
tuālās neatkarības priekšvēstis, 
milzīgi riskēja un pārgalvīgā 
drosmē nokrāsoja kamanas ar 
baltu viduci un tumši sarkanām 
malām, lai starptautiskos tele-
kanalos uz trases filmētajās 
epizodēs parādītos Latvijas sar-
kanbaltsarkanais karogs. 

Iespējams, kā kompensācija 
par zaudēto olimpiadu radās 
doma veikt neiedomājamu 4200 
jūdžu skrituļslēpju „pārgājienu”, 
Dombrovskim ASV sporta ap -
stākļi atveŗ acis par sponsoru 
nepieciešamību. Skrituļslēpot 
no Kanadas Arktikas līdz 
Meksikas Bacha pussalai, pa 
granti un pa asfaltu, daudz kas 
vajadzīgs: pavadošais personāls 
viena vai divu personu sastāvā 
(šoferēja Mārtiņš Grants, daļējs 
līdzgaitnieks bija Florians 
Huttner) ne mazāk svarīgo 
charismātisko kompanjonu suni 
Buci; pārtika visiem augšmi-
nētajiem; busiņi kuŗā arī pār -
gulēt; degviela un dažādi ne -
pieciešamie rīki. Pārdodot A 
to B t-kreklus, ienākumi bija 

mazi, naudu neviens sponsors 
nesūtīja, bet pa ceļam satikts 
gudrinieks norādīja, ka spon-
sori došot preci, nevis naudu. 
Tā arī bija. Preces pa ceļam 
pārdodot, varēja piepelnīties, 
bet laipns tautietis, viens no 
diviem vai trim Montanā dzī -
vojošajiem latviešiem, no  ska-
tīja busiņa riepas un izmaksāja 
jaunu komplektu. No Josemīta 
parka ūdeņiem izlēkusi forele 
nāca pa velti. 

No ceļojuma visaugstākā 
punkta Salt Water Pass, Vai -
omingas štatā (7600 pēdas, 3000 
jūdzes jau noskrituļotas) kom-
panjoni aprēķināja – lai no -
nāktu laicīgi galapunktā, caur-
mērā jāveic 50 jūdzes dienā, 
daudzkārt vairāk par jebkuŗu 
treniņa režīmu. Gaŗais lejupceļš 
draudēja ar zināmu bīstamību, 
jo, ātri dragājot, savlaicīgi ne -
redzot pat nelielu šķērsli uz 
ceļa, varēja beigties letāli. Arī, 
ja šķērslis izrādījās, piemēram, 
vesels bizoņu pulks, kuŗi iz  trū-
kās paši.  

Arizonā vēl gaidīja vislielākais 
šķērslis – Lielais kanjons, kuŗa 
malās tālu virs upes ik pa 
brīdim parādās pamācības, ko 
nedarīt, lai nenomirtu. Šīm 
gudrībām Raimonds neko 
daudz nepaklausīja.  

Tālākais līdz Meksikai vairs 
likās kā nieks, vienīgi karstums 
traucēja, un paši ceļi kļuva 

arvien sliktāki, taču alus un 
ēdamais bija lēti, tāpat kā viss 
kas cits, un mazajos veikaliņos 
un ēstuvēs abpus robežām, kas 
bija sava veida sabiedriskie 
centri, tirgojās un pulcējās 
draudzīgi ļaudis.

Raimonds Dombrovskis at -
grie zās dzimtenē, jau neatka-

jaunajiem Latvijas biatlonis-
tiem. Tagad Raimondam pie-
der slēpošanas kalns un territo-
rija „Vanagkalns”. 

Filmas nobeigumā redzam 
pārgājienu, kas veikts 26 gadus 
vēlāk, gluži neticami – pa to 
pašu maršrutu, ieskaitot Lielo 
kanjonu, ar tādām pašām, tikai 

rību atguvušā Latvijā; savā 
sporta veidā – biatlonā viņš ar 
savu ASV pieredzi būtu varējis 
veiksmīgi pretendēt uz Latvijas 
olimpisko komandu, bet no -
lēma to nedarīt, izvēloties  citus 
mērķus, dodot vietu tā laika 

modernākām skrituļslēpēm. 
Jau tā neticami, ka Raimonds 
Dombrovskis spēja atkārtot šo 
savu jaunības sasniegumu; vēl 
neticamāk, ka 2014. gadā iznāk 
atkal redzēt kādreiz satiktos 
ļaudis, īpaši jau Arktikas ie -

dzimtos, kuŗiem, tāpat kā ie -
priekšējo reizi jautājot, – vai 
bērni runā savā valodā, šoreiz 
ir iepriecinoša atbilde: tagad to 
prot vairāk un to māca arī 
skolā. Pa ceļam laimējās satikt 
bijušos sporta biedrus un re -
dzēt, kā attīstījušies biatlona 
centri, bet nākas arī novērot, ka 
daudzkur agrākie lielie meži ir 
nocirsti, izdeguši vai slimo un 
nīkuļo. Par savu nelielu valodas 
akcentu un ciešo biatlonu bikšu 
valkāšanu Raimonds senāk esot 
vietējo apsaukāts par spiegu un 
geju. Toties šoreiz, šķērsojot 
Meksikas robežu, viņš varēja 
lepni pasniegt Latvijas pasi.

Filma ”A to B Rollerski” ir 
Arņa Aspera veiksme, lieliski 
un dabīgi kopā savērpjot 1988. 
un 2014. gada filmas, padomju 
un neatkarības atgūšanas laika 
kadrus, sapinot kopā daudzās 
tēmas, kas raksturo Raimonda 
Dombrovska dzīvi. Filmai lie -
liski pieskaņota mūzika, īpaši 
izceļas daudzie ”Prāta vētras” 
pazīstamie gabali, kuŗus vismaz 
šo rindu autorei bija neparasti 
klausīties angļu valodā. Pats 
Dombrovskis ir vienkārši ap -
brīnojams, ne pašlepns, ne 
pazemīgs, bet tiešs cilvēks, kas 
darījis savu darāmo, notverot 
un piesātinot katru mūža mirk-
li. Jo mūžs ir ceļš, un ceļš ir 
brīvība. Road trip! 
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Latviešu izcelsmes brazīliešu pianists Paolo Šteinbergs pēc 
koncerta Brunkas muižā 2017. gadā // FOTO: Paolo Šteinberga 
personīgais archīvs

Ja esi latvietis – būsim draugi!
Pianists, Džeimsa Medisona universitātes profesors PAOLO ŠTEINBERGS

sarunā ar Diānu Janci
Ko jums nozīmē būt lat-

vietim?
Diemžēl latviski nerunāju, 

bet man ļoti patīk klausīties 
latviešu valodu. Sevi uzskatu 
par simtprocentīgu latvieti – 
mans tēvs bija dzimis Rīgā, arī 
abi manas mātes vecāki bija 
dzimuši Latvijā. Nesen veicu 
DNS testu, un analīzes liecināja, 
ka esmu austrumeiropietis, 93 
procenti latvietis un septiņi 
procenti soms. Protams, tur 
itin nekā nav no brazīlieša 
gēniem, jo visi mani vecvecāki 
nākuši no Latvijas. Mans tēvs 
bija dzimis 1903. gadā Rīgā, 
viņa ģimene uz Brazīliju iz  ce-
ļoja ap 1905. gadu. Mammas 
vecāki Brazīlijā nokļuva 20. 
gadu beigās, starp citu, viņiem 
bija rets uzvārds – Pontuška. 
Tēvs ar māti satikās daudz 
vēlāk, tēvs bija 37 gadus vecāks 
par māti. 

Domājot par asins balsi – 
tieši tā es arī jūtos. Tiesa, esmu 
dzimis Brazīlijā, runāju por-
tugaļu, nevis latviešu valodā, 
kaut gan atceros, ka vecāki ar 
mani runāja latviski, kad biju 
mazs. Bērnībā bieži gājām uz 
baznīcu, un arī mūsdienās lie -
lākā daļa draudzes locekļu ir 
latvieši. Tā tiek saukta par lat-
viešu baptistu baznīcu. Bērnībā 
ap mani bija latvieši, latviešu 
valoda, latviešu mūzika, lat-
viešu ēdiens. “Dievs ir mīles-
tība” – to mana mamma dzie-
dāja bērnībā (to Paolo pasaka 
latviski). Jā, esmu latvietis! Bet, 
tā kā esmu dzimis Brazīlijā, 
vienlaikus uzskatu sevi arī par 
brazīlieti. Tagad dzīvoju Ame-
rikā, tādējādi ir trīs valstis, 
kuŗām jūtos piederīgs. Uz 
mana rakstāmgalda stāv trīs 
karodziņi – Latvijas, Brazīlijas 
un Amerikas. Ar Latviju esmu 
uzaudzis, un man ir svarīga 
saikne ar citiem latviešiem 
manā dzimtajā pilsētā Nova-
odesā un citviet, arī latviešu 
kopienā “Vārpa”. Tomēr kaut 
kad nākotnē vēlos sevi saistīt ar 
Latviju vairāk. 

 Kāds ir jūsu ceļš mūzikā?
 Sākums bija latviešu baznīca, 

tur bija bērnu orķestris un 
mums jau pavisam maziem 
deva spēlēt dažādus instru-
mentus. Man teica – neej 
mācīties mūziku, ar to nevar 
nopelnīt, mācīties vajag ko 
tādu, kas nes naudu, mēģini 
datorzinātni. Tā nu es mēģināju 
datorzinātni, un, lai gan man 
vienmēr ir bijušas vislabākās A 
atzīmes, studējot program mē-
šanu, noslīdēju līdz pat atzīmei 
F. Sapratu, ka datorzinātne nav 
domāta man, un atgriezos pie 
klavierēm. No tā brīža viss gāja 
strauji – uzvarēju konkursos, 
ieguvu Brazīlijas valdības sti -
pendiju, lai varētu turpināt 
studijas Amerikā, kļuvu par 
mācībspēku universitātē un 
uzstājos koncertos. 

Aizbraucot studēt un dzīvot 

uz Ameriku, man pietrūka 
Brazīlijas, tāpēc 2017. gadā 
izdevu disku ar brazīliešu mū -
ziku. To populārizējot, devos 
koncertturnejā pa Eiropu, to -
reiz spēlēju arī Latvijā. Tas ir 
bijis mans pirmais un pagaidām 
vienīgais, ļoti emocionālais ce -
ļojums uz zemi, kur dzimis 
mans tēvs. Vai nav brīnišķīgi, 
kā mūsu valoda un kultūra mūs 
visus var vienot? Uzstājos arī 
Luksemburgā, un uz koncertu 

man tam visam nebija laika. 
Skatos brīnumainus saulrietus, 
agrāk ap to laiku vienmēr 
strādāju, nebiju mājās. Mani 
iedvesmo daba, daudz staigāju 
un pat uzraku dažas dobes, 
izaudzēju dārzeņus. Man tas 
viss ļoti patīk. Šis laiks ir devis 
iespēju atgriezties pašam pie 
sevis un pat vairāk sazināties ar 
citiem, tagad attālumi liekas 
sarukuši, sazvanos ar dau-
dziem, kuŗus agrāk pavisam 

Es gribētu apmeklēt koncer-
tus – ne tikai, lai klausītos dzīvu 
mūziku, koncerti ir arī savie-
sīgas tikšanās, kad satiek drau-
gus, redz smaidus viņu sejās un 
varu pasmaidīt pretim. No 
maskām brīvas ir tikai acis. 
Gaidu normālas dzīves atgrie-
šanos – ēst, iedzert vīnu kopā 
ar draugiem, kopīgi smieties. 
Man ļoti patīk ceļot, bet nu jau 
divus gadus neesmu pat ap  cie-
mojis ģimeni Brazīlijā. Tagad 
situācija tur ir tik slikta, ka vēl 
kādu laiku nevarēs braukt. Par 
ceļošanu runājot – katru septīto 
gadu universitātē ir iespēja pa -
ņemt brīvu semestri. Nā  kamo 

brīvo semestri ceru aizvadīt 
Latvijā, mācīties valodu un ie -
pazīties ar latviešu mūziku un 
komponistiem, būt Latvijas 
vidē, jo tas labāk palīdzētu 
saprast latviešu mūziku. Tad 
koncertos nākotnē es varētu 
vairāk atskaņot un populārizēt 
latviešu mūziku. 

 Vai ir kāds skaņdarbs, ko 
jūs iedomājaties, kad domājat 
par Latviju? Kādas ir Latvijas 
skaņas?

 Esmu spēlējis “Melancholisko 
valsi” un teiktu, ka latviešu 
mūzikā ir daudz melancholijas, 
līdzīgi, kā tā skan brazīliešu 
mūzikā. 

bija atnākuši latvieši. Pat ne -
zināju, ka viņi tur ir. Pēc tam 
iepazināmies, un noslēgumā 
visi kopā dziedājām Latvijas 
himnu, tas bija tik spēcīgs 
brīdis, mums acīs bija asaras. 
Toreiz teicu: mana ģimene ir 
tālu projām, jūs mani pat 
nepazīstat, bet jūtos, kā atradis 
īstus radiniekus.

Man ir interesants stāsts par 
latviešu satikšanos un mūziku.  
Uz savas mašīnas bampera 
esmu uzlīmējis uzlīmi “sveiks”. 
Kāda pilsētā nesen ieradusies 
latviete bija to pamanījusi un 
sākusi man sekot. Atstāju ma -
šīnu stāvvietā un atgriežoties 
atradu pie loga pielīmētu la -
piņu: “Hei, sveiks, tas ir latviešu 
vārds, lūdzu, pastāsti, vai tu esi 
latvietis? Ja jā, lūdzu, būsim 
draugi!” – un pierakstīts tele-
fons un e-pasts. Es aizrakstīju 
un atklāju, ka Una Ulla ir džeza 
dziedātāja. Mēs ieskaņojām 
divas dziesmas, viena ir ļoti 
slavena (“Sasala jūrīna”), esmu 
to dzirdējis latviešu dziesmu 
svētkos. Spēlējām attālināti – 
viņa dziedāja, es viņu klausījos 
austiņās un pavadīju, tad ierak-
stu nosūtīju un Ulla dziedāja 
vēlreiz. Izklausās, it kā mēs tik 
tiešām skaņdarbu ieskaņotu kopā.

 Kā jūs raksturotu šo laiku? 
Kur smeļaties iedvesmu?

 Esmu ļoti mierīgs cilvēks, un 
man patīk šis klusums. Varu 
koncentrēties savām domām 
un izmēģināt arī kādas jaunas 
lietas, esmu pat pirmoreiz 
mūžā cepis pīrāgus (šo vārdu 
mūziķis pasaka latviski). Nesen 
iemācījos spēlēt arfu, līdz šim 

reti satiku. Arī meistarklašu 
pasniegšana ir mainījusies, ag -
rāk tās noturēju reizi vai divas 
gadā, tagad ir bijušas jau sep-
tiņas – strādājot ar Zoom, ir 
daudz vairāk iespēju. Šis laiks ir 
palīdzējis strādāt rezultātīvāk, 
arī mani koncerti ir daudz 
vairāk pamanīti, jo varu izdarīt 
vairāk. 

Esmu gan dzirdējusi māk-
sliniekus sūdzamies, ka tieš-
saistes koncerti nav uzskatāmi 
par īstiem koncertiem.

 Protams, tas nav tas pats, jo 
neatrodamies koncertzālē, ko    pā 
ar klausītājiem nevaram sajust 
vibrācijas, tas nav iespējams ar 
Zoom. Tā ir sliktā puse. Bet 
labā ziņa ir tā, ka tiešsaistē 
varam sasniegt daudz vairāk 
klausītāju. Tagad esmu uzstā-
dījis vairākas kameras, notīm 
lietoju atsevišķu ekrānu. Ir tik 
daudz iespēju! Esmu sapratis, 
ka ekrānā roku kustības var 
redzēt daudz tuvāk, un tāpēc 
vairāk nekā agrāk varu pievērst 
lielāku uzmanību detaļām. 
Technoloģijas strādā aizvien 
labāk, mācību stundās vienā 
aplikācijā lietoju attēlu, otra ir 
ar profesionālu skaņu, tā varu 
dzirdēt visas nianses. Es visam 
cenšos atrast labās puses, lai 
kompensētu sliktās. Nesen gan 
beidzot radās iespēja spēlēt 
koncertzālē ar divpadsmit ap -
meklētājiem. Pašu pirmo reizi, 
kad atkal mūzicējām, tā bija tik 
brīnumaina sajūta – dzīvā 
instrumenta skaņa lielā zālē. 

Kas būtu pirmais, ko jūs 
gribētu darīt, šim laikam bei -
dzoties?

1930. gadā lielu populāritāti 
iemantoja Jēkaba Vītoliņa 
un Roberta Krodera "Latvju 
skaņu mākslinieku portre-
jas." Ceram, ka tāpat notiks 
ar šo grāmatu, kas vēstu ris-
kos fotoattēlos ar īsu infor-
māciju aizved tajos aizv. gs. 
gados, kad Vērmanes dārzā, 

Jūrmalas parkos un Dzintaru koncertzālē rēgulāri spēlēja 
orķestri ar pašmāju slavenībām un izciliem pasaules 
mūziķiem.

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

Petersburg, Florida 33715

Cena USD 80,–
t. sk. pasta izdevumi

Cena USD 35,–
t. sk. pasta izdevumi

JAUNA GRĀMATA!

Te arī Nodaļa „Latviešu ska -
ņu plates pēc Otrā pasaules 
kaŗa latviešu trimdas zemēs 
(1945-1991)”. Grā  matu varat 
iegādāties, rak stot Inesei 
Zaķis.
Pasteidzieties! Grāmatas re -
dak cijā ir ierobežotā dau-
dzumā. 

Atis Gunivaldis Bērtiņš.
Latviešu skaņuplašu vēsture II  

Laika grāmata piedāvā
Visplašāko informāciju par

Latviešu mūzikas ierakstiem
varat izlasīt grāmatā

Elmārs Zemovičs.
Mūzikālā Latvija attēlos.

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

Rūķu pasaules ceļojums
(Turpināts no nr.15)

“Apsveicu cienījamos viesus,” 
zizina tauriņš. “Man ir patiess 
gods un prieks jūs redzēt sarī-
kojumā ar tik cēlu mērķi.”

“Kas tad ir sarīkojuma mēr-
ķis?” kā nezinot ieprasās Varis. 
“Palī dzēt trūcīgiem,” cēli nosaka 
taurenis. “Trūcīgo mums ir daudz, 
un tie man jāpabalsta...”

Daris iegrūž Varim dunku 
sānos: “Vai dzirdēji, v i ņ a m tie 
jāpabalsta.”

“Trūcīgie man jāpabalsta, tā 
tas ir!” turpina Arčibalds. “Lie lā-
kus svētkus var organizēt tikai 
kāds ar pieredzi. Ja viņiem manis 
nebūtu, nekas neiznāktu...!”

“Nu, skudras ir itin veicīgas 
organizētājas...” domā Māris. 
“Skudras? Šīs bezprātīgās apkārt 
skraidelētājas? Cik smieklīga 
doma. Svētku rīkotājam jābūt 
izskatīgam un labi ģērbtam...” 
Tauriņa lielīšanos pārtrauc ba -
riņš pelēnu, kuri velk koka zaru, 
lai to novietotu sānis, kur ne -
traucē dancotājus.

“Ē, tauriņ, palīdzi tu ar’,” kāds 
pelēns iepīkstas. Taču lielīgais 
taurenis Arčibalds jau paspējis 
nozust.

“Viņš rīkojas tikai ar muti,” 
saka Māris. “Pie nopietna darba 
to nevar piedabūt!”

Pēkšņi ieskanas mūzika.
Vumpa, vumpa, vumpapa, 

vum pavumpa vumpapa...!
Kā tad, taurenis Arčibalds jau 

uz tribīnes un grib kaut ko teikt, 
taču diriģents zvirbulis Maksis 
to dzen nost.

“Nemaisies pa kājām!” skaišas 
Maksis.

“Gribēju pieteikt polonēzi,” sīc 
taurenis. “Katru kārtīgu, smalku 
balli atklāj ar polonēzi...”

“Šī nav nekāda smalka balle, 
tikai zaļumballe,” saniknots čiepst 
zvirbulis.

“Sarīkojumu atklās ar polku. 
Polku prot visi – arī rūķi Daris, 
Varis un Māris!”

Paskatījies uz svētku viesu 
pusi, viņš piebilst: “Ja tu tūliņ 
nevāksies nost no tribīnes, es 
tevi...!”

Zvirbulis draudot pastiepj 
garo knābi uz taureņa pusi. 
Arčibalds sašļūk un nobāl, tad 
tūliņ aizplivinājas gabalu nost.

“Varmāka,” viņš zizina. “Tīrais 
negantnieks! Kanibāls, vairāk 
nekas! Būtu es, nabaga mākslas 
draugs, tur vēl ilgi stāvējis, nu -
dien būtu apēsts!”

Polkai atskanot, tracis iet vaļā. 
Peļu tēvs ar peļu māti lec riņķī 
vien, garās astes pāri plecam 
pārmetuši. Mazie pelēni pa 
pāriem seko vecāku piemēram. 
Taurenis Arčibalds, mūzikai sā -
koties, tūdaļ pārplivinājas pāri 
laukumam un, zemu jo zemu 
paklanoties, uzlūdz Spāres jaun-
kundzi, kura viņam attālāka ra -
diniece, gan savā gaišzilā sid-
rabotā tērpā daudz gaumīgāk 
ģērbta nekā Arčibalds.

Pilnīgi aizmirstot, ka šī nav 
masku balle, dzelteni un zaļi 
pumpainos klaunu tērpos lēkā 
varžu pāri, kamēr resns lauci-

debesīs, nospriež arī Varis. 
“Lietus gāze tepat jau klāt,” 
iespiedzas Daris, jo tam uz pieres 
reizē krīt trīs lietus piles. “Labāk 
muksim...”

Balles apmeklētāji sajūt, ka 
labi nebūs, un laiž ļekas vaļā.

Katrs, saprotams, bēg uz lielo 
koku pusi, kuru biezā lapu sega 
tos pasargātu, kamēr lietus 
pāriet. Tikai lielai, resnai vabolei 
steidzoties iziet muļķīgi. Tā 
iekāpj lietus piles izsauktā peļķē, 
apgāžas uz muguras un nevarīgā 
balsī brēc pēc palīdzības. Labi, 
ka rūķis Māris garāmskrienot tai 
palīdz tikt uz kājām, citādi nez’ 
kas būtu ar viņu noticis.

Kurmis paliek pēdējais, jo viņš 
ir lēns un bez tam pienākums 
rūpēties par kasi. Tā viena otra 
lietus pile uzpil viņa melnajam 
samta kažokam, un, kad vecais 
ieskrien vienās no viņa tuvējām 
raktuvēm, tas izmircis un pār-
skaities. Dusmas pret laika ap -
stākļiem reti līdz, un tā kurmim 
neatliek nekas cits kā žāvēt ka -
žoku turpat alā un gaidīt laiku, 
kad uzspīdēs saulīte.

Kurmja ķeza ir nieks pret 
taureņa Arčibalda ķibelēm. Lie -
tum sākoties, taurenis steidzas 
paglābties, bet gadās, ka pāris 
straujas lāses krīt taisni uz viņa 
krāsainajiem spārniem un sa  sla-
pina tos. Taurenis galīgi nelai-
mīgs, jo greznais svārks ir viņa 
gods un lepnums, bet ko var 
darīt? Kā neglīts spoks viņš 
ievelkas tuvējo krūmu ēnā, bet 
tūdaļ iekrīt nepārraujamā zīda 
tīklā.

“Ha, ha, ha, ha... To paturēsim 
brokastīm...”

Arčibalds nodreb, viņš tagad 
var saskatīt runātāju. Zirneklis 
Sakārnis, visu insektu šausmas 
un posts...

“Interesanti, ļoti interesanti,” 
spriež zirneklis. “Jauna veida 
maltīte! Labi tā, protams, ka labi. 
Mušas vien un mušas vien, tā var 
viegli pietrūkt vitamīnu...”

Un viņš, garajām, līkajām 
kājām piečāpojis taurenim, ie -
kniebj tam, lai redzētu, vai 
upuris trekns.

“Vājš gan, pavisam vājš. Nu 
nekas, liesa gaļa labāk garšo 
nekā trekna. Pārmaiņas pēc ļoti 
noderīga. Cik tad tu sver...”

Arčibalds trīc un nebilst ne 
vārda.

Zirneklis iekniebj tam vēl 
pāris reizes, nospriež: “Vidējs vai 
mazliet zem vidējā svara. Ko var 
darīt, arī mušas tagad kļūst 
liesākas. Nāk vēsāks laiks.”

Taurenis Arčibalds mēģina at -
brīvoties. Viņš spārdās un ķepu-
rojas, cik jaudas, taču velti. Tīkls 
savelkas aizvien stingrāk. Nez 
kur ņēmis dūšu un balsi, tauriņš 
pēkšņi iebrēcas, cik jaudas:

“Palīgā! Palīgā! Esmu bandīta 
rokās! Visi labie ļaudis –palīgā!” 
Zirneklis gan mēģina viņu ap -
klusināt, taču par vēlu. Rūķis 
Māris viņu sadzirdējis, ar spē -
cīgu rāvienu pārrauj zirnekļa 
tīklu un atbrīvo taureni.

“Sakārni, citreiz gan vairs tā 
nedari,” zirnekli brīdina rūķis.

Taču zirneklis taisnojas, ka 
tikai jokojies. “Gribēju šo raibo 
ērmu tik tā pamatīgāk apskatīt,” 
viņš apgalvo. “Ēst tādu man ne -
nāktu pat prātā! Cik nu tur var 
būt gaļas, tik kā raibais svārks...!”

Viņš atvelkas atpakaļ būdā 
nikns un neapmierināts, jo zina, 
ka ar rūķiem nav vērts strīdēties.

Balles vietā tovakar Daris, 
Varis un Māris laiku pavada, 
glābjot ūdens plūdos saslapušos 
balliniekus. Un, kad viņi beidzot 
ielien lapu būdā naktsguļai, 
Daris nopūšas:

“Mazam un vājam būt gan nav 
lāga lieta. Visiem maisies pa kā -
jām, lielie ir stiprāki un gudrāki, no 
visiem tev jābaidās. Lūk – resnajai 
vabolei gandrīz lietus lāse kļuva 
liktenīga. Vai nav tā, Māri?”

Atbildes vietā viņš sadzird 
skaļus krācienus.

***
Rūķu ceļojums atkal pievir-

zījies upei.
“Vai celsimies vēlreiz pāri?” 

nobažījies jautā Varis.
“Ja vajadzēs, celsimies,” atbild 

Māris un tik tipina pa rasoto 
zāli, līdz pieiet gluži klāt meld-
riem un ūdenszālēm, kas ie  slē-
gušas upi.

“Ne ar vardes Zuzannas plos-
tu!” kurn Daris. “Labāk pajau-
tāsim ūdram, vai tilts gatavs.”

Klusi soļi nopļekst rūķiem 
blakus. Varde Zuzanna!

Kur gadījusies, kur ne, viņa 
piesitas rūķiem, pazemīgi jo 
pazemīgi klanoties sveicienam.

“Jūs tie paši rūķi, kurus pirms 
pāris nedēļām pārgādāju upei,” 
kurkst varde. “Nepatīkamāk iz -
gāja toreiz ar plostu, bet tas 
nekas! Galvenais, ka esat sveiki 
un veseli…”

Rūķi klusē. Viņi nevar un 
nevar saprast, kā Zuzanna, kuru 
viņi izglāba no stārķa knābja un 
kura tos atstāja ūdens varā, nu 
var runāt, it kā viņu vidū nekas 
nebūtu noticis. It kā rūķi paši 
būtu vainīgi pie plosta iziršanas, 
nevis Zuzanna.

“Galvenais, ka esat sveiki!” 
vēlreiz nopūšoties, kurkst varde. 
“Tas bija pirmais nopietnais 
starpgadījums manā dzīvē. Tūk-
stošiem ceļinieku esmu pārcē-
lusi. Lielākā daļa aizgāja, cepuri 
nepaceldami... Jā, jā, tāda jau 
pasaule ir! Kad vajag nokļūt upes 
viņā krastā, esmu mīļā, labā 
Zuzanna, bet kad jau ir pār cē-
lušies – neglītā, vecā varde! Sa -
maitāta pasaule, ko var darīt...!”

Viņa noslauka asaru, kas tai 
karājas pie neglītā, glumā acu 
plaksta, un žēli nopūšas.

Rūķiem, kā jau katram zināms, 
ir mīksta sirds, un, lai gan 
Zuzanna vainīga neparedzētajā 
peldē upē, kad izira plosts, 
viņiem kļūst vardes žēl.

“Še tev cents,” apžēlojas Māris. 
“Par pārcelšanu, lai gan lielo pusi 
nācās nopeldēt!”

Varde saņem naudu mitrajā 
saujā un uzreiz kļūst priecīga. 
“Nu gan nopirkšu kaut ko, kas 
man ir visvairāk vajadzīgs...” 
viņa priecājas.

nieks – krupis – tos sarāj, jo 
viņam kāds uzminis uz kājas, un 
radiniekus sarāt ir patīkamāk un 
izdevīgāk nekā pilnīgi svešus 
cilvēkus.

Visjautrāk lēkā sienāži, bez-
bēdīgi dejodami, ik brīdi izgud-
rojot aizvien jaunus soļus polkai, 
te garās kājas uzsviežot augstu jo 
augstu, te pēkšņi un negaidot 
atkāpjoties vai paskrienoties uz 
priekšu. Turpretim lēnās, trek-

Natālija. Viņa dzied kā nu mā  cē-
dama, pagriežas te sānis, te lauza 
rokas, te atkal bēdīgākās vietās 
noslauka pa asarai. Dziesma 
gara un klausītājiem ātri apnīk.

“Šausmīgi,” zizina Arčibalds. 
“Kā tādu personu var laist uz 
skatuves? Kur muzikālās daļas 
vadītājam saprāts? Es, teiksim, 
neesmu nekāds liels dziedātājs, 
bet mazumiņu arī no šīs mākslas 
esmu apguvis. Tādu brēcēju uz 

(Turpinājums sekos)

nās vaboles, gribēdamas parādīt, 
ka arī viņas var būt jautras, 
čaukstēdamas un tusnīdamas 
virzās tik lēnām, ka rūķiem 
brīžam sametas bailes, ka kādu no 
tām straujie dancotāji ne  apgāž.

Iestājusies pustumsa. Kurmis 
pamāj jāņtārpiņiem iedegt ugu-
nis, ko čaklie dzīvnieciņi arī 
tūdaļ izdara. Protams, viņiem 
par to maksā no balles kases, un 
viņi uzdevumu izpilda tik lielis-
ki, ka rūķi balles norisi var 
pilnīgi un pamatīgi novērot. 
Protams – rūķi arī danco, gan 
pārmaiņus pa pāriem, jo viņi ir 
trīs, gan arī pa vienam, jo dažkārt 
aiz lielas jautrības rūķi tā mēdz 
darīt.

Pēc polkas seko priekšnesumi. 
Taurenis Arčibalds atkal piesitas 
rūķiem, lai labāk varētu parādīt 
tiem savas zināšanas par mūziku 
un mākslu.

Kā pirmā ar dziesmu “Seklie, 
duļķainie ūdeņi” uzstājas vardīte 

skatuves nelaistu, ja man būtu 
bijusi teikšana...”

Kad dziesma beidzas, visi 
aplaudē, jo tā skaitās pieklājīgi.

Dzīvnieki un kukaiņi dažkārt 
var būt ļoti pieklājīgi. “Natālijas 
dziesma skanēja labi,” spriež 
Māris. “Nekas sevišķs gan,” pre-
tojas Daris.

“Katrs dara kaut ko pēc spējām 
un patikas,” gudri piebilst Varis. 
“Nez vai es varētu labāk 
padziedāt...”

Daris ar Māri saskatās. Abi 
reizē skaļi jo skaļi sāk smieties; jo 
lai nu kur Varis dūšīgs, tad 
dziedāšanā gan nē.

Plak, plak, plak... plak, plak, 
plak... plak, plak, plak...

Rūķis Māris paveras augšup, 
un liela lietus lāse tam uzkrīt uz 
pieres. Slīd lejup un, brītiņu 
karājusies pie rūķa smailā de -
gungala, nokrīt zālē.

“Lietus,” saka Māris.
“Pamatīgs lietus,” paskatījies 

Māris Čaklais

APRĪĻA PILIENI
Aprīlim, aprīlim
pilieni nav kā līdz šim.
Kopā pilieni pa trim,
trim, trim, aprīlim.
Laikam labas, ka tik zilas
ir tās viņa pillās piles?
Trīs pilienus iekšā cirtis,
slimais aizskrēja uz pirti.
Mazliet sniega, mazliet gaisa –
tā tos pilieniņus taisa.
Pirms vēl pumpurīšus raisa,
jāpiepilda zemesmaisi.
Pastrādāsim jūnijam –
pieneņpūku dūniņām.
Jūlijam un augustam,
rudenītim čaukstošam.
No tiem pilieniem, vai kas,
lieliem maziem jāsmejas.
Kaut vai put, vai duras ass,
aprīlī ir jāsmejas.
Nevis kā smiets līdz šim,
jāsmejas pa trim līdz trim.
Trimtrim, trimtrim.
Līdz nākamajam aprīlim.
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GUNĀRS
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(Continued from No.15)

Baumanis had also been 
instrumental in his life. Lusars 
had followed Baumanis to 
France and played basketball for 
him there. 

When I moved to Dayton, 
Ohio in 1967, my path crossed 
with Janis Zebelins, another sol-
dier that had crossed Germany. 
Zebelins, also followed Bau-
manis to France and played bas-
ketball for his French club. An 
exceptional athlete in basketball, 
tennis and volleyball, Zebelins 
missed out on playing on the 
1939 Baumanis coached Latvian 
team in the Euro championships 
by one year, missing out on a sil-
ver medal. In the 1970s, Zebelins 
coached our Deitonas Riga (Day-
ton, Ohio) basketball team. In 
the late 1950s, he proved to be a 
valuable mentor to another friend 
of ours (Dr) Ints Kaleps, who 
had lost his father in the war.

Bacon’s Law, Kevin not Sir 
Roger Bacon, who some believe 
penned William Shakespeare’s 
plays, posits that any two people 
on Earth are only six or fewer 
acquaintance links apart 
(Wikipedia). Depending on how 
we are counting Kevin’s Bacon, I 
find myself two or three degrees 
of Bacon removed from the 
Latvian Basketball Dream Team 
of 1935! We, Latvians truly are 
an interconnected people!

LEGIONNAIRE REFUGE I
N SWEDEN DOESN’T 
ALWAYS MEAN REFUGE 
IN SWEDEN
After the war, Stalin and the 

Soviet Union pressured Sweden 
as they did Great Britain, France 
and America to return all Soviet 

A TALE OF DISPLACED PERSONS:
DP CAMPS AND COMMUNITIES GROW

POWS and refugees that they 
deemed to be Soviet citizens. 
One of the groups that they 
wanted returned was the Latvian 
Legionnaires, who had fought 
the Red Army on the Eastern 
Front in the Soviet Union and 
Latvia.

As I mentioned earlier, a small 
number of Baltic Legionnaires 
around 300 were trapped in 
West Prussia. To avoid capture 
by the Red Army, a fate that 
befell some 3,000 other Legion-

seek asylum.
Well…no. Bending like putty 

under Soviet pressure, in January 
25, 1946 the Swedes rounded up 
and sent back 152 Baltic Legion-
naires, including 130 Latvians 
(Latvijas Okupacijas Museum 
book, Eksteins, and Petersons).

As Eksteins says, “Sweden was 
one of the few countries to rec-
ognize the Soviet annexation of 
the Baltic States.”

Thus, the Swedes evidently 
believed that Stalin had a right to 

to Siberia. (Hunt, Victor, Blood 
in the Forest: The End of the 
Second World War in the 
Courland Pocket. 2017).

Sweden also turned over some 
3,000 German POWs to the 
Soviet Union, interpreting the 
after-war guidelines penned at 
Yalta by the Allies. All enemy, 
German Soldiers were to be sent 
to whichever Allied power they 
had fought against (Buttar, Prit, 
Between Giants: The Battle for 
the Baltics in World War II. 
2013).

Placing the Legionnaires in 
communist hands was like a 
Norse funeral. A ship went out 
to sea from the shores of Sweden 
carrying the Legionnaires to 
what well might be their death. 
Several Legionnaires committed 
suicide rather than take that 
ride. Placing the Legionnaires by 
force into the hands of the com-
munists sent shivers through 
not only the Swedish DP com-
munity, but the news quickly 
crossed the Baltic Sea to 
Germany and then Belgium, 
where over 5,000 Legionnaires 
were being held.

As it turned out, the Western 
Allies didn’t give up the Legionnaires 
to the Soviet Union (I’ll return to 
this a few essays down the road), 
even as Sweden did.

But at that moment in time, 
the return of Legionnaires from 
Sweden to Latvia didn’t settle 
that uncomfortable feeling 
among some of the DPs. Like my 
father-in-law, Sergejs Dzilums.

Dzilums thought he had found 
a home in Sweden, but the 
forced return of the Legionnaires 
to Latvia was difficult to forget. 
While he hadn’t been a Legion-
naire, he, an architect, had been 

drafted to work on military con-
struction projects in Germany. 
When the war ended, he was still 
in Germany and separated from 
his wife and daughter. By that 
time, Valija and their four-
month-old daughter Maija, were 
in Sweden.

They had left Riga in October 
1944 and joined three thousand 
or so Latvians who fled to 
Sweden. And, like many of 
them, they had risked their lives 
crossing the Baltic Sea in a fish-
ing vessel. The 96-mile voyage 
from the coast of Latvia to the 
Swedish island of Gotland was a 
gauntlet of Soviet mines, 
destroyers and aircraft looking 
for anything to strafe and sink. 
The fishing boats were less than 
tug sized, maybe as long but nar-
row. Certainly not like the mus-
cular tugboats seen in American 
harbors like New York, Boston, 
San Pedro or New Orleans.

Some of the bigger fishing 
boats were overloaded with as 
many as 200 people on-board. 
Standing room only and no food 
or drink on a voyage that lasted 
around 27 hours (Hunt and 
Neiburgs, Uldis, Dievs, Tava 
Zeme Deg. God, Your Nation 
Burns. 2014).

Stuck in Germany after the 
war, my father-in-law, Dzilums 
had no idea where his wife and 
daughter were. It took almost a 
year, but with the help of the Red 
Cross, he located them, and they 
reunited in Sweden. There he 
found an architect position in 
Jonkoping, Sweden. Their sec-
ond daughter, Dace, was born in 
1946.

But the Swedish round up of 
Legionnaires and handing them 
over to the communists in early 
1946, had left a bitter taste in his 
mouth. It didn’t help that the 
Soviet Union continued to pes-
ter the Swedish government for 
the return of all DPs. The Soviets 
were helped by Communist 
leaning Swedish organizations 
and politicians who lobbied for 
sending all the DPs back. And, 
Dzilums mail included the occa-
sional but worrisome recruit-
ment letter from the Latvian 
communist government, “Come 
home and help rebuild Latvia.” 
Some Latvians, well into the 
1950s, even in America, contin-
ued to get letters, “let’s get 
together and be friends.” Signed 
the communists.

To our parents and grandpar-
ents living in 1940s DP land, 
The Soviet threat was real. The 
communists and Stalin were 
doing their best to tie up loose 
ends. The news from Berlin, 
Germany that reached DP land 
was that the communists were 
kidnapping people off the streets. 
In the British and Ame rican 
Zones (Dallas, Gregor, 1945: The 
War That Never Ended. 2005).

Most Latvians that went to 
Sweden, stayed in Sweden. Like 
Sergejs cousin, the writer Alfreds 
Dzilums, who too had come to 
Sweden from Germany.

naires around them, they escap-
ed and were fortunate to reach 
the Swedish island of Bornholm. 
From there, they took a ship to 
Sweden (Petersons, Eksteins and 
others).

Sweden had been neutral dur-
ing the war. So, one might think 
that it would be a perfect place to 

the Legionnaires as citizens of 
the Soviet Union (which the 
Western allies didn’t agree with. 
Neither, of course, did we, 
Latvians).

According to Hunt, the fate of 
all the legionnaires isn’t clear. 
Two officers were executed. 
Majority of the others were sent 

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

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

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

MIGELE DE UNAMUNO.

ĀBELS SANČESS. KĀDAS 
KAISLĪBAS VĒSTURE

Cena: USD 25,– Cena: USD 30,–

Šo savu alegorisko le ģendu Latvijā 
1888. gadā dzi  mušais Z. fon Fēgezaks 
ir “novietojis” dziļos viduslaikos, 
bet personāžus ņē mis no Dantes 
Aligjēri “Dievišķās komēdijas”.  
Grāmatas beigās autora
“Mans ticības apliecinājums” –
viņa skatījums uz pašu
būtiskāko –   sa  vas esības jēgu.
P.S. Zigfrīds fon Fēgezaks ir arī 
romānu “Baltiešu gredzens”
un “Senči un pēcteči” autors.

ZIGFRĪDS FON FĒGEZAKS

PIZAS
PASTARĀ TIESA

No vācu valodas tulkojis
Pēteris Bolšaitis
Māksliniece – Daiga Brinkmane
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***

Pieminot Latvijas iedzīvotāju 
pirmās masu deportācijas 

80. gadadienu, 
vienlaikus visā valstī notiks 1941. 
gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdu 
lasījumi.

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas organizēja 
pirmās masu deportācijas – 1941. 
gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas pilsoņu. Piemi-
not deportāciju upurus, vienlai-
kus visā Latvijā lasīs 1941. gadā 
izsūtīto Latvijas iedzīvotāju vār-
dus. Piemiņas pasākumi notiks 
arī tautiešu mītņu zemēs ārpus 
Latvijas.

Tiešsaistē uzrunājot 119 paš val-
dību pārstāvjus, kuŗi nodrošinās 
piemiņas pasākuma “Aizvestie. 
Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. 
jūnija deportācijām” norisi Lat-
vijas pašvaldībās, Valsts prezi-
dents Egils Levits uzsvēra: “Pasā-
kumam ir dots zīmīgs nosauku-
ms. Jēdziens ‘neaizmirstie’ aplie-
cina, ka mēs atceramies to, kas 
notika pirms 80 gadiem, un mēs 
atceramies katru atsevišķo cilvē-
ku, kuŗu okupanti izsūtīja no Lat-
vijas. Cilvēka vārdam un uzvār-
dam ir unikāla nozīme. Tā ir daļa 
no personības. Ja mēs pieminēsim 
šos visus vārdus, mēs atcerēsimies 
arī konkrētos cilvēkus, no kuŗiem 
liela daļa izsūtījumā gāja bojā. Tas 
ir mūsu šodienas paaudzes pie-
nākums šos cilvēkus neaizmirst.”

***
Rosina 2. martu noteikt par 

Nacionālo partizānu bruņotās 
pretošanās atceres dienu

Nacionālās apvienības Saeimas 
deputāti rosina veikt grozījumus 
likumā “Par svētku, atceres un 
atzīmējamām dienām”, 2. martu 
nosakot par Nacionālo partizānu 
bruņotās pretošanās atceres die -
nu. Grozījumus sagatavojuši de -
putāti Andris Kazinovskis, Alek-
sandrs Kiršteins (NA), Ritvars 
Jan sons (NA), Janīna Kursīte-Pa -
kule (NA) un Edmunds Teirum-
nieks (NA).

Šo polītiķu skatījumā, piemi -
not latviešu tautas pretošanos pa -
domju okupācijas varai 50 ga  du 
gaŗumā, ir vienlīdz svarīgi at -
bilstoši novērtēt kā nevardarbīgo, 
tā arī bruņoto pretošanos. De  pu-
tātu ieskatā, gan padomju varas 
gados, kad to objektīvi pētīt vis -
pār nebija iespējams, gan arī pēc 
Latvijas valstiskās neatkarības 

atjaunošanas, tieši bruņotā na  cio-
nālā pretošanās joprojām netiek 
pienācīgi novērtēta un pētīta.

***
Pauž nemainīgu atbalstu 
Ukrainas territoriālajai 

integritātei
Saeimas Ārlietu komisijas de -

putāti 16. aprīlī, attālināti tikās ar 
Ukrainas parlamenta Ārlietu ko -
misijas deputātiem, paužot ne -
mainīgu un stingru atbalstu Uk -
rainas territoriālajai integritātei 
un suvērēnitātei. Latvijas un Uk -
rai  nas parlamentārieši pārrunāja 
aktuālo situāciju Ukrainā un tās 
pierobežā.

“Krievijas īstenotā eskalācija un 
militārā spiediena izdarīšana ie -
vērojami apgrūtina diplomātis -
kos centienus atrisināt Krievijas 
un Ukrainas konfliktu. Latvijas 
atbalsts Ukrainai ir nemainīgs, un 
mēs esam gatavi aktīvi par to ie -
stāties gan Eiropas Savienības, 
gan citu starptautisko organizā -
ciju ietvaros. Krievijai ir jāsaprot, 
ka Ukraina netiks atstāta likteņa 
varā un viena savā cīņā pret 
Krieviju. Tas, cik ļoti nopietni gan 
Latvija, gan Eiropas Savienība 
uztver pašreizējo situāciju pie Uk -
rainas robežām, ir acīmredzams 
pastiprinātajos diplomātiskajos 
kontaktos, kā arī tajā, ka pirmdie-
nas Eiropas Savienības ārlietu 
ministru padomes tikšanās būs 
veltīta tieši drošības situācijai Uk -
rainā,” uzsvēra Ārlietu komisijas 
priekšsēdis Richards Kols.

***
Izsludināts Latvijas un Lietuvas 
Ārlietu ministriju Baltu balvas 

2021 konkurss
15. aprīlī Latvijas un Lietuvas 

Ārlietu ministrijas izsludina pie-
teikšanos Baltu balvai 2021. gadā. 
Baltu balvas mērķis ir novērtēt 
individuālo izcilību un sasniegu-
mus latviešu-lietuviešu valodas 
un lietuviešu-latviešu valodas 
tulkojumos, latviešu un lietuviešu 
valodas apmācībā un abu valodu 
lietošanas veicināšanā, ieguldī ju-
mu pētījumos par Latvijas un Lie-
tuvas materiālo un nemateriālo 
kultūras un vēsturisko mantoju-
mu, kā arī pētnieciskajā žurnā-
listikā par Latvijas un Lietuvas 
vēsturi, kultūru un tūrismu.

Saskaņā ar Baltu balvas statū-
tiem balvai var nominēt gan at -
sevišķas personas, gan institūci-
jas, kas ir sniegušas savu artavu 
iepriekšminētajās jomās. Termiņš 
pieteikumu iesniegšanai – 2021. 
gada 30. jūnijs.

Lēmumu par uzvarētāju žūrija 
pieņems šī gada augustā. 2021. 
gada Baltu balvas ieguvēju Lat-
vijas un Lietuvas ārlietu ministri 
paziņos rudens sākumā un apbal-
vos ceremonijā, kas šogad notiks 
Lietuvā.

***
Ārlietu ministrs tiekas 

ar nesen akreditētajiem ārvalstu 
vēstniekiem Latvijā

Ārlietu ministrs Edgars Rinkē-
vičs tikās ar nesen akreditētajiem 
ārvalstu vēstniekiem Latvijā: Aus -
t rijas vēstnieci Dorisu Danleri 
(Doris Danler), Grieķijas vēst nie-
ku Eftimiju Eftimjadi (Efthymios 
Efthymiades), Vācijas vēstnieku 
Kristianu Heltu (Christian Heldt) 
un Zviedrijas vēstnieci Kārinu 

Hēglundu (Karin Höglund). Amat-
personas pārrunāja valstu divpu-
sējo sadarbību un starptautisko 
attiecību aktuālitātes, tostarp ko -
pīgos izaicinājumus kā Eiropas 
Savienības (ES) un NATO sa  bied-
rotajiem. E. Rinkēvičs informēja 
par kopīgo Baltijas valstu ārlietu 
ministru vizīti Ukrainā.

Austrijas kontekstā ministrs at -
zīmēja, ka 2021. gads ir īpašs Lat-
vijas un Austrijas sadarbībā, jo 
aprit 100 gadi, kopš tika nodi bi-
nātas diplomātiskās attiecības. 
Lat viju un Austriju vieno uztica-
ma partnerība gan divpusēji, gan  
ES un daudzpusējos formātos. 
Abām valstīm izveidojusies arī 
cieša sadarbība klimata jautā ju-
mos, atbalstot ambiciozu ES kli-
mata polītiku. E. Rinkēvičs atzi-
nīgi vērtēja Austrijas vēstniecības 
darbu un pauda cerību, ka nā -
kotnē tiks atjaunota vēstniecības 
darbība Rīgā.

***
Mechanizācijas projekts 

Nacionālajos bruņotajos spēkos
Nacionālajos bruņotajos spēkos 

jau ilgāku laiku rit mechanizāci -
jas projekts. Šis projekts vienlai-
kus ir gan dārgs, gan sarežģīts, 
tādēļ ar kāpurķēžu bruņutechni-
ku izdevies apgādāt tikai divus 
bataljonus no kopumā piecām 
Sauszemes spēku brigādēm. To -
mēr jau drīzumā šai technikai 
gaidāms papildinājums. Latvija 
uzsākusi kopīgu sešu riteņu bru-
ņutransportiera prototipa izstrādi 
ar Somiju. Ja sadarbība būs veik s-
mīga, Latvija varētu iegādāties 
aptuveni 300 šādu spēkratu

***
Zinātnes komūnikācija 

var formēt sabiedrisko domu
Valsts prezidentam Egilam Le -

vitam notika tiešsaistes saruna ar 
Latvijas Jauno zinātnieku apvie-
nības (LJZA) valdes priekšsēdi 
Miķeli Grīviņu un valdes locek-
ļiem Eduardu Baķi, Kārli Pleiko, 
Lauru Bužinsku un Ilzi Elberi par 
zinātnes pārvaldības, financēju-
ma un jauno zinātnieku karjēras 
jautājumiem.

Valsts prezidents interesējās  
par LJZA skatījumu uz pašreizējo 
zinātnes financēšanas polītiku. 
Pēc E. Levita domām, zinātnes fi -
nancējuma apjoms no valsts bu -
džeta ir neatbilstošs Latvijai kā 
modernai un nobriedušai 21. gad-
simta valstij. M. Grīviņš pauda, ka 
LJZA stingri iestājas par to, ka 
zinātnei ir jāpalielina financē-
jums. Pēc M. Grīviņa sacītā, Lat-
vijas zinātnieki ir veiksmīgi cēluši 
produktīvitāti arī ar līdzšinējo – 
visai pieticīgo – financējumu, ta ču 
progresīvākai kvalitātes veicināša-
nai nepieciešams lielāks valsts 
atbalsts. 

Tika pārrunāta arī zinātnes ko -
mūnikācija un tās nozīme sa  bied-
rības kritiskās domāšanas sek mē-
šanā. LJZA izteica domas, ka Lat-
vijā ir jāpilnveido zinātnes komu-
nikatoru tīkls, kā arī jāaicina me -
dijus vairāk runāt par Latvijas 

zinātni, tās sasniegumiem. Valsts 
prezidents uzsvēra, ka LJZA ir 
svarīga loma zinātnes komūni-
kācijas stiprināšanā, lai cilvēkos 
veicinātu izpratni par zinātnes 
lomu un zinātnieku darba nozīmi. 
“Zinātnes komūnikācija var for-
mēt sabiedrisko domu un mazi-
nāt dezinformācijas izplatīšanos,” 
norādīja E. Levits.

***
Skolēnu dziesmu un deju 

svētkus neatcels, bet 
mainīs to formātu

Skolēnu dziesmu un deju svētki 
ir jārīko, bet citādi. Ievērojot epi-
demioloģiskās prasības un galve-
no uzsvaru liekot uz novadiem. 
Tāds viedoklis ir valdību veido jo-
šajām partijām. Galīgais lē  mums 
gan vēl nav pieņemts, un par to 
vēl lems valdība.

Izglītību pārzinošās Jaunās kon-
servatīvās partijas (JKP) līderis, 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns 
pēc sadarbības padomes sēdes 
pirmdien, 19. aprīlī, paziņoja, ka 
līdz šim publiskajā telpā izskanē-
jis, ka Skolēnu dziesmu un deju 
svētki tiek plānoti tādi, kā ierasts – 
ar gājienu Rīgas centrā, koncer-
tiem Mežaparka estrādē, taču 
nekas tāds nav paredzēts.

No Skolēnu dziesmu un deju 
svētkiem šogad nav plānots at -
teikties, taču tie plānoti netradi-
cionālā formātā. Svētki tikšot 
rīkoti tā, lai nekādā veidā neap-
draudētu veselību. Skolēni varēs 
pulcēties dziesmu un deju svēt-

kiem novados un pagastos, kur to 
ļaus darīt epidemioloģiskā situā-
cija, stāstīja ministrs. Tradicionā-
lie svētku pasākumi Rīgā – gājiens 
un koncerti Mežaparkā – gan 
nenotiks.

Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) parlamentārais sekre-
tārs Reinis Znotiņš skaidroja: “Ie -
dzīvotājiem skaidri jāsaprot, ka 
dziesmu svētki nenotiks tādā iz -
pratnē, kā mēs tos iedomājamies. 
Izglītības un zinātnes ministrija 
nekādā gadījumā neredz iespēju 
pulcēt pilnu Mežaparka Lielo es -
trādi ar cilvēkiem. Zinot epide-
mioloģisko situāciju un ka tuvā-
kajos mēnešos tik kardināli uz -
labojumi nav gaidāmi, tāpēc, ja 
svētki notiks, tad bez lieliem pul-
cēšanās pasākumiem.”

Bordāns minēja, ka svētki va -
rētu notikt epidemioloģiski dro-
šajās pašvaldībās, proti, tajās viet-
varās, kur saslimstība ar Covid-19 
ir samērā zema – pēc līdzīga prin-
cipa, kā pašlaik tiek organizētas 
mācības skolās. Svētki notiks 
vasaras otrajā pusē, un līdz tam 
vēl tiks strādāts pie techniskām 
detaļām svētku norisei. “Tradi-
cionālie latviešu dziesmu svētki 
sākās tieši tā – no novadiem. Tie 
nesākās Rīgā. Un, ja mēs runājam 
par Dziesmu svētku kustības 
aizsākumu, tad tā tieši tādā veidā 
arī notika, ka dziesmas un dejas 
notika novados, pagastos, salīdzi-
noši mazās kopās,” sacīja tieslietu 
ministrs.

Attapīgs latvietis 
ārkārtas situācijā

Žurnālā Mājas Viesis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes 
docents Juris Cālītis lekciju ciklā par zinātnes un reliģijas sa -
skarsmes punktiem, starp citu, izsaka savas domas arī par latviešu 
rakstura īpatnībām, kas spilgti atklājušās kādā notikumā...

Reiz manās rokās nonāca teksts 
par trimdas latvieti Jāni Krēsliņu, 

kas man šķiet ļoti trāpīgs latvieša 
raksturojums: padevīgs, izta-
pīgs, pakalpīgs tīrīgs, kārtīgs, 
strādīgs, talantīgs, lirisks, dze-
jisks, bērnišķīgs, bijīgs, bezspē-
cīgs, katrs ar savu alus mu  ci-
ņu, katrs ar savu gudrību. Ja va -

rētu īstenot savu sapni iz  braukt 
pa Amazones upi, dotos tikai 

kopā ar latviešiem, jo ekstremālos 
brīžos viņi ir izdoma bagāti, uzņē mī-

gi, drosmīgi, izdarīgi un izdzīvotāji. 
Turpinājumā Juris Cālītis pastāsta par kādu gadījumu, kur 

spilgti izpaudusies  cilvēka attapība neparastā situācijā. 
Man ir pāris spilgtu piemēru gan par latvieša izdomu, gan spēju 

rīkoties ārkārtas apstākļos. Apciemoju draudzes locekļus Kanadā, 
ie  vēroju pāri upītei neparastu tiltiņu. Jautāju saimniekam, kur 
tādu noskatījis. Pats izdomājis. Toronto glabāja vecmāmiņu, es no -
turu ceremoniju, un smago betona kasti, kuŗā ievietots zārks, ar 
speciāla instrumenta palīdzību laiž kapā, taču kaut kas saplīst, 
kaste sašķiebjas, un vāks atveras. Kaprači bija italieši, maza augu-
ma muskuļoti veči, bēru namu pārvaldīja kanadieši, bērinieki – 
latvieši, un katrs šo situāciju risināja, kā nu prata – italieši mecha-
nismu centās izkustināt ar rokām, kanadieši lēca automašīnās un 
brauca meklēt smago techniku, bet man draugs latvietis turpat uz 
vietas no salūzušajām daļām izveidoja sviru, ar kuŗu varēja pacelt 
smago kasti un vecmāmiņu godam ielaist kapā. Tas bija simboliski. 
Latvietim funktieris rodas uz vietas. 

Tāpēc man ir tik grūti skatīties uz polītiķiem un ierēdņiem, kam 
nepiemīt latvieša drosmīgais, vērīgais un radošais skats  uz dzīvi.  
Un šeit redzu, ka arī baznīcai vajadzēja palīdzēt veidot latviešu un 
Latvijas vienotu valsti, kas dod mums vienotības, piederības un 
gādības sajūtu. Tas bija jāizvirza kā galvenais – dari cilvēcisko un 
tad būsi veicis savu dienišķo uzdevumu.



LAIKS 2021. gada 24. aprīlis – 7. maijs10

L AT V I JA  D I E N U  R I T Ē J U M Ā V Ē S T N I E C Ī B U  Z I ŅA S
(Turpināts no 9. lpp.)

“Dzimšanas diena” (Birthday), 
izdevējs: Latvijas Mediji; Laura 
Vinogradova, “Upe” (The River), 
izdevējs: Zvaigzne ABC; Rasa 
Bugavičute-Pēce, “Puika, kuŗš 
redzēja tumsā” (The Boy Who 
Could See in the Dark), izdevējs: 
Latvijas Mediji; Svens Kuzmins, 
“Hohma” (Hokhmah), izdevējs: 
Dienas Grāmata

Uzvarētāji tiks paziņoti 18. mai-
jā, digitālas apbalvošanas ceremo-
nijas ietvaros.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

karjēras pirmajā Vāgnera operā 
“Parsifāls”. 

Viņa debitēs Kundrijas lomā. 
Šo Richarda Vāgnera operas jaun-
i estudējumu īstenojis režisors Ki -
rils Serebreņņikovs Vīnes Valsts 
operā, strādājot ar ansambli tikai 
attālināti.

***
Paziņoti ES balvas Literātūrā 

2021 nominanti
Nominantu vidū ir 55 autori no 

14 valstīm, kuŗi šogad pretendē 
uz balvas saņemšanu, tostarp arī 
četri autori no Latvijas: Jana Egle, 

ļaus izdot sertifikātu papīra vai di -
gitālā formā (atbilstoši piepra sī-
jumam), verificēt un akceptēt jeb-
kuŗu no trīs veidu sertifikātiem. 
Latvija atbalsta Digitālā zaļā ser-
tifikāta izstrādi un piekrīt, ka tam 
ir jābūt  digitālam, integrētam un 
vienotam ES līmeņa risināju -
mam,  kas veicinātu vienotu pie-
eju visās ES valstīs. Risinājumam 
jābūt ērti lietojamam iedzīvo tā-
jiem un viegli pārbaudāmam, pa -
redzot bezmaksas un vienkāršotu 
saņemšanas procedūru.

***
Top jauni rīcības plāni krizes 
situācijām vilcienu satiksmē
Tik plaša pasažieru vilcienu pa -

ralīze, kāda 19. martā piemeklēja 
Rīgas dzelzceļa staciju, notiek ļoti 
reti. Todien simtiem cilvēku ne -
varēja ne iebraukt, ne izbraukt no 
galvaspilsētas, jo nekursēja vilcie-
ni. Pēdējo reizi līdzīgu situāciju 
“Latvijas dzelzceļš” piedzīvoja 
pirms 15 gadiem. Notikušais iz -
gaismoja trūkumus sadarbībā starp  
trim pārvadātājiem  –  “Latvijas 
dzelz ceļu” (LDz), “Pasažieru vil-
cienu” un Autotransporta direk-
ciju. Nozares ministrs uzdeva at -
jaunināt rīcības plānus krizes si -
tuācijām.  

***
Pieaugusi Latvijas iedzīvotāju 

gatavība vakcinēties pret vīrusu
Kopumā 58% aptaujāto Latvijas 

iedzīvotāju plāno vakcinēties pret 
Covid-19, kas ir par četriem pro-
centpunktiem vairāk nekā gada 
sākumā, secināts jaunākajos 
“BENU Aptiekas Stresa termo-
metra” datos, kas iegūti sadarbībā 
ar pētījumu kompāniju “Gemius”. 
No 58% aptaujāto, kas norādījuši, 
ka plāno vakcinēties, 42% uz šādu 
jautājumu atbildējuši ar “jā”, ka -
mēr 16% – ar “drīzāk jā”. Tikmēr 
25% aptaujāto vakcinēties neplā-
no, no tiem 10% atbildējuši, ka 
drīzāk neplāno vakcinēties. Vien-
laikus 9% respondentu konkrētu 
atbildi nevarēja sniegt, bet 8% ap -
taujas dalībnieku vakcīnu jau ir 
saņēmuši.

Salīdzinājumā ar šī gada jan -
vāŗa datiem redzams, ka iedzīvo-
tāju gatavība vakcinēties ir palie-
linā jusies, jo gada sākumā pret 
Covid-19 plānoja vakcinēties 
54%, proti, 31% uz šādu jautājumu 
atbildēja “jā”, bet 23% – “drīzāk jā”. 
Savukārt 31% aptaujāto vakcinē-
ties neplānoja, no tiem 14% no -
rādīja, ka drīzāk neplāno potēties. 
Vienlaikus 15% aptaujāto kon-
krēta viedokļa nebija.

***
Elīna Garanča pirmo reizi 

operā “Parsifāls”
No 18. aprīļa vietnē Arte Con-

cert Elīna Garanča skatāma savas 

ka nākamā gada oktobrī tiks iz -
ziņoti jaunie Eiropas kosmonauti.

***

Latviešu Leģiona atcere 
Austrālijā

Stāsta Ilze Ābele: “2021. gada 
20. martā, Foknera  kapsētas Otrā 
avēnijā pie Leģionāra pieminekļa 
sanāca 22 godinātāji. Vistālāko 
ceļu bija atbraucis Voldemārs Ba -
lodis ar savu ģimeni no Veribijas. 
Bija arī ieradies busiņš ar tau tie-
šiem no Latviešu Ciema un Dau-
gavas Vanagi un Daugavas Va  na-
gu atbalstītāji atsevišķās automa-
šīnās.

Diena bija skaista, un klātesošie 
apsēdās krēslos nelielā ēnā, gaidot 
sākumu atcerei. Kaut bija mazs 
skaits, kas bija klāt, lai godinātu 
leģionārus, tomēr bija intīma sa -
jūta. Ieskanēja pazīstamie vārdi: 
Uzmanību karogam. Visi piecēlās 
kājās, kamēr karoga sardze – Juris 
Vīksne un Dāvids Vējiņš ienesa 
karogu, un visi vienojāmies tautas 
himnā Dievs, svētī Latviju!

Mārtiņš Biršs novadīja svēt brī-
di, kas nobeidzās ar kopīgu lūg-
šanu Mūsu Tēvs debesīs.

Piemiņas brīdi turpinot, gājām 
pa nelīdzenu taciņu līdz nezinā-
mā kaŗavīra kapa vietai, kur Jānis 
Kārkliņš nolika trīs rožu ziedu 
velti un pateicās visiem mūsu 
kaŗavīriem, kuŗi neatgriezās mā -
jās pie ģimenēm, bet atdeva savu 
vislielāko velti savai tautai un ze -
mei – savu dzīvību. Bez šīs veltes 
visa mūsu vēsture būtu savādāka. 
Gods un cieņa lai ir mūsu leģio-
nāriem tagad un mūžīgi. 

***
Zinātnes institūtu starptautis-

kais novērtējums
Augstāko atzīmi saņēma Lat vi-

jas Organiskās sintēzes institūts 
un Latvijas Universitātes (LU) Li -
terātūras, folkloras un māksla in -
stitūts, Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas Augstākās 
izglītības, zinātnes un innovāciju 
apakškomisijas sēdē atklāja Iz -
glītības un zinātnes ministrijas 
(IZM) Augstākās izglītības un zi -
nātnes departamenta direktors 
Dmitrijs Stepanovs.

Viņš atzīmēja, ka Latvijas zināt-
nisko institūciju, tostarp augsts-
kolu, starptautiskais novērtējums 
laika periodā no 2013. gada līdz 
2019. gadam ir uzlabojies. Augstā-
kais novērtējums bija atzīmes 
četri un pieci, labs – trīs, bet ne -
pie tiekams novērtējums bija divi 
un viens.

***
Latvijā līdz jūnija vidum 

ieviesīs Covid-19 sertifikātu
Latvija ieviesīs Covid-19 serti fi-

kātu jeb Eiropas Savienības (ES) 
Digitālo zaļo sertifikātu paredz 
13.aprīlī valdībā atbalstītais Ve  se-
lības ministrijas sagatavotais in -
for matīvais ziņojums. VM infor-
mēja, ka sertifikāts vajadzīgs, lai 
sekmētu drošu brīvu pārvieto ša-
nos ES Covid-19 pandēmijas laikā.

Digitālā zaļā sertifikāta ietvars 

Nacionālās apvienības pārstāvis 
Ritvars Jansons piebilda, ka visi 
koalicijas partneri bijuši vienis-
prātis, ka svētki var būt tikai brīv-
prātīgi. “Tātad – paši skolēni un 
vecāki nosaka šo dalību brīvprā-
tīgi. Un tā galvenā mūsu rūpe ir 
tāda – šos drošības pasākumus 
sabalansēt ar tradiciju saglabā-
šanu.”

***
Skolēnu dziesmu un deju 

svētku organizētāji: Skolēnu 
dalība svētkos būs brīvprātīga
Šie Latvijas skolu jaunatnes 

dzies mu un deju svētki epide mio-
loģiskās situācijas dēļ nebūs tādi, 
kā ierasts. Šobrīd tiek izstrādāti 
vairāki svētku norises scenāriji, to 
realizāciju noteiks situācija valstī. 
Skolēnu radošie kolektīvi turpina 
darbu, gatavojoties svētkiem, sko-
lēnu dalība svētkos būs brīvprā-
tīga,  tāpat, kā ik gadu, būs nepie-
ciešamas vecāku atļaujas, lai pie-
dalītos svētkos. 

Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku virsdiriģents 
Edgars Vītols savā darbā novēro-
jis, ka jauniešu vēlme darboties 
pašdarbībā pastāv un vilkme pie-
dalīties svētkos ir. Svētki ir īste no-
šanas stadijā, ir izskatīti dažādi no -
rises varianti. Tagad grūti spriest 
vai svētki notiks Mežaparka es -
trādē. Daudzi vecāki uzskata, ka 
šajos apstākļos piedalīties svētkos 
nav vēlams. Edgars Vītols uzsver, 
ka piedalīšanās skolēnu svētkos 
bērniem būs tikai ar vecāku at -
ļauju, tas nav jaunums, tā ir bijis 
arī iepriekšējos svētkos.

***
Vēl ir iespējams pieteikties 

Eiropas kosmonautu atlases 
konkursā

Eiropas Kosmosa aģentūra pēc 
11 gadu pārtraukuma ir izsludi-
nājusi kosmonautu atlasi, un tajā 
pirmoreiz var piedalīties arī Lat-
vijas pilsoņi. Šoreiz īpaši tiek ai  ci-
nātas sievietes un cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām. 

Eiropas Kosmosa aģentūra 
meklē jaunus kosmonautus mek-
lē tikai ceturto reizi kopš 1978. 
gada. Pieteikšanās šobrīd notiek 
pilnā sparā, un no visiem gri-
bētājiem tiks atlasīti 4 līdz 6 jauni 
Eiropas kosmonauti, kā arī tiks 
izveidota rezervistu grupa, kuŗu 
varēs norīkot noteiktās misijās.

“Par astronautiem tradicionāli 
iepriekš kļuva lidmašīnu izmēģi-
nājuma piloti, un patiešām – kva-
lificēti izmēģinājuma piloti ir pie-
mēroti šim aicinājumam. Bet, 
astronauti dzīvos un strādās Starp-
tautiskajā kosmosa stacijā (SKS), 
un mēs meklējam arī daudz 
plašāku iespējamo prasmju kopu-
mu zinātnē, technoloģijā vai me -
dicīnā,” norāda Eiropas Kosmosa 
aģentūras cilvēku un robotu iz -
pētes direktors Deivids Pārkers.

“Mēs meklējam tādus cilvēkus, 
kas gatavi veikt zinātniskos ekspe-
rimentus SKS zinātniskajā labora-
torijā Columbus; kas ir spējīgi pie-
lāgoties, lai sagatavotos misi jām 
dziļā kosmosā, iespējams, uz 
Mēnesi; kas būs gatavi paši kļūt 
par medicīnas izmēģinājumu da -
lībniekiem.”

Pieteikšanās kosmonautu atla-
sei ilgs līdz 28. maijam. Paredzams, 

VĀCIJA. 13. aprīlī Vācijas Tīrigenes federālajā zemē piemin 
Otrā pasaules kaŗa upuŗus – Nacionālsociālistu rūpniecības kom p-
leksā REIMAHG spaidu darbos bojāgājušos, starp kuŗiem ir arī 
vairāki Latvijas pilsoņi. Upuŗu piemiņas vietā Latvijas vārdā tika 
novietots vainags un īpaši izveidotā mājas lapā publicēta Latvijas 
vēstnieces Vācijā Ingas Skujiņas uzruna, pieminot bojāgājušos. “Lat-
vija gandrīz pusgadsimtu nevarēja pienācīgi pieminēt savus kaŗa 
upuŗus. Otrajā pasaules kaŗā Latviju pamīšus trīs reizes okupēja 
Padomju Savienība un nacionālsociālistiskā Vācija, kuŗas pretli ku-
mīgi mobilizēja Latvijas iedzīvotājus savos kaŗaspēkos un izmantoja 
tos piespiedu darbā. Latvija Otrajā pasaules kaŗā zaudēja savu 
valstis kumu un aptuveni trešdaļu savu iedzīvotāju,” uzrunā norādīja 
vēstniece Skujiņa.

KANADA. 13. aprīlī Latvijas vēstniecībā Otavā Latvijas vēst-
nieks Kārlis Eichenbaums tikās ar Kanadas Bruņoto spēku pavēlnie-
cības Latvijā (Task Force Latvia) jauno komandieri pulkvedi Žanu 
Fransuā Kodēnu (Jean-Francouis Cauden). 

Pulkvedis Kodēns 
informēja par gata-
vošanos dienestam 
Rīgā un par saviem 
tuvākajiem uzdevu-
miem pirms došanās 
uz Latviju. Pulkvedis 
Kodēns  uzsvēra ab -
pusēji papildinošo 
un labo sadarbību, 
kas ir izveidojusies 
starp sabiedrotajiem, 
starp Latviju un Kanadu, kā arī starp abu valstu bruņotajiem 
spēkiem. Pulkvedis personīgi pateicās vēstniekam Eichenbaumam 
par silto uzņemšanu un visap tverošajiem informatīvajiem mate  -
riāliem, kā arī par doto Kanadas-Latvijas attiecību redzējumu un 
pārskatu. Vēstnieks Kārlis Eichen baums pateicās par kanadiešu 
kaŗavīru dienestu Latvijā, kā arī dalījās ar savu pieredzi un novē ro-
jumiem, kā tālāk stiprināt un paplašināt labo sadarbību, iestājoties 
par kopējām vērtībām un stingri aizstāvot demokratiju.

Sarunā piedalījās un par līdz šim paveikto, nostiprinot Latvijas un 
Kanadas attiecības, un sadarbību militārajā sfērā, pastāstīja pirmā 
ranga aizsardzības atašejs pulkvedis Agris Ozoliņš.

ZVIEDRIJA. Zviedrijas – Latvijas sadarbības fonda valdes 
sēdē tika nolemts šogad atvērt pieteikšanos uz jauniem projektiem. 
Sadarbības fonds Zviedrija-Latvija ir izveidots ar nolūku stiprināt 
un paplašināt sadarbību starp Zviedriju un Latviju, īpašu uzsvaru 
liekot uz projektiem ar jauniešu iesaisti. Zviedrijas – Latvijas  fonds 
darbojas jau trešo gadu un šogad tā valdes priekšsēdis ir Latvijas 
vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams.

KRIEVIJA. 
14. aprīlī Pleskavas 

apgabala bibliotēkā 
norisinā jās starptau-
tiskā konference 
“Kultūra pierobežā’’. 
Konference nori si-
nājās 26. Starptau-
tiskā grāmatu foru-
ma “Russkij zapad’’ 
ietvaros. Pasākuma 
ie  tvaros konsulāta 
va    dītāja E. Dumpe prezentēja Latvijas izdevniecību jaunos oriģināl-
literātūras izdevumu tulkojumus krie vu valodā, tai skaitā Krievijas 
žurnālistes Nikas Ganičas veidoto ga  stronomijas ceļvedi par Lat-
vijas restorāniem. Savu uzstāšanos E. Dumpe noslēdza ar simbo-
lisku dāvinājumu – īpaši atlasītām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ieteiktām, Latvijas mūsdienu rakst niecības grāmatām, tādām kā     
M. Zālītes “Pieci pirksti’’, N.Ikstenas “Mātes piens’’, I. Ābeles “Klūgu 
mūks’’, V. Freimanes grāmatu “Paliec sveika, Atlantīda’’, kā arī                
A. Sakses ”Pasakas par ziediem’’.



LAIKS 112021. gada 24. aprīlis – 7. maijs

Šī publikācija sagatavota ar Mediju 
atbalsta fonda fi  nanciālu at  bal stu no 
Latvijas valsts budžeta lī   dz ek ļiem. Par 
publikācijas  saturu at  bild biedrība 
“Laiks-BL”

JURIS 
LORENCS

SALLIJA
BENFELDE

Mēdz teikt, ka vislielākie ko -
mū nisti parasti nākot buržuā zi-
jas un aristokratijas slāņiem, vis-
kaismīgākie ateisti esot bijušie 
mācītāji, bet vispārliecinošākie 
antikomunisti – kādreizējie boļ-
še viki. Vācijas grāmatnīcu plauk-
tos aprīļa vidū parādījusies jauna 
grāmata – “Paštaisnie: mana pret-
programma – kopienas garam un 
solidāritātei”. Oriģinālā – “Die Selb  -
stgerechten: Mein Gege npro gramm – 
für Gemeinsinn und Zusammen-
halt”. Tās autore ir polītiķe, Aus - 
t rum vācijas pil sētā Jēnā 1969. 
ga  dā dzimusī Sāra Vāgenknehta 
(Sahra Wa  gen  knecht), kādreizējā 
“Kreiso partijas” (vāciski – “Die 
Linke”) frak cijas līdere Vācijas 
par lamentā. Šis polītiskais spēks 
uzskatāms par bijušās Austrum-
vācijas So  ciā listiskās vienības par-
tijas (fak tiski – kompartijas) man-
tinieku. Pēdējās parlamenta vēlē-
šanās 2017. gada rudenī to atbal-
stīja     9 % vēlētāju. Agrāk Vāgen-
k nehta stingri turējās pie “mark-
sistiski – ļeņiniskiem” principiem 
un at  balstīja savu partiju, tagad 
viņa to nesaudzīgi kritizē. Tad kas 
ir mainījies?

Vāgenknehta ir pārliecināta, 
ka daļa kreiso polītiķu Vācijā un 
pasaulē esot deģenerējušies līdz 
paštaisnam “pseidokreisumam” 
un pārvērtušies par nožēlojamu 
karikatūru. Šādus uzskatus pār-

Šampanieša marksisti
stāvot cilvēki, kuŗiem kreisums 
ir nevis polītiska ideja, bet gan 
modes lieta, dzīves stils, ar kuŗu 
var izrādīties un reklamēties so -
ciālajos tīkos. Skatieties uz mani, 
klausieties manī, – cik es tole-
rants, iecietīgs, polītiski korekts, 
videi draudzīgs, ekoloģiski do -
mā jošs, cik pareizs! Vāgenknehta 
viņus dēvē par “Lifestyle- Linke”, 
angliski tas būtu “Lifestile- Left”. 
Reālas sabiedrības problēmas- 
sociālā noslāņošanās, zemās al -
gas, nabadzība, bezpajumtnieki, 
cilvēki, kuŗi strādā bez fiksētiem 
darba līgumiem, izzūdošā vidus-
šķira tiekot aizmirstas. Jo tās 
vienkārši neesot interesantas! To 
vietā vērojama ņemšanās ap otr-
šķirīgām “pseidoproblē mām” – 
seksuālo minoritāšu tiesības, 
“Black Lives Matter”, Grētas Tūn-
bergas sludinātā klimata apoka-
lipse, ekoloģija, pārspīlētas rūpes 
par dzīvniekiem. Vegānisms, kas 
tiek pacelts teju vai reliģijas lī -
menī. Nekritisks atbalsts imigrā-
cijai – nedomājot, kas sagaida 
at  braukušos, kā viņi iejutīsies 
sve šā vidē tālu no mājām. Vien-
alga, kas notiks ar vietējo cilvēku 
darba vietām un algām! Toties 
man būs iespēja paēst autentiskā 
meksikāņu vai arabu restorānā!

Kas viņi ir? Un no kurienes 
ceļas? Izrādās, kosmopolītiski 
pa  saules pilsoņi, labi atalgoti pil-

sētnieki, kuŗi uzauguši labi si -
tuētās ģimenēs. Nekas jauns jau 
tas nav. Pirms Otrā pasaules 
kaŗa šādus cilvēkus Anglijā dē -
vē ja par “šampanieša sociālis-
tiem” (champagne socialist), Vā -
ci jā – par “salonu boļševikiem” 
(“Salonbolschewist”). Kā likums, 
tolaik viņi nāca no augstākās 
vidusšķiras, no intelektuālās eli-
tes un 1930. gados sajūsminājās 
par sociālistisko eksperimentu 
Staļina impērijā. Nav brīnums, 
ka PSRS iedarbināja tā saucamo 
“kaviāra diplomātiju”, uz kuŗas 
uzķērās daudzi. Starp viņiem 
bija Bernards Šovs, Teodors 
Dreizers, Andrē Žids, Tomass 
Manns, Ivs Montāns – sarakstu 
var turpināt ilgi.  

Eiropā un Latvijā īsti neizprot  
tā saucamo “voukismu” (wokei-
sm). Viena lieta ir iestāšanās par 
so  ciālo, rasu un dzimumu līdz -
tie sību. Apsveicami mērķi! Diem-
žēl, kā mēdz teikt, labiem nodo-
miem bruģēts ceļš uz elli. Šodien 
mēs redzam pārcentīgus mēģi-
nājumus izskaust “balto pārā ku-
mu” (white supremacy). Un Ame-
 rikas pilsētu laukumos sāk krist 
pieminekļi. Dzirdami apgalvoju-
mi – izglītība, zināšanas, cen tība, 
smags darbs, atbildība, lo  ģika, 
spē ja plānot, organizēt un uz -
ņem ties atbildību, punktuā litāte, 
uzticēšanās zinātnei – tas viss esot 

uzskatāms par “balto pārākuma” 
izpausmi. Ka māte m atikas studi-
jas jau savā būtībā ir esot rasistis-
kas, bet atzīmju iz  likšana skolā – 
vardarbības iz  paus me. Ka romie-
šu ciparu lietošana diskriminējot 
mazāk izglītotos, ka baltajiem ne -
esot tiesību pārņemt citu kultūru 
ba  gātības (tā esot “kultūras pie  -
sa vi nāšanās”). Baltajiem jākļūst 
“ma  zāk baltiem” – dīvainību sa -
rakstu var turpināt. Un kāda sa -
gadīšanās – viena no “Black Lives 
Matter” kustības līderēm Patrisa 
Han-Kallorsa (Patrisse Khan-
Cullors), kuŗa pati sevi dēvē par 
marksisti, par 1, 4 miljoniem ASV 
dolaru nesen iegādājusies māju 
pārsvarā balto iedzīvotāju ap  dzī-
votā Losandželosas priekš pil sētā. 
Patiešām, šampanieša marksisms!

Eiropai, ievērojot tās ģeogra-
fisko novietojumu, tuvākās ir ar 
imigrāciju saistītās problēmas. 
Pēc 2015. gada Tuvo Austrumu 
un Āfrikas bēgļu krizes Eiropā 
sāka runāt par “velkomistiem”. 
Tie ir cilvēki, kuŗi imigrācijā 
saskatīja iespēju “atjaunot” un 
“dažādot” Eiropu. Radīt uto-
pisku multikulturālu nākotnes 
pasauli, kuŗā “uzzied visi ziedi”. 
Ja “voukisms” saārda Rietumu ga -
rīgo pamatu, tad “velko misms” 
iznīcina tā fizisko vidi. Rietumu 
kultūra beidz pastāvēt tāda, 
kādu mēs to pazīstam līdz šim. 

Bet šie paštaisnie salonu “neo-
marksisti” parasti neapzinās sa -
vas rīcības sekas. Ka cilvēki, par 
kuŗiem viņi iestājas, patiesībā 
nicina gan viņu sludinātās vēr-
tības, gan viņus pašus. Rakst-
nieks Linards Laicens 1932. gadā 
emigrēja uz “strādnieku para-
dīzi” PSRS un tika iznīcināts 
“Latviešu operācijas” laikā 1938. 
gadā . Viņa pelni it kā atrodo -
ties Maskavas Jaunās Donas 
kapsētā, kopējā masu kapā. Vēl 
viens “noderīgais idiots”, izman-
tots un izmests. Šodien dažu 
Rietumeiropas pilsētu ielās jau 
parādījušas tā saucamās “šariāta 
patruļas”. Kaut kas līdzīgs brīv-
prātīgajiem kārtības sargiem, 
kuŗi raugās, lai “savējie”, musul-
maņu jaunatne, nelietotu alko-
holu un pieklājīgi ģērbtos. Un 
tas ir tikai laika jautājums, kad 
viņi ķersies klāt arī vietējiem 
“iezemiešiem”. Turklāt tas notiks 
ar vislabākajiem nodomiem- lai 
turētu cilvēkus “tālāk no grēka”. 
Piemēram, aizrādīs, ka vīrietim 
nav labi nēsāt šortus un dzert alu 
ielas kafejnīcā. Ka sievietei ne -
klā jas staigāt apkārt vienai, bez 
lakata, tetovēties vai krāsot ma -
tus sarkanā krāsā. Ko gribējāt, to 
dabūjāt! Jācer, ka Sāras Vāgen-
knehtas grāmata dažam labam 
ja ne atvērs acis, tad vismaz liks 
padomāt.

Pēc trīs stundu gaŗām deba -
tēm Saeima ceturtdien, 15. ap -
rīlī, attālinātā ārkārtas sēdē no -
balsoja pret opozīcijas pārstāvju 
iesniegto demisijas pieprasīju-
mu Krišjāņa Kariņa valdībai. 
Demisiju pieprasīja bijušie Sa -
skaņas, KPV LV deputāti, kuŗi 
šobrīd sevi sauc par neatkarī ga-
jiem un, protams, opozīcijā eso-
šie zaļo un zemnieku (ZZS) 
frakcijas deputāti. Aldis Gob-
zems demisijas pieprasījumu pa -
matoja ar to, ka premjers neva-
da, bet gan moderē valdību, ne -
prasa no ministriem rezultātus 
un nepamana neizdarības, un 
viņa vadītā valdība nepilda Sa -
eimas uzdevumus, piemēram, 
pa  lielināt mediķu algas, turklāt 
valdība netiek galā ar Covid-19 
krizi.  Savukārt Zaļo un Zemnie-
ku savienības deputāts Viktors 
Valainis sacīja, ka valdībā strādā 
“viduvējības, kuŗām nav izprat-
nes par valsts pārvaldi”, ministri 
pieņem lēmumus, neiedziļi no-
ties dokumentos, pēc tam paši 
kritizē šos  lēmumus, un tas lie-
cina, ka valdības darbs būs aiz-
vien atrautāks no reālās ikdienas 
jautājumiem.

Protams, valdības darbs ne 
tuvu nav ideāls. Kā premjers no -
rādīja, domstarpības piecu par-
tiju koalīcijā ir ikdiena, bet ai -
cināja Saeimu nepārprast – tas 
nenozīmē, ka neesam vienoti 
mērķu sasniegšanai. Un, pro-
tams, visvairāk jautājumu saistīti 

Bez demisijas
ar Covid-19 pandēmiju. Polīto-
logi teic, Kariņa valdība pašlaik 
ir tikpat nestabila, cik vienmēr ir 
bijusi, un reizē arī stabila, jo – 
alternatīvas jau nemaz nav! It 
īpaši, ja paraugās uz demisijas pie-
prasītāju vairāk vai mazāk slēp-
tajām simpātijām pret Krie viju.

Latvija ieviesīs Covid-19 serti-
fikātu jeb Eiropas Savienības 
(ES) Digitālo zaļo sertifikātu, un 
Veselības ministrija ir informē-
jusi, ka sertifikāts vajadzīgs, lai 
sekmētu drošu brīvu pārvieto-
šanos ES Covid-19 pandēmijas 
laikā. Labā ziņa ir tā, ka serti-
fikāts būs pieejams ne tikai di -
gitālā, bet arī papīra formātā, jo 
ne visiem ir viedtālruņi.

Protams, šai idejai netrūkst arī 
pretinieku, tāpat kā vakcinēša -
nai pret Covid-19. Saistībā ar 
vakcinēšanu tiek pieminētas cil-
vēktiesības – sak’, kā man var 
aiz liegt ceļot, ja pārvietošanās ES 
territorijā tās pilsoņiem ir brīva 
un ja valstī nav ārkārtas situā-
cijas? Tieši tāpat brīžam pat ar 
dusmām tiek uztvertas ziņas par 
to, ka kādām profesijām vakci-
nēšanās pret Covid-19 var tikt 
noteikta obligāti. Kā zināms, 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir se -
cinājusi, ka obligāta vakcinēšana 
nav pretrunā ar demokratiskās 
sabiedrības pamattiesībām. Ap -
rīļa sākumā Latvijas valdībā tika 
sākta diskusija par obligātu me -
dicīnas personāla vakcināciju. 
Prem jers Krišjānis Kariņš uz  ska-

ta, ka valsts varētu prasīt –  me  di-
cīnas personālam obligāti jāvak-
cinējas, lai nepieļautu cilvēku 
inficēšanos ar Covid-19 medi-
cīnas iestādēs. Valdība vienojās, 
ka Tieslietu un Veselības minis-
triju pārstāvju darba grupa iz -
vērtēs vakcinācijas obligātumu 
noteikto profesiju pārstāvjiem, 
vai juridiski varētu noteikt šādu 
rēgulējumu un kāds tas varētu 
būt.

Trīsdesmit neatkarības gados 
esam iemācījušies jēdzienu cil-
vēk tiesības, aizmirstot, ka tās 
nav absolūtas, jo, ja kāds rīkojas 
tikai tā, kā labāk un ērtāk viņam 
pašam, viņš var apdraudēt un 
bieži arī apdraud citu cilvēk-
tiesības. Tajā pašā laikā mums 
nešķiet ačgārni, ka autovadī tā-
jiem ir jānokārto eksāmeni, lai 
varētu iegūt vadītāja apliecību 
un ka tās ir atšķirīgas personīgo 
un sabiedrisko transportlīdzek -
ļu vadītājiem. Vēl vairāk – ir 
pašsaprotami, ka, lai iegūtu šā -
das tiesības, ir vajadzīgs ārstu 
slēdziens, ka vadītājs pie auto 
stūres savas fiziskās vai garīgās 
veselības dēļ neapdraudēs līdz-
cilvēkus. 

Veselības jautājumos mūsu 
uzskati ļoti bieži ir pretrunīgi. 
Nosodām tos, kuŗi neievēro pie-
sardzību un zināmus ierobežo-
jumus, piemēram, hepatīta jeb 
“dzeltenās kaites” gadījumos, bet 
līdz šim gripas epidēmijas laikā 
gandrīz pašsaprotami bija, ka 

cilvēki īpaši neuzmanījās. Jā, var 
teikt, ka darba devēji mēdza pie-
prasīt, lai cilvēki nāk uz darbu, ja 
vien viņiem nav tik augsta tem-
peratūra un tik slikta pašsajūta, 
ka nav iespējams iziet no mājām. 
Taču arī paši mēs savas tiesības 
ārstēties un pienākumu neap-
lipināt citus īpaši neievērojām 
un par šīm tiesībām necīnījā-
mies. Tieši otrādi – tagad, pan-
dēmijas laikā, apvainojamies par 
ierobežojumiem, jo man, lūk, 
nekas nekaiš, man ir stipra imu-
nitāte un es noteikti nesaslimšu, 
ja arī būšu inficējies. Starp citu, 
Rīgas Stradiņa universitātes 
(RSU) virusologi un infektologi 
ir pabeiguši darbu pie pētījuma, 
kas liecina: būtiskāka ir pareiza 
imūnā atbilde, nevis stipra imū-
nitāte. Savukārt par raidījumu, 
kuŗā tika demonstrēts tas, ka it 
kā pēc AstraZeneca vakcīnas 
imūnitātes pieaugums ir pavi-
sam niecīgs, jāteic, ka diemžēl tā 
autori nav pamanījuši vienu bū -
tisku lietu – proti, dažādām 
vakcīnām laiks, kuŗā imūnitāte 
veidojas, ir atšķirīgs. Tādēļ sa -
līdzināt, piemēram, antivielu 
daudzumu divas līdz četras 
nedēļas pēc Pfizer un Astra Ze-
neca vakcīnu saņemšanas ir  
visai aplam. Ir taču zināms, ka 
arī dažādām zālēm to ārstnie-
cības kurss atšķiras. Vai pavisam 
vienkāršs piemērs no citas jo -
mas: mati tiek nokrāsoti ar matu 
krāsu, kuŗas pamācībā sacīts, ka 

tā jātur matos 30 minūtes. Ja 
matus izmazgās jau pēc 10 mi -
nūtēm, ir skaidrs, ka gaidītā re -
zultāta nebūs. Vēl viens argu-
ments, ko nākas bieži dzirdēt,     
ir – esmu vakcinējies, bet man 
nezin kādēļ joprojām jāievēro 
visi piesardzības pasākumi. To, 
ka, iespējams, pārnēsājat vīrusu, 
kas jūs vairs nepadara slimu,    
bet varat aplipināt tos, kuŗi vēl 
nav vakcinējušies, cilvēki dzirdēt 
negrib. Citiem vārdiem sakot, 
mēs, protams, parasti redzam 
tikai sevi, bet pārējie mūs nein-
teresē – diemžēl arī tad, ja šo 
pārējo vidū ir arī mūsu draugi 
un tuvinieki.   

Manuprāt būtu lietderīgāk 
vai rāk enerģijas šobrīd veltīt 
tam, lai vakcinētos un, kamēr    
to nav izdarījusi lielākā sabied-
rības daļa, ievērot ierobežo ju-
mus, lai ātrāk varētu atgriezties 
pie ikdienas pierastās dzīves. Tē -
rēt enerģiju cīņai par savām per-
sonīgajām cilvēktiesībām ie  do-
mātos jautājumos, apdraudot 
citus, nav saprātīgs lēmums. 
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Kuŗš gan nepazīst tradicionālās 
asociācijas, izdzirdot šos vārdus?! 
Ieskatoties senākā pagātnē, ar 
pārsteigumu secināms, ka par 
krogiem pirmās ziņas rodamas 
jau 13. gadsimtā, kad panīka cie-
tokšņi un klosteri, kas līdz tam 
bija devuši pajumti ceļiniekiem. 
To vietā šo jomu aizpildīja krogi 
un iebraucamās vietas. Īpaši ak -
tuāli krogi Latvijas territorijā 
kļu va t.s. zviedru laikos. 

17. gadsimta vidū Zviedrijas 
valdība Latvijas territorijā izvei-
doja pasta sistēmu, kuŗa ietvēra 
sevī arī krogus kā atpūtas un 
nakšņošanas vietas nogurušiem 
ceļotājiem. 

Vistiešāk Latvijā 19.gadsimta 
otrajā pusē un 20.gadsimtā līdz 
30.gadu beigām krogi saistās ar 
Jurģa dienu, kas saimniekiem un 
gājējiem bija jauna darba cēliena 
sākums. Protams, muižās vismaz 
sākumā krogiem bija saimnie-
ciska loma. Tā Gricgales muižas 
īpašnieks, piemēram, cerēja uz -
labot šīs saimniecības ekonomis-
ko situāciju, uzceļot krogu. Laiks 
rit, un šogad, 2021. gada aprīlī, 
Gricgales krogs svin 190. sezonu, 
kopš barons to atvēra 1831. gada 
Jurģu dienā, uzsaucot zemnie-
kiem muciņu alus. Viņš toreiz 
neparedzēja tās daudzās lomas, 
ko šī ēka iznesīs gandrīz divu 
gadu simtu ilgumā cauri dažā-
diem vēsturiskiem notikumiem, 
cilvēku mūžiem un likteņiem. 
Jāatzīmē, ka vismazākā daļa te 
bijusi alkoholam. Patvēruma de -
vējs, saimnieciskās un kultū ras 
dzīves centrs Gricgales krogs 
gan bijis un ir visos laikos.

Pēc Pirmā pasaules kaŗa dau-
dzi krogi panīka, zaudēja savas 
sākotnējās funkcijas un sāka 
eksistēt kā dzīves telpas jauna-
jiem zemes ieguvējiem, pārvēr-
tās par tautas namiem vai ražot-
nēm. Līdz 1940. gada pavasarim 

LIDIJA OZOLIŅA, 
Caelibem hist., novadpētniece

Jurģi, krogi, krodziņi
Latvijā krogos, kuŗi savu darbī -
bu turpināja senajā ritmā, de -
ram dienās slēdza līgumus, itin 
bieži apstiprinot tos ar kroga 
čar ku.  Jurģa dienā (23. aprīlis) 
pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
Kur zemē 1817. gadā, Vidzemē 
1819. gadā tradicionāli šajā vai 
kādu dienu pirms Jurģa dienas 
kalpi un nomnieki devās no vie-
nas dzīves vietas uz citu, mainot 
saimniekus. Tā radās apzīmē-
jums – jurģošanās, Jurģi. 

Jurģa dienā ne tikai notika ak -
tīva cilvēku pārvietošanās, bet 
Saules kalendārā tā iezīmē vidus 
punktu starp pavasaŗa un vasa -
ras saulgriežiem. Jurģos zemes 
kopēji centās pirmo reizi ganos 
kaut uz īsu brīdi izlaist lopus. Sā -
kās pieguļas un sējas laiks. Saim-
nieces sēja kāpostus dēstiem, jo 
tad tie augot lielām galvām un 
saknes neēdot tārpi. Tāpat sievas 
stādīja sīpolus, jo tad bija gai dā-
ma laba to raža.

Sēlijā, Neretas apkaimē senāk 
ik pēc trim verstīm bijis krogs, jo 
tas ietvēra veikalu, viesnīcu, dar-
ba biržu, balles vietu jeb kultūras 
namu. Tos pēc valdīšanas rīko-
juma cēluši vietējie zemnieki. 
Vieniem stāvi slieti no māla kle-
ķa, ar salmu vai šķendeļu jum-
tiem. Citi – tikai no kokmate - 
 riā liem vai apvienojumā ar ak  - 
mens mūŗa stabiem stūros. Vēl 
citi – no lieliem laukakmeņiem, 
kas stiprināti kopā ar kaļķu javu, 
bet mazie akmentiņi kroga sie-
nās atsituši lietu un sniegu. Tas 
no ēkas tapšanas laika un pēc 
katras muižas vai saimnieka ie -
skatiem, rocības, pieejamiem 
būv materiāliem.

Kurzemē krogi bijuši slaidi un 
gaŗi. Vidzemē – kā pienākas kro-
gus būšanās – ar divām stadulām. 
Sēlijā stadula ēkai tikai vienā ga -
lā, bet pārējās kroga telpas stipri 
līdzīgas. Vidzemnieku krogiem 

stadula vienā ēkas galā lepnāku 
viesu rumakiem, otrā – zemnie-
ku bērīšiem. Sēlijā stadulā visi 
pajūgi līdzvērtīgi, jo braucēji – 
bagātāki vai nabadzīgāki, ar ze -
mes darbiem ciešā saistībā. Dažu 
reizi lepnībā tie dalījās tikai pie 
kroga stoikas. 

Ēkas vidū visa braucēju un 
kro dzinieka darīšana: lielā kroga 
istaba ar leti viesu apkalpošanai. 
Tāpat ar galdu un platiem beņ-
ķiem īslaicīgiem viesiem un nak š-
ņotājiem. Lielā maizes krāsns šai 
būšanai un ceļinieku lietū mir-
kušo drēbju kaltēšanai. Manteļ-
skurstenis ēdiena gatavošanai 
dažkārt viesiem, bet galvenokārt 
krodzinieka saimei un lopiem. 
Neiztikt arī bez vācu istabas un 
ķēķa, kur gatavoja lepnāku ēdie-
nu viesiem un vismaz svētdienās 
arī sev. Tāpat telpas krodzinieka 
ģimenei dzīvošanai. Viss gluži kā 
Neretas puses krogiem, kuŗiem 
viena stadula. Tomēr, kā tiem, tā 

šiem stadulas vārti ieslīpi vērsti 
pret ceļu, lai braucējam ērtāk ar 
pajūgu tajā ietikt. Un gaŗām ne -
pabraukt, kad ceļš gandrīz vai 
stadulas vārtos atduras.

Neretas novadā un kaimiņu 
pagastos tuvu robežām pēc se -
nām kartēm un rakstiem sa - 
skaitu bijušus vismaz 35 krogus. 
Maz  zalvē – Baznīcas krogs, Be -
ķer krogs, Bērzu, Bābu, Lujānu, 
Priedes krogi. Senais Mēmeles 
pagasts, kas vēlāk sadalīts starp 
Mazzalves un Pilskalnes pagas-
tiem, lepojies ar Gricgales mui-
žas, Odiņu, Rises, Mūra, Tim sē-
nu, Dūžānu, Jauno, Krusta un 
Sudmalu krogiem. Neretas pa  ga s-
tam piederējuši Baznīcas krogs, 
Dzirnavu krodziņš, arī Krusta 
jeb Neretas Krusta krogs, Salates, 
Dūņu, Susējas, Oruļu, Auzu, 
Put ras un Robežkrogs. Arī liela 
daļa no tagad Pilskalnes pagas-
tam piederīgiem senajiem kro-
giem – Knāviņu, Neretiņas, Sku d -
res un Strobuku krogi. Tāpat 
Zalves pagastā bijuši krogi: Bum-
buļa, Smaltānu, Baznīcas krogi. 
Noteikti neesmu visus nosauku-
si, jo daža kroga vieta sen dabā 
nav pamanāma un zudusi no 
ļaužu atmiņas.

Laikabiedru pierakstītās atmi-
ņās, tāpat J. Jaunsudrabiņa dar-
bos lasām, ka Lielā deramdiena 
bija Pīrāgos. Tā Sēlijā sauca Vast-
s lāvi jeb Meteni. Otrdiena pēc 
Pelnu dienas. Bērni šļūca no 
snie ga kalniņiem, lai tēviem iz -
augtu gaŗi lini, bet lielie gāja uz 
krogu. Saimnieki līga kalpus, un 
kalpi meklēja saimniekus.  

Latvijas brīvvalsts laikā krogi 
savas agrākās funkcijas vairs ne -
varēja pildīt, jo laiks bija cits – 

saimnieciskā un sabiedriskā dzī-
ve mainījusies. Ceļmalu krogus 
zemes reformas rezultātā izlozēja 
jaunsaimniecību veidošanai vai 
ministrija ieteica tajos ierīkot 
tautas namus. Palika tikai daži, 
kas saimnieciskajos centros. Tur-
pināja darboties baznīckrogi. 
Ta  ču arī šie lielāko daļu pildīja 
tautas namu vai saimnieciskās 
funkcijas. Daudzas krogu ēkas 
bija izpostītas kaŗa darbības re -
zul tātā. Citas nojauca jaunie 
saim nieki, lai vēl derīgos mate-
riālus izmantotu jaunu ēku 
celtniecībā. 

Pēc Pirmā pasaules kaŗa līdz  
ar zemi iegūtie krogi turpināja 
dzīvi kā cerība un smags darbs 
jaunsaimniekiem, amatniekiem. 
Tā Gricgales muižas krogu iegu-
va amatnieks Kristaps Mednis, 
un šī māja kļuva par skolotājas, 
novadpētnieces, rakstnieces Lū -
cijas Ķuzānes dzimto vietu. Tur-
pat, ne tik tālos kaimiņos, Mē -
meles Mūra krogā, dzimusi 
Al   ma Paegle-Birģele (dz. 1877.), 
Raiņa māsīca, lietišķās mākslas 
(audumu) meistare un pedago -
ģe, etnografe un tautas mākslas 
pētniece. 

Daudzviet krogus nodeva pa -
gastu pārziņā. Tā Smeltānu un 
Bumbuļu krogos ierīkoja krejo-
tavas. Pretī Ērberģes baznīcai 
eso šo krogu pārbūvēja par tau -
tas namu ar plašu zāli, kuŗā 
iekārtota arī glīta skatuve. 

Mūsdienu lauku vai pilsētu ai -
navā senie krogi ir diezgan reta 
parādība. Kaut gan tos, kuŗu ēkas 
vēl saglabājušās un uzturētas pie-
nācīgā stāvoklī, patīkami apme k-
lēt gan kā viesnīcas, viesu na  mus 
vai kultūras iestādes, gan tos, kuŗi 
pilda tūrisma objektu funkcijas. 

Gricgales krogs 2021. gadā no 
23. aprīļa ver durvis tūristiem 
jau najā sezonā – individuāli, ģi -
menēm, mājsaimniecībām at  bil-
stoši pandēmijas situācijas pra-
sībām. Te var arī pārnakšņot. 
Vē  lams apmeklējumu iepriekš 
pie teikt. Taču, ja esat jau pie kro-
ga, un rodas ideja apskatīt tel -
pas, piezvanot pārzinei Evitai 
28342969, krogs 90% gadījumu 
pēc minūtēm 10-15 tiks atvērts. 
Kroga sētas pusē viesi laipni ai -
cināti uzkavēties terasē, vai dārzā 
baudīt Sēlijas dabas skaņas un 
rēnumu.

Bumbuļkrogs Mazzalvēs, bijušais Mēmeles pagasts // Foto no Sarmītes Ozoliņas tīmekļa galerijas

Neretas krogs // Foto no Arijas Zālītes kollekcijas

Jurģu dienā, uz Sauku braucot // Foto no Gunāra Spīdaiņa kollekcijas

Neretas baznīca un krogs pirms Pirmā pasaules kaŗa // Foto no 
Neretas novadpētniecības mūzeja
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Nomaļā lauku mājā Ventspils 
pusē tapušu futūristisku pro-
duktu pircēji izķer četru mi  nū-
šu laikā. Jāni, vai tu esi azartisks 
cilvēks?

Jā un nē. Mani nekad nav sai  s-
tījušas azartspēles vai loterijas, 
bet manī ļoti spēcīgs ir sacensī-
bas gars. Ja runa ir par darbu vai 
spēli, tad es “atdošu sevi visu”, lai 
būtu pirmais un labākais.

Vai tu pats esi liels datorspēļu 
spēlētājs un entuziasts?

O, jā! Esmu ar datorspēlēm uz 
“tu”. Man bija kādi septiņi gadi, 
kad man nopirka pirmo Play 
Station, un daudzi gadi tika pa -
vadīti televizora priekšā. Spēlēju 
Counter Strike, vēlāk World of 
Warcraft, un arī tagad pa vaka  -
riem ar  draugiem uzspēlējam 
Warzone. Spēles bijušas liela da  ļa 
no manas dzīves, un tāpat ir 
lielākai daļai no mūsu uzņē mu-
ma komandas. Varbūt tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc esam 
tik veiksmīgi, – mēs ļoti labi iz -
protam mūsu auditoriju.

Kas veido “Azeron” koman-
du?

Vadībā esam pieci. Kā pirmo 
gribu minēt Robertu Daiginu, 
kas mums pievienojās pāris mē -
nešus pēc dibināšanas un atbild 
par ražošanas procesiem. Tajā 
laikā strauji auga ražošana, un 
viņš kā ļoti radošs technisks 
cilvēks bija gatavs uzņemties ra -
žošanas vadību. Dibinātāju vi -
dū ir Aļģis Laureckis, manuprāt, 
Ventspils jaudīgākais program-
mētājs. Inga Vanaga, savukārt, ir 
viena no spēcīgākajām 3D mo -
delēšanas speciālistēm Latvijā. 
Es atbildu par visiem biznesa  
procesiem, administratīvajiem, 
finanču un mārketinga jautā-
jumiem. Tomēr pats galvenais  
“vaininieks” ir Imants Daigins, 
kuŗš ir “Azeron” idejas un pro-
dukta autors. Uzņēmumā viņš 
atbild par attīstību un kopā ar 
Ingu Vanagu strādā pie jaunu 
produktu radīšanas.

Kā radās ideja par unikālo 
vi  deospēļu tastatūru, kas vēlāk 
noveda pie uzņēmuma “Aze-
ron” dibināšanas?

Tiem, kas spēles nespēlē, varu 
paskaidrot, ka,  spēlējot datorā, 
lietotāja labā roka darbojas ar 
peli, bet kreisā – ar klaviatūras 
W, A, S, D taustiņiem, kas no -
drošina kustību uz augšu, leju, 
pa labi un kreisi. Līdz ar to rokas 
vidējie pirksti kā “iesaldēti” ka -
rājas virs šīm pogām. Tomēr 
vien laicīgi spēlē jāizmanto arī 
citas pogas, kas virza spēli uz 
priekšu.

Iedomāsimies – ir 2012. gads, 
un iznāk spēle Guild Wars 2, 
ku  ŗā ļoti daudz spēlētāju spēlē 
vienlaicīgi un atrodas vienā ko -
pīgā zonā. Spēlei ir arī ļoti daudz 
“mainīgo lielumu”, jāiziet dažā-
das misijas, jāspēlē sadarbībā 
pret citiem spēlētājiem vai kopā 
ar tiem jāuzveic pūķi un citi 
“monstri”, tātad vienlaicīgi jāspēj 
darīt daudzas un sarežģītas dar-
bības. Imants uzreiz saprata, ka 
viņam nav ērti spēlēt ar esošo 
tastatūru, un sāka meklēt kādus 

Veiksmes stāsts no Ventspils puses
Latvijas jaunuzņēmumā SIA “Azeron” ražoto videospēļu tastatūru eksportē uz vairāk nekā

 90 valstīm, videospēļu entuziasti gaida rindā, lai iegādātos šo unikālo produktu.Tā līdzdibinātājs Jānis 
Kūlbārdis intervijā  Tairai Zoldnerei

labākus risinājumus internetā, 
bet neko tā arī neatrada. Bū -
dams “praktiskais latvietis”, Imants 
mā  jās uztaisīja savu koka kla-
viatūru vai keipadu (keypad), 
kuŗā apvienoja labāko no divām 
pasaulēm – klaviatūras pogas un 
Play Station tambstiku (thumb-
stick), kas nodrošina kustību da -
žādos virzienos. Līdz ar to Iman-
ta risinājumā kustību nodroši -
na īkšķis, kamēr pārējie četri 
pirksti var efektīvi spiest nepie-
ciešamās pogas. Imants to visu 
savienoja ar datoru, bet gandrīz 
visi materiāli bija turpat mājās 
atrasti, vienkārši un ģeniāli. Viņi 

ar brāli Robertu ir techniskās 
domāšanas cilvēki, kas no nekā 
var uztaisīt kaut ko izcilu un 
funkcionālu.

Laika gaitā Imantu nepameta 
doma, ka varbūt vēl kādam pa -
saulē noderētu šāds produkts. 
Tajā laikā sāka parādīties pirmie 
3D printeri, un daži bija iegādāti 
arī Ventspils augstskolā. Imants, 
pēc profesijas  konditors, meta 
kaunu pie malas un brauca uz 
augstskolu, lai atrastu kādu, kas 
viņam ierādītu, kā darboties ar 
3D printeri. Tur viņš satika Ingu 
Vanagu. Vēlāk viņi atklāja, ka 
abiem patīk spēlēt datorspēles, 
viens otrā ieskatījās, un, var teikt, 

ka uzņēmuma “Azeron” tapšanas 
laikā tapa arī Imanta un Ingas 
ģimene. 

Galvenais izrāviens produkta 
attīstībā iesākās tad, kad 3D 
printeri par pieņemamām ce -
nām kļuva plaši pieejami, un tos 
varēja pasūtīt no Ķīnas. Tas ļāva 
Imantam un Ingai mājās tur pi-
nāt darbu pie produkta modelē-
šanas un izstrādes un tūlīt uz 
vietas pārbaudīt savas idejas.

Kā top produkts 3D printerī?
Mūsu produktam izmanto -

jam 3D printeri ar plastikas 
diegu vai filamentu, kas tiek sa -
karsēts līdz kušanas tempe ra-

tūrai, un pēc tam šķidrā plastika 
pa ļoti šauru sprauslu tiek no -
gādāta noteiktās vietās pēc x un 
y koordinātēm. Var teikt, ka no -
tiek printēšana trīs dimensijās. 
Mūsu produkts ir sarežģīts, tam 
ir aptuveni 50 korpusa plastma-
sas detaļas, un katru no tām ir 
jāuztaisa tā, lai tās varētu salikt 
kopā, lai viss darbotos. Produkts 
tapa Imanta un Ingas mājās, 
īstos mājražošanas apstākļos.

Vienmēr atcerēšos pirmo reizi, 
kad aizbraucu pie Imanta un 
Ingas apskatīt ražošanu. Viņi dzī-
 voja nomaļā lauku mājā kādus 
20 km no Ventspils, kur tuvākais 
veikals ir pāris kilometrus tālāk 

un labs gabals jābrauc pa grants 
ceļu. Brīnos, bet tur bija inter-
nets! Pavērās tāds skats – lauku 
mājas dzīvojamā istabā vienā 
pusē Inga strādā pie sava datora, 
otrā pusē Imants ar skrūvgrie-
žiem un lodāmuriem “ķimerē-
jas” ap keipadu (keypad), kamēr 
blakus uz galda darbojas trīs    
3D printeri, bet virtuvē pie le -
dusskapja darbojas vēl divi 3D 
printeri. Un tie visi kaut ko 
printē ārā! Sajūta bija episka! 
Sapratu, ka šeit, “nekurienes vi -
dū”, divi ģeniāli cilvēki ir izvei-
dojuši produktu, ko lietos visā 
pasaulē! Kaut arī toreiz mēs to 
īsti neapzinājāmies. 

Kā jaunā videospēļu tasta-
tūra ieraudzīja dienasgaismu?

Mājās veidojot produktu, Imants 
sāka arī domāt par biznesa attīs-
tīšanu. Produkta tālākai attīstī-
bai un programmēšanas darbam 
piesaistījās Aļģis Laureckis, kuŗš 
izveidoja arī “Azeron” mājaslapu. 
Savu darbu un produkta attīstī -
bu Imants un Inga publicēja 
videospēļu lietotāju forumos. 
Tomēr pārliecināt cilvēkus pie-
vērst uzmanību jaunam, nepa-
rastam, nezināmam produktam 
ir grūti. Tika uzrunāti YouTube 
influenceri jeb “jūtūberi”,  un 
beidzot viens no viņiem,  Bīkss 
(Beaks), kuŗam tobrīd bija pus-
miljons sekotāju, atsaucās. Vi -

ņam tika nosūtīta “Azeron” ta  s-
ta tūra, un Bīkss uztaisīja video 
ar jauno tastatūru. Mēneša laikā 
viņa video bija četri miljoni ska-
tījumu! Tas bija 2019. gadā,  vēl 
pirms uzņēmuma dibināšanas.

Kā pats nokļuvi “Azeron” 
komandā?

Mana darba pieredze ir raiba. 
Pēc vidusskolas, tāpat kā daudzi 
citi mani klasesbiedri, aizbraucu 
darba meklējumos uz Angliju, 
kur,  strādājot dažādus darbus,  
nodzīvoju četrus gadus. Tomēr 
2013.gadā pienāca “lūzuma 
punkts”, kad sapratu – ko es te 
svešumā,  Anglijā,  daru… gribu 
mājās! Atgriezos Latvijā, redzēju, 
ka te cilvēki dzīvo, nevis vien-
kārši izdzīvo. Divdesmit piecu 

gadu vecumā iestājos augstsko -
lā un sāku arī strādāt vienā no 
Ventspils jaunuzņēmumiem. 
Tas bija laiks, kad “uzsūcu” in -
formāciju, cik vien varēju, jo 
man vienmēr ir gribējies savu 
biznesu, bet zināju, ka nepie cie-
šama pieredze. Vēlāk pats palī-
dzēju attīstīt uzņēmumu savam 
draugam, to apvienojot ar darbu 
Ventspils Augsto technoloģiju 
parkā.

Draugi mani uzrunāja, ka, lūk, 
ir trīs techniski prāti, kuŗi ir 
izstrādājuši produktu, bet vaja-
dzētu palīdzību biznesā. Tajā 
laikā es biju tik ļoti aizņemts, ka 
sākumā pat atteicu, tomēr katru 
dienu vēru vaļā “Azeron” mājas-
lapu un pētīju produktu. Kaut 
kas mani pie tā “vilka”, jo tomēr 
esmu “geimeris”. Beidzot sapra-
tu, ka nožēlošu, ja nepiedalīšos 
šajā projektā, un sazinājos ar 
Imantu. Ar Ingu, Aļģi un Ro -   
ber tu jau iepriekš biju strādājis 
kopā dažādos citos projektos. 
Tagad jau labu laiku visus spē -
kus veltu tikai “Azeron” un neva-
ru ie  domāties labāku projektu, 
kuŗā piedalīties! Uzņēmumu 
SIA “Azeron” oficiāli piereģis trē-
jām 2019. gada 9. jūlijā.

Vai “Azeron” īpašā tastatūra 
ar daudziem kustīgiem “pirk-
stiem” ir pirmā un vienīgā 
pasaulē?

Jā, tās ir unikāls produkts. Spē-
ļu tastatūras nav nekas jauns, 
tādas pasaulē tiek lietotas jau 
gadiem ilgi. Tomēr ar šādu di  zai-
nu nekas līdzīgs nav atrodams.

Tajā laikā, kad reģistrējāt uz -
ņēmumu, produktam jau bija 
sekotāji, entuziasti, bet vai bija 
arī pircēji?

Pateicoties Beaks, produktam 
bija ļoti daudz gribētāju. Katru 
dienu mums pienāca simtiem 
e-pastu no cilvēkiem, kuŗi gri-
bēja nopirkt mūsu produktu. 
Vajadzēja rīkoties, darīt ļoti ātri. 
Izvēlējāmies visu ražošanu veikt 
uz vietas, lai varam atbildēt par 
kvalitāti un būt droši, ka mūsu 
klienti būs apmierināti. 

“Azeron”komanda 2020. gada jūlijā

Jānis Kūlbārdis kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu

(Turpinājums 14. lpp.)
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bijis “nezaudēt seju” mūsu klien-
tu un darbinieku priekšā. Mums 
ir svarīgi neiet korporatīvo ceļu, 
bet palikt cilvēcīgiem. Pavisam 
nesen saņēmām vēstuli no vie-
nas mammas, kuŗas dēlam bijis 
insults, darbojas tikai viena roka, 
un, pateicoties mūsu produk-
tam, viņš atkal var spēlēt spēles, 
un viņa ikdiena paiet daudz 
interesantāk. Šīs ir lietas, kas 
mūs dzen uz priekšu.

Kādi ir “Azeron” tuvākie 
nākotnes plāni?

Ir kaudzēm jaunu ideju, kuŗas 
vēl neesam paspējuši īstenot.  
Katru reizi,  ieraugot jauno pro-
duktu prototipus,  pat elpa aiz-
raujas. Tirgū tos vēl nevaram 
palaist, un galvenais iemesls ir 
tas, ka kavējas izejmateriālu pie-
gādes. Problēma ir pārtrūkušās 
loģistikas ķēdes Ķīnas iekšzemē 
un starptautiskajos pārvadāju-
mos. Izejmateriālu trūkumu iz -
jūtam ļoti smagi. Pašreiz inten-
sīvi strādājam pie risinājumiem, 
lai būtu mazāk atkarīgi no šīm 
ārējām piegādēm. Apskatām va -
riantus, lai nepieciešamās izej-
vielas varētu ražot Eiropā un 
varbūt arī Latvijā. Negribam dot 
klientiem solījumu par jaunu 
produktu, ja nevaram to piegā-
dāt. Pieprasījums joprojām ir 
lielāks nekā spējam saražot, un 
klientiem nākas gaidīt rindā. 

Mums ir tik daudz ideju, ka 
esam ļoti pārliecināti par nā -
kotni. Mēs vienmēr būsim cel m-
lauži un domāsim jaunas lietas!

“Azeron” spēļu tastatūra kļu-
vusi par ļoti pieprasītu preci. 
Vai nebaidāties, ka tirgū va -
rētu ienākt lētāki pakaļdari-
nājumi?

Kopētāju ir daudz, pilns inter-
nets, bet katrā komentārā par 
šiem pakaļdarinājumiem tiek 
pieminēts “Azeron”. Ar mūsu 
zīmolu sacensties gandrīz vairs 
nevar. Mūsu komūnā ir tūk - 
s tošiem cilvēku, un viņi ir ļoti 
lojāli “Azeron”. Kas attiecas uz 
lielajiem ražotājiem – mēs esam 
tāds nišas produkts, kas viņiem 
īsti neinteresē. Piemēram, esam 
vienīgie pasaulē, kas ražo tas ta-
tūru kreiļiem. Esam gandrīz pa -
teicīgi kopētājiem, jo tie tikai 
reklamē “Azeron” produktu, kas 
ir daudz labāks un piedāvā     
augsta līmeņa pēcpārdošanas 
servisu.

Mums vienmēr ļoti svarīgi 

otrā pasaules malā, sēž cilvēks, 
kas jau ir samaksājis naudiņu un 
ļoti gaida savu tastatūru. Piemē-
ram, pirms kāda laika piegā-
dājām produktu “jūtūberim“ ar 
diviem miljoniem sekotāju no 
Irākas. Liekas, ka tikai Āfrikā   
vēl palikušas dažas valstis,  kurp 
“Azeron” nav aizceļojis.

Esat ļoti strauji augošs uz -
ņēmums. Vai attīstībai esat iz -
mantojuši Latvijas investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
programmas un atbalstu?

Ar LIAA mums ir ļoti laba 
sadarbība. Mums ir teikuši, ka 
neviens tik ātri neapgūst LIAA 
atbalstu kā mēs, jo mēs augam 
ļoti ātri. Atbalsts ir neatsverams, 
un bez tā, mēs nevarētu attīstīties 
tik ātri un efektīvi. Savukārt  
LIAA bieži vien mūs min kā pie-
mēru, lai stāstītu Latvijas jaun-
uzņēmumu veiksmes stāstus.

Kopš sākām pārdošanu, mums 
visu laiku bija izaugsme. Pirmajā 
pārdošanas vilnī mūsu tastatūru 
bija nopirkuši vairāki ietekmīgi 
influenceri no Vācijas, Lielbri - 
ta nijas, Spānijas. Tie, savukārt, 
pub licēja video ar mūsu tasta tū-
ru, un tad sprādziens bija tāds, 
ka mēs tik tikko spējām apmā -
cīt jaunos kollēgas. Pirmos eiro 
mār ketingam mēs iztērējām ti -
kai 2020. gada februārī, vēl 
pirms pandēmijas.

Martā sākās pandēmija, un 
visa pasaule “nokļuva mājās”. Tas 
bija brīdis, kad visi sāka spēlēt 
spēles, un mēs burtiski “uzsprā-
gām”. Bija cilvēki, kas pandēmi-
jas laikā palika bez darba un 
atvainojās, ka pasūtinājums jā -
atceļ. Mēs gan mēģinājām pa -
līdzēt, nākt pretī, dot kādas at -
laides, jo gribam būt cilvēcīgi. 
Mums katrs klients ir ļoti, ļoti 
svarīgs. Mēs ļoti cenšamies no -
turēt savu cilvēcisko attieksmi, 
neieiet tādā korporatīvajā režī-
mā, kad “visi vienādi”.  

Kuŗās valstīs ir lielākie 
“Azeron” tirgi?

Jau vēsturiski 75% mūsu pro-
dukta ceļo uz ASV un Kanadu, 
bet produktu sūtām uz vairāk 
nekā 90 pasaules valstīm. Tasta-
tūru var nopirkt “Azeron” mājas-
lapas, Amazon un Etsy internet-
veika los, un mēs to varam pie-
gādāt jebkur, kur piegādā Fedex.

Mūsu darbiniekiem arī inte-
resē, uz kuŗieni tad produkts 
dosies. Viņi zina, ka kaut kur, 

Izsludinājām, ka ar 2019. gada 
1. septembrī “Azeron” sāks sava 
produkta pārdošanu. Izveido-
jām klientu kampaņu līdzekļu 
piesaistei. Tobrīd bijām pazi-
ņojuši, ka mūsu produkta cena 
būs 120 eiro, taču pirmajā vilnī 
pārdosim to par 220 eiro, tādā 
veidā aicinot mūsu pirmos klien-
 tus kļūt par “Azeron” investo-
riem. Pateicībā pirmajiem klien-
tiem solījām būtiskas atlaides 
nākošajiem “Azeron” produk-
tiem, un mūsu klienti un seko -
tāji mums noticēja! Pirmajā pār-
do šanas vilnī 2019. gada 1. sep-
tembrī 19:00 pēc Latvijas laika 
četru minūšu laikā mums bur-
tiski “izķēra” 220 tastatūras 50 
tūkstoš! eiro vērtībā! Zinājām, 
ka produkts ir foršs, bet kaut ko 
tādu mēs nebijām gaidījuši. Uz -
ņē mumam, kas dibināts pirms 
nepilniem diviem mēnešiem,  
tas bija milzīgs panākums.

Sapratām, ka vēl jāpieņem 
dar binieki, iepirkām izej mate-
riā lu krājumus. Nolēmām arī,  
ka ar vienu produktu nepietiek, 
un Imantam ir “jāatgriežas la -
boratorijā” un jāturpina darbs, 
lai uzlabotu esošo un attīstītu 
nākamos produktus. Mūsu ko -
mandai pievienojās Roberts Dai-
gins, un šobrīd mūsu komandā 
strādā vairāk nekā sešdesmit 
cilvēki.

Kā veicas “Azeron” pandē mi-
jas gadā?

Veiksmes stāsts no Ventspils puses
(Turpināts no 13. lpp.)

Viens no latviešu trimdas gal-
venajiem mērķiem pēc Otrā pa -
saules kaŗa bija Latvijas Repub-
likas neatkarības idejas aizstā-
vība. Šis mērķis caurvija visu 
oku pācijas laiku un kļuva par 
vienu no galvenajiem trimdas 
iekšējās identitātes pamatiem  
un balstiem.

Attīstoties un mainoties, po -
lītiskā darbība trimdā kopumā 
noritēja divos virzienos. Viens 
bija tieša polītiska lobija darbī -
ba – tikšanās un sarakste ar mīt-
nes zemju pārvaldes institūci-
jām, polītiķiem un starptau tis-
kām organizācijām, vēstuļu un 
pastkaršu sūtīšanas akcijas u.c. 
Otrs darbības virziens bija uz -
manības piesaistīšana Baltijas 

Polītiskās demonstrācijas trimdā

jautājumam, mītnes zemes sa -
biedrības informēšana un pēc 
iespējas lielākas sabiedrības da -
ļas noskaņošana par labu Bal-
tijas valstīm, piemēram, rakstot 
lasītāju vēstules presē, ar radio 
un televīzijas raidījumu palī-
dzību rīkojot publiskas lekcijas 
par Latviju, izdodot gan pastā-
vīgus periodiskus izdevumus 
par Latviju u.c. 

Lai piesaistītu uzmanību neli-
kumīgajai Baltijas okupācijai, 
aizvien lielāku nozīmi ieguva 
dažādas publiskas demonstrā ci-
jas ar plakātiem, saukļiem un 
vizuāliem teatrāliem elemen-
tiem. Polītisko akciju galvenais 
mērķis bija tikt pamanītam –    
tas lika būt izdomas bagātiem   

neko nevari darīt... Un tad Vil-
mingtonas draudze izdomāja – 
brauksim demonstrēt! Mēs mā -
jās nolēmām, ka mums būs pla-
kāts, vīrs bija graphic designer. 
Pagrabā pa nakti zīmējām un 
agri no rīta braucām. Pie vēst-
niecībām mēs demonstrējām, 
turējām plakātus.”

Plakāts, kas izmantots baltiešu demonstrācijā 1991. gada janvārī Vašingtonā, ASV // Dāvinājusi 
Iveta Ivansone, zīmējis Kīts Olivjē (Keith Olivier)

Iveta Ivansone demonstrācijā Baltijas valstu neatkarības 
aizstāvībai Vašingtonā, ASV, 1991. gadā

un drosmīgiem, ar savu ideju un 
rīcību aizraut pārējos domu-
biedrus un atbalstītājus. 

Mūzejs “Latvieši pasaulē” iece-
rējis atvērt vērienīgu izstādi par 
latviešu demonstrācijām ārpus 
Latvijas ar nosaukumu “Nyet, 
Nyet, Soviet!” Epidemioloģiskā 
situācija pasaulē ir piespiedusi 
izstādi atlikt jau otro reizi, patla-
ban izstādes  atklāšana paredzēta 
Latvijas Dzelzceļa vēstures mū -
zejā Rīgā,  2022. gada 4. maijā. 

Iveta Ivansone ir dzimusi Vil-
mingtonā, ASV. Viņa jau div-
desmit gadus dzīvo Latvijā,  pir-
mo reizi uz vecāku dzimteni at -
brauca 1990. gadā. “Man tas bija 
tāds pārdzīvojums! Mēs ar Ņu -
jorkas Latviešu kori piedalījā -

mies dziesmu svētkos – tas bija 
tik milzīgs notikums, mēs bijām 
tik laimīgi! Un tagad ir 1991. 
gada janvāris, un mēs dzirdam 
ziņās, kas te notiek. Es domāju – 
es taču tur tikko biju. Un staigāju 
apkārt kā brīvs cilvēks. Kā tas  
var būt!? Tā bezspēcība, ka tu   
esi pilnīgi citā pasaules malā un 
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ANDRIS KĻAVIŅŠ

Nelielā mājiņā,patālu no lie  -
liem ūdeņiem, ja neskaita Čie kur -
kalna ūdenstorni pie Rīgas 8. vi -
dusskolas, uzauga zēns ar stin  gru 
gribu un mērķtiecīgu raksturu. 
Varbūt tālais ceļš līdz Lielupes ai -
rēšanas bazes reliņiem palīdzēja 
iegūt šo neatlaidību, lai kļūtu par 
Latvijas meistaru airēšanā un Rī -
gas meistaru slēpošanā, bet vēlāk 
kļūt par vienu no retajiem latviešu 
treneriem, kuŗa audzēkņi stāvē-
juši uz triju Olimpisko spēļu pje-
destaliem. Raksturu rūdīja arī 
pēckaŗa grūtības, jo ģimene pali-
ka tikai mammas apgādībā. Tēvs, 
pārnācis no kaŗa, jau nākamajā 
gadā mira. Bija jāiztiek abiem ar 
brāli, kuŗš arī studēja un vēlāk 
kļuva par pazīstamu žurnālistu. 
Cik gan vagonu ar dažnedāžā -
dām kravām gan kopā ar brāli, 
gan kursa biedriem tika izkrauti 
Šķirotavā, Čiekurkalnā un citās 
stacijās! 

Spītīgais zirgs 
Studējot LVFKI, Rolands un 

daudzcīņnieks Juris Parelis bija 
mani fiziskās sagatavotības pa -
dom devēji un prakses piemēri. 
Nav nekāds noslēpums, ka spor -
tā mēdz būt visādi, arī kārtslēcējs 
var būt slikts augstlēcējs. Rolan-
dam, kas citādi bija vispusīgi sa -
gatavots, vingrošanas ieskaiti sa -
ņemt klasiskajā lēcienā pāri “zir-
gam” visā gaŗumā nekādi nepa-
devās. Piedāvājām Rolim nemo-
cīties un izpalīdzēt iejāt nepaklau-
sīgo ķēvi. Viņš ne un ne! Kā viņš 
ņēmās un  dusmojās līdz asarām, 
bet savu panāca. Atlika apbrīnot 
viņa spītību. Bet tā nebija tikai 
spītība. Tas bija Rolanda rakstu - 
rā – esi godīgs pret sevi, tad to 
varēsi prasīt arī no citiem.

Iekosties treneŗa maizē
Pabeidzis studijas, Rolands ar 

sev raksturīgo mērķtiecību, ķērās 
pie treneŗa darba. Viņš bija iemī-
lējies savā skaistajā sporta veidā, 
un Latvijā ne viens vien jauneklis 
bija gatavs kaut vai gulēt  zem lai-
vas Lielupē vai Daugavmalā, ja 
ieradās jauns treneris, kas solīja 
palīdzēt īstenot sapņus. Un jau 
pēc pieciem sešiem gadiem pa -
rādījās pirmie puiši, kas izkaŗo ja 
vietas milzīgajā konkurencē. 
1965. gadā Duisburgā par Eiro -
pas vicečempioniem astoņnieka 
laivu klasē kļuva Rolanda trenē -
tie Elmārs Rubīns, Andris Prie-
dītis un Guntis Niedra. Gadu vē -
lāk viņi izcīnīja sudrabu Pasaules 
čempionātā Bledā, Dienvidsla -
vijā. Neatlaidīgais darbs Rolanda 
puišus nesa pretī katra sportista 
sapnim – Olimpiskajām spēlēm.

Ar augstkalnēm nevar jokot
Pirms Mehiko olimpiadas Ro -

landa Sproģa bezstūrmaņa četri-
nieks – Vitolds Barkāns, Elmārs 
Rubīns, Guntis Niedra, Andris 
Priedītis – uzvarēja visās nozīmī-
gākajās  regatēs, tajā skaitā pres-
tižās sacensībās Lucernas ezerā. 
Nebija iemesla šaubīties, ka pirmo 
reizi latviešu airētāju laiva pilnā 

Nepiepildītais sapnis par airētāju astoņnieku
Rolandam Sproģim (1936-1996) šogad apritētu 85

sastāvā piedalīsies Olimpiskajās 
spēlēs ar cerībām uzvarēt. Stāsta 
viens no šī četrinieka vīriem Vi -
tolds Barkāns: “Bet daba izspēlēja 
ļaunu joku. Saslima Andris Prie-
dītis. Priekšbraucienā palikām 
trešie, bija jācīnās gandarījuma 
brau cienā. Gājām visiem pa prie k-
šu, bet ap 150 m līdz finišam va -
dairētājs juta, ka nevar vairs no -
turēt laivu celiņā, jo Pāvels bija 
zaudējis samaņu. Mehiko spēles 
notika 2240 m augstumā virs 
jūras līmeņa. Nebija pietiekamu 
pētījumu, kādu iespaidu uz spor-
tistu organismiem atstās retinā -
tais gaiss un skābekļa bads. Ro -
berts Bīmons satrieca visus ar 
pasaules rekordu tāllēkšana – 8,90 
m. Spēlēs tika laboti 29 pasaules 
rekordi. Bet tādā augstumā ne -
drīkstēja rīkot sacensības izturības 
spēka veidu sportistiem, bija jā -
izvēlas cita vieta. Kad pēc sacen-
sībām devāmies uz olimpisko cie-
matu, autobusā uz grīdas me  diķi 
centās reaniminēt kādu holan-
dieti, kas raustījās krampjos. Avī-
zes bija pilnas ar ziņām, ka no 
skābekļa bada 32 sportisti zau-
dējuši samaņu. Arī es atjēdzos ar 
skābekļa padeves masku uz sejas 
meksikāņu medicīnas māsiņu    
ie  lenkumā. Tā izplēnēja mūsu 
olim piskās cerības. Mēs bijām 
Sproģa pirmie olimpieši.”

Rolanda Sproģa trenētie puiši 
sāka dominēt akadēmiskajā airē-
šanā plašajā padomijā. Sistēma 
ne  gribēja pieļaut, ka laivās sasēžas 
tikai latvieši. 1975. gadā Sproģa 
trenētais astoņnieks izcīnīja tie - 
sī bas startēt Pasaules junioru 
meis tar sacīkstēs Kanadā. Bet da -
žas nedēļas pirms starta Maska -
vas vadītāji paziņoja, ka trīs no 
puišiem nedrīkst doties uz Mon t-
realu. Nesen ievēlētais Latvijas 
Olimpiskās komitejas prezidents, 
olimpiskais vicečempions Žoržs 
Tikmers, kas trenējās pie Sproģa, 
atceras: “Man vajadzēja pārsēsties 
uz citu numuru. Palikām trešie. 
Arī turpmākajos gados, pamato-
joties it kā uz zinātniskās brigā -
des atzinumiem, tika ieteikts laivā 
kādu nomainīt. Taču Sproģis pret 
to katēgoriski iebilda, viņam rei-
zēm izdevās to novērst”. Lai gan 
sistēma reizēm nerēķinājās pat ar 
valsts labākajiem treneriem. Un 
Sproģis par spurošanos pret to 
dabūja pats ciest. Pirms Mehiko 
Olimpiadas Sproģim paziņoja, ka 
šoreiz viņš līdzi nebraukšot, kaut 
arī jau bija ietērpts olimpiešu 
parādes uzvalkā.

Nedrīkst! Riskējam!
Abi kopā ar Rolandu bijām 

treneŗu grupā Montrealas Olim-
piskajās spēlēs 1976. gadā. Bet 19. 
jūlijā abi ar Rolandu bijām pie 
airēšanas kanala, jo pārairu četri-
niekā airēja arī Rolanda audzēk -
nis Aivars Lazdenieks kopā ar 
lietuvieti Vitautu Butkus un di -
viem krieviem. Kopīgi noskatī-
jāmies finālu, kuŗā pirmo reizi 
latviešu airētājs Aivars Lazdenieks 
izcīnīja Olimpiadas sudraba m e -
daļu…Un mūsu ar Rolandu olim-

piskais mēnesis, ko pavadījām 
Kanadā, kļuva bagātāks ne tikai  
ar sporta notikumiem. Iepazinā-
mies ar tautiešu dzīvi tajā pasaulē 
visā tās spožumā, kā mums toreiz 
likās. Ar asarām acīs dziedājām 
“Daugav’ abas malas mūžam ne -
sadalās” un “Viena saule, tas pats 
mēness…”, izbaudījām to prieku, 
ka mēs,  latvieši varam būt kopā 
par spīti varām, kas to gribēja 
liegt. Viesmīlīgās Auderu ģimenes 
māja bija pilna ar tautiešiem no 
Kanadas un ASV. Ar sporta žur-
nālistu Gunāru Gubiņu gan ne -

iepazinos. Auderu meita Baiba 
mūs aizveda uz pāris Kanadas 
jauniešu ballītēm. Baiba tagad 
dzī vo kļavu zemes Ziemeļos, jo 
precējusies ar alpīnisma instruk-
toru.Apbrīnojām mājas saimnie-
ces Veras Auderes iespaidīgo 
spor ta trofeju kollekciju, jo Au -
dere ir Kanadas meistare gan te -
nisā, gan volejbolā. Auderu ģime-
nei rados ir slavenā Latvijas viegl-
atlēte Lavīze Pūce-Aldzere. Atva-
doties no hokeja dzimtenes, mums 
olimpiadas organizātori katram 
uzdāvināja hermētiski iesaiņotu 
kļavas stādiņu.

Maskava. Cīņa ar 
VDR četri n ieku.

XX Olimpiskās spēles Maska -
vā. Jaunajā Krilatskas airēšanas 
kanalā Sproģa četrinieks –Žoržs 
Tikmers, Artūrs Garonskis, Dzin-
tars Krišjānis, Dimants Krišjānis, 
stūrmanis Juris Bērziņš – priekš-
braucienā bijis neparasti lēns, 
kaut arī uzvarēja. Sproģis neka vē-
joties  reaģējis – uz svariem! Jā! – 
Katram pa pusotra divi kilogra -
mi klāt. Treneris puišus no Olim-
piskā ciemata pārvedis uz Pie-
maskavas airēšanas bazi, un svars 

atgriezies normā. Fināla brau-
ciens Žoržam Tikmeram jopro-
jām spilgtā atmiņā: “Galvenie 
kon kurenti bija Vācijas Demo -
kra tiskās republikas ekipāža. Pa -
rasti viņi vinnēja startu un di  s-
tancē orientējās pēc tā, ko dara 
pārējie. Mēs bijām sagatavojuši 
pārsteigumu,  un no starta aiz gā-
jam pirmie. Mūsu plāns izdevās 
par trim ceturtdaļām, bet jautā-
jums, kāpēc pēdējo ceturtdaļu 
vācieši veica tik ātri, paliek ne -
atbildēts. Rezerve tik liela, ka 
varēja atļauties spēlēties? Mums 

nekad nav izdevies distances bei-
gās būt ātrākiem nekā sākumā. 
Vācieši to izdarīja. Kaut kādu 
apsvērumu dēļ olimpiskajā sezo-
nā nebija nevienas sacensības, kur 
tikties ar galvenajiem konkuren-
tiem. Tādās sacensībās var visas 
kārtis neatklāt, bet vismaz sapro -
ti, kādi viņi ir un kas notiek.”

Nevarētu sacīt, ka Sproģis bija 
ļoti apmierināts ar sudraba god-
algām. Maksimālisms? Padzirdēja 
par iekšējām nesaskaņām, kas 
draudēja ar slavenā četrinieka iz -
jukšanu. Žoržs Tikmers atceras: 
“Bija nepieciešama emocionāla 
atpūta, mierīga analize un jauna 
mērķa izvirzīšana. Mēs visi – 
spor tisti, stūrmanis un treneris – 
bijām ar nepiekāpīgu raksturu.
Vajadzēja pieņemt ātru lēmumu 
sarežģītos apstākļos, cīnoties par 
vietu izlasē. Atzīstu, ka tā bija 
kļūda. Mums pietrūka abpusējas 
tolerances, jo bijām pavadījuši 
kopā ikdienā daudzus gadus.”

Mehiko Olimpisko spēļu da -
lībnieks Vitolds Barkāns: “Esmu 
viens no Rolanda Sproģa pirma-
jiem olimpiešiem. Rolands kā 
treneris auga un mācījās kopā ar 
mums. Kad atbraucām no treniņ-

nometnēm, viņš savāca audzēkņu 
dienasgrāmatas, pētīja, analizēja, 
filmēja. Kopā apspriedām tech-
nikas nianses. Rolands bija tre ne-
ris – novātors. Mūsu kopējo pū  li-
ņu rezultātā, Rolanda treniņu 
metodikā dzima jauna airēšanas 
technika, ko ne visi uzreiz pie-
ņēma. Ne vienmēr viņš atgriezās 
apmierināts no treneŗu sanāks-
mēm. Varējām tikai nojaust, kā -
dās cīņās par mums – saviem 
puišiem, viņš tur piedalījies.”

Latvijas Olimpiskās komitejas 
prezidents Žoržs Tikmers: “Ro -
lan  du Sproģi varu raksturot ar  
trīs vārdiem – talantīgs, demokra-
tisks, patriotisks. Pateicoties vi -
ņam, es, vienkāršs lauku skolas 
zēns, ieguvu iespēju sevi pilnvei-
dot un piepildīt sapni, izcīnot 
olimpisko sudraba medaļu 1980. 
gadā. Rolands bija talantīgs, ar 
īpašu intuīciju apveltīts cilvēks, 
novātors treniņu un airēšanas 
technikas metodikā. Pietiekami 
demokratisks, jo atļāva daudzus 
lēmumus pieņemt mums, spor-
tistiem, un arī sadzīvē deva zi -
nāmu brīvību, gan liekot pašiem 
domāt, darīt un atbildēt par re -
zultātiem. Viņš veidoja latvisku 
vidi treniņu grupas sadzīvē un 
nebaidījās, ka mūsu treniņno-
metnēs skanēja Amerikas latvieša 
Ilmāra Dzeņa dziesmas. Skaidri 
tika definēts mērķis-latviešu airē-
tāju komandai jābūt Olimpiska -
jās spēlēs.”

Airēšanas F-1jeb Rolanda 
Sproģa nepiepildītais sapnis
Ja jums ir palaimējies būt bla-

kus sacensībām, kad gaŗām aiz-
traucas airētāju astoņņieka laiva, 
tikai tad var tā īsteni nojaust par 
airēšanas sporta skaistumu. Lai-
vas skrējiens, sportistu saskaņa 
katrā aira smēlienā, trenēto mus-
kuļu spēle, tā īpatnējā skaņa, kas 
rodas, laivai šķeļot ūdeni,  un stūr-
maņa aprautās komandas! Astoņi 
meistari un diriģents vienā 
orķestrī.

Rolandam bija mērķis izveidot 
šādu sapņu komandu prestižā -
kajā laivu klasē. Viņam agrāk bija 
astoņnieku laivas, kas plūca lau-
rus jauniešu un junioru sacen-
sībās, no kuŗām pēc tam arī izvei-
doja slavenos Sproģa četriniekus, 
bet tad treneŗa plānos bija kārtīgs 
latviešu vīru ekspresis. To atceros 
no mūsu sarunām, un to aplieci-
na arī Vitolds Barkāns, kas kopā 
ar Rolandu strādāja jau kā trene-
ris. Ne vienīgo reizi un ne tikai ai -
rēšanas sportā gadās, ka uzrodas 
kāds grupējums, kam izdodas 
stikla kalna pamatni noliet ar 
ūdeni un paklupināt jātnieku. Tā 
ieceres par jauno airētāju inter-
nātu Jelgavā un cīņām starp aka-
dēmiskās airēšanas prestižāka -
jām laivām netika īstenotas.

Dzīve nav bijusi saudzīga arī 
pret sudraba četrinieku. Aizsaules 
laivā pārsēdušies stūrmanis Juris 
Bērziņš, Dzintars Krišjānis un arī 
treneris Rolands Sproģis, kuŗam 
viņa audzēkņi uzlikuši piemi -
nekli Līvbērzes kapos.
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 15) atrisinājums

Līmeniski. 7. Prie-
kule. 8. Ultimāts. 11. 
Tango. 12. Līnis. 13. 
Anīss. 18. “Nauris’’. 19. 
Skadra. 20. Unce. 22. 
Lori. 23. Volga. 25. 
Krusa. 27. Smaržas. 
29. Balets. 30. Sinuss. 

31. Kara bīnes. 32. Apinis. 35. 
Padoms. 37. Akinaks. 39. Skara. 
40. Ainas. 41. Etna. 42. Āvas. 43. 
Makaks. 45. Teniss. 48. Timpu. 
50. “Diena’’. 52. Svins. 53. 
Platmale. 54. Reostats.

Statenieki.1. Briga. 2. Ukri. 3. 
Kefīrs. 4. Rutils. 5. Gids. 6. Ute na. 
9. “Tadenava’’. 10. Asparāgs. 14. 
Pajols. 15. Grīgs. 16. Taurs. 17. 
Trusis. 21. Sarabanda. 24. Ame-
rika. 25. Karnaka. 26. Verns. 28. 
Anods. 33. Pastelis. 34. Seklas. 
35. Plaisa. 36. Mokasīni. 37. 
Arkas. 38. Siena. 44. Saites. 45. 
Tenors. 46. Spēle. 47. Svēte. 49. 
Tume. 51. Less.

Līmeniski. 1. Agrākā Lietuvas 
galvaspilsēta. 5. Apūdeņošanas 
kanāls Vidusāzijā. 8. Pilnveidot. 9. 
Svinīgs mielasts. 10. Apdzīvota 
vieta Daugavpils novadā. 12. Dar-
ba rati (dsk.). 13. Aizsprostojumi, 
ko ceļ ielu cīņu dalībnieki. 14. Ser-
muļu dzimtas dzīvnieki. 17. Kustī  -
gas plāksnes pie lidmašīnu spār-
niem lidojuma sānsveres vadīša-
nai. 19. Preču zīme. 21. No put-
raimiem vai miltiem gatavots 
ēdiens. 23. Minerāls. 24. Pārvieto-
šanās līdzeklis dažās Austrumu 
zemēs. 26. Zodiaka zvaigznājs. 27. 
Kodolīgi teicieni, kas izsaka gal-
veno domu. 30. Dzelzceļa stacija 

posmā Rīga-Krustpils. 33. Franču 
fiziķis (1859-1906). 34. E. Līva 
darbu izlase. 35. Neliels grauzējs. 
38. Graudzāļu dzimtas lopbarības 
augs. 39. Apdzīvota vieta Tukuma 
novadā. 40. Skatuves mākslinieku 
brauciens ar viesizrādēm. 41. Ap -
dzīvota vieta Aknīstes novadā. 42. 
Aina. 

Stateniski. 1. Strinkšķināmais 
somu un karēļu mūzikas instru-
ments. 2. Dabiskas ūdens plūs-
mas. 3. Rotaslietas. 4. Indīgs zir-
neklis. 5. Elastīga mašīnu, aparātu 
detaļa. 6. Ceļš pilsētā. 7. Asi 
sūrstošas, ne visai stipras sāpes.     
9. Baltijas novadpētnieks (1742-

1823). 11. Krustziežu 
dzimtas augs. 15. As -
teru dzimtas augs, kura 
saknes satur kaučuku. 
16. Latviešu gleznotājs 
(1887-1977). 18. Pilsē-
ta Vidzemē. 20. Bruņi-
nieku sacensības vi -
duslaikos. 21. Vakcī-
nas. 22. Jūrmalas pilsē-
tas daļa. 25. Apdzīvota 
vieta Smiltenes nova-
dā. 27. Piedzīvojumi. 
28. Polijas galvaspilsēta. 
29. Galda piederums. 
30. Dedzīgas. 31. Ezers 
Latgalē. 32. Apdzīvota 
vieta Saldus novadā. 
36. Spožākā zvaigzne 
Liras zvaigznājā. 37. 
Apdzīvota vieta Vents-
pils novadā.
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KĀRLIS 
STREIPS

Man tas liekas visnotaļ “ap  tra-
koti”. Seši gadījumi no 6,8 mil-
joniem, tātad apmēram viens no 
septiņiem miljoniem!?  At  bilstoši 
Amerikas drošības pa  domes da -
tiem, iespēja, ka cilvē kam iespers 
zibens, 2019. gadā bija viens no 
138 849.  Vai, gata vojoties iet uz 
darbu, mēs pār domāsim, ja de -
besis ir māko ņainas, vai pat, ja 
ārā ir negaiss?  Katrā ziņā, kad 
man pateica, ka plecā durs tieši 
AstraZeneca vak cīnu, bez jeb kā-
das minsti nā šanās piekritu, un 
man nekādas problēmas ar asins 
recēšanu    nav radušās.  

Kā zināms, vakcinācijas pro-
cess mūsu valstī bijis tāds lēnīgs.  
18. aprīlī ziņu aģentūra LETA 
apkopoja datus un secināja, ka 
vismaz vienu poti pret Covid-19 
bija saņēmuši apmēram 178 
tūkstoši cilvēku. Procentuāli 
starp Eiropas valstīm Latvija bija 
otrajā vietā “no apakšas’’.  Šonedēļ, 
trīs nedēļas vēlāk, varu pateikt, 
ka Latvija joprojām atrodas ot -
rajā vietā “no apakšas’’, zemāks 
ie  dzīvotāju procents vakcinēts 
ti  kai Bulgārijā.  Visveiksmīgākā 
Eiropas valsts šajā ziņā ir bijusi 
Lielbritanija, vismaz daļēji tāpēc, 
ka pēc izstāšanās no Eiropas Sa -
vienības, tai vairs nebija jāgaida 
kopējais Eiropas zāļu aģentūras 
secinājums par to, kuŗu vakcī -
nu iegādāties un kuŗu ne.  Taču 
vērts atzīmēt, ka kaimiņvalstis 
Lietuva un Igaunija sarakstā ir   
6. un 7. vietā attiecīgi ar 25,79 un 
25,33 procentiem iedzīvotāju, 
kuŗi saņēmuši vismaz vienu vak-
cīnas devu.  Nevaru spriest, vai 
kaimiņvalstīs polītiķi ir kompe-
tentāki, bet procesa lēnums 
mūsu valstī nudien krīt uz ner-
viem, jo ir taču pagājuši jau 
mēneši kopš vakcīnas ir bijušas 
pieejamas.

Tikmēr pandēmija netaisās 
rimties. Komentāra rakstīšanas 
dienā Slimību profilakses un 
kontroles centrs vēstīja, ka ie -
priekšējā diennaktī reģistrētas 
337 jaunas infekcijas, miruši pie-
ci pacienti. Kopumā Latvija bija 
87. vietā pasaulē attiecībā uz ko -
pējo infekciju skaitu.  Vienu vie-
tu virs Norvēģijas, vienu vietu 
zem Dienvidkorejas. Latvijā ir 
vairāk nekā 110 tūkstoši inficēto, 
virs 2000 mirušo skaits pārkāpa 
jau pirms pāris nedēļām.

Nāciet visi!

Johnson gadījumā bijuši seši   
šādi gadījumi uz 6,8 miljoniem 
dozu, kas jau bija izmantotas.  
Ap  mēram tādas pašas propor-
cijas arī AstraZeneca gadījumā, 
un daudzviet pasaulē valstis no -
lēma ieturēt pauzi vai attiecī gās 
vakcīnas izmantošanu aptu rēt 
pavisam.

krievu valodā, ir kaimiņvalsts 
propagandas iespaidoti un gaida 
Krievijas vakcīnu Sputņik.  Galu 
galā piektdien, 16. aprīlī, vakci-
nēti 3250 iedzīvotāji.  Sestdien, 
17. datumā – mazliet vairāk ne  kā 
5000. Šo komentāru rakstu svēt-
dien pa dienu, dati, protams, vēl 
nav apkopoti.

Viens iemesls, kāpēc Veselības 
ministrija nolēma aizgājušajās 
brīvdienās organizēt “vakcinā-
ciju bez robežām,” bija tāds, ka 
divas nedēļas nogales pirms tam, 
kad bija gaŗās Lieldienu brīv-
dienas, uz vakcinēšanos neie-
radās vairāk nekā puse cilvēku, 
kuŗiem bija pienākusi kārta. Es 
zvanu par vakcīnas iespēju sa -
ņēmu dienu pirms Lieldienām 
ar piedāvājumu doties potēties 
pašās Lieldienās. Pēc Lieldie -
nām noskaidrojās, ka daži cil -
vēki vien kārši negribēja potēties 
svēt ku dienā, gribēja svinēt 
svētkus.

Kā zināms, vakcīnas Astra-
Zeneca lietošana uz pāris dienām 
tika apturēta un pāris nedēļas 
pēc tam arī Johnson&Johnson  
ražotāji paši paziņoja par tās 
apturēšanu sakarā ar ziņām par 
trombu veidošanos. Johnson& 

16., 17. un 18. aprīlī septiņās 
vietās Latvijā tika piedāvātas vak -
cīnas pret Covid-19 vīrusu ikvie-
nam, kuŗš to vēlējās saņemt.  Bija 
divi vakcinācijas centri Rīgā un 
pa vienam Jelgavā, Jūrmalā, Lie-
pājā, Rēzeknē un Daugavpilī.  
Pir mās dienas rītā rakstīju teks -
tu savam televīzijas raidījumam 
“Vē  lais ar Streipu” un paudu ce -
rību, ka ļaudis vakcinācijas cen -
t rus gāzīs riņķī –, tik daudz viņu 
būtu.  Bildu, ka es arī labprāt pa -
ņemtu brīvdienu tajā piektdienā 
un dotos pēc vakcīnas, bet ne -
bija vajadzības, jo es savējo saņē-
mu jau Lieldienās.  Otra deva 
būs 6. jūnijā, tas jau sarunāts.

Tas, cik lielā mērā ļaudis iz -
mantoja piedāvāto iespēju, bija 
atkarīgs no tā, kur viņi atradās.  
Rīgā visu trīs dienu gaŗumā 
rinda beidzās vien tad, kad bei-
dzās vakcīnas. Cēsīs bija tik 
daudz vakcinēties gribētāju, ka 
jau sestdien centrs paziņoja, ka 
svētdien vakcināciju nebūs – jo 
nav devu.  Savukārt Rēzeknē, kā  
sociālajos tīklos rakstīts, visas 
dienas gaŗumā bija ieradušies 
tikai kādi 25 cilvēki.  Visticamāk 
tāpēc, ka tie, kuŗi informāciju 
mūsu valstī galvenokārt saņem 

Aizgājušās brīvdienas bija pir-
mās patiešām siltās un jaukās 
dienas šī gada pavasarī.  Vienam 
no maniem mazajiem radinie-
kiem Latvijā sestdien bija dzim-
šanas diena. Uzrakstīju viņa 
mammai īsziņu ar apsveikumu, 
paudu cerību, ka varbūt uz viņas 
50. dzimšanas dienu atkal varē-
sim pulcēties viesībās.  Viņa at -
bildēja, ka cer. Es arī ceru.

Tāpēc vēdergraizes man rada 
tie daudzie cilvēki, kuŗi Facebook 
un citur ziņo, ka saka, ka viņi ne -
kādu vakcīnu neakceptēs, ne  viens 
viņus nevar piespiest po  tēties, ka 
tā ir viņu individuālā lieta u.tml. 
Manā izpratnē šie cilvēki ir vien-
kārši savtīgi egoisti.  Kamēr mūsu 
valstī būs vak cinēts mazāk nekā 
10 procenti iedzīvotāju, dzīve ne -
varēs atjaunoties.  Vasarā pare-
dzē ti Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svēt ki, organizētāji patlaban 
vēl bra ši sola, ka svētki būs.  Bet, ja 
to  brīd pandēmija joprojām plo-
sīsies, vai būs prāta darbs uz 
skatuves pulcēt jauniešu tūks to-
šus, kuŗi sparīgi dziedās?  Liels 
pulks jauniešu enerģiski dejos 
tau tas dejas un svīdīs...  Līdzīgs, 
tikai daudz apjomīgāks jautā jums 
ir par Olimpiskajām spē lēm Ja -
pānā, kas reiz jau pan dēmijas dēļ 
ir atliktas, un tāpēc arī Japānā or -
ganizētāji sola, ka būs, būs, būs.  
Japāna komentāra rakstīšanas 
dienā pasaulē bija 38. vietā attie-
cībā uz infekci jām – vairāk nekā 
pusmiljons.  2016. gada Olimpis-
kajās spēlēs Riodežaneiro pieda-
lījās mazliet vairāk par 11 tūks to-
šiem sportistu. Japānā paredzēts 
līdzīgs skaits, bet pandēmijas laikā 
lidot no Rīgas uz Tokiju un tad 
būtībā dzīvot kopmītnēs?  Plūs vēl 
sportot bez publikas klātbūtnes 
un urravām?!  Kaut kā nešķiet 
īpa ši patīkami.

Tajā pašā Facebook aizvadīta-
jās brīvdienās mana laba drau-
dzene Amerikā priecājās, ka pir-
moreiz gada laikā viņa kopā ar 
draudzenēm varējusi paēst res-
torānā. Es arī  gribu, bet pagai-
dām saprotu, ka Latvijā vēl līdz 
tam tālu.  Valdība ir braši solījusi, 
ka līdz vasaras beigām būšot 
sapotēti 70 procenti iedzīvotāju.  
Līdz vasaras beigām vēl tāds 
strēķītis laika.  Diemžēl tā vien 
šķiet, ka vasara Latvijā šogad būs 
tāda – nekāda...
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

S P O R T S

(Turpināts  20. lpp.)

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

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

Apkārt
hokeja ripai

Latvijas izlases kandidāti pir-
majā treniņu nedēļā

Vārtsargi: Jānis Kalniņš (Jo -
kerit, KHL), Gustavs Grigals 
(University of Alaska, NCAA), 
Jānis Voris (Rīgas Dinamo, 
KHL), Bruno Brūveris (HK 
Rīga, MHL). Aizsargi: Kristaps 
Sotnieks, Kristaps Zīle, Roberts 
Mamčics, Ernests Ošenieks, 
Gunārs Skvorcovs (visi Rīgas 
Dinamo), Uvis Balinskis, Oskars 
Cibuļskis (abi Litvinov, Čechija), 
Oskars Bārtulis (Black Wings, 
Austrija), Krišjānis Rēdlihs (Mo-
 go/LSPA), Ņikita Mateiko, Miks 
Tumānovs (abi HK Rīga), Gvido 
Jansons (Arizona State Univers-
ity, NCAA). Uzbrucēji: Kaspars 
Daugaviņš (Vitjaz, KHL), Miks 
Indrašis, Lauris Dārziņš, Andris 
Džeriņš, Rihards Bukarts, Ro -
berts Bukarts, Mārtiņš Dzierkals, 
Jānis Švanenbergs, Daniels Bēr-
ziņš, Nikolajs Jeļisejevs (visi 
Rīgas Dinamo), Roberts Bļugers 
(University of Alaska), Raimonds 
Vītoliņš (Vermont University, 
NCAA), Richards Marenis (Ki -
runda IF, Zviedrija), Rūdolfs 
Polcs, Kristaps Skrastiņš, Gus-
tavs Millers, Deniss Fjodorovs, 
Daņila Larionovs (visi HK Rīga), 
Renārs Krastenbergs (Villacher 
SV, Austrija), Daniels Mūrnieks 
(Mogo/LSPA)

***
Latvijas hokeja izlasei šosezon 

būs īpašs pasaules čempionāts, 
jo savās mājās. Viens no izlases 
aizsardzības balstiem pēdējos 
gados bijis Oskars Cibuļskis, 
kuŗu šobrīd 33 gados var jau 
saukt par vienu no komandas 
veterāniem. Trīs bērnu – Annas, 
Martas un Olivera – tētis, kurus 
audzina kopā ar sievu Baibu.

// FOTO: LA

Sanja Mirza

Oskaram aiz muguras septiņas 
planētas meistarsacīkstes, divās 
no tām izpelnoties arī Latvijas 
izlases TOP3 labākā spēlētāja 
atzinību. Pēdējās četras sezonas 
Cibuļskis spēlējis Čechijā, pirms 
tam astoņus gadus mugurā vilcis 
Rīgas Dinamo kreklu, bet vēl 
pirms tam kā juniors gadu 
nospēlējis Mocarta pilsētā Zalc-
burgā. Šo sezonu Oskars aiz-
vadīja Litvīnovas Verva vienībā.

Ko Oskars Cibuļskis saka par 
gaidāmo pasaules čempionātu:  
„Šobrīd ar izlasi trenējamies 
divās grupās, lēnā garā esam 
sākuši gatavoties pa  saules čem-
pionātam. Treniņos darām to, 
ko Bobs Hārtlijs prasa, lai gan 
viņa šobrīd vēl nav klāt. Ir viņa 
palīgi, bet Bobam kā katru gadu 
ir plāns, pie tā arī pieturamies. 
Gatavojamies uz kārtīgu cīņu. 
Mums jābūt gataviem sevi 
parādīt no labākās puses.”

Daugavas hallē 
ledus laukums 

tiks ierīkots un halle nodota 
ekspluatācijā līdz 10. maijam, 
komūnikācijā ar aģentūru LETA 
sacīja VSIA “Kultūras un sporta 
centra “Daugavas stadions”” val-
des loceklis Daniēls Nātriņš. 
Pasaules čempionāta spēles no -
risināsies “Arēnā Rīga” un ledus 
laukumā, kas tiks izveidots 
Olimpiskajā sporta centrā (OSC), 
bet treniņus izlasēm būs jāaiz-
vada Daugavas ledus hallē.

Sarunā ar Latvijas Televīziju 
(LTV) Latvijas Hokeja federā-
cijas (LFF) prezidents Aigars 
Kalvītis pauda bažas par darbu 
kavēšanās Daugavas ledus hallē. 
Tāpat LHF neesot skaidrības par 
to, kad hallē tiks saldēts ledus. 
Kā aģentūrai LETA skaidroja 
Nātriņš, katru nedēļu norisinās 
sapulces, kuŗās tiek pārrunāti 
halles būvniecības jautājumi, un 
tajās klāt ir arī LHF pārstāvji.

***
Latvijas hokeja izlase devusies 

uz Slovakiju, lai, gatavojoties 
2021. gada pasaules čempio-
nātam Rīgā, aizvadītu divas 
spēles pret Slovakiju – 20. un 21. 
aprīlī.  Savukārt 14. un 15. maijā 
savā laukumā plānots aizvadīt 
divus spēles pret Šveici.

Latvija tenisa spēlē 
pret miljarda valsti
Latvija – Indija 3:1
Lielupes tenisa centrā Billijas 

Džīnas Kingas kausa izcīņā 
Latvijas vienība tikās ar miljarda 
iedzīvotāju valsts Indijas teni-
sistēm. Kopumā dažādās vietās 

spēlēja astoņi pāri visā pasaulē. 
Pēc tam uzvarētāji varēs spēlēt 
izšķirošajā kvalifikācijas kārtā 
pret kādu no pasaules topa ko -
mandām par iekļūšanu labāko 
12 izlašu finālā. Indijā ir daudz 
visai labu spēlētāju, turklāt izlasē  
jau pērn atgriezusies slavenā 
Sanja Mirza.

Pašlaik 33 gadus vecā Sanja 
Mirza ir visu laiku lielākā zvaig-
zne sieviešu sportā Indijā. Sešu 
Grand Slam turnīru  čempione 
dubultspēlēs (trīs sieviešu du -
bult spēlēs, trīs jauktajās), kopā 
42 tituli turnīros. Daudz un 
sekmīgi spēlējusi vienā pārī ar 
slaveno šveicieti Martinu Hin-
gisu, pērn Hobartā uzvarēja 
kopā ar Aļonas Ostapenko daž-
kārtējo partneri ukrainieti  Lud-
milu Kičenoku. Tagad pazīstama 
ar filantropiju, arī kā cīnītāja par 
sieviešu līdztiesību sportā un 
dzīvē. 2013. gadā Mirza atklāja 
savu tenisa akadēmiju Indijas 
dienvidu senajā pilsētā  Haide ra-
badā, kopš 2017. gada talantī-
gākos bērnus tur apmāca par 
velti. Profesionālā karjēra Mirzai 
gandrīz beidzās 2017. gada ru -
denī – Ķīnas Open turnīrā ga -
dījās ceļgala savainojums, pašai 
jau pāri 30 gadiem. Indijas ko -
mandas sastāvā  ir arī 28 gadus 
vecā Ankita Raina – 174. vietā 
pasaules reitingā. Dubultspēlēs 
Raina ir labāko simtniekā un 
kopā ar Mirzu liels spēks,

Saskaņā ar oficiālo valstu rei-
tingu, šajā sacensībā Latvija bija 
favorīte ar 13. vietu,  bet indietes 
ir 56. pozicijā, kaut nesen bija 20 
vietas augstāk. Latvijas līdere  
nomināli ir Anastasija Sevastova, 
jo pasaules reitingā viņa aprīlī 
apsteidza Aļonu Ostapenko. Se -
vastova nu ir 47.,  bet Ostapenko 
– 52. vietā. Latviju šajā turnīrā 
pārstāv vēl arī Diāna Marcin-
kēviča (WTA 275.), Daniela Vis-
mane (490.) un Patrīcija Špaka, 
kuŗa neatrodas WTA rangā, 
valsts vienības kapteinis ir 
Ad rians Žguns. Salīdzinot ar 
iepriekšējo reizi, kad izlase 
pulcējās kopā, jaunpienācēja ir 
Špaka

Pirmajā spēlē Latvijas otrā 
rakete Aļona Ostapenko ar 
rezultātu 6:2, 5:7, 7:5 pārspēja 
Indijas pirmo numuru Ankitu 
Reinu (WTA 174. vietā), Latvijas 
izlasi izvirzot vadībā.

 Ostapenko 2,5 stundas ilgajā 
cīņā sakrāja 77(!) nepiespiestās 
kļūdas, izmantoja medicīnas pār -
traukumu muguras sāpju dēļ un 
pēdējā setā pie 4:5 bija spiesta 
servēt par spēles turpināšanu. 
Ostapenko WTA rangā ierin-
dota 52. vietā, bet Indijas izlases 
vienspēļu līdere Ankita Raina 
atrodama 174. pozicijā.

No statistikas. Ostapenko kopš 
2013. gada vienspēlē laukumā 
devusies 30 reizes, uzvarot 18 no 
tām. Tikmēr Raina kopš 2013. 
gada sakrājusi 27 vienspēles, 

uzvarot 15 no tām.
Otrajā spēlē Anastasija Seva s-

tova (WTA 47.) spēkojās ar 
Karmanu Kauru Tandi (WTA 
621.). Tandi savulaik bijusi pa -
saules 196. rakete. Sevastovas 
uz  vara bija pārliecinoša – 6:4, 6:0.

Sevastova jau pirmajā geimā 
lauza pretinieces servi un diez-
gan pārliecinoši darbojās arī 
turpinājumā. Tandi gan pa  ma-
nījās breiku atspēlēt un izlīdzināt 
rezultātu 4:4, taču Sevastova 
atkal palielināja jaudu un nā -
kamos divus geimus uzvarēja.
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(Turpināts  19. lpp.)

Aizsaules cīņu biedriem piepulcējies
atvaļinātais kapteinis Atis Antons Homka   

1917. gada 2. februāris – 2021.gada 11. aprīlis

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi-

nāties ar sarīkojumu un diev-
kalpojumu rīkotājiem, precī-
zējot, vai paredzētie sarīkojumi 
notiks, vai tie ir atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034). Mūsu draudze vēl 
nedrīkst rīkot dievkalpojumus 
pagaidām turpināsim ar vir-
tuāliem 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.

Facebook lapa, lūdzam sekot 
mūsu jaunajai lapai “Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL”. 
Sīkāku infomāciju par pasā-
kumiem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 

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

Sestdien, 8.maijā, plkst. 11:00 
a.m. būs Ģimenes dienas diev-
kalpojums ar svēto vakar ēdie-
nu.   ar CDC ierobežojumiem. 
Sekos kafijas galds.

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

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

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

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

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

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

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

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

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. 
Mac. Gija Galina.

25. aprīlis Dievkalpojums ne -
būs - 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: 616-361-6003. Māc.
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

Kalamazū latv. ev. lut. apv 
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala-
mazoo MI 49006). Māc. Aija 
Graham. Dievk. notiek 10:00.

Kalamazū draudze atsāk diev-
kalpojumus klātbūtnē katru 
otro svētdienu, tos noturot 
Latviešu Centra lielajā zālē, 
kamēr jaunais dievnams būs 
lietojams.

25. aprīlī, svētbrīžu ieraksts 
internetā.

2. maijā, dievk. centrā. Tieš-
saiste internetā.

9. maijā, Ģimenes dienas dievk. 
ar dievg. Tiešsaiste internetā.

16. maijā, svētbrīžu ieraksts 
internetā.

23. maijā, Vasarsvētku dievk. 
ar dievg. Centrā. Tiešsaiste in -
ternetā.

30. maijā, Trīsvienības svēt-
brīžu video ieraksts internetā.

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

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake-
wood, OH 44107) Draudzes 
dievk. notiek svētdienās 11:00. 
Bībeles stundas notiek 10:00 
katra mēneša otrajā un ceturtajā 
trešdienā. Baptistu dr.: Bethel 
Baptist Church (2706 Noble Rd, 

Cleveland 44121) Dievk. notiek 
svētdienās 14:30.

Linkolnas apv. latv. ev. lut. 
dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā  cī-
tājiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem sazi-
naties ar draudzes pr. Karli 
Indriksonu, talr.:402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionaru saiets katra menesa otra 
ceturtdiena plkst. 11:00 sabied-
riskas telpas.

Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Mančesteras 
ev. lut. dr. dievkalpojums būs – 
Pūpola Svētdienas dievkalpo-
jums ar svēto vakarēdienu sest-
dien, 27. martā plkst. 11:00 ar 
māc. Igoru Safinu un ar  CDC 
ierobežojumiem.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
414-258-8070. Māc. Janis Gin-
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
414-416-6157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

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

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

Montrealas latv. Trīsvienības 
ev. lut. dr.: Trinity Latvian 
Church (P.O. Box 39, Station 
NDG, Montreal QC H4A 3P7), 
tālr.: 514-992-9700. www.drau-
dze.org vai www.tervete.org.

Latviešu virsnieku apvienības 
biedru ierinda zaudējusi vienu 
no spilgtākajām personībām, 
vienu no leģendārā Latviešu 
leģiona  kaŗavīriem, kas gan 
Otrā pasaules kaŗa kaujās, gan 
pēckaŗa sabiedriski polītiskajā 
darbā stingri apliecināja savu 
uzticību devīzei – PAR LAT-
VIJU!

Atis Antons Homka dzimis 
Daugavpils apriņķa Asūnes 
pagastā, kur arī uzsācis skolas 
gaitas, vēlāk absolvējis Rē  zek-
nes komercskolu. 1939. gadā 
iesaukts Latvijas armijā. Beidzis 
virsnieku vietnieku skolu pie 
Latvijas kaŗaskolas. 1941. gadā 
iestājies LU Inženieŗzinātņu fa -
kultātē.1944. gada 3. februārī 
iesaukts Latviešu leģionā, kur 
paaugstināts par leitnantu. 
Kaŗa ratu ritenis Homku ierāva 
vienā no lielākajām Otrā pa -
saules kaŗa cīņām Latvijas ter -
ritorijā – Mores kaujās 1944.
gada augustā un septembrī. To 
var uzskatīt par Rīgas aiz stā-

vēšanas kauju, jo Mores kaujās 
latviešu 19. grenadieŗu divīzijas 
stratēģiskais mērķis bija no  dro-
šināt vācu 18. armijas atkāp-

Kaŗavīru varonība pie Mores 
pasargāja Rīgu no sagraušanas, 
jo kaujas galvaspilsētā nenoti-
ka. Atis Homka kaŗoja Kur-
zemes cietoksnī, kur tika ievai-
nots jau piekto reizi, un viņu 
evakuēja uz Vāciju. Tur arī 
varonīgais cīnītājs sagaidīja 
kaŗa beigas. Atis Homka par 
kauju nopelniem apbalvots ar 
Dzelzs krusta II un I šķiru un 
Tuvcīņas nozīmi sudrabā.

Kaŗš bija beidzies, ievainoju-
mi apārstēti, bet Latvija palika 
okupantu rokās. Atis palika 
Vācijā un iestājās Baltijas uni-
versitātē, lai turpinātu studijas 
inženieŗzinātņu fakultātē. Un 
nerimtīgais latvietis sāka savu 
otro cīņu par Dzimtenes brī-
vību. Pabeidzis studijas, viņš ar 
kaŗavīra rūdījumu ķērās pie 
profesionālā darba, strādādams 
par inženieri ASV armijas lat-
viešu būvrotā Kaizerslauternā. 
Nodibinājis ģimeni, Atis pār-
cēlās uz Frankfurti un piedalījās 
sagrautās pilsētas atjaunošanā 

NATO būvniecības stabā, kur 
saņēma  kapteiņa zīmotnes.

Par izcilu darbu saņēmis 
apbalvojumus, ievēlēts Frank-
furtes pilsētas Domē, Homka 
varēja mērķtiecīgi sākt savu 
sabiedrisko darbību latviešu 
organizācijās Vācijā cīņā par 
savas Dzimtenes neatkarības 
atgūšanu. Viņš kļuva par trim-
das latviešu redzamu aktīvistu 
ne tikai Eiropas līmenī. Atis 
Homka bija Latviešu katoļu 
studentu un akadēmiķu apvie-
nības “Dzintars” dibinātājs Vā -
cijā, vijot saikni ar dzintariešu 
saimi pāri okeānam. Savu prātu 
un sirdsdegsmi Atis ielicis dau-
dzās aktīvitātēs un organi zā-
cijās, lai nerimtīgi atgādinātu 
Rietumu polītiķiem par Baltijas 
valstu noziedzīgo okupāciju.

Pēc Latvijas neatkarības at -
jaunošanas A. Homka bija Pa -
neiropas Ūnijas Latvijas no -
daļas viceprezidents. Viņš ie -
stā jās Zemessardzes Padom-
nieku rotā, Rīgas Latviešu bied-

rībā, bet kopš 1999. gada – 
Latviešu virsnieku apvienībā. 
Viņš veltīja visus spēkus un 
milzīgo pieredzi Bruņoto spēku 
atjaunošanai un jaunatnes au -
dzināšanai, pat nežēlojot per-
sonīgos līdzekļus topošajai 
Rīgas Katoļu ģimnazijai.

Atis Homka saņēmis dau-
dzus Aizsardzības Ministrijas 
un NBS militāros apbalvoju-
mus, arī Vācijas, bet 2010. gadā 
Latvijas Valsts prezidents Val-
dis Zatlers viņam pasniedza 
Viestura Ordeni ar šķēpiem.

Iznācis no neskaitāmām kau-
jām un ar Dieva vēlību palicis 
dzīvs, lai piepildītu savu otro 
misiju, Atis Antons Homka 
aizgāja Mūžībā pēc 104 bagā-
tiem gadiem šajā saulē Frank-
furtē pie Mainas. Latviešu virs-
nieku apvienības biedri sūta 
līdzjutības apliecinājumus mei-
tām Dr. Angelai Fenglerei 
(Fengler) un Birutai.

Atv.kpt. ANDRIS KĻAVIŅŠ

šanos no Igaunijas, vienlaikus 
dodot iespēju evakuēties no 
Rīgas arī civiliedzīvotājiem. 
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Mūžībā aizgājis mūsu biedrs

Fil! ELMĀRS PRIEDĪTIS, arch. Lett! 53 II
Dzimis 1929. gada 18. augustā, Rīgā,

miris 2021. gada 17. aprīlī, Eureka, Kalifornijā
(dzīvojusi Fridley, Minesotā)

Daugavas Vanagu
Dienvidkalifornijas apvienība sērās piemin savus

2020. gadā aizgājušos biedrus (MB – mūža biedrs)

IMANTS DUNDURS
Dzimis 1921. gada 3. septembrī – miris 2020. gada 9. martā

KĀRLIS KALĒJS (MB)
Dzimis 1926. gada 23. jūnijā – miris 2020. gada 21. jūlijā

KAZIMIRS LAURIS
Dzimis 1923. gada 7. novembrī – miris 2020. gada 13. martā

ANDREJS RUMENTS (MB)
Dzimis 1940. gada 28. oktobrī – miris 2020. gada (nezināms)

KORPORĀCIJU KOPA MINESOTĀ

telefons: 908-638-1101. Drau-
dzes adrese: Latvian Lutheran 
Church, P.O. Box. 1008, Maple-
wood, NJ 07040. 

2. maijā 11:00 Klātienes diev  -
kalpojums ar dievgaldu Prie dainē.

16. maijā 11:00 Klātienes diev  -
kalpojums Priedainē.

13. jūnijā 11:00 (Iespējams) 
klātienes dievkalpojums ar diev-
galdu Priedainē.

Ierodoties, lūdzu lietot sejas 
maskas.

Visi klātienes dievkalpojumi 
notiks NJ Latviešu biedrības 
namā “Priedaine”, 1017 State 
Route 33, Freehold, NJ 07728 

Pārējām svētdienām iespējams 
saņemt mājas svētbrīžu mate-
riālus. Lūdzu sazināties ar 
mācītāju Ieva Pušmucāne-
Kineyko e-mail:  latvianluther-
anchurch@gmail.com, telefons: 
908-638-1101

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

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville NY.
St. Andrew bazn. 335 Reynolds 

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

New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33, 

Freehold NJ.
Salas bazn. plkst.10.30dievk., 

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. 
Kontaktpersona Mary Beth 
Dzirnis, mob. (989)781-1163. E- 
pasts: dzirnis@chartermi.net

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

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church 

(5106 Zion Ave, San Diego, CA 
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš, 
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts: 
janislegzdins@hotmail.com.

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

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

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

Dievkalpojumi Sietlā ir atsā-
kušies klātienē.

25. aprīli Laju vadīts diev-
kalpjums. Kalpo Dr. Jānis Sīpols.

24. un 25. aprīlī LELBA 
Sinode Zoom platformā.

1. maijā Dievkalpojums.
Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 

Trinity Lutheran Church (35 Fur-
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr., draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. 727-368-0935.  Sazināties 
ar Andri Ritumu 727-797-1933. 
Sakarā ar vīrusu visi dievkalpo-
jumi  un Bībeles stundas notiks 
Faith Lutheran baznīcā, kas atro-
das 2601 49th Street North, St. 
Petersburg, FL. 25 aprīlī.

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

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

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416-921-
3327, E-pasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 
Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479865604, 
E-pasts: grietins@gmail.com., 

Prieksnieks: Karlis Vasarajs Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416-221-4309.

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

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā – treš-
dienās plkst. 10:00 un svēt-
dienās plkst. 11:00.

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt SARĪKOJUMU 
un DIEVKALPOJUMU ziņas 

uz e-pastu:
rigaven@aol.com –

Inese Zaķis –
ne vēlāk kā PIEKTDIENĀS.

Pr. Jānis Mateus tālr.: 51448-
12530, e-pasts: prez@draudze.
org. Dievkalpojumi Centrā.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumi 
draudzē šobrīd klātienē neno-
tiek. Ja vēlaties saņemt mājas 
svētbrīžu materiālus, lūdzu sazi-
nāties ar mācītāju. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko e-pasts: lat-
  vianlutheranchurch@gmail.com 

Maija Galiņa un Dzidra Knecht katra pieteikusi 
100,000 dolaru ziedojumu Bostonas Trimdas draudzei. 
Lai gan abas ziedotājas nevēlas publicitāti, tā tomēr ir 
ziņa, ko nevar noklusēt. Abas ziedotājas ir ilggadīgas 
draudzes darbinieces. Dzidra bijusi draudzes 
priekšniece, Maija–Dāmu komitejas priekšniece. 
Aktīvi draudzes dzīvē piedalās arī tagad. Ziedojums ir, 
lai veicinātu draudzes darbu savā dzīves laikā un būt 
daļa no tā. Vairums ziedojumu draudze saņēmusi kā 
testamentārnovēlējumus. Šī  latviešu draudžu dzīvē ir 
vēsturiska izšķirošās, jo nav zināms, ka tik lieli ziedo-
jumi piešķirti, kamēr ziedotāji vēl dzīvi. Nauda tiks 
nodota draudzei, tiklīdz būs nokārtotas formalitātes  
ar noguldījumu firmām.Tuvākas ziņas sekos.

Ivars Galiņš

200,000  ZIEDOJUMS DRAUDZEI

Prof. JĀNIS LIELMEŽS
Dzimis 1926. gada 1. jūnijā Ķēču pagastā, Latvijā,

miris 2021. gada 24. janvārī Ziemeļvankuverā, Britu Kolumbijā, Kanadā

Dieva mierā aizgājis

Reverend VITOLDS VALAINIS
Dzimis 1939. gada 6. augustā Aglonā, Latvijā,

miris 2021. gada 22. martā Iowa City, Iowa, ASV
Ordinēts katoļu priesteris 1966. gada 4. jūnijā

Davenport, Iowa, ASV

Aizsaules ceļā aizgājusi
mūsu mīļā draudzene, gleznotāja

INGRĪDA DĀVIS
* 1929. gada 22. novembrī Latvijā,

+ 2021. gada 25. martā Klīvlandē, OH

Sēro sieva
ALNA LIELMEŽS

RADI, DRAUGI LATVIJĀ, AMERIKĀ UN KANADĀ

Sērās piemin
BRĀLIS FRANCIS UN MARTA VALAINIS

VISA ŠKAPARU ĢIMENE

Mīlestībā piemin
VALDA
VELTA

INGRĪDA

Sit tibi terra levis

Dusi Dieva mierā!

Draudzības puķe zied ilgi.
Ir skumji, kad salna to skaŗ,
Bet mūžība atnākot saka
Vēl atmiņās ziedēt tā var.

Jau svētu galu esat panākuši,
Jūs, mīļie, kas pie Dieva aizgājuši.
Jūs dzīvē grūtu dienas nastu nesāt,
Nu mierā esat.

/Simons Dachs (Dach)/
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L AT V I J A S  S P O R T I S T I  L AT V I J Ā  U N  PA S A U L Ē

Anastasija Sevastova  Jūrmalā 
guva izšķirošu panākumu Bil -
lijas Džīnas Kingas kausa spēlē 
un nodrošināja Latvijas tenisis-
tēm uzvaru mačā pār Indijas 
komandu. Latvijas komanda 
ieguva 3:0 pārsvaru un atlikušās 
spēles sacensības iznākumu vairs 
nevarēja ietekmēt. Sevastova ar 
6:0, 7:6 (7:4) pieveica Ankitu 
Rainu un ieguldīja Latvijas pa -
nākumā savu otro uzvaru. Abi 
seti izvērtās krasi atšķirīgi – ja 
pirmajā setā Raina palika tukšā, 
tad otrajā setā Sevastova 
atspēlējās, lai gan bija nonākusi 
iedzinējās ar 2:5.

Pēdējo vienspēli komandas 
vienojās neaizvadīt, jo tā neko 
vairs neizšķīra, savukārt noli-
kumā paredzētajā dubultspēlē 
laukumā devās rezervistes. Lat-
vijas duets Patrīcija Špaka un 
Daniela Vismane ar 4:6, 7:5, 2:10 
zaudēja Rutudžai Bhosalei un 
Zēlai Desajai. Tādējādi sacen-
sības gala rezultāts kļuva 3:1 
Latvijas labā.

Patrīcija Špaka un Daniela 
Vismane (attēlā) ir apmierinātas 
ar savu sniegumu Billijas Džīnas 
Kingas kausa dubultspēlē, atzina 
sportistes.

“Nebiju spēlējusi turnīros 
kopš augusta un tas ir ilgs laiks. 
Izdarīju diezgan labu darbu un 
esmu apmierināta ar šo maču. 
Kopā ar Danielu izdarījām visu, 
ko varējām. Protams, ka varējām 
aizvadīt labāku supertaibreiku, 
taču kopumā bija laba spēle,” 
pēcspēles preses konferencē 
stāstīja Špaka.

Latvijas pirmā rakete Anas-
tasija Sevastova šobrīd atrodas 
Tokijas Olimpisko spēļu kvali-
fikācijas zonā un ir apņēmusies 
spēlēt olimpiskajā turnīrā. ”Jā, 
protams, ja kvalificēšos, tad 
gribu startēt Tokijā. Jāaizvada 
laba māla sezona, jo mums ir 
maz turnīru un visas tenisistes 
grib spēlēt visos turnīros. Ņemot 
vērā sniegumu Čārlstounā, do -
māju, ka šosezon spēlēšu labāk 
uz māla seguma. Ja parādīšu 
savu spēli uz māla seguma, tad 
man būs iespējas arī kvalificēties 
olimpiskajām spēlēm,” secināja 
sportiste.

***
Latvijas otrā rakete Aļona 

Ostapenko nākamajā nedēļā 
spēlēs WTA 500 turnīrā Štut-
gartē uz māla seguma telpās. 
Viņas pirmā pretiniece būs no 
kvalifikācijas turnīra. Štutgartē 
notiekošais Porsche Tennis Grand 
Prix ir sezonas iespaidīgākais 
WTA 500 katēgorijas turnīrs, 
šeit vienmēr esot ļoti labam 
sastāvam. Šoreiz Štutgartē spē -
lēs septiņas Top 10 spēlētājas ar 
ranga līderi Ešliju Bārtiju 
priekšgalā. No desmitnieka 
nebūs tikai Ziemeļamerikā 
bāzētā trio – Naomi Osakas, 
Bjankas Andresku un Serēnas 
Viljamsas.

Plūdmales
volejbols

Latvijas plūdmales volejbo lis-
tes – Anastasija Kravčenoka un 
Varvara Brailko  zaudēja pirmajā 
Pasaules tūres četru zvaigžņu 
posma Meksikas pilsētā Kan-
kunā kvalifikācijas spēlē. Krav-
čenoka/Brailko, kuŗas kvalifi kā-
cijas turnīrā izsētas ar trešo nu -
muru, pirmajā kārtā ar 22:20, 
14:21, 10:15 zaudēja Norvēģijas 
duetam Emīlije Ulimsta/Āne 
Tveita Jērtlanne. Šajā posmā Krav-
čenoka un Brailko finišēja dalītā 
41.vietā. Otrajā posmā Kravče-
noka jau spēlēs kopā ar savu ier-
asto partneri Tīnu Graudiņu.

Arī Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš Kankunā ar zau-
dējumu sāka Pasaules tūres četru 
zvaigžņu turnīru. Sa  moi lovs/
Šmēdiņš, kuŗi turnīrā saņē muši 
11. numuru, F grupas pirmajā 
spēlē ar rezultātu 1:2 (21:17, 19:21, 
14:16) zaudēja ame rikāņiem Džei-
kobam Gibam un Teiloram Kre-
bam, kuŗi izsēti ar ceturto nu -
muru. Cīņā par ie  kļū šanu izslēg-
šanas spēlēs sekoja uzvara pār 
norvēģiem Hendriku Nikolaju 
Molu/Matiasu Bern cenu – 2:1. 

Izslēgšanas turnīru Samoilovs/
Šmēdiņš sāka pirmajā kārtā, kur 
ar 2:0 (23:21, 21:13) pārspēja 
brazīliešus Žorži Soto Van der-
leju/Andrē Lojolu Steinu, savu-
kārt astotdaļfinālā Latvijas pāris 
ar trīs setu spēlē ar 2:1 (17:21, 
21:19, 15:13) uzvarēja Italijas duetu 
Paolo Nikolai/Danieli Lupo, ie -
kļūstot ceturtdaļfinālā, kur ar 1:2 
zaudēja Austrijas duetam, tur-
nīru noslēdzot piektajā vietā.

Lielākais
sasniegums Latvijas 

dāmu boksā
Polijas pilsētā Kelcē notika 

jauniešu jeb U-19 (faktiski U-20) 
pasaules čempionāts boksā. 
Mūsu boksere Beatrise Rozen-
tāle (64 kg) pārspēja vācieti un 
iekļuva pusfinālā, nodrošinot 
pirmo pasaules pjedestalu Lat-
vijas sieviešu boksa vēsturē.

Latvijas izlases trenere Linda 
Ābele un boksere Beatrise 
Rozentāle // FOTO: insta-
gram.com/beatriseroz

Inese Tarvida

// FOTO: Reuters/Scanpix/LETA

Kitija Laksa

2019. gada jauniešu Eiropas 
čempionātā Rozentāle demon-
strēja cerīgu sniegumu un ierin-
dojās piektajā vietā, bet tagad 
cīņā pārspēja indieti un iekļuva 
U-19 PČ ceturtdaļfinālā. Pus fi-
nāls notika 20. aprīļa pēcpus-
dienas sesijā – Rozentālei pretī 
stājās nepilnus piecus mēnešus 

jaunākā uzbekiete Mohinabonu 
Abdulajeva. Līdz redakcijas 
slēgšanai rezultāts nebija zināms.

 
Kurucs ar aktīvu 

sniegumu piedzīvo 
debiju Bucks rindās
Latvijas basketbolists Rodions 

Kurucs demonstrēja aktīvu 
sniegumu savā debijā Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
komandā Milvoki Bucks, taču ar 
to nebija gana, lai viņa pārstāvētā 
vienība svinētu uzvaru.

Rodions Kurucs

Luka Banki // FOTO: SCANPIX

Bucks mājās ar rezultātu 
119:127  atzina Šarlotas Hornets 
pārākumu un piedzīvoja trešo 
zaudējumu pēc kārtas.

Laksa debiju
WNBA varētu 

piedzīvot 15. maijā
Sieviešu Nacionālā basketbola 

asociācija (WNBA) publicējusi 
gaidāmās sezonas kalendāru.

Latvijas basketboliste Kitija 
Laksa savu debiju, iespējams, 
varētu piedzīvot 15. maijā, kad 
viņas pārstāvētā Sietlas Storm aiz -
vadīs spēli pret Lasvegasas Aces.

Aleksa Gulbe spēlē 
„Marta trakumā”

Latviešu sieviešu basketbolā 
ienāk jaunā paaudze, un viena 
no spilgtākajām jaunajām bas-
ket bolistēm ir 21 gadu vecā rī -
dziniece Aleksa Gulbe, kuŗa 
studē ASV un pārstāv Blū  ming-
tonas universitātes Hoosiers ko -
mandu. Viņas komanda “Marta 
trakumā” aizspēlējās līdz ceturt-
daļfinālam, kur nācās piekāpties 
Māras Motes vienībai. Kāda pa -
likusi pēcgarša pēc šā turnīra? 
Kādā intervijā Aleksa stāstīja, 
kas ir “Marta trakums” ASV kol-
ledžu basketbolā. „Ja ir iespēja 
apmeklēt spēli, tad visi uz to 
dodas. Fani jau stundu pirms 
spēles ir zālē. Tā ir pulcēšanās 
ģimeņu starpā pie tuvākā televi-
zora. Tas ir augstākais līmenis 
jaunajiem basketbolistiem ASV. 
Tas ir “Marta trakums”!

Aleksai arī tika jautāts  Kā 
atšķiras Amerikas basketbola 
treniņi no Latvijas? „Amerikā 
treniņi ir gaŗāki un strukturētāki. 
Treneŗi nāk ar plānu, kur viss 
punktuāli sastādīts pa minūtēm. 
Mums treniņi vienmēr sākas ar 
iesildīšanās uzdevumiem, pēc 

tam mēs ātri varam aizskriet 
padzerties. Tad saejam laukuma 
centrā, saliekam rokas kopā, tre-
 neŗi katru reizi mums noskaita 
motivējošu citātu. Interesanti ir 
tas, ka katru reizi ir cits. Tad mēs 
sadalāmies garajās un īsajās spē-
lētājās. Pēc tam visām kopā seko 
aizsardzības bloka treniņi, pie-
mēram, ja mēs gatavojamies 
spēlei ar kādu konkrētu koman-
du. Tad mēs gatavojamies tieši 
viņu kombinācijām. Pēc tam 
seko uzbrukuma bloks. Pirmajā 
gadā man tas likās interesanti, ka 
viss ir tik ļoti strukturēts, ka tev 
ir tikai 30 sekundes, lai padzer-
tos (iesmejas).

Banki vēlas
palīdzēt Latvijas 

basketbolam augt
Italijas basketbola treneris 

Luka Banki vēlas ne vien sasniegt 
jaunas virsotnes ar Latvijas vī -
riešu basketbola izlasi, bet arī 
palīdzēt augt vietējai līgai, spē-
lētājiem un treneriem, Latvijas 
Basketbola savienības (LBS) rī -
kotajā preses konferencē teica 
galvenais treneris.

Jau ziņots, ka 55 gadus vecais 
Banki kļuvis par Latvijas vīriešu 
valstsvienības 14.galveno treneri 
kopš neatkarības atjaunošanas, 
amatā nomainot Robertu Štel-
macheru. Līgums tiks noslēgts 
līdz 2023.gada Pasaules kausa 
izcīņas cikla beigām, ar iespējām 
to pārtraukt, ja Latvijas koman-
da nekvalificējas nākamajam sa -
censību posmam.

“Rīgā ir patīkami. Šeit esmu 
pirmo reizi, bet man te patīk,” 
atklāja Banki. “Mans darba gra-
fiks ir pilns. Jau esmu saticies ar 
Latvijas Basketbola savienības 
vadību, kā arī vēl dažiem Latvijas 
basketbolā iesaistītajiem, ar ku -
ŗiem iepriekš varēju aprunāties 
Zoom platformā.”

Inesei Tarvidai – 
bronzas medaļa 

Eiropas čempionātā 
Latvijas cīkstone Inese Tarvida 

Sofijā izcīnīja bronzas medaļu 
Eiropas čempionātā teikvondo 
cīņā.

Pusfinālā Tarvidai bija spē ko-
šanās ar čempionāta otro numu-
ru Katici Kibru Ilginu no Tur-
cijas, kuŗa ir 2017. gada pasaules 
vicečempione. Latviete piedzī-
voja zaudējumu ar 20:32 un 

Eiropas meistarsacīkstes noslē-
dza ar izcīnītu bronzas medaļu. 
Inese Tarvida ir 2017. un 2018. 
gada Eiropas vicečempione.

Priedulēna kļuvusi 
par Francijas skele-

tonistes treneri
Bijusī skeletoniste Lelde Prie-

dulēna kļuvusi par Francijas spor-
 tistes Agates Besāras jauno tre-
neri, vēsta Starptautiskā Bob sleja 
un skeletona federācija (IBSF).

 IBSF atsaucas uz Besāras ie -
rakstu “Instagram”, kurā 22 ga -
dus vecā sportistes pauž prieku 
par  jaunizveidoto sadarbību ar 
Priedulēnu. Besāra ierakstā no -
rādījusi, ka Priedulēna rūpēsies 
par viņas fizisko sagatavotību, kā 
arī sniegs padomus skeletona 
technikā.

Francūziete savas pirmās starp-
tautiskās sacensības aizvadīja 
2014. gadā, kad bija tikai 15 ga -
dus veca. Divus gadus vēlāk viņa 
Lillehammerē Jauniešu olimpis-
kajās spēlēs izcīnīja bronzu, bet 
pērn janvārī debitēja Pasaules 
kausa sacensībās. Besāra Pasau-
les kausā vēl ne reizi nav fini-
šējusi starp desmit labākajām, 
bet pērn Siguldā viņai izdevās 
izcīnīt 11. vietu. Pagājušajā se -
zonā viņa Pasaules kausa kop-
vērtējumā ieņēma 20. vietu, bet 
junioru ieskaitē bija ceturtā.

2019. gada janvāŗa vidū Prie-
dulēna pēc teju gadu ilga pār-
traukuma aizvadīja savas pirmās 
sacensības, Eiropas čempionātā 
ierindojoties 14. vietā. Februārī 
viņa paziņoja, ka noslēdz pro-
fesionālas sportistes karjēru. Pēc 
tam Priedulēna strādāja IBSF 
par treneri sportistiem, kuŗiem 
nav iespēja pašiem piesaistīt 
speciālistus.

Useins Bolts Rīgā
Rīgā bija ieradies sprinteris, 

pasaules rekordists 100 m un 
200 m sprinta distancēs, kā arī 
īsā sprinta stafetē Useins Bolts. 

Savā profilā vietnē Instagram 
Bolts publicējis fotografijas un 
kā atrašanās vietu minējis Rīgu. 
Spriežot pēc fotografijas, Bolts 
piedalās kāda projekta filmēšanā, 
taču plašāku informāciju spor-
tists nesniedz.

Useins Bolts ir jamaikiešu viegl-
  atlēts – sprinteris, pasaules rekor-
dists 100 m un 200 m sprinta dis -
tancēs, kā arī īsā sprinta stafetē.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


