
Vo lu me LXXII  Nr. 17 (6002) 2021. gada 8. maijs – 14. maijs

WE EK LY NEWS 
PE RI O DI CAL

POS TA GE PA ID 
ST PETERSBURG, FL
AND AD DI TI ON AL 
MAI LING OF FI CE

(USPS 301-500)
ISSN 1089-8832

«LAIKS» IS PUBLISHED SINCE 1949 // «LAIKS» IZNĀK NO 1949. GADA
Published 48 times per year except the first week in January, the first week of May, the last week in June, the last week in December 

Pub lis hed we ek ly by: Lat vi an Newspa per «Laiks», Inc., 6145 SUN BLVD Apt. 203, ST PETERSBURG, FL 33715
POST MAS TER: Send ad dress change to: «Laiks», 50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

E-mail: LaiksDSR@aol.com

DA TED 
NEWS

DE LI VER BY 
SA TUR DAY 

MAY 8

4. maijs – Latvijas 
Neatkarības

atjaunošanas diena 

Vai Latvijā
ir droši dzīvot?

11. lpp.

Sarmas
Muižnieces 

Liepiņas
atradumi

5. lpp.

Numura intervijā 
"Dvēseļu puteņa" 

scenārists
Boriss Frumins

13. lpp.

Pa atmiņu takām 
kopā ar

Mārtiņu Rītiņu
14.lpp.

Sporta jaunumi
17. un 20.lpp.

Černobiļas 
traģēdiju

atminoties
12. lpp.

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Piešķirti augstākie Latvijas valsts apbalvojumi
Sagaidot Latvijas Republikas 

Neatkarības atjaunošanas 31. 
gadadienu, augstākie Latvijas 
valsts apbalvojumi piešķirti cil-
vēkiem, kuŗi izcili kalpojuši 
Latvijas valstij un tautai un 
kuru nesavtīgais darbs stipri-
nājis mūsu valsts demokratiju, 
tiesiskumu, drošību un lab klā-
jību, ieguldīts veselības aprūpē, 
izglītībā un kultūrā.

Saskaņā ar Valsts prezi
denta un Ordeņu kapitula 
2021. gada 20. aprīļa lēmumu 
Triju Zvaigžņu ordenis pie 
šķirts 63 personībām, Vies
tura ordenis – 16 personībām 
un Atzinības krusts – 39 per
sonībām.

Ordeņu kapitula kanclere 
Sarmīte Ēlerte uzsver: “4. maija 
valsts svētkiem ir savs vēstījums 
un simboliskā jēga. Tie atgādina 
par Latvijas valsts atdzimšanu, 
Latvijas cilvēku gribu būt brī -
viem savā zemē un gatavību to 
izcīnīt. Tāpēc ir liels ganda rī-
jums, ka Neatkarības atjau no-
šanas dienā Valsts prezidentam 
Egilam Levitam un Ordeņu 
kapitulam ir iespēja pateikties 
un apbalvot izcilus dažādu pro-
fesiju pārstāvjus, kuŗu darbs 
ir kalpojis kopējam labumam, 
darījis Latviju skaistāku un 
stiprāku, mūsu visu dzīvi 
bagātāku.”

Valsts apbalvojumi ir valsts 
novērtējuma un atzinības ap -
liecinājums. Tie piešķirti cilvē-
kiem, kuŗu aktīvā pilsoniskā 
nostāja bija nozīmīga Latvijas 
Atmodas laikā, valsts liktenim 

ilggadējo latviešu sabiedrisko 
darbinieku Amerikas 

Savienotajās Valstīs, mecenātu 
Jāni Lucu,

izšķirīgajos brīžos, Latvijas ne -
atkarības atjaunošanas un turp-
mākās valsts attīstības gaitā.

Valsts apbalvojumus saņems 
arī ārvalstīs dzīvojošie tautieši, 
kuŗi savu ar latviskajām vēr-
tībām piepildīto mūžu un 
darbu veltījuši mūsu valsts 
atjaunošanai un latviešu valo-
das un kultūras kopšanai. Viņu 
vidū arī mūsu tautieši Amerikā.

Par
Triju Zvaigžņu 

ordeņa
komandieri ieceļ

Jānis Peters

trolejbusa
galapunkts pie 

Brīvības 
pieminekļa

polītiķi, valsts un nevalstisko 
organizāciju darbinieci, Sabied-

riskās polītikas centra
PRO  VIDUS izveidotāju

Vitu Andu Tēraudu,

ilggadējo raidstacijas 
“Amerikas Balss”
(Voice of America)

programmu vadītāju, 
sabiedrisko un kultūras

darbinieku Amerikas 
Savienotajās Valstīs

Vilni Baumanu,

latviešu kultūras
darbinieci Kanadā, diriģenti 
Vizmu Māru Maksiņu.

rakstnieci un valodnieci
Lalitu Rūtu Muižnieci,

tepat ir mūsu svētā
un tālā brīvība
mēs atnākuši esam
kā bija norunāts

tepat vien viņa dzīvo
tās vaigs ir raizēm klāts
mēs atnākuši esam
kā bija norunāts

sen varējām te atnākt
kad laiks bij sīks un kluss
kad galapunktā nāca
pilns ļaužu trolejbuss

pilns trolejbuss ar mūsu
ar sāļām asarām
bet atbraukuši bijām
kur galapunkts bij tām

mēs braucām svētai apkārt
bet nedzīvojām tā
kā bija zvērēts domāts
kā bija norunāts

tepat ir mūsu svētā
un tālā brīvība
mēs atnākuši esam
kā bija norunāts

komponisti, filmas “Dvēseļu 
putenis” mūzikas autori

Lolitu Līzu RitmaniMatsoni 
(Lolitu Ritmani),
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50 Sternberger Ave Unit 5, Long Branch, NJ 07740

epasts: LaiksDSR@aol.com
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Rita Gāle 
DZIESMU VĀRTOS

Veltījums Dr. Jānim Kļaviņam

Naktī, kad debesis blāzmojas,
Kad dziesmas smeldz augstākās galotnēs,
Tu meklē ugunis dziļumos.
Tavas bērnības zemdegu ugunis
Gruzd un izlaužas virszemē.
Tie pazemes ugunskuri,
Tiem tu vairs nepārlēksi,
Tie paši pārlec tev pāri.

Tāds tu esi dzīvojis,
Jāņu ugunīs dedzis,
Dziesmās skanējis
Mūža garumā.

Tagad ļauj, lai dzimtenes vasara
Tevi maigi paņem pie rokas
Un ved caur pušķotiem vārtiem,
Caur pušķotiem dziesmu vārtiem.
Tu esi tos cēlis
Mūža garumā.

(Vairāk lasiet G. Gailīša rakstā nākamajā Laika numurā.)

Zinātniekam un dziedonim
Jānim V. Kļaviņam – 100
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Daudzveidīgā Rasma

Ciemos pie Mārtiņa Zīverta Stokholmas pievārtē 1973. gada 
vasarā. Labā pusē Rasma Birzgale, kreisā – viņas māte Milda

Pirms pāris nedēļām saņēmu 
brīnišķā rokrakstā rakstītu 
vēstuli no Rasmas Birzgales – 
oficiāli viņa ir Rasma Vītola, jo 
tas ir vīra uzvārds, bet man jau 
no seniem laikiem, rakstot par 
teātri vai literātūru, viņa vien-
mēr bijusi Rasma Birzgale, 
brīnišķa aktrise, izcilā režisora, 
raksturlomu tēlotāja un kari-
katūru meistara Reiņa Birzgaļa 
meita. Tā jocīgi iznāk, Rasmu 
es nekad dzīvē saticis neesmu, 
Reini Birzgali arī ne, bet man 
vienmēr ir sajūta, ka viņus ļoti 
labi pazīstu: vēl puišelis būdams 
un Jelgavā dzīvodams, pār šķir-
stīju vecāku nopirkto žurnālu 
Atpūta, un tajā bieži vien varēju 
priecāties par tādām ļoti in -
teresantām, uzjautrinošām ka  -
ri katūrām, kuŗās dzīvoja tau-
tasdziesmu tēli, un tad mana 
māsīca paskaidroja, ka tos esot 
zīmējis Reinis Birzgalis. Kopš 
tiem laikiem viņš tapa mans 
draugs, bet pēc krietna laika, 
kad sāku rakstīt par teātri, 
uzzināju, ka Bostonas skatītāju 
ievērību un mīlestību iemanto-
jusi Rasma Birzgale. Toreiz – tā 
sauktajā krievu jeb padomju 
laikā – iegūt sīkāku informāciju 
par trimdas teātŗa darbiniekiem 
un režisoriem nebija nemaz tik 
vienkārši, bet ar vēstuļu ap -
maiņu kļuvām par labiem 
sarunu biedriem un draugiem, 
un bija tik sirsnīgi un vajadzīgi 
apmainīties domām un iespai-
diem, vērtējumiem. Un bija tik 
labi no rīta pa kāpnēm noskriet 
lejā un no pastkastes izņemt 

VIKTORS
HAUSMANIS

vēstules: no Anšlava Eglīša un 
Veronikas Janelsiņas, Ilzes Zī -
vertes, Laimoņa Siliņa – visus 
nenosaukšu – bet tagad past-
kaste bieži vien ir tukša, jo 
daudzi aizgājuši debesu tālēs. 
Un tad ir laime, ka no past-
kastītes pretī raugās vismaz 
Rasmas Birzgales vēstule rak-
stīta smalkā, precīzā, viegli 
salasāmā rokrakstā! Cik tad 
tagad ir tādu – ar roku vēstules 
rakstītāju! Vairākkārt Rasmas 
rokrakstu esmu paslavējis, un 
vēl 2018. gada 26. februārī viņa 
man rakstītā vēstulē atbildēja: 
“Par to jāpateicas daiļrak stī-
šanas stundām Eslingenas pa -
matskolā.” Tagad daļai jauniešu, 
kā dzirdu, ir grūtības pat parak-
stīt savu uzvārdu, jo visa rak-
stīšana notiek ar datoru. Tāda 
ir reālitāte, man kādreiz Jelgavā 
skolā arī bija glīt rak stīšanas 
stundas, bet tagad manu rok-
rakstu grūti salasīt. Rasma katrā 
ziņā arī šodien glītrakstīšanai ir 
uzticīga, tik labi ir lasīt tādu, ar 
roku rakstītu vēstuli, kuŗā 
runāts tas, kas notiek  mūsu 
teātŗos, kas aizvadītajā teātŗa 
sezonā vēl būtu jānoskatās.

No Rasmas vēstulēm es sa -
ņemu vēl citu izpausmes veidu: 
parasti uz Ziemsvētkiem, Liel-
dienām un Jāņiem es saņemu 
Rasmas sūtīto vēstuli un – 
kādas tautasdziesmas pantu. 
Arī šogad:

Ziemassvētki, Lieldieniņa –
Tie Dievam lieli svētki:
Ziemsvētkos dēls piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.

jūtās  dzīvo kopā ar teātri.
Kopš 1961. gada viņa pub-

licējusi teātrim veltītus rakstus 
laikrakstos Laiks un Brīvā 
Latvija, žurnālā Jaunā Gaita. 
Rasma bija grāmatas “Osvalds 
Uršteins” līdzautore,  tā iznāca 
1971. gadā. Es ar prieku lasīju 
šo grāmatu, kuŗā viņai ir plaša 
nodaļa “Ar nākotnes vīziju”, un 
Rasma lietpratīgi izstāsta par 
Uršteina veikumu režijā, gan 
arī liek iztēlē atdzīvoties dau-
dziem Uršteina veidotajiem 
raksturiem. Varu apgalvot, ka 
Rasmai piemīt rakstnieces ta -
lants. Atveŗu grāmatu man 
pretī raugās Osvalda Uršteina 
veidotie raksturi, nu kaut vai 
Klāvs Omartijs no A. Eglīša 
lugas “Omartija kundze”: “Šķel-
mīgais večuks reizē izsmīdina 
un aizkustina skatītājus, gan 
atceroties savu seno dienu deju 
čarlstonu, gan rīkojot varenas 
“kāpostu dzīres”. Patiesā labes-
tība, kas mīt tēla pamatā, iz -
skaidro Omartijja kundzes 
izšķiršanos taisni par šo vīru.” 
Nekad Osvaldu Uršteinu uz 
skatuves neesmu redzējis, bet 
no dažiem Rasmas Birzgales 
teikumiem kļūst skaidrs, kāds 
raksturu meistars bija Uršteins. 

Rasma Birzgale-Vītola – ir 
teātŗa cilvēks, un par teātri, 
tāpat par kinomākslu ieinte-
resējusi savu meitu Marutu, ar 
kuŗu vairākas reizes satikos 
Rīgā, kad viņa šeit papildināja 
zināšanas Latvijas kinomākslā. 
Izjutu, ka Maruta nāk no īstās 
Birzgaļu dzimtas, kas nes tēva 
un vectēva uzvārdu, un man 
ļoti gribas nocitēt teikumu no 
Reiņa Birzgaļa grāmatas “Šo -
reiz bez grima”. Tajā mazmei-
tiņa izvaicā vectētiņu par Raiņa 
“Zelta zirgu”: “Vectētiņ, vai 
princesīte reiz piecelsies?” jautā 
Marutiņa. “Noteikti!” – atbild 
vecaistēvs. “Un, kas viņu pie-
cels?” – “Kuŗš spēj atdot sevi 
visu, savu dzīvi, savu gribu.”Tā 
atbildēja vecaistēvs. Un es 
domāju, ka šie Raiņa vārdi 
kļuva par Rasmas un  Marutas 
dzīves pamatprincipiem, tajos 
jāieklausās arī šodien. Dažkārt 
palīdz arī atmiņas par labo. 

Sarunu gribētu beigt ar pāris 
rindām no Rasmas Vītolas man 
šogad 5. martā rakstītās vēs-
tules: “Dailes teātris man likās 
tikpat kā otrās mājas, un ne jau 
tikai sakarā ar tēvu. Patiesībā, 
viņa garderobē biju tikai vienu 
reizi. Bet biļešu kases mazajā 
istabiņā esmu pavadījusi daudz 
interesantu brīžu, vērojot kā 
mamma ņemas ar biļešu tī -
kotājiem (man toreiz šķita, ka 
viņa visus pazīst!), un kā 
rēķinot viņa izmantoja tādu 
dīvainu daiktu, kam uz metalla 
stīgām savērtas krāsainas koka 
bumbiņas. Dažkārt, mēģinā-
jumu starpbrīžos, no teātŗa 
zāles lejā nonāca kāds no 
aktieŗiem, kuŗam ziņkāroja, kā 
pērk biļetes. Un vienreiz ista-
biņā ienāca pats Smiļģis!”

Stāstījums jābeidz: klāt Ras-
mas dzimšanas diena! Sveicinu! 
Lai  tā atgādina visu labo, kas 
vakar bijis!

Bet klāt – kartīte ar Reiņa 
Birzgaļa zīmējumu – vienmēr 
kādu citu, vēl neredzētu! Līdz 
Vasarsvētkiem vēl jāgaida kāds 
brītiņš, bet nu vietā būtu 
noderējis kāds Rasmas vēstulē 
sūtītais apsveikums, jo Rasmai 

tiķu lugās viņa tēloja galvenās 
lomas: Laimdotu Raiņa “Ugunī 
un naktī”, Marti Zīverta drāmā 
“Vara” un Jakobīni “Minc hau-
zena precībās”. Var sacīt – 
daudz veidīga! Par viņas Katri 
Zīverta drāmā “Rīga dimd” 

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

maija mēnesī ir dzimšanas 
diena, viņai paliek astoņdesmit 
pieci! Bet mūs vieno – teātris! 

Maģistra gradu Rasma saņē-
musi ķīmijā, taču galvenais 
viņas darbības lauks bez teātŗa 
ir rakstniecība. Rasmai laimējās 
– Amerikā viņa toreiz dzīvoja 
Bostonas tuvumā, bet kopš 
pagājušā gadsimta piecdesmito 
gadu sākuma Bostonā darbojas 
teātris, tā oficiālais nosaukums 
bija Amerikas Latviešu teātŗa 
Bostonas ansamblis, un tur 
kopš 1954. gada darbību uzsāka 
arī Rasma, jo viens no galvena-
jiem režisoriem bija viņas tēvs 
Reinis Birzgalis. Rasmas lomu 
klāsts bija bagāts un daudz-
veidīgs, daudzu latviešu drāma-

Reinis Birzgalis ir sacījis: “Ska -
tītājam labu laiku jāmin, vai 
Katre nodod birģermeistaru 
netīšām, vai ar nodomu. Beigās 
tomēr atklājas, ka Katre nes 
lugas ideju: “Tas, kas solīts, ir 
vairāk nekā iekalts akmenī”.”1 
Visas Rasmas atšķirīgās lomas 
nelielā rakstiņā aplūkot nav 
iespējams, jo Bostonas ansam-
blis uz skatuves darbojās, – 
īste  nībā dzīvoja – divdesmit 
gadus, un man liekas, ka tas bija 
krāšņs, svarīgs dzīves pavediens! 
Bostonas ansamblis dar bību 
pārtraucis jau no 1981. gada, 
bet Rasma Birzgale do   mās un 

1 Reinis Birzgalis. Šoreiz bez 
grima. Rīga, 1992.
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Dr. LĪGA ZARIŅA
Prof. JURĢIS ŠĶILTERS

Vācu pilsētas teātris

Latvijas Universitātes fonda darbi
labākai dzīvei pasaulē

Latvijas Universitātes Dato-
rikas fakultātes Uztveres un 
kognitīvo sistēmu laboratorija 
(UKSL), pateicoties Andreja 
Eglītes financējumam veic pa -
saules nozīmes pētījumus par 
to, kā cilvēka maņas – redze, 
garša, smarža, tauste, dzirde – 
savstarpēji ietekmē cita citu un 
kā tās saistās ar emocijām. 
Laboratorija sadarbojas ar no -
zīmīgākajiem pētniecības cen-
triem un pētniekiem pasaulē. 

Maņu savstarpējās ietekmes 
izpēte ir salīdzinoši jauns vir -
ziens eksperimentālā pētniecībā. 
Lai gan zinātnē ir plaši pētītas 
katra no maņām atsevišķi (vis-
vairāk redze), tomēr ikdienā 
mēs ne tikai redzam, bet arī 
dzirdam, sataustām, sasmar žo-

ne sen – sākot no 20. gadsimta 
astoņdesmitajiem gadiem,  lielā 
mērā Oksfordas psīcholoģijas 
profesora Čārlza Spensa (Charles 
Spence) darbības rezultātā. Šo -
brīd ir vairāki pētniecības centri 
un institūti, kas nodarbojas ar 
maņu saistījuma izpēti (cross-
modal perception), taču jopro jām 
šī uztveres pētniecības joma ir 
mazāk attīstīta, lai gan ir skaidrs, 
ka maņas viena otru ietekmē. 
Tomēr, pirmkārt, nav skaidrs, 

Garšu un emociju saistījumi 
ir atkarīgi no kultūras – šis ir 
vēl viens aspekts, kas mūsdienu 
zinātnē nav detalizēti izpētīts, 
taču mūsu pētījumā par garšām 
tika izvērsti aplūkots. Pētījuma 
rezultāti ļāva noteikt, kādas ir 
specifiskās un būtiskās garšas,  
domājot par Latviju. Salda 
garša tiek visbiežāk asociēta ar 
Latvijas garšu, bet,  lai arī ma -
zākā mērā, taču savstarpēji lī -
dzīgi Latvijas garšas ir arī skāba 

Laboratorijā tika veikts arī 
pētījums par to, kā cilvēka 
vestibulārā un cita veida uz -
tvere veido emocijas sportā. 
Sadarbībā ar augstākā līmeņa 
sporta profesionāļiem desmit 
mēnešus sistēmatiski tika vākti 
dati par emocijām dažādās 
sporta situācijās – treniņos, 
sacensībās un brīvlaikā un – un  
tika konstatēts, ka sacensības 
rosina emocijas, taču mazāk 
nekā treniņi. Šo pētījumu re -

labotu cilvēku, kam piemīt re -
dzes traucējumi, telpas uztveri 
un saskaŗu uztveri, kā arī,  lai 
uzlabotu to saskaŗu darbību, 
kuŗā izmantota tikai tauste. 

Pētījumu rezultāti ir pre zen-
tēti visaugstākā līmeņa kon-
ferencēs pasaulē, tostarp, Lie -
tišķās redzes asociācijas kon-
ferencē (Lielbritanija), Afektu 
izpētes biedrības konferencē 
(ASV), Kognitīvās zinātnes 
bied  rības kongresā (Austrija) 
un citur. Šajos pasākumos bieži 
Latvijas Universitātes veikums 
ir vienīgais no Baltijas valstīm.

2020. gadā LU ir publicējusi 
Baltijas starptautisko kognitīvo 
zinātņu, loģikas un komū ni kā-
cijas gadagrāmatas (http://the-
balticyearbook.lu.lv/) 14. sē  ju mu 
ar nosaukumu Linking Senses: 
Cross-Modality in Perceptual 
Domains un prof. Spensa ap -
kopojošu pētījumu par krāsu 
un smaržu uztveres saistību. 
(Prof. Spenss ir pasaulē va  do-
šais speciālists, kuŗš nodarbo-
jas ar maņu saistījuma izpēti,  
un ir visas nozares pamatlicējs,  
un viņa publikācija LU izde-
vumā ir liels pagodinājums 
Latvijas zinātnei, tas ir viens no 
visbiežāk izmantotiem nozares 
izdevumiem pasaulē un tās red-
kolēģijā ir vadošie speciālisti 
no visas pasaules un visda žā-
dākajām nozarēm.)

Pateicoties Andreja Eglītes fi -
nancējumam, LU veic gan fun -
damentālus pētījumus, gan arī 
pētījumus, kuŗos balstoties,  ie -
spējams veidot veselīgākus pār-
tikas izstrādājumus un dzērie -
nus, kā arī technoloģijas, kurās 
vājredzīgi vai vecāka gada gā-
juma cilvēki var izmantot 
vizuāli-telpisku informāciju, 
balstoties taustes sajūtā.

Laboratorija ir pateicīga An -
drejam Eglītes kungam, Ro  ber-
tam Blumbergam un labdarības 
organizācijai Friends of the 
University of Latvia, kā arī 
Latvijas Universitātes fondam 
par atbalstu pētījumu veikšanā.

14. starptautiskais kognitīvo zinātņu, loģikas un komūnikācijas 
simpozijs 2019. gada 7. decembrī. No kreisās: Lielbritanijas 
vēstnieks Latvijā Kīts Šenons, LU mecenāts,  Labdarības 
organizācijas Friends of the University of Latvia valdes loceklis 
Roberts Blumbergs, prof. Azifa Madžida (Jorkas Universitāte, 
R. Blumberga balvas laureāte 2019 un  Cognitive Science 
Society vadītāja), prof. Čārlzs Spenss (Oksfordas Universitāte) 
un prof. Jurģis Šķilters // FOTO: Andis Arnicāns

Radio raidījumā “Studentu pietura”. No kreisās: Uztveres un 
kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs prof. Jurģis Šķilters, 
pētniece Dr. Līga Zariņa un raidījuma vadītāja Līva Kukle // 
FOTO: Māra Aniņa

jam un sagaršojam. Turklāt,  
pētot cilvēka maņas savstarpējā 
mijiedarbībā, ir redzamas iezī-
mes, kas neparādās, pētot katru 
maņu atsevišķi. Piemēram, dzel-
tena vai oranža krāsa pastip-
rina salduma ietekmi. Lauztas 
formas un asi stūri pastiprina 
skābuma un rūgtuma ietekmi. 
Mūsdienu pētniecība sniegusi 
skaidru atbildi, ka garšas at  pa-
zīšanā nozīmīga ir redze un it 
īpaši – krāsa. Piemēram, apel-
sīnu sulas garša ir grūti atpazīs-
tama, ja tā iekrāsota zilganā vai 
citā netipiskā krāsā. Krāsas ie -
tekme garšas atpazīšanā ir viens 
no atklājumiem, kas mūsdienu 
zinātnē ir jau noskaidrots. Tā -
pat kā tas,  ka smaržu uztvere ir  
visvairāk saistīta ar emocijām. 
Taču smaržu uztvere ir arī 
pavisam cieši saistīta ar ikviena 
individa pieredzi –, tās saistot ar 
atmiņām, cilvēkiem un no  ska-
ņām. Vecmāmiņas cepto pī  rā-
dziņu smarža, iespējams, sa  gla-
bāsies visas dzīves ga  ŗu mā. Tas 
nozīmē, ka mūsu atmiņa nekad 
nav tikai vizuāla vai audiāla, bet 
ietver arī citas maņas un dažās 
no tām pa  visam spilgtā un 
neatkārtojamā veidā.

Maņu pētniecība mūsdienu 
zinātnē aizsākās salīdzinoši 

cik lielā mērā dažādu maņu 
gadījumā šī ietekme iz  paužas 
un kā; otrkārt, nav skaidrs, vai 
maņu ietekme ir abos virzienos 
(piemēram, ne tikai krāsas ietek-
me uz garšu, bet arī garšas ie -
tekme uz krāsu). Treškārt, pēt-
niecībā ir daudz neskaidrību 
par to, kā maņu saistījumi 
izraisa emocijas. 

Bet mūsu universitātes pēt-
niecības aktīvitātes tātad ie -
kļau jas pasaules līmeņa zināt-
niskajā apritē. Pagājušā gada 
laikā atklājām saistību starp 
dzērienu krāsu, trauka veidu un 
garšu, kā arī izraisītajām emo-
cijām. Piemēram, brūns dzē -
riens lielākā mērā šķiet salds 
pudelē nekā glāzē, savukārt, 
sarkans – „izskatās” vairāk salds 
glāzē nekā pudelē. Tāpat sar-
kans, kā arī oranžs dzēriens glāzē 
lielākā mērā saistās ar svaigu-
mu, bet brūns, zils un zaļš biežāk 
tiek asociēts ar svaigumu, ja 
pildīts ir glāzē nevis pudelē. 
Pētījumos tika atklāts, ka, ne -
raugoties uz salduma ietekmi 
garšu baudījumā, liela nozīme 
ir svaiguma izjūtai. Svaiguma 
izjūta ir viena no tām uztveres 
izjūtām, ko cilvēki uzskata par 
būtisku, domājot par bezalko-
holiskiem dzērie niem. 

un rūgta. Atbilstoši konkrē-
tiem produktiem tipiski Lat-
vijas gar šai tiek minētas tās, kas 
saistītas ar āboliem un dzēr ve-
nēm, bet var minēt arī upenes, 
cidonijas, rabarberus, bērzu 
sulu. Šim pētījumam ir liels 
praktiska pielietojuma poten-
ciāls, proti, izmantojot pētī-
jumu rezultātus par krāsu un 
formu uztveri, kā arī infor mā-
ciju par dzērienu, iespējams 
uzlabot veselīgu un bezalko-
holisku dzērienu garšu un vai-
rot pozitīvas emocijas, vienlai-
kus samazinot saldumu. 

Pētījumi  neaprobežojas tikai 
ar garšu izpēti, bet pievēršas arī 
citu maņu un to saistības iz -
pētei. Tā kādā pētījumā notika 
valodas ietekmes izpēte. Tika 
testēts, kā valodā izteiktas in -
strukcijas ietekmē to, kā no -
teikta veida ģeometriskās fi -
gūras tiek vizuāli uztvertas. 
Pētījums, kuŗā tika izmantots 
gan acu kustību pieraksts, gan 
arī veikti izvēles eksperimenti, 
liecina, ka valoda var nozīmīgi 
ietekmēt vizuālās uztveres re -
zultātu, tomēr vienlīdz būtiski 
ir arī neverbāli faktori (objekta 
ass struktūra un objekta ass 
izmaiņu ietekme uz objekta at -
pazīšanu). Šī pētījuma prak-
tiskais pielietojums ir noderīgs 
gan mākslīgā intelekta pēt nie-
cībā, gan arī,  uzlabojot valodas 
technoloģijas. 

zultāti var tikt izmantoti, lai 
uzlabotu sportistu panākumus, 
pārvaldot emocijas.

Laboratorijā nesen sākti arī 
pētījumi par taustes ietekmi uz 
citām maņām un it īpaši taustes 
nozīmi telpas uztverē. Pētī ju-
mam būs liela nozīme, lai uz -
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LaPa valdes priekšsēde
Šoreiz meklēšanu iesāku mežā

Mūzeja “Latvieši pasaulē” val  -
des priekšsēdētāja Sarma Muiž-
niece Liepiņa ielūkojas atmiņās 
un personīgajā pieredzē, lai 
pastāstītu savu stāstu par sa -
ņemtajiem sūtījumiem no Pa -
domju Latvijas. Plašāk par sūtī-
jumiem, ko ļaudis Padomju 
Latvijā saņēma no radiem un 
draugiem ārzemēs, un paciņās, 
kas tika sūtītas no Padomju 
Latvijas uz ārzemēm, tiks stās-
tīts mūzeja otrajā tiešsaistes 
pasākumā “Pavasara LaPa”, kas 
šo ceturtdien notiks mūzeja 
oficiālajā lapā sociālajā tīklā 
“Facebook”.

Šoreiz meklēšanu iesāku 
mežā. Ko meklēju? Pirms pāris 
gadiem kumodē uzgāju ilgu 
laiku neatvērtu kastīti ar pāris 
ļoti mākslinieciskām krellēm 
no Latvijas dabas izejvielām. 
Tās iemantoju no zinātnieces 
un publicistes Noras Kūlas 
(1935–2005). Nora bija ārkār-
tīgi krāšņa personība; viņa 
mierīgi varēja ierasties sarī ko-
jumā vai baltiešu konferencē, 
valkādama lillā zeķubikses, 
oranžu blūzi, putna spalvu aus-
karus un šādas ekspresīvas 
kreļļu/kaklarotas kā mazus 
“akcentiņus”. Viņai tas viss 
komplekts izskatījās saskaņoti 
un šiki. Kumodē noliktās kas-
tītes sastāvs patiesi bija kā 
Latvijas dabas virpulis; mākoņu 
malas pirms lietus gāzes, zie-
došu pieneņu pilnas pļavas, 
putni, sēnes, ogas, mazu grau-
zēju spožās acis. Šīs paštaisītās 
kaklarotas Norai dāvināja Lat-
vijas draugi. Vienas krelles 
rotāja trīs svītroti, zilganpelēki 
gliemežvāki, pusducis neap-
strā dātu dzintara gabaliņu, 
sīkas, tumšas, cietas augu sēk-
las; viss savērts, samezglots uz 
stingras, brūnganas auklas. 
Dinamiski! Izcelta Masačūsetā 
atkal svaigā gaisā bija Noras 
draugu pastaiga gar Baltijas 
jūŗu pirms 40 gadiem. Vējš, 
smiltis, sarunas manā saujā. 
Tomēr sapratu, ka es tās krelles 
nevalkāšu. Tikai Nora to spēja. 
Dabai jāatgriežas dabā. Noras 
krelles ienesu mežā aiz dīķa pie 
mūsu mājas. Rūpīgi uzkāru tās 
pie liela stumbra mazliet atlo-
bījušās mizas. Lai nu laika gaitā 
Noras draugu salasītos Latvijas 
dzintariņus, gliemežvākus, sēk las, 
auklu izmanto putni, vāveres, 
susuriņi savu ligzdu un migu 
rotājumiem. Bet šopavasar 
pēkšņi iedomājos – tieši šī rota 
būs „pareizā” LaPa Pavasaŗa 
sarīkojumā, ar ko parādīt Lat-
vijas padomju laika dāvinājumu 
sirsnību un radošo dažādību. 
Devos mežā lūkoties. Rota vēl 
karājās, kā mani gaidīdama! 
Trīs gados stingrā aukla nebija 
izirusi, un to nebija vēl pa ga -
baliņam aiznesuši meža zvēri. 
Tieši pretēji, no viena gadalaika 
otrā to turpināja stalti valkāt ar 
to aprotātā priede!

Mezglošanas technikā (mac-
rame) darinātā Noras rotas 
stingrās auklas izturība lika 
man iedomāties mūsu Lak stī-
galas ielas radus Vili un Dag-
māru Ķimeļus. Sevišķi Vilis, 
pēc profesijas aktieris, brīvajā 
laikā izkopa mezglošanas tech-

niku, lai radītu skaistus, sav da-
bīgus, praktiskus priekšmetus. 
Tos viņš dāsni dāvināja tālāk, 
ieskaitot mums uz Ameriku. 
Viļa radītie paklājiņi/palikteņi 
pēc pusgadsimteņa ir vēl tikpat 
mīlīgi un visur iederīgi savā 
saldskābmaizes garozas vien-
kāršībā; biezi, pamatīgi, iztu-
rīgi. Uz tiem uzliekam izplau-

zilajam, kam bija jāvelk tik 
milzīgi smagi vezumi, pat vesels 
mežs (Rīga: Latvijas valsts iz  dev-
niecība, 1962). Kaut tikai trīs 
krāsās, M. Karpenko zīmētie 
zvēri Korneja Čukov ska Rīgā 
1958. gadā izdotajā „Doktors 
Aikāsāp” kļuva man patiesi 
bērnības draugi. Na  ba ga, naba-
ga tramvaja sabrauktais zaķītis! 

Pa gadiem mūsmājās nonā-
kušas Padomju Latvijas ska ņu-
plates, plakāti, daudz un dažādu 
grāmatu, kas jau ceļojušas roku 
rokā, no vienas mājas uz otru. 
Nevaru vairs droši pateikt, vai, 
piemēram, tā 1975. gada izdotā 
Imanta Kalniņa 4. simfonijas 
skaņuplate ar spilgto melno-
ran žo vāku, kas pašreiz atrodas 

vecuma nav tai brīdī piemēroti 
sagatavots, nemaz nerunājot 
par neizgulējušos, nupat par 
četrpadsmitnieci kļuvušu, svešā 
vidē. Man prasīja: “Sarmiņ, 
kādus latviešu autorus tu lasi?” 
Izmisumā centos neuzkrītoši, 
bet zibenīgi ātri uzskatīt kāda 
latvieša autora vārdu radu 
grāmatplauktā. Desmit gadus 
vēlāk – 1984. gadā – par to 
uzrakstīju šo dzejoli:

Ārijai Elksnei

No mana vecuma skatoties,
jauna Tu vairs nebiji.
Tavai lēkšanai septembrī
bija maz sakara ar pavasari.
Citā septembrī viesojos pir-
moreiz Rīgā.
Man bija četrpadsmit.
Radi prasīja -
ko gribu no Latvijas?
Tavas sāpes grūti bija ieraudzīt,
tā paņēmu Tavas grāmatas.
Toreiz nepazinu daudz dze-
nieku,
Tavs vārds man šķita apaļš.
Tāds ritmisks un tāds 
patskaņots,
mazliet īss un mazliet pagaŗš.
Kādu gribēju no Latvijas līdzi 
nest
tā Tevi iznesu muitai cauri
no kofeŗa plauktos,
no plauktiem kastēs,
no kastēm plauktos,
no pilsētas pilsētā –
Amerikā,
Austrālijā,
Vācijas laukos
gribēju līdzi nest kādu no 
Latvijas.
29. septembrī Tu lēci
no dzīvojamās mājas augšējā 
stāva loga.
Vienīgi Tev bija saprotams
solis sāpīgais, pēdējais.
Man laikam to dienu klājās labi,
jo man nekas nav pierakstīts.
Šodien sēžu uz lieveņa Bostonā
un domāju  kā Tevi, no Latvijas 
paņēmusi,
tomēr sekli un pavirši stiepu un 
slavēju.
Cik mums katram nav draugu 
un vārdu,
kuŗus nesam un nesam
nesapratuši.

(Sarma Muižniece, 1984)

Nākamajā gadā mums 
piedzima pirmais dēls: Jūlijs. 
Kuŗa drīz kļuva par viņa mīļāko 
vakara pasaku? Dzejnieces 
Ārijas Elksnes “Kā Pēcītis gāja 
pie rūķiem” (Rīga: Liesma, 
1972).
...Grūti, grūti mazām kājām
Aizstaigāt līdz rūķu mājām,
Ceļš ir nezināms un garš,
Apmaldīties viegli var.
– Lai tev, Pēcīt, veiktos labāk,
Dosimies pie rūķiem abi,
Apņemos pa brīžam es
Tevi kukaragās nest... 

Jā – priekšmeti, garšas, 
smaržas, skaņas un atskaņas 
spēj satuvināt. Caur tumšiem 
dzelzs aizkariem, caur gaišiem 
lina audumiem. Ieskatīties vie-
nam otrā patiesāk. Kopā pa -
staigāties. Kukaragās panest. 
Pasmieties. Paraudāt.

Pirmpublicējums
www.lapamuzejs.lv.

kušu tulpju pilnu vāzi vai māla 
bļodu ar kūpošiem dārzeņiem. 
Ticu, ka uz tiem varētu arī 
uzlikt karstu katlu tieši no 
krāsns, bet baidos izmēģināt. 
Darināti ar rūpīgu matēma-
tisku precīzitāti, tie arvien ir 
priekšmeti, uz ko var paļauties. 
Kā zvejniekam zvejas tīkls. Kad 
1984. gadā apprecējos un Kala-
mazū pielādēju mazu automa-
šīnas kravas piekabi, lai ar vīru 
dotos uz kopdzīvi pie Bostonas, 
bez prasīšanas vecākiem kastēs 
iešmaucu arī pāris lietiņu no 
sen mirušās vecmāmiņas, no 
vectēva, ko nekad mūžā nesa-
tiku, un no tā laika Latvijas. No 
mūsdienīgās Latvijas paņēmu 
no manas mātes “zilās rak stām-
istabiņas” mazliet miglainu lillā 
toņos Mildas Brutānes apglez-
notu mazu porcelāna šķīvīti ar 
Vecrīgas skatu. Pārējie šķīvji no 
tā komplekta palika turpat 
kaudzītē sakrauti; cerēju, ka 
mammīte neievēros, ka viena 
trūkst. Vecrīgas skatu apglezno-
to šķīvi jaunajā mājvietā uzkāru 
virs plīts. Tur, tas, saprotams, 
kārtīgi apsprakšķējās ar tau-
kiem, apkvēpa. Kā īstā Rīga, 
apklāta sodrējiem. Pavasaŗos 
savu mazo Vecrīgu nocēlu no 
sienas un ziepjūdenī nomaz-
gāju, noslaucīju.

Kad mums piedzima bērni, 
savācu no bērnības mājām 
savas mīļākās latviešu bērnu 
grāmatas, ieskaitot pāris, kas 
1960. gadu sākumā bija sūtītas 
no Latvijas man ar brāli Zinti. 
Kā bērns ārprātīgi jutu līdzi 
abiem Ištvana Kormoša brī-
num vērsīšiem, dzeltenajam un 

“Drīz atveda zaķīti tam, Tādu 
vārgu un klibu pie tam. Un 
doktors tik ņēma un šuva, un 
zaķītis sadziedēts kļuva.” Kaut 
gan dāņa autora Jens Sigsgora 
“Palle viens pats pa  saulē” ar 
Arnes Ugermaņa ilus trācijām 
(Rīga: Latvijas valsts izdev nie-
cība, 1963) bija dāvi nāta ma  nam 
brālim ar ierakstu “Cik labi, ka 
ne-esi viens pats pasaulē”, man 
liekas, ka es to šķirstīju daudz 
biežāk nekā Zintis. Vislabprātāk 
uzšķīru la  paspusi ar Palle sal-
dumu vei  kalā ar pirkstu kūciņu 
garnē jumā. Līdzīgi, ar ilgām, 
skatījos saldumu un saldējumu 
kalnus Dzidras Rinkules (1961) 
Feli citas Pauļukas illustrētajā 
“Gri bulītis”. Man nelikās diez 
ko vajadzīgi, ka Gribulītim viss 
beidzās ar sliktu dūšu.

mūsu plauktā Boksfordā, ir 
tieši tā pati plate, ko kā pusaudži 
atkārtoti spēlējām ārprātīgi 
skaļi tumsā Kalamazū. Var jau 
būt, ka mūsu plati “aizņēmās” 
kāds cits un šo kopiju dabūjām 
no kāda cita. Nevaru arī pateikt, 
tieši kuŗi Latvijas priekšmeti 
bija atsūtīti paciņās un kuŗi bija 
Latvijas 1960., 1970., 1980. 
ga  du apciemotāju atvesti un 
tālāk nodoti vai dāvināti. Bet 
šis tas ir izturējis laika gaitu, 
paaudžu un gaumju maiņas, 
mantu un ar to saistīto atmiņu 
šķirošanu.

Vai priekšmeti spēj satuvināt, 
otru labāk saprast? Pirmo reizi 
biju Rīgā 1974. gada rudenī. 
Vienās radu mājās man vaicāja 
nejauku jautājumu, uz kuŗu 
atbildēt parasti neviens jebkuŗā 

Mildas Brutānes apgleznots porcelāna šķīvītis ar Vecrīgas 
skatu. Foto autore: Sarma Muižniece Liepiņa

Bērnu grāmatu kollekcija no raksta autores bērnības. Foto autore: Sarma Muižniece Liepiņa
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Zinātnieks un stāstnieks
Andris Caune, ”Rīgas satiksme pirms 100 gadiem”, apgāds ”Zinātne”, 2020.g., 256 lpp.

Ziedojums Kluso varoņu stipendijai
Pēteris Bolšaitis iztulko un izdod grāmatu, ienākumus veltot stipendijai Vītolu fondā

EDUARDS 
SILKALNS

”Pasaule paveŗas” – tāds bija 
nosaukums piecu grāmatu 
ciklam, ko trimdas zenīta gados 
sarakstīja ceļotmīlis Kārlis Pē -
tersons un ko izdeva ”Grāmatu 
Draugs”. ”Rīga atklājas” – tādu virs-
rakstu varētu likt vēsturnieka 
Andŗa Caunes pat vēl kuplākai 
grāmatu virknei, kam vielu au -
toram nav nācies sameklēt tālos 
ceļojumos, bet gan ar patiesu 
ieinteresētību un pacietību sa -
meklētās un uzkrātās atklātnēs. 
Arī vienā otrā foto attēlā vai 
reklāmas lapiņā. Virknes cetur-
tajā grā matā autors koncentrējas 
uz satiksmes līdzekļiem, kādi 
Rīgā bijuši apgrozībā uz vienu 
vai otru pusi no 19./20. gadsim-
tu mijas. Pieņemti klāt vēl tiek 
satiksmes darbinieki un satik-
smes līdzekļu ceļi un novietnes 
kartēs un attēlos. 

Rīdziniekiem un tādiem, kas 
Rīgu puslīdz pazīst, pievil cī gā-
kais moments pie grāmatas būs 
viņiem labi zināmu vietu ierau-
dzīšana senlaiku veidā vai ie -
tērpā. Kuŗš rīdzinieks gan nebūs 
pulka reižu Kaļķu ielas galā 
šķērsojis Aspazijas bulvāri un 
skatījis Brīvības pieminekli?! Uz 
grāmatas vāka redzamajā kolo-
rētajā kartītē 1935. gadā atklātā 
Brīvības pieminekļa vietā rādās 
cara Nikolaja statuja, gar statuju 
brauc elektriskie tramvaji, bet 
nezināms paliek, kas atklātnes 
tapšanas laikā būtu varējis mājot 
ēkās attēla priekšplānā Kaļķu 
ielas abās pusēs, kur vēlāk 
iekārtojās Romas viesnīca un 
kur tagad, tai pretī, strādā Mak-
donalds. Rīgas sliktāki pazinēji 
savukārt varēs priecāties par 
bagātīgo ieskatu jauno laiku 
privātās un sabiedriskās satik-

smes attīstībā, kas visā Eiropā 
taču notika samērā līdztekus.

Nobildēto un aprakstīto satik-
smes līdzekļu klāsts ir plašs. Ir 
tādi, kas cilvēkam bez viņa paša 

rakstīti tādi satiksmes nega dī-
jumi kā tvaikonīša ”Vilma” no -
grimšana 1906. gadā, tiklīdz tas 
bijis saposies ceļam no Rīgas uz 
Jelgavu, un kuģīša ”Neubad” 
avārija ceļā no Rīgas uz Saul-
krastiem 1926. gadā. ”Vilmas” 
bojā eja rezultējusies 11 pas a-
žieŗu noslīkšanā, bet ”Neubad” 
aizrāvis dzelmē vairākus no sa -
viem ap 40 pasažieŗiem.

Andŗa Caunes Rīgas grāmatu 
virkne ir plašiem tautas slāņiem 
domāta lasām – un skatāmviela, 
pat par populārzinātnisku to 
negribas saukt. Tomēr pazīmes 
no zinātnieka, kāds viņš bija 
sava mūža spēka gados, visur 
spraucas cauri. Zinātnieku uzde-
vums ir būt pamatīgiem, tāpēc 
viņi sakāmo bieži iesāk ar 
definīcijām. Lūk, kā Caune sāk 
vilcieniem atvēlētu lappusi.

”Vilcienu veido vagoni, kas 
sakabināti rindā cits aiz cita. 
Vagonu rindas priekšgalā pievie-
notā lokomotīve nodrošina to 
pārvietošanu. Latviešu valodā 
vārds vagons aizgūts no angļu 
valodas vārda waggon  (Ne no 
vācu valodas Wagen? – E.S.) … 
Vagoni ir speciāli iekārtota no -
robežota telpa, kas  novietota uz 
riteņiem un tiek izmantota 
cilvēku vai kravu pārvadāšanai 
pa sliežu ceļiem.”

Varētu domāt: vai rakstītājs 
jau nekļūst pārāk pedantisks, 
atkārtojot – un kaut vai tikai ieva-
dam – pamata patiesības, kas 
zināmas ikvienam bērnam? To -
mēr gribētos novēlēt, lai ar mī -
lestību rakstītais Caunes darbs 
bibliotēkās un krātuvēs pieredz 
ne tikai nākamos simt gadus 
vien, bet, ka tas piedzīvo pat 
tādus laikus, kad mūžam mai-

nīgajā pasaulē vilcienu vairs nav. 
Tie, kas mīlam grāmatas, ticam 
un ceram, ka tās pārdzīvos vil-
cienus, pat ja ”Rīgas satiksmes” 
158. lappusē izlasījies autora 
pesimistiskais vaicājums: ”Cik 
tad ir gados jauno cilvēku, kas 
vispār lasa grāmatas?”

Lai nu ar vilcieniem kā ar vil-
cieniem, bet karietēm veltītās 
lapas burvīgi rosinās jau mūs-
dienu lasītāja izbīli par tālajiem 
laikiem aiz tumsas un miglas. 
Līdzās zinātnieka rutīnai Cau-
nem nāk līdzi laba stāstītāja 
talants. Šo abu īpašību apvie-
nojums padara viņu par pāri-
nieku trimdiniekam Andrejam 
Johansonam, uz kuŗa atmiņu 
grāmatām par Rīgu Caune vai -
rākkārt atsaucas. Atšķirība gan 
tāda, ka Johansona dzenulis un 
motivētājs bija viņa atmiņas, 
turpretim Caunem  visa sākums 
ir senie attēli. Ar uzsvaru gribas 
novēlēt īpaši tai paaudzei, kam 
vairāk patīk skatīt nekā lasīt, 
nepārlūkot vienīgi bildes bet 
kārtīgi izlasīt šīs bildes skaid-
rojošo tekstu pretējā lappusē. 
Tādā veidā viņi bildē ielūkosies 
jo rūpīgāk, un viņiem nepietiks 
ar tās skatīšanu ”ar neapbruņotu 
aci” vien. Lūk, ko visu gan 30. 
lappusē skatāmajā karietē ierau-
dzījis un 38. lappusē izstāsta 
zinīgais autors:

”Redzama divu baltu zirgu 
vilkta četrvietīga kariete ar ku -
čieri uz augstas bukas. Noplukusī 
dēļu sēta karietes aizmugurē, 
sīkās mājeles un divi lielie fabri-
kas dūmeņi liecina, ka fotogra-
fija uzņemta kaut kur tālā Rīgas 
priekšpilsētā. Varam domāt, ka 
karietē brauc fabrikas īpašnieks, 
kuŗa villa, koku ieskauta, atrodas 

kaut kur blakus rūpnīcai nelielā 
parkā.

Kučieŗa bukai sānos redzams 
gaišs, spožs aplītis. Tā ir laterna 
ar sveci vai petrolejas lampu, kas 
tumšā vakarā vai naktī kaut 
necik apgaismo braucamo ceļu. 
Rīgas priekšpilsētās nekāda ap -
gaismojuma toreiz nebija. Vie-
nīgi mēnesgaisma, ja nebija mā -
koņainas debesis. Varam pie  mi-
nēt, ka vēl 19. gadsimta sā  kumā 
augstmaņu karietēm aiz  mugurē 
bija īpašs pakāpiens – plauktiņš, 
uz kuŗa braukšanas laikā stāvēja 
sulainis. Viņa uzdevums bija, 
karietei apstājoties, veicīgi no 
stāvvietas nolēkt un atvērt kun-
gam durvis. Vēlākos attēlos šo 
kalpa vietu karietē vairs nere-
dzam.”

Laika Rīgas redakciju un laik-
raksta līdzstrādniekus īpaši ie -
priecina grāmatas 24.-25. lap-
puse, kas stāsta un rāda intere-
santas liecības par to, kas četr-
gadē no 1889. līdz 1890. gadam 
noticis viņu tagadējā darba vietā 
Ģertrūdes ielā 27. Tur bijis ”mazs 
koka namiņš”, ne jau tagadējā 
celtne, kur kāds Aleksandrs 
Leitners iekārtojis velosipēdu 
fabriku. Pirmajā darbības gadā 
četri vien strādnieki saražojuši 
19 velosipēdus, bet jau 1890. ga  dā 
strādnieku skaits savairojies līdz 
60 un – samontēto divriteņu 
skaits gadā līdz 500. Vēlāk rūp-
nīca izveidojusies vēl plašāka un 
sākusi ražot pat automobiļus, tai 
bija vajadzīgas plašākas telpas. 
Izklausītos nenopietni, ja līdzīgu 
izplešanos šo rindu rakstītājs 
novēlētu pašreizējiem Ģertrūdes 
ielas 27 darbotājies, tomēr pa  ze-
mīgāku un pieti cī gāku ”Noturē-
simies!” varētu novēlēt gan.

piepūles un iesaistes labi pakal-
pojuši mūža abos galos: bērnu 
ratiņi un līķrati. Ir tādi, kas 
virzījušies uz priekšu, pateicoties 
to lietotāja pūlēm, izveicībai, 
muskuļu spēkam. Tādi ir rokas 
ratiņi preču izvadāšanai, jājam-
zirgi, kamaniņas… Satiksmes 
līdzekļiem ir dažādi dzinējspēki: 
velosipēdiem atkal tas pats cil-
vēks vien, ormaņiem un zirgu 
tramvajiem zirgi, elektriskajam 
tramvajam elektrība, automo-
bilim (1901-1913.g.) benzīns, 
vilcienam tvaiks… Grāmatā pār-
stāvēti ir ne vien pa zemi 
braucoši satiksmes līdzekļi, bet 
arī upes un jūras tvaikoņi un – 
gaŗāmejot – cepelīni. Dzelzceļa 
attīstība izstāstīta un parādīta 
pamatīgi: skatāmi sliežu ceļi, 
staciju ēkas, dzelzceļa darbinieki 
un pasažieŗi, nobildēta pat kāda 
skolēna mēneša biļete 1902. ga  dā 
ceļam starp Rīgu un Ogri. Ap -

Grāmata nenoliedzami ir vēr-
tība, kas dzīvo pāri laikiem, ie -
kār tām, režīmiem un pasaules 
uztverēm. Savās sāpēs un priekos 
mēs allaž griežamies pie šī avota, 
kuŗa dzelmē iespējams rast ja ne 
gluži atbildes, tad vismaz spēku 
meklēt patiesību.

Pateicoties ziedotāja un fonda 
uzticamā drauga Pētera Bolšaiša 
tulkojumam, latviski lasošās audi-
torijas rokās nonāk Zigfrīda fon 
Fēgezaka grāmata “Pizas pastarā 
tiesa” (pilnā nosaukumā “Pizas pa -
starā tiesa: stāsts par valdniekiem, 
polītiķiem un tautu... senajos vi -
duslaikos un Mans ticības aplie-
cinājums”), kas iedvesmo ne tikai 
ar savu saturu, bet arī tulkotāja 
pievienoto vērtību, jo ieņēmumi, 
kas gūti no grāmatas pārdošanas, 
tiks veltīti Latvijas Kluso varoņu 
stipendijai. Šī ir iespēja, bagā ti not 
savus domu un sajūtu apcirk ņus 
ar vērtīgu literātūru, reizē dot 
nelielu, bet nozīmīgu atbalstu, 
lai palīdzētu talantīgiem jau nie-
šiem iegūt augstāko izglītību.

Autors Zigfrīds fon Fēgezaks, 
vācbaltiešu vēsturnieks, rakst-
nieks, dzejnieks, žurnālists un 
tulkotājs, šo darbu radījis 1947. 
gadā – laikā, kad savu dzimteni 

viņš bija zaudējis uz visiem lai-
kiem, savukārt adoptētā dzim-
tene Vācija bija kaŗa izpostīta. 
Pēc Otrā pasaules kaŗa valdošā 
izmisuma pilnā konjunktūra mu -
dinājusi autoru apcerēt esamības 
jēgu, indivīda atbildību sabied-
rības priekšā, kā arī iekšējo pre-
trunu pilno cilvēka dabu, ieliekot 
savas pārdomas alegoriskas vi -
duslaiku leģendas ietvarā.

Māksliniece Ieva Jurjāne par 
grāmatu izsakās šādi: “Zigfrīds fon 
Fēgezaks “Pizas pastarajā tiesā”, 
šķiet, pāri laika robežai atsūtījis 
vēstuli, kuŗu, brīnišķīgā valodā 
latviskotu, tagad var saņemt katrs, 
kam ir tāda labā griba. Tas, ko 
spēj slēpt šī salīdzinoši mazā 
grāmata, ir apbrīnojami. Tā ir 
esence, kas aplūko, ietver visu 
cilvēka dabu un   noslēpumaini 
ietiecas tajā, kas ir pāri cilvēkam – 
pārcilvēciskajam, kas ietverts 
Kristus personā un mācībā. 
Svarīgi arī saprast, kādā brīdī 
teksts tapis. Ir pagājuši tikai daži 
gadi kopš neaptveramā kaŗa, 
nežēlības demonstrācijas, ko tā 
laika cilvēks nevar izslēgt kā tele-
vizoru. Autors kā sava veida 
“ārpusnieks” valstsvāciešu vidē 
spēj ieraudzīt sabiedrību tādām 

acīm, kas ļauj notiekošo pārnest 
cita laika vidē un cilvēkos, vēl 
tīrāk izkristalizējot katra sociālā 
slāņa un vērtību pārstāvju ar -
chetipus. Tie visi šķiet kaut kur 
redzēti un dziļi atpazīstami. 
Ma nuprāt, nav nejaušība, ka 
cienījamais tulkotājs savu darbu 
veltījis Latvijas Kluso varoņu sti-
pendijai. Šis rokraksts apstipri-
na, ka pasaule, iespējams, iz -
dzīvo, tieši pateicoties klusiem 
varoņiem, kam ir dāvana izprast 
patieso lietu nozīmi.”

Pēteris Bolšaitis ir grāmatu 
“Pēteŗa peripetijas”, “Latvijas klu-
sie varoņi” un “Vivat Academia: 
Atmiņas un stāsti par buršu val-
sti” – autors;  kā arī Zigfrīda fon 
Fēgezaka “Baltiešu gredzena”, 
“Senči un pēcteči”, Nikos Kazan-
tzakis darba “Kristus pēdējais 
kārdinājums” un Džona Haidena 
grāmatas “Pauls Šīmanis. Mino-
ritāšu aizstāvis” tulkotājs, tagad 
šiem darbiem pievienojas arī 
“Pizas pastarā tiesa”, kas ir vēl 
viens augstvērtīgas literatūras 
piemērs, kas nu būs pieejams arī 
latviešu valodā.

Sirsnīgi pateicamies Pēterim 
Bolšaitim!

VĪTOLU FONDS

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

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

St. Petersburg, Florida 33715

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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Vera kristībās. Larisa ar savu dēlu Ēriku

KĀRLIS ĶEZBERS

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

Rūķu pasaules ceļojums
(Turpināts no nr.16)

“Un kas tas būtu?”
“Skaistuma krēms. Vardes runā, 

ka pīļu tēviņa Zilastes bodē varot 
dabūt ziedi, kas visneglītāko 
vardi padarot skaistu kā upes 
malas cielaviņu. Tikai Zilastes 
prece esot tik dārga, ka neviens 
no mūsu ciema nav pat mēģinājis 
to iegādāties. Pīļu tēviņš bez tam 
ir nepatīkama rakstura un no -
skaņots uz kaušanos un tračiem. 
Bet ko lai daru, pie skaistuma 
jāmēģina tikt, lai vai kas...”

Rūķi saskatās. Viņi domā, 
Zuzannai arī pīļu tēviņa skaistu-
ma ziede nezin vai palīdzēs, un 
gandrīz nožēlo, ka devuši viegl-
prātīgai vardei naudu, kuru tā 
nemaz nebija pelnījusi.

Pa tam lāgam Zuzanna uz -
rāpusies uz malā izskalota celma 
un sāk trakā sajūsmā kliegt un 
brēkt tā, ka visi meldri līgojas:

“Vardes, sanāciet! Visas šurpu, 
steigšus! Es būšu skaista! Ļoti, 
ļoti daiļa! Varēsiet mani ievēlēt 
par karalieni! Visas – šurpu...”

Sakustas meldri un upes malas 
peļķes. Kurkstēdamas ap celmu 
salec vardes. Raibs, brūni zaļš, 
nemierīgs pūlis.

“Karaliene, karaliene, kas tu 
par karalieni? Es būšu karaliene!” 
“Nē, es!”

“Kur nu tu, tev vēl slapjš aiz 
ausīm. Karaliene būšu es!” “...
es... nē, es...”

Varžu bars saklūp ap Zuzannu 
un to nogrūž no celma. Kāda 
cita mēģina uzrāpties viņas vietā, 
bet arī to norauj aiz kājām zemē. 
Tā vardes grūstās un plūcas labu 
laiku, līdz rūķiem šī spēle sāk 
apnikt.

“Klusu, jūs kurkstētājas,” Māris 
uzsauc pūlim. “Uzklausiet taču 
mani!”

“...būšu karaliene... es, es gan...” 
vēl nevar apklust vardes. Māris 
noskaišas.

“Kas jums stāstīja, ka pīļu 
tēviņš pārdod skaistuma ziedi 
vardēm?”

Klusums. Vardes stāv, kā ūdeni 
platajās mutēs ieņēmušas. “Kur 
cēlušās šādas pasakas? Vispirms 
jau pīļu tēviņam nekāda veikala 
nav. Otrkārt – par viņu klīst 
neglītas baumas...” Varžu bariņš 
sakustas.

“Zilastis ēdot mazas zivtiņas 
un – arī vardes, ja gadoties pa 
ķērienam...” turpina Māris.

“Brrrrrr, ēdot vardes,” drebot 
pie visas miesas, čukst Zuzanna. 
“Kā nelabais stārķis.”

“...ēdot vardes...” kurkst pūlis.
“Tā ka jums lieki runāt par 

karalienēm, skaistuma krēmiem 
un naudas izniekošanu,” turpina 
bārties rūķis. “Laiks būtu kļūt 
prātīgākām un iegādāties kaut 
ko derīgu...”

Vardes sakustas un lēnām 
izklīst, jo par prātīgām un gud-
rām lietām viņas nav paradušas 
domāt un vispār domāšana 
viņām šķitusi neparasti garlai-
cīga nodarbe.

Lēniem un mierīgiem soļiem 
rūķi turpina ceļu gar upmalu. 
Laiks karsts un sutīgs, kā dažkārt 

Viņi atsēstas grāvmalā un 
dažus mirkļus atpūšas. Māris no -
velk cepuri un noslauka svied-
rus, kas tam sakrājušies uz pieres 
un saulē lāso kā sīki, spoži rasas 
pilieniņi. Tad viņš noglauda 
bārdu un paskatās draugos.

“Varētu jau arī lēnām uz māju 
pusi...” viņš beidzot noteic. “Pār-
iesim upei pa jauno, ūdra tēva 
celto tiltu rīt no rīta. Pod nie k-
kalns vairs nav tālu...”

“Kas par interesantu ceļo-
jumu,” priecājas Daris.

“Trakāks, nekā sākumā do -
mājām...!” “Dēkas, piedzīvojumi 
bez gala!”

“Būs ko stāstīt Podniekkalna 
iedzīvotājiem...”

Māris paceļ pirkstu gaisā par 
zīmi, ka arī grib kādu vārdu 
teikt. “Rīkosim viņiem vakaru,” 
viņš saka. “Pastāstīsim pod niek-
kalniešiem, kā mums veicies un 
ko esam redzējuši. Tāpat par 
vilkiem, neliešu baru...”

“Tos nav ko taupīt,” dusmīgi 
norūc Daris.

“Lai visi zina, kas viņiem 
padomā, un citu reizi vairāk 
sargās,” piebilst Varis.

Mārim tas pa prātam, un viņi 
sēd grāvmalā vairāk nekā stun-
du, spriežot, ko teiks zaķis Guga, 
suns Krancis, spāre Mīce, dun-
durs Janka, vabole Andrejs un 
slieka Hortenzija par viņu gai-
tām un piedzīvojumiem, par 
raibo, interesanto ceļojumu, 
kurš nu ir tikpat kā pāri.

“Pāri, kā tad,” saka Māris. 
“Divas, trīs dienas ko soļot, kas 
gan mums vairs var gadīties...!”

Nez, vai tas gudri sacīts, ko 
rūķis Māris saka. Ja viņš būtu 
zinājis, kas notiek birzē turpat 
netālu, vis tik mierīgi nesēdētu. 
Jo birzē risinās slepenas lietas.

Par mežu birzi lāgā nevar 
saukt. Balti smuidri bērzi, sīkas 
eglītes uzkalnos, pa vidam gara 
zāle un krūmi. Birzes vidū – 
ieplaka.

Ielejā, barā ap celmu, tup bars 
vilku. Sabozušies, izplūkātiem 
kažokiem, naidā zibošām acīm. 
Dažs laiza vātis, zirgu pakava 
cirstas kautiņā pie Rumakiem.

Uz celma tup Žņaudzējs un 
vēro nekārtīgo pūli.

“Mūsu lieta vēl nav zaudēta,” 
viņš mēģina mierināt vilkus. 
“Ek, to tu saki jau nez kuro reizi,” 
nikni acis bolīdams, atcērt vilks 
Pelēcis. “Tu vienmēr nāc ar 
jauniem plāniem! Ja mēs būtu 
palikuši pie tītariem, vistām un 
cūkām, viss būtu gājis labi. 
Kāpēc vajadzēja sākt ar zirgi-
em?”

Žņaudzējs paceļ galvu augstāk. 
Viņam pretimrunātāji nepatīk. 
“Vai tad bija slikti?” viņš paceltu 
balsi jautā. “Kas mēs bijām par 
kungiem! Sēdējām ratos, brau-
kājām, pašu zirgu karaļa vilkti...”

“Vilkti, ha, ha,” smej Pelēcis. 
“Vilkti, kamēr iegāza grāvī, ha, 
ha, ha!”

“Aizsūtīja mani ar baru prom, 
un pats nevarēji tikt galā ar 
dažiem zirgiem. Skaities vilku 
barvedis, ha, ha, ha...”

Žņaudzējam sabožas spalva 

un acīs iedzirkstas niknums.
“Tu mani par barvedi vairs 

negribi?” viņš iekaucas un nolec 
no celma.

Pelēcis pieceļas kājās visā 
augumā. Viņš ir viens no lie -
lākiem vilkiem barā, un pārējie 
no viņa baidās. Pelēcim ir spēks 
kā nez vai kādam citam. Žņau-
dzējs, lai gan arī prāvs augumā, 
izskatās krietni vien sīkāks un 
neievērojamāks. Bet tie, kuri 
domā, ka Žņaudzējs nebūtu 
pretinieks lielajam Pelēcim, var 
maldīties. Žņaudzējs rūdīts ne -
skaitāmos kautiņos gan ar citiem 
dzīvniekiem, gan ar nepa klau-
sīgiem vilkiem. Viņš ir kaulains, 
izturīgs, sīksts. Bet tas vēl nebūtu 
līdzējis, ja Žņaudzējam trūktu 
viltības.

Vilku bars redz, ka te var 
iznākt kaušanās, un veido apli ap 
abiem vadoņiem, kuri saboztu 
spalvu staigā šurpu un turpu, nikni 
jo nikni glūnot viens uz otru.

“Ja negribi mani par barvedi, 
esi vilku nodevējs!” norūc Žņau-
dzējs. “Manā vadībā bars kļuva 
liels un pazīstams Mežaines 
apgabalā. Kas gan zina vilkus 
meža vidū, mana svaiņa Kodēja 
baru? Viņi nekust ārā no bie -
zokņiem, ēd peles, pārtiek no 
nabadzības, ko var meža vidū 
atrast. Un kāpēc? Tāpēc ka vi -
ņiem trūkst uzņēmīga vadītāja...”

Pelēcis savelk purnu greizā 
smīnā.

“...Un kā ar zirgiem? Mūsu 
sakāvi pie Rumakiem?”

Viņš lēniem soļiem pietuvojas 
Žņaudzējam un atņirdz zobus. 
“Pienācis laiks, lai vilkiem būtu 
jauns vadonis,” viņš rēc. “Sa  plo-
sīšu tevi kā nieku, labāk pazūdi 
mežā un atstāj amatu man, pat-
iesajam vilku bara vadonim...!”

Ne mirkli nevilcinoties, Žņau-
dzējs iekožas Pelēča kažokā. 
Cīņa iet vaļā, un tā ir kauja, kādu 
vilki vēl līdz tam brīdim nebija 
skatījušies. Par cik Pelēcis iz -
manto savu pārāko spēku, par 
tik Žņaudzējs – izveicību un 
maņu. Viņi plēš, kož, skrāpē, cik 
jaudas, jo abi apzinās, ka vienam 
no viņiem tas nozīmē beigas. 
Lēnām un pakāpeniski Pelēča 
pārākais spēks sāk parādīties. 
Žņaudzējam klājas sliktāk, aiz-
vien sliktāk. Beidzot viņš preti-
nieka nogāzts smiltīs. Pelēcis 
gatavojas pēdējam kodienam. 
Taču, kad tas ir tikai dažas pēdas 
no Žņaudzēja, pēdējais, saņēmis 
visus spēkus, pakaļkājām sāk 
kārpīt Pelēča acīs smiltis.

Saprotams, tas ir nekrietns cī -
ņas paņēmiens, un Pelēcis nav 
kaut ko tādu gaidījis. Smiltis acīs 
viņu padara pusaklu. Niknuma 
pilns viņš metas uz vietu, kur 
nule bija gulējis Žņaudzējs, taču 
tā tur vairs nav. Pelēcis kož un 
kampj uz visām pusēm šņācot 
un kaucot, taču Žņaudzēju sa -
tvert nespēj. Pēdējais redz, ka 
ienaidnieku ir uzveicis, un, uz  vil-
cies celmā, laiž vaļā tādu gaudienu, 
ka visas pamales nolīgojas un 
putniņi, izbailēs čiepstēdami, 
salaižas koku galotnēs.

upju ielejās mēdz būt, un viņi 
meklē ēnu, lai mazliet atpūstos.

Turpat gadās varens ozols, kas 
upes malā izpletis kuplos zarus, 
radot tīkamu, ēnainu laukumu, 
kur ceļiniekiem atvilkt elpu. 
Koka ēnu pirms rūķiem mek-
lējušas un atradušas pīles. Pēc 
ilgākas mīcīšanās pa upmalas 
seklajiem ūdeņiem un peldēm 
dziļumos arī viņas nogurušas un 
vēlas drusku pasnaust, pabāzušas 

lākās peldētājas pasaulē...” Pīļtē-
viņš izstiepj kaklu vēl augstāk.

“Viņas?” sarūgtinājuma pilnā 
balsī viņš nošņācas. “Veiklākās 
peldētājas un nirējas pasaulē, kā 
to katrs izglītots dzīvnieks zina, 
protams, ir tikai pīles! Mēs esam 
ar visām dāvanām apveltītas, 
protam peldēt virs un zem 
ūdens, laisties pa gaisu un staigāt 
pa zemes virsu...”

Pīļtēviņa valodas pēkšņi ap -

(Turpinājums sekos)

galvu zem spārna, lai ērtāk un 
tīkamāk. Tikai pīļu tēviņš uz -
manīgs vēro pienācējus.

“Ā, rūķi,” viņš sveicina. “Kurp 
iedami?” “Pasaules ceļojumā, 
Zilasti.”

“Laba doma, ļoti vērtīga ideja,” 
galvu grozīdams, spriež pīļ tē-
viņš.

“Katram der apskatīt pasauli, 
it sevišķi – tās ūdeņus. Ūdeņi 
pasaulē ir gan galvenā lieta. Bez 
ūdeņiem pasaulē būtu tikai 
sausa zeme...”

“Gluži tāpat domā arī vardes,” 
izsprūk Darim. Pīļtēviņš sa  slie nas.

“Vardes?” viņš nicīgi nošņāc. 
“Kādas jums darīšanas ar šiem 
slapjajiem aukstasiņu dzīvnie-
kiem? Šīm upesmalas pļāpām?”

Māris nolemj noskaidrot dzir-
dēto par skaistuma krēmu. “Viņas 
saka, ka tev esot veikals...”

Pīļtēviņš noplivina spārnus.
“Veikals? Cik muļķīgas iedo-

mas! Vai viņām nav zināms, ka 
esmu dižciltīga būtne un man ar 
veikaliem nav nekādas darī-
šanas? Man ir zils gredzens ap 
kaklu, vai redzi? Tā ir lepnas 
sugas zīme. Ko vēl tās lēkātājas 
pļāpas jums stāstīja?”

“Viņas esot labākās un veik-

raujas, jo nokustas meldri un 
tajos parādās brūna galva – ūdrs.

“Kas ir veiklākais nirējs pa -
saulē?” nevērojot rūķus, pīļtēvi-
ņam stingri noprasa ūdrs.

Zilastis saraujas pavisam ma -
ziņš un pazemīgā balsī saka: “Tu, 
dārgo kaimiņ, kas gan cits, tikai 
tu!”

Rūķiem nāk smiekli par pīles 
lielību, un, tā kā viņi negrib 
ierādīt, ka par kādu smejas, tie 
saliek saiņus plecos un čagani 
dodas atkal ceļā, pretim jaunām 
dēkām un piedzīvojumiem.

Rūķiem ir vaļa, un viņi iet ne -
steigdamies gar upes malu, te 
jautri uzsvilpodami, te atkal 
pārmijot dažus vārdus: “Nez, kā 
izskatās Podniekkalnā?”

“Mierīgi, kā parasti. Vai tev 
ilgas pēc mājām, Vari?”

Varis atmet ar roku. “Kur nu – 
vēl jau var kādas dienas pastaigāt, 
mūs neviens negaida.”

“Bet mājās tomēr gribētos, ē?”
“Par ļaunu nenāktu kādas die -

nas padzīvot zem lazdas, pa -
snaust saulītē...”

“Guga būs izaudzis par lielu 
zaķi un aizskrējis uz mežu.” “Tur 
viņam labāk, tik daudz suņu 
neskraidelē...”
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Worried about the safety of his 
family, Sergejs decided to leave. 
But by living in Sweden, he and 
his family were out of the main-
stream of the late 1940s world-
wide dispersal of DPs from 
Germany. The years in Sweden 
dragged on but his desire to leave 
Sweden for the United States 
never changed. Eventually, his 
wife’s sister, Elza and her husband 
Janis were able to sponsor them to 
come to America. In 1956, he and 
his family immigrated to the 
United States and settled in Grand 
Rapids, Michigan.

MAKING FRIENDS AND 
ENEMIES: LOOSE ENDS 
TO TIE UP
The return of the Legionnaires 

from Sweden to Latvia, commu-
nist secret police kidnapping 
people off the streets in Ger-
many, and Soviet repatriation 
agents visiting DP camps and 
communities was worry-some 
to the DPs. And who could trust 
the lieli viri, above them, who 
had let Latvia slip away. Could 
they be cooking up deals in pri-
vate with the communists on 
what to do with the DPs? 

Many DPs like my jurist father 
and the jurist Edgars Berzins, 

A TALE OF DISPLACED PERSONS:
DP CAMPS AND COMMUNITIES GROW

who I mention in a previous 
essay, were loose ends. They 
were former judges in the 
Latvian Administration, before 
the Soviet invasion and occupa-
tion, and had barely survived the 
first communist regime. Their 
names could still be on a com-
munist list for arrest and depor-
tation to Siberia. And, as former 
Latvian government officials, 
they weren’t considered sup-
porters of communism in Latvia.

Well, they were in Germany 
now and had to be caught and 
captured first. The bad news was 
that living in the DP camps, they 
were registered and could easily 
be found. In a lawless Germany, 
those first years, fake arrest papers 
and bogus arrests were always a 
worry. This had happened at the 
Latvian Legionnaire POW camp 
in Belgium. Communist repatria-
tion agents had used fake docu-
ments to arrest Legionnaires and 
force them to return to Latvia 
(Straube).

Now, in the DP land of Germany 
where the UNRAA/ IRO invited 
Communist repatriation agents 
into the DP camps, were other 
DPs and their families at risk of 
being arrested and sent back?

It was a time of vulnerability 
and uncertainty for the DPs and 
their families.

Other Latvians in Germany 
like our Dayton friend, Leonids 
Ziverts and his family, faced the 
same type of uncertainty. In June 
1941, fifteen-year-old Leonids 
lived with his family in Riga. He 
witnessed the June 1940, first 
round, of arrests and deporta-
tion of over 15,000 Latvians to 
Siberia. Almost immediately 
after that, the rumor spread that 
another round of arrests and 
deportations was imminent. Yes, 
there was a second list and 
Leonids father and his family 
were on that list.

How did the Ziverts family 
find out? Latvia with a population 
of less than 2 million at the time, 
probably beats the odds when it 
comes to (Kevin) Bacon’s Law. 
Mentioned earlier in this essay, 
the law posits that any two people 
on Earth are six or fewer acquain-
tance links apart. In Latvia, every-
one knew somebody, somewhere 
who knew somebody else some-
where else. In many cases, it 
included family or friends and it 
probably didn’t take six degrees of 
Bacon to get from one end of 
Latvia to the other. Nor was the 
list of names, those to be arrested 
and deported in that second 
round, stored in some secure, 
secret code-only accessible com-
puter, in a locked vault in the 

basement of Riga city hall.
When the Red Army returned 

to Latvia in 1944, fearing arrest 
and deportation, the Ziverts left 
Latvia.

In Germany, Ziverts like my 
father and the jurist, Berzins 
well remembered those days of 
communist lists and deporta-
tions in Latvia. Only three years 
had passed since the first 
Communist invasion and occu-
pation (June 1940 to June 1941). 
It was fresh in their minds and in 
the minds of other DPs. Their 
feeling of safety and security in 
post-war Germany, took a hit 
every time the Americans and 
Brits welcomed those irritating 
Soviet propogandists into the 
camps. Seeing those Soviet 
agents didn’t exactly give the 
DPs a 100% guarantee that 
everything was going to be all 
right in DP land.

The fog of uncertainty lifted a 
bit, in 1946 when the Legion-
naires, held by the Western 
Allies in Belgium, met a better 
fate than the Legionnaires in 
Sweden. As mentioned earlier, 
Sweden had turned over 
Legionnaires, who had sought 
asylum in Sweden, to the com-
munists. In May 1946, the 5,000 
plus Latvian Legionnaires held 
in Belgium by the Western Allies 

were released. It went a bit faster 
in the British Zone than the 
American Zone, where a deeper 
look at each soldier was taken. 
Yet, at the Nuremberg Nazi trials, 
ex Latvian Legionnaires were 
used for guard duty (Straube).

The release of the Legionnaires 
helped clear the air. The Brits 
nor Americans would send DPs 
back to Latvia. Thoughts turned 
to the present. How to make life 
live able in DP land while we 
DPs, waited for our future to 
over-whelm us.

More and more DPs who lived 
outside the camps in the German 
countryside trickled into one 
DP camp or another.

Of course, if all of them ever 
did show up, the future competi-
tion for the open slots to emi-
grate would increase. Each 
country like an Australia or a 
Canada or an America had a tar-
get. A DP quota yet unknown by 
the DPs. How many DPs would 
Australia or Canada take in? 
Britain? Only if the DP was sin-
gle? That was the first wave of 
DPs Britain accepted. Or those 
related to the Queen? That did 
eventually change.

Thoughts turned to the future. 
Where would we go to have a 
future? DP land was a temporary 
stop on some road still unknown.

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

(To be continued)

(Continued from No. 15)

The life of a Latvian author is 
no bed of roses, particularly in 
emigration, but the main thing 
for Kārkliņš was to write and 
write and write.

Authors usually complain that 
they cannot think of topics for 
their books. Not Kārkliņš. He 
usually had more ideas than he 
could process. Each time he vis-
ited New York, he started telling 
about all of his plans and asked 
for my advice. I don’t remember 
a single case in which I disliked 
one of his proposals. Each theme 
had been fully developed in 
Kārkliņš brain. If only he had 
had time to write everything 
that he intended to write! 
Authors also often find it hard to 
find a title for the books that 
they have written. Kārkliņš usu-
ally had several possible titles, all 
of them perfectly fine. Kārkliņš 
helped several of his colleagues 
to find good titles for their books.

The newspaper hat a literary 
supplement for several years, 
and Kārkliņš was tireless in fill-
ing up many columns of the 
supplement each time that it was 
published. I even heard that the 
popular community of “Hell’s 
Kitchen” was envious about 
Kārkliņš’ vast participation in 
putting together the supple-
ment, down to the point where 
they started to refer to the sup-
plement as “Little Kārkliņš.” 

They should not have been jeal-
ous. The gate to the supplement 
was open to them. All they had 
to do was work more diligently.

A few days before his death, 
Kārkliņš visited New York. He 
was feeling poorly. He had col-
lected materials for a new book 
in Boston and had suffered pain 
on the train from Boston to New 
York. Still, he wanted to see and 
enjoy the big city, so we strolled 
around Manhattan and ate lunch 
at fine restaurants. The only 
thing that Kārkliņš avoided was 
staircases, saying that those 
caused him to be dizzy. He talk-
ed on and on about his projects, 
and it seemed to me that he had 
more ideas than usual.

Kārkliņš had started work on a 
major novel, Kurzeme, which 
would be based on true facts 
about what happened to the 
Latvian soldiers who remained 
in Kurzeme during the last days 
of the war, when the Russians 
were already there. Many of 
them were deported to Siberia 
and only returned many years 
later. Kārkliņš had collected 
voluminous materials by inter-
viewing soldiers who had left 
Latvia and were living in Ame -
rica and Europe. He planned a 
large two-volume tome, but he 
managed to complete only a 
small part of it.

Kārkliņš was also working on 
a second novel, which he also 
planned to translate into English. 

Some of his novellas had already 
been published in English in 
several university magazines. 
Kārkliņš had sent a few chapters 
of his planned novel to the 
Harper publishing house, and it 
had signaled interest in it. The 
publisher wrote several times to 
ask when he would have access 
to the whole manuscript. Perhaps 
Kārkliņš really would prove to 
be successful in America.

The novel which Kārkliņš had 
begun to write with a plan to 
translate it into English was 
titled Nātru svētki (Nettle 
Celebration). There was a dual 
meaning to the title. First of all, 
when German soldiers lacked 
linen for their uniforms they 
had started to use nettles for that 
purpose. In the novel, however, 
there was a secondary meaning 
– nettle uniforms were also worn 
by Latvian soldiers who dis-
agreed with Hitler’s ideas, but 
still served in his forces. 
Accordingly, they internally felt 
that the German uniforms were 
“nettle suits.” Kārkliņš planned 
to depict a trip of five blind sol-
diers through war-ruined 
Germany. I can only imagine 
how dramatic and touching the 
novel would have been if 
Kārkliņš had managed to write 
it. He didn’t finish Kurzeme or 
Nettle Celebration. Instead I got a 
sad message to tell me that my 
friend had prematurely passed 
away.

Another major discovery for 
the publishing house was Gunārs 
Janovskis. The publisher who 
released his first book, Jānis 
Abučs, was actually the one who 
found him, but all of Janovskis’ 
major books, starting with the 
wonderful novel I Promise were 
released by my publishing house. 
I only met Janovskis once in 
London, but we established very 
good and ever since then we 
have corresponded like the best 
of friends. I’m sorry that because 
of health problems, Janovskis 
has become slower in writing 
books. I want to have more of his 
manuscripts.

Aida Niedra lived in Cali for-
nia, and until her death, she 
wrote novel after novel. I re -
member how during the first 
year of Grāmatu Draugs, she 
was full of braggadocio when 
appearing at the publishing 
house with her first novel, the 
Red Vase. She was energetic, 
young and insistent. So many 
years had passed, and I contin-
ued to publish her novels. Each 
time that I received a manuscript 
from her, I had to think about 
the Russian author Olga 
Bebutova, who was a former 
author for my publishing house. 
The destiny of these two women 
was very similar. Olga lost her 
motherland and moved to the 
Riviera, where she perhaps 
gazed into the waves of the 
Mediterranean, but also wrote 

novel after novel. Now, many 
years later, a Latvian writer who 
had lost her motherland gazed at 
the waves of the Pacific Ocean 
from her home in Santa Monica 
and wrote novel after novel. I 
have published 22 of her books 
in America. The only authors 
who wrote a greater number of 
books that I published were 
Anšlavs Eglītis, Alfreds Dziļums, 
Gunars Janovskis and Irma 
Grebzde.

A good friend in America was 
Alfrēds Bērziņš. When he was a 
high-ranking official in inde-
pendent Latvia, I met him sev-
eral times and was amazed at his 
brilliant skills as an orator, but I 
did not have a closer acquain-
tanceship with the government 
minister. We became friends in 
New York, and I learned that 
Bērziņš was a different kind of 
person than I had imagined dur-
ing the years of authoritarianism 
in Latvia. He was a sincere and 
helpful man. Bērziņš was born 
in the countryside and loved it 
throughout his life. He also 
retained loyalty to Kārlis Ul -
manis. Some of those who lived 
outstanding lives under the 
authoritarian regime have 
expressed critical words about 
the “leader,” but not Alfrēds 
Bērziņš. He defended his “old 
man” and made excuses for him. 
I can only respect this position.
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S P I L G T S  C I TĀT S

Uzvarēt pandēmiju 
varēsim tikai 

kopējiem spēkiem
Pirms 31 gada ārsts Valdis Zatlers kā 

katarsi piedzīvoja Latvijas neat ka-
rības atjaunošanu. Pirms desmit 

gadiem Valsts prezidents Zat-
lers ierosināja referendumu 
par Saeimas atlaišanu. Šobrīd 
Valdis Zatlers apbrīno sa -
bied  rības pacietību un gaida 
izlēmīgāku valdības darbo ša-

nos. Žurnālā IR Zatlers inter-
vijā izsaka savu viedokli par 

sabiedrībā aktuāliem jautāju-
miem, īpaši par cīņu ar vīrusu.

Uzvarēt pandēmiju varēsim tikai kopējiem spēkiem, daudz 
kas ir atkarīgs no sabiedrības pašdisciplīnas. Pirms gada šī paš-
disciplīna katra indivīda līmenī bija daudz lielāka. Diemžēl šobrīd 
tā ir pamatīgi atslābusi. Neskatoties uz ierobežojumiem, Covid-19 
skaitļi ir lieli un nemazinās. Mēs aizvien muļļājamies. 

Sabiedrību vislabāk saliedē spēcīgi līdeŗi. Tādu mums pietrūkst. 
Visu, ko bijām attiecībā pret Covid-19 sasnieguši vasarā, rudenī 
sabojājām. Negribu lamāt valdību. Tomēr jāatzīst, ka valdība sa -
bo jāja cilvēku vēlēšanos disciplinēties un saliedēties – ar pārliekām 
bailēm kļūdīties un cenšanos izpatikt visiem. Krizes brīdī valdība 
nedrīkst atļauties kaut ko solīt un nepildīt. Cilvēki pat neprasa, lai 
viņiem kaut ko sola! Ar laiku cilvēki valdībā vairs neklausās, viņi 
vienkārši pielāgojas, arī muļķīgiem valdības lēmumiem. Funda-
mentāla kļūda bija atļauto un aizliegto preču sarakstu sastādīšana. 
Preču ir miljoniem, nav iespējams sastādīt ideālo sarakstu, ko varēs 
un ko nevarēs nopirkt. Svarīgas nav preces, bet epidemioloģiskie 
noteikumi veikalā!

Cilvēki saprot loģiskus principus – divi metri, maskas, roku 
mazgāšana, ieeja veikalā ar groziņu. Bet nemitīgi koriģētus preču 
sarakstus un aizliegumu nopirkt zeķes cilvēki nesaprot. Rodas pa -
stāvīga neapmierinātība. Tā nevajag darīt. Tad jau labāk uztaisīt 
kārtīgu “lokdaunu” uz mēnesi un tikt no krizes ārā. Arī aizliegumi 
kādām nozarēm strādāt bija nekonsekventi. Nedrīkst būt atšķirīgi 
noteikumi zobu higiēnistiem un tiem, kas kopj pēdu higiēnu. No -
teikumiem jābūt vienotiem. (..)

Ir cilvēcīgi jārunā ar cilvēkiem. Varēja normālā valodā pateikt 
būtisko par vakcināciju, izskaidrot, kā process notiks. Pateikt, ka 
neviens netiks aizmirsts. Tam nevajag nekādu avīzi. Dalījums vak-
ci nējamo prioritārajās grupās bija attaisnojams tikai sākotnēji, 
dodot pirmās vakcīnas mediķiem, senioriem un aprūpes namu ie -
mītniekiem. Bet tālāk lielas starpības nav – drīzāk pirmie būtu 
jāvakcinē sociāli aktīvie cilvēki, kuri vīrusu iznēsā. (..)

Pirmkārt, es no valdības būtu gribējis lielāku izlēmību par to, kad 
ieviest ierobežojumus rudenī. Nokavējām vismaz par mēnesi. 

Ja jums šogad 4. maijā kā valsts vadošai amatpersonai būtu 
jāsaka svētku uzruna tautai, ko jūs teiktu?

Kad valsts vadība pēdējo reizi cilvēkiem pateica paldies? Kad? 
Tieši to es darītu – 4. maijā pateiktu tautai paldies. Katram. Vis-
pirms teiktu paldies tiem, kuri toreiz nobalsoja par neatkarības at -
jaunošanu. 

Paldies mediķiem un skolotājiem par darbu ārkārtas apstākļos. 
Un paldies par pacietību tiem, kuŗus aizvadītā gada laikā valdības 
mainīgie un nekonsekventie lēmumi visvairāk situši un mocījuši. 

Ja man būtu jāsaka runa, es minūtes piecpadsmit teiktu paldies. 
Mēs tiekam uz priekšu, tikai pateicoties mūsu cilvēkiem.          

Piešķirti Cildinājuma raksti
22. aprīlī Valsts prezidents Egils 

Levits piešķīris Cildinājuma raks-
tu bijušajai ilggadējai Ģenerāl  -
pro kuratūras Sevišķi svarīgu no -
zie gu mu izmeklēšanas pārvaldes 
priekšniecei un bijušajai Valsts 
prezidenta kancelejas Apžēlo ša-
nas dienesta vadītājai Ritai Ak  se
nokai, paužot atzinību par no  zī-
mīgo ieguldījumu Apžēlošanas 
dienesta izveidē un Apžēlošanas 
likuma izstrādē.

Rita Aksenoka

“Augsti vērtēju Jūsu ieguldīju-
mu Valsts prezidenta kancelejas 
Apžēlošanas dienesta izveidē un 
Apžēlošanas likuma izstrādē. Tas 
tika paveikts, balstoties Jūsu no  zī-
mīgajā pieredzē sevišķi svarīgu 
lietu izmeklēšanā Latvijas Repub-
likas prokuratūrā, izcilajās darba 
spējās, viedumā un augstajos ēti  -
kas standartos. Līdzgaitnieki arī 
mūsdienās Jūs cildina un atceras 
kā Apžēlošanas dienesta dvēseli – 
iedvesmojošu, atsaucīgu, iejūtīgu, 
sirdsgudru kollēgu. Esmu patei    -
cīgs par Jūsu paveikto un sveicu 
Jūs 85. jubilejā!” Cildinājuma rak-
stā norāda Valsts prezidents.

21. aprīlī Valsts prezidents Egils 
Levits piešķīris Cildinājuma raks-
tu filozofei, profesorei, Latvijas 
Universitātes Filozofijas un socio-
 loģijas institūta direktorei Dr. ha  -
bil. phil. Maijai Kūlei, paužot pa -
teicību par nozīmīgo ieguldījumu 
zinātnē un pētniecībā un sveicot 
70 gadu jubilejā.

Maija Kūle

Valsts prezidents M. Kūlei vel-
tītajā Cildinājuma rakstā norāda: 
“Augsti vērtēju Jūsu profesionālo 
un zinātnisko darbu, lai blakus 
eksaktajām zinātnēm stiprinātu 
Latvijā filozofijas un humanitāro 
zinātņu pozicijas, vienlaikus izzi-
not Eiropas kultūru, vērtības un 
identitāti. Jūs ar patiesu un neno-
gurstošu interesi esat veltījusi savu 
mūžu zinātnei un pētniecībai, bū -
dama iedvesmojošs piemērs jau-
najai paaudzei. Sveicu un godinu 
Jūs 70. jubilejā!”

***
Valsts prezidents Egils Levits

piedalījās konferencē WindWorks. 
Powering Latvia’s energy future.

Savā uzrunā Valsts prezidents 
atzīmēja, ka “Latvieši tradicionāli 
ir dzīvojuši ciešā saskaņā ar ap -
kārtējo dabu, un mūsu tradicijas 
ir lielā mērā pakārtotas dabas ri -
tu mam. Mums Latvijā ir pavei-
cies, ka šeit ir Daugava – upe, kas 
mums sniedz elektroenerģiju, kas 
tiek saražota, izmantojot tādu 

ilgtspējīgu veidu, kā hidroelektro-
stacijas. Mēs lepojamies ar plaša-
jiem mežu masīviem, kuŗi sedz 
vairāk nekā pusi mūsu valsts ter-
ritorijas un ikdienā mūs priecē, 
bagātinot mūsu dzīves vidi. (..)

Mums vēl ir daudz darāmā un 
iespēju mācīties no citu valstu 
veik smīgiem dabai nekaitīgu 
ener goresursu intensīvākas iz -
man tošanas piemēriem. Ar to es 
domāju, piemēram, Dāniju, kas ir 
spējusi panākt, ka tās vēja ener-
ģijas ražošanas nozare ir kļuvusi 
par perspektīvu ekonomikas no -
zari. Ceru, ka šī konference nā -
kotnē pavērs ceļu jauniem ciešā-
kas sadarbības projektiem, kas 
nesīs labumu kā Dānijai, tā arī 
Latvijai.”

***
Latvijas Okupācijas mūzeja 

jaunā nodarbība 
“Gara spēka Atmoda”

Mūzeja Izglītības nodaļa ir sa -
gatavojusi jaunu tiešsaistes no  dar-
bību “Gara spēka Atmoda”, kuŗā 
runās ar skolēniem  par Atmodu 
un  Latvijas Republikas neatka rī-
bas atjaunošanas laiku. Nodarbība 
paredzēta 9. – 12. klašu skolēniem, 
tās ilgums – 60 minūtes, un tā no -
tiks tiešsaistē no 27. aprīļa līdz    
14. maijam platformā Zoom. 

Nodarbībā izmantoti mūzeja 
topošās jaunās ekspozīcijas ele-
menti un plašs video materiālu 
klāsts. Skolēni uzzinās par situā-
ciju pirms Atmodas, par svarīgā-
kajiem notikumiem un organizā-
cijām, taču vislielākā uzmanība 
tiks veltīta tieši tautas gara spē-
kam, kas izpaudās dažādos vei -
dos – gan iestājoties pret vides sa -
gandēšanu, (jo vide nav tikai vi -
de),  gan drosmē doties pie mi  liču 
un vadu ieskautā Brīvības pie mi-
nekļa, lai pieminēt īpašu notiku-
mu gadadienas. Runāsim un 
klau sīsimies Dziesmotās revo lū-
cijas fenomenu un pievērsīsi mies 
unikālajam Baltijas ceļam, akcen-
tējot vienu no demokratijas pa -
matiezīmēm – vārda un  ticības 
brīvību.

***
Zemessardze sniedz atbalstu 
sociālās aprūpes iestādēm, 

sakopj piemiņas vietas
Zemessardzes 30. gadadienas 

svinību gadu iesākot un sagaidot 
4. maiju, Latvijas Republikas Ne  -
atkarības atjaunošanas 31. gada-
dienu, Zemessardzes vienības sa -
kopj territorijas un piemiņas vie-
tas visā Latvijā, savus labos darbus 
veltot kā dāvanu Latvijai Zemes-
sardzes 30. gadadienā.

No 21. līdz 29. aprīlim kaŗavīri 
un zemessargi iepriecināja un dā -
vāja svētku sajūtu līdzcilvēkiem, 
palīdzot territoriju labiekārto ša-
nā, piedaloties sociālās aprūpes 
iestāžu malkas sagatavošanā, sa -
kopjot kaŗavīru piemiņas vietas, 
izcērtot krūmus un savācot pēr-
nās lapas, gan arī labiekārtojot 
mi  litāro mācību vietas, stādot jau-
nus kociņus u. c. Aktīvitātes no -
risinājās ārpus telpām, ievērojot 
Slimību profilakses un kontroles 
centra noteiktos preventīvos un 

epidemioloģiskās drošības pasā-
kumus.

*
22. aprīlī ar svinīgu piemiņas 

kapsulas iemūrēšanas ceremoniju 
uzsākta Zemessardzes 3. Latgales 
brigādes 35. kājnieku bataljona 

infrastruktūras būvdarbi, tostarp 
divu – materiāltechnisko līdzekļu 
un bruņojuma noliktavu būvnie-
cība. (attēlā)

***
NBS vadība godina ģenerāļa 

Pēteŗa Radziņa piemiņu

Svētdien, 2. maijā, plkst. 10, Rī -
gas Brāļu kapos, par godu Latvi -
jas armijas ģenerāļa, Lāčplēša 
kaŗa ordeņa kavalieŗa Pēteŗa Vol-
demāra Radziņa 141. dzimšanas 
dienas atcerei, Nacionālo bruņoto 
spēku Apvienotā stāba priekš -
nieks brigādes ģenerālis Imants 
Ziediņš nolika ziedus.

***
27. aprīlis – 

Latgales kongresa diena
Akcentējot vēsturiskos notiku-

mus un stiprinot reģionālo iden-
titāti, kopš 2019. gada 27. aprīlis ir 
noteikts par Latgales kongresa 
die nu. Šis datums izraudzīts, jo 
1917. gada 26. un 27. aprīlī Rē -
zeknē notika pirmais Latgales 
kon gress, kuŗā tika nolemts, ka 
Latgalei jāapvienojas ar pārējiem 
topošās Latvijas valsts novadiem 
vienā zemē. Šis lēmums bija no -
zīmīgs sākumpunkts vēlākajai 
neatkarīgas Latvijas Republikas 
dibināšanai.

Stilizēts plakāts ar 1917. g. 9. 
maija (26. aprīļa) Latgales kon
gresa iekšskatu kinoteātrī Diāna 
// Foto: Plakātu 20. gs. 30. gados 
darinājis Jēkabs Strazdiņš

1917. gada 26. – 27. aprīlī (pēc 
jaunā stila 9. – 10. maijā) Rēzeknē 
notika Pirmais Latgales kongress. 
Tajā Latgales latvieši pieņēma lē -
mumu par Latgales atdalīšanos 
no Vitebskas guberņas un apvie-
nošanos ar pārējiem latviešiem, 
izveidojot savu autonomu valsti. 
Šis bija fundamentāls lēmums 
turpmākajā ceļā uz neatkarīgu 
Latvijas valsti.

***
Katrs atsevišķi, bet visi kopā: 

Lielās talkas dalībnieki 
parūpējušies par tīrāku Latviju

24. aprīlī Valsts prezidents Egils 
Levits, Andra Levites kundze un 
Valsts prezidenta kancelejas dar-
binieku kopa, atbalstot Lielās Tal-
kas akciju un kampaņu “Miljons 
sveču grupu mājai”, palīdzēja lab-
iekārtot biedrības “Latvijas kustī-
ba par neatkarīgu dzīvi” territori-
ju.

“Lielā Talka Latvijā ir lielākā brīv-
prātīgā nacionālā kustība, ku  rā 
ikkatrs var piedalīties, lai veidotu 
mūsu valsti tīrāku, skaistāku, la -
bāku. Šī kustība ir svarīga ikka-
tram, jo cauri laikiem esam sa -
glabājuši stīgu ar iepriekšējām 
paaudzēm, kas dzīvoja tuvā sa -
skaņā ar dabu. Un šī stīga mums 
ir spēcīgāka kā, iespējams, citur 

Eiropā. Tā ir Latvijas īpatnība, kas 
raksturo mūs, un es uzskatu, ka 
tas ir aicinājums mums visiem to 
turpināt, lai ikkatrs no mums 
varētu labāk dzīvot kopā ar dabu, 
nevis pret to,” teica Valsts prezi-
dents Egils Levits Lielās Talkas at -
klāšanā pie Lielā Kristapa statujas 
11. novembra krastmalā.

Šīs dienas rezultāts – pilns lielais 
atkritumu konteiners ar riepām, 
elektroiekārtām, drēbēm, plast-
ma sas un stikla atkritumiem, des-
mitiem maisu ar sadzīves atkritu-
miem. Pirmie soļi pretī skaistai, 
koptai territorijai, kurā reiz būs 
moderna grupu māja jauniešiem 
ar īpašām vajadzībām.
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(Turpināts no 9. lpp.) bilstoši laikmetam, būtu sabied-

rībai draudzīga un mobila,lai se -
niori aktīvi un līdzdalīgi iesaistī -
tos dažādu sabiedrisku, sociālu 
pilsētvides jautājumu risināšanā, 
svarīgu pilsētvides plānošanās 
dokumentu sabiedriskajā ap -
sprie šanā, tādējādi vairojot un 
veicinot senioru digitālo pilsonis-
ko iesaisti lēmumu pieņemšanā.

***
Imants Lancmanis 

atklāj, kāpēc Mona Liza ir 
glezniecības šedevrs

Pasaulslavenā italiešu rene san-
ses mākslinieka Leonardo da 
Vinči glezna “Mona Liza” ir māk-
slas vēstures šedevrs, jo māk-
sliniekam ir izdevies pārnest 
konkrētā tēla dvēseli mākslas 
darbā, raidījuma “Komforta zo -
na” jaunākajā serijā skaidroja lat-
viešu mākslas vēstur nieks un 
ilggadējais Rundāles pils mūzeja 
direktors Imants Lanc manis. Ru -
nājot par Leonardo da Vinči glez-
nu “Mona Liza”, māk slas vēstur-
nieks uzsver, ka tas ir jautājums 
par to, cik tālu iespē jams uz au -
dekla vai koka dēļa pārnest cilvēka 
dvēseli. 

Tas, pēc Lancmaņa domām, 
Leonardo da Vinči ir izdevies.   
“Es esmu pamanījis, ka lielā mērā 
ilgstošs darba process un tā urb-
šanās un skatīšanās tajā, ko tu 
attēlo, ļauj kaut ko no viņa pār -
celt. Es domāju, ka Mona Liza ir 
tas brīnums. Es pat nezinu, kā 
Leonardo ir izdevies to izvilkt 
ārā,” pauda Lancmanis. Jautājums 
par dvēseles attēlojumu mākslas 
darbā Lancmani ir nodarbinājis 
ilgu laiku. Mākslas vēsturnieks 
secina, ka atslēga ir acu ābolu un 
skatiena uzgleznošanā. “Leonar-
do ir ļoti mīkstinājis šo acu ābolu 
kontūru. Iespējams, ka vienlaikus 
viņam ir izdevies panākt stereo-
skopiju. Proti, šī acs skatās tā kā  
uz sāniem, tā kā uz priekšu. Un, 
pateicoties tam mīkstinājumam, 
izdevies šo stereoskopiju panākt. 
Varbūt tas ir tīri triks, nevis kaut 
kāda garīga brīnuma maģija,” 
spriež Lancmanis.

***
Ziņas īsumā

• Saeima 22. aprīlī, galīgajā la  sī-
jumā kā steidzamu pieņēma liku-
mu par par Basela Jakuba Vah
bes atzīšanu par Latvijas pilsoni. 
B. J. Vahbe uzturas Latvijā kopš 
1999.gada, kad uzsāka studijas 
Latvijas Universitātes Medicīnas 
fakultātē. Viņš ir ieguvis ārsta gra-
du un ārsta speciālista kvali fi kā-
ciju neiroķirurģijā. Līdz 2020. 
gadam B. J. Vahbe strādāja Paula 
Stradiņa klīniskās universitātes 
slimnīcā par neiroķirurgu un šo -
brīd ir Bērnu klīniskās univer - 
si tātes slimnīcas Bērnu neiro lo-
ģijas un neiroķirurģijas klīnikas 
neiro ķirurģijas virsārsts.

• Latvijā pirmo reizi konstatēts 
Covid-19 Brazīlijas paveids, par 
to valdības sēdē 27. aprīlī, infor-

pēc pavasaŗa sākuma. Jūdi Pashā 
svētkos piemin iziešanu no Ēģip-
tes verdzības. Pēc tam, kad 1582. 
gadā pāvests Gregors veica kalen-
dāra reformu, katoļi un evaņ ģē-
liskie kristieši pieņēma reformēto 
kalendāru, bet lielākā daļa pa -
reizticīgo kristiešu turas pie cita, 
Juliāna kalendāra.

***
Saeima no 7. maija atļauj 

ēdināšanu ārtelpās
Saeima 29. aprīlī galīgajā lasī ju-

mā pieņēma likuma grozījumus, 
kas no 7. maija sabiedriskās ēdi-
nā šanas pakalpojuma sniedzējiem 
atļauj ēdināt ārtelpās atbilstoši 
valdības noteiktām epidemio lo-
ģiskās drošības prasībām. Saeima 
šādu lēmumu pieņēma, neņemot 
vērā iepriekš valdībā panākto vie-
nošanos – nepārskatīt ierobežo-
jumus līdz 11. maijam. 

Bažas par Saeimas lēmumu 
pauda Ministru prezidents Kriš-
jānis Kariņš (JV), kuŗa ieskatā 
Saeima attiecībā uz epidemio lo-
ģisko situāciju un riskiem “dzīvo 
savu dzīvi, savā informatīvajā tel-
pā”. “Es to vēroju nedaudz noba-
žījies, jo ar dažādu rīcību varam 
izraisīt negaidītas sekas,” piebilda 
Kariņš. No Saeimas lēmuma iz -
riet, ka no 7. maija sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzē-
jiem būs atļauts, ievērojot Mi -
nistru kabineta noteiktās epide-
mioloģiskās drošības prasības sa -
biedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumiem, sniegt sabiedriskās ēdi-
nā šanas pakalpojumus ārtelpās.

***
Balvos atvērts 

daudzfunkcionāls sociālo 
pakalpojumu centrs

Balvos atklāta novada pašval dī-
bas Sociālā dienesta struktūr vie-
nība – Daudzfunkcionālais so  ciā-
lo pakalpojumu centrs, kuŗa iz -
veidē ieguldīti 645 075 eiro, aģen-
tūru LETA informēja pašvaldībā.

 Daudzfunkcionālais sociālo pa -
kalpojumu centrs ir vieta, kur 
sniegs sabiedrībā balstītus sociā-
los pakalpojumus bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem. 
Bērniem būs pieejami sociālās re -
habilitācijas pakalpojumu centra 
un dienas aprūpes centra pakal-
pojumi. Savukārt pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem tiks sniegti dienas ap -
rūpes centra, speciālizēto darbnī-
cu un grupu dzīvokļa pakalpoju-
mi.

***
Aizliedz iebraukt Krievijā

Krievijas Ārlietu ministrija pa -
vēstījusi, ka nosaka sankcijas vai-
rākām Eiropas Savienības (ES) 
struktūru un dalībvalstu amat-
personām, tai skaitā arī diviem 
Latvijas pārstāvjiem. Nacionālās 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
padomes (NEPLP) priekšsēdim 
Ivaram Āboliņam un Valsts va -
lodas centra direktoram Mārim 
Baltiņam aizliegts turpmāk ie -
braukt Krievijā.

***
Izveidota Latvijā pirmā 

Senioru Padomīte
Senioru Padomītes dibināšanas 

iniciātīva radās Rīgas aktīvo se -
nio  ru alianses (RASA) paspārnē 
vēloties, lai Rīgas pilsētvide at -

Ar vadmotīvu “Par zaļu Latviju – 
katrs atsevišķi, bet visi kopā” visā 
Latvijā noslēgusies Lielās Talkas 
diena. Ievērojot epidemioloģiskos 
noteikumus, cilvēki bija aicināti 
talkot vienatnē, divatā vai savas 
ģimenes lokā.

Lielajai talkai šogad bija pieteik-
tas bija vairāk nekā 1200 vietu. 
Satiktie talkotāji vēsta, ka no  vē ro-
juši – atkritumu, ko vākt, ik gadu 
paliek mazāk.

Pasākuma vadītāja Vita Jaun-
zeme norādīja, ka iepriekš nece-
rēja, ka šodien aktīvitāte būs liela, 
bet, pateicoties labiem laikap stā-
kļiem, visās Latvijas pašvaldībās 
atsaucība bijusi augsta.

Vita Jaunzeme

 “Cilvēki ir priecīgi, ka var dar-
boties un iet dabā. Šis prieks nola-
sāms jau pa kilometru. Tā sajūta 
un tā aura, kas ir, un tās sejas un 
attieksme, kā tas viss notiek, ma -
nuprāt, tas ir liels pacēlums.

Tāda sajūta, ka esam atgrie zu-
šies gandrīz 10 gadus vecā pa -
gātnē, kad Lielā talka tikko sākās. 
Bija tādi milzīgi emocionāli pa -
cēlumi. Šogad man visi stāsta, ka 
esot sajūta, ka it kā būtu rene-
sanse. Cilvēki gada laikā sēdējuši 
ierobežojumos, par kuriem visu 
laiku atgādina. Domāju, ka visi ir 
ļoti noilgojušies iet dabā kaut ko 
darīt.”

***
Valsts augstākās amatpersonas

pareizticīgos un vecticībniekus 
sveica Lieldienās.

Latvijā tiek atzīmētas pareiz-
ticīgo un vecticībnieku Lieldienas.

Lieldienu datums ir mainīgs, jo 
tas ir atkarīgs no Mēness fazes.

Šogad katoļi, luterāņi un bap-
tisti Lieldienas svinēja 4. un 5. ap -
rīlī, savukārt pareizticīgie šos 
svēt kus svinēja vēlāk.

Valsts prezidents Egils Levits un 
Ministru prezidents Krišjānis Ka -
riņš (JV) ierakstos mikroblo go-
šanas vietnē Twitter” apsveikuši 
pareizticīgos un vecticībniekus 
Lieldienās. Valsts prezidents ie -
dzī votājiem vēl mierīgas, gaišu 
pārdomu un prieka pilnas Kristus 
augšāmcelšanās svinības.

“Sveicu Latvijas pareizticīgos un 
vecticībniekus Lieldienās! Mier-
pilnus Kristus augšāmcelšanās 
svēt kus!”savā vēstījumā novēl val-
dības vadītājs Krišjānis  Kariņš.

Jēzus Kristus Augšāmcelšanās 
svētki ir cieši saistīti ar jūdu Pashā 
svētkiem, jo saskaņā ar Jaunās 
De  rības liecībām Jēzus nāve bija 
Pashā svētkos, kuŗus svin dienā 
pirms pirmās pilnmēness dienas 

LATVIJA. 23. aprīlī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs pieņē - 
mis lēmumu pasludināt vienu Krievijas vēstniecības diplomātu par 
Latvijas Republikā nevēlamu personu (persona non grata). Ministra 
lēmums ir pieņemts, solidārizējoties ar Čechijas Republikas valdību 
saistībā ar Krievijas izlūkdienestu nelegālajām aktīvitātēm Čechijas 
Republikā, kā arī izvērtējot Krievijas vēstniecības diplomāta darbību 
un konstatētos pārkāpumus Latvijā. Lēmums ir balstīts arī savstarpē -
jās konsultācijās ar ES un NATO sabiedrotajiem un atbildīgo Latvijas 
institūciju sniegtajā informācijā.

LIELBRITANIJA. 27. aprīlī Londonā, Bekingemas pilī, no -
tika Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Lielbri-
tānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (AK) Ivitas Burmistres 
akreditācijas ceremonija. Svinīgā tiešsaistes ceremonijā Latvijas vēst-
niece iesniedza akreditācijas vēstules un nodeva Latvijas Valsts prezi-
denta Egila Levita laba vēlējumus Viņas Majestātei karalienei Elizabetei 
II, kuŗa pašreiz uzturas Vindzoras pilī. Vēstniece savus pienākumus 
AK uzsāka pildīt 2020. gada 15. jūlijā.

Sarunā ar Viņas Majestāti vēstniece Burmistre atzīmēja, ka šis gads ir 
īpašs Latvijas un Apvienotās Karalistes attiecībās, jo tiek svinēta gan 
diplomātisko attiecību nodibināšanas simtgade, gan Latvijas starp-
tautiskās atzīšanas de iure simtgade. Vēstniece akcentēja ciešās un labās 
attiecības, kas pastāvējušas visus šos gadus starp abām valstīm un 
pateicās par AK jūras spēku līdzdalību Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919. 
gadā un sargājot Latvijas pagaidu valdību. “Latvija un Apvienotā Ka -
raliste ir līdzīgi domājošas valstis, cieši partneri un sabiedrotie NATO, 
tās vieno kopīgas vērtības un izpratne par demokratiju, vārda brīvību 
un cilvēktiesībām. Latvija turpinās cieši sadarboties ar AK drošībā un 
aizsardzībā, stiprinās ekonomiskās saites un atbalstīs Latvijas diasporu 
AK, kas ir lielākā no tautiešu kopienām ārpus Latvijas” uzsvēra vēst-
niece.

KANADA. 30. aprīlī Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen-
baums attālināti tikās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru 
Andri Vilku, lai pārrunātu turpmākās sadarbības paplašināšanu. 
Tikšanās piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenā speciāliste 
starptautiskās sadarbības jautājumos Viktorija Moskina un vēstniecī-
bas lietvede Solvita Rakitko. Tikšanās bija veltīta Latvijas un Kanadas 
sadarbības bibliotēku un archīvu jomā veicināšanai un kontaktu stip-
rināšanai ar Kanadas Nacionālo bibliotēku un archīviem, kā arī Ka -
nadas provinču galvaspilsētu bibliotēkām.  Sarunā tika nolemts veicināt 
Kanadas bibliotēku krājumu papildināšanu ar jaunāko Latvijas tulkoto 
daiļliteratūru un izziņu literātūru par Latviju, sagatavojot pirmos grā-
matu komplektus bibliotēkām federālajā galvaspilsētā Otavā un 
Ontārio galvaspilsētā Toronto.

*27. aprīlī notika Baltijas valstu vēstnieku Kanadā – Kārļa Eichen-
bauma no Latvijas, Tomasa Luka no Igaunijas un Dārija Skuseviča  no 
Lietuvas – kārtējā tikšanās ar Baltiešu federācijas Kanadā (Baltic 
Federation in Canada) vadītājiem. Uz tikšanos bija uzaicināts arī Ka -
nadas igauņu žurnālists, publicists, cilvēktiesību aktīvists un sabied-
riskais darbinieks Markuss Kolga (Marcus Kolga).

UZBEKISTĀNA. 20. aprīlī videokonferences formātā notika 
pirmā Latvijas un Uzbekistānas Lietišķās sadarbības padomes (LSP) 
sēde. Šis ir jauns abu valstu uzņēmēju sadarbības formāts, kuru iniciēja 
Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK) un Uzbekistānas Tirdz-
niecības un Rūpniecības Palāta ar mērķi paplašināt savstarpēji izdevī -
gus sakarus ārējās tirdzniecības un investīciju sfērās, ka arī  sniegt at -
balstu perspektīvo biznesa projektu reālizācijai.

mēja  Slimību profilakses un kon-
troles centra (SPKC) epidemio-
logs Jurijs Perevoščikovs. Viņš 
klā stīja, ka šī vīrusa paveids Lat-
vijā atklāts kādam tālbraucējam, 
kuŗš pēc saslimšanas stacionēts. 
Saslimšana ar Covid-19 notikusi 
marta beigās, inficēšanās notikusi 
ārzemēs. Tiek pieļauts, ka vīrietis, 
visticamāk, inficējies ar šo vīrusa 
paveidu izbraukumā Italijā. At -
kārtoti Covid-19 Brazīlijas pavei-
da gadījumi Latvijā nav konstatēti, 
piebilda Perevoščikovs

• Latvija 26. aprīlī, saņēmusi ra -
žotāja “Pfizer-BioNTech” vakcī
nas piegādi – 33 930 devas, in  for-
mēja Veselības ministrijā (VM). 

• Eiropas Savienībai līdz jūlija 
vidum būs pietiekami daudz 
vakcīnu pret Covid-19  devu, lai 
imunizētu 70% pieaugušo iedzī-
votāju. Par to paziņojis Eiropas 
Komisijas (EK) iekšējā tirgus 
komisārs Tjerī Bretons. Bretons 
informēja, ka vakcīnas patlaban 
tiek ražotas 53 rūpnīcās, un Ei -
ropas Savienība ir otrais lielākais 
ražotājs pasaulē aiz ASV.

• Sestdien, 1. maijā, pirmo reizi 
Latvijā novērota melnplecu klija 
‘Elanus caeruleus’, kas ir jauna 
su  ga Latvijas savvaļā, portālu 
Delfi informēja Latvijas Ornito-
loģijas biedrībā. Melnplecu kliju 
pirmo reizi Latvijā Kolkā Ūšu 
pļavā novērojuši putnu vērotāji 
Edgars Smislovs, Vladimirs Smi-
slovs un Valts Jaunzemis.

• Saeima 22.  aprīlī, pirmajā lasī-
jumā atbalstīja par steidzamu at -
zīto Plastmasu saturošu izstrādā-
jumu likuma projektu. Tas no šī 
gada 3. jūlija paredz aizliegumu 
laist tirgū konkrētus plastmasas 
priekšmetus, kā arī noteikt pa -
sākumus to patēriņa samazinā-
šanai, kā arī citas prasības.

• Režisors Jānis Ābele uzņem 
īsfilmu par Latvijas kino teāt
riem. Šobrīd Latvijā ir 32 kino 
izrādīšanas vietas un tikai puse   
no tām ir kinoteātri. Lai akcentētu 
to unikalitāti un ielūkotos kino-
teātru darbinieku ikdienā, tiek 
uzņemta filma.

Ziņas sakopojis P. Karlsons
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4. maija brīnums
Par cilvēku, kuŗš piedzīvojis 

brīnumainu izglābšanos, mēdz 
teikt – viņš piedzimis no jauna. 
Dažs uzveicis smagu slimību, 
cīnījies mēnešiem, pat gadiem. 
Bet cits, kurš izdzīvojis smagā 
autokatastrofā vai zemestrīcē, 
savu atkārtotās piedzimšanas 
mir kli pat var nosaukt ar preci-
zitāti līdz sekundei. Līdzīgi ir ar 
valstīm. Latvijas valsts, kas pie-
dzima 1918. gada 18. novembrī, 
no jauna atdzima 1990. gada 4. 
maijā. Tas bija izsapņots, izsāpēts, 
brīnumains notikums. Izglābša-
nās, atbrīvošanās no okupācijas 
važām. Es to sauktu par “4. maija 
brīnumu”. Bet brīnums jau tāpēc 
ir brīnums, ka tas negadās bieži. 
Tikai divas reizes 20. gadsimtā 
vēsture uz īsu brīdi atvēra Krie-
vijas imperijas un tās mantinie-
ces, Padomju Savienības durvis. 
Un abas reizes latvieši pamanījās 
izmantot šo unikālo izdevību, iz -
cīnīt brīvību un izbēgt – gan patei-
coties nejaušām sakritībām, gan 
pašu mērķtiecībai un izlēmībai.

Brīdī, kad Latvija atguva ne  at -
karību, man bija trīsdesmit ga  di. 
Atskatoties uz to dienu notiku-
miem no laika distances, ir iespē -
ja precīzāk saskatīt un izvērtēt. 
Mū  su valsts atjaunošanas teorē-
tiķi, runājot par Latvijas valstis-
kuma nepārtrauktību padomju 
un vācu okupāciju laikos, bieži 

uzvēruši, ka valsts nav tikai terri-
torija, starptautiskā atzīšana, Saei-
ma, prezidents, valdība. Tā nav 
tikai vēstniecības un diplomāti, 
kas turpina darboties arī oku pā-
cijas apstākļos. Valsts pirmām 
kārtām ir cilvēki, tās pilsoņu ko -
pums. Tauta, kas savā tēvzemē 
sagaidīja 4. maiju. Atklāti sakot, es 
nespēju iedomāties, kā Latvija 
bū  tu atguvusi neatkarību, ja 1945. 
gada pavasarī visi latvieši būtu 
sasēdušies laivās un pārcēlušies 
pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju.

Šajās dienās internetā klīst kāda 
gudra doma: “Slikti laiki rada 
stip rus cilvēkus. Stipri cilvēki rada 
labus laikus. Labi laiki rada vājus 
cilvēkus. Vāji cilvēki rada sliktus 
laikus”. Tulkota dažādās valodās, 
tā uzskatāmi illustrē pašreizējo 
Rietumu pasaules garīgo situāciju. 
Varētu domāt, ka šo atziņu uz -
rakstījis kāds senās Grieķijas filo-
zofs. Patiesībā teikumi pieder 
1970. gadā dzimušajam ameri kā-
ņu rakstniekam Maiklam Hop-
fam, citāts no viņa 2016. gadā 
publicētā fantāzijas romāna “Tie, 
kas paliek” (G. Michael Hopf, 
“Those Who Remain”). Tas, ko 
vēlējies pateikt autors – ka grūti 
laiki spēj radīt stiprus cilvēkus.  
Un otrādi – labi laiki it kā iemi-
dzina cilvēkus, padara tos mazāk 
vitālus. Ko lai te piebilst? Tagad es 
saprotu, ka paaudze, kas sagaidīja 

4. maiju, kas kaldināja šo dienu, 
bija stipri cilvēki. Man ir tas gods 
pazīt dažus no viņiem, pat strādāt 
kopā – Ivars Godmanis, Anatolijs 
Gorbunovs, Dainis Īvāns. Tāpat 
es labi pazinu nu jau Aizsaulē aiz-
sauktos trimdas darbiniekus Ar -
tūru Cipuli, Uldi Gravu,  Andri 
Kadeģi, Tālivaldi Kronbergu, 
Kārli Ķuzuli, Gunāru Meierovicu, 
Jāni Muchku, Vairu Paegli. Viņi 
bija palikuši uzticīgi Latvijas ide -
jai brīžos, kad vēl nekas neliecinā-
ja par 4. maija tuvošanos. Ne velti 
grieķiem ir sakāmvārds: “Tauta 
aug liela tad, ja vīri stāda kokus, 
zinot, ka nekad nesēdēs to ēnā”.

Kopš saulainās 1990. gada 4. 
maija dienas, kad visa Latvija gai-
dīja Augstākās padomes bal so ju-
ma rezultātus, neatkarības at  jau -
nošanas deklarācijas pieņem ša nu, 
pagājis trīsdesmit viens gads. Vai 
tā ir tā Latvija, ko cerē jam ierau-
dzīt? Brīžiem šķiet – varēja būt 
labāk. Izrādās, tās ir pazīstamas iz -
jūtas. Latviešu strēlnieks un rakst-
nieks Jānis Akuraters pirmos 
gadus pēc Latvijas neatkarības pa -
sludināšanas raksturoja kā “at  plū-
du laikmetu”. Esejā “Pēc pieciem 
gadiem” (publicēta laikrakstā Lat-
vijas Vēstnesis 1923. gada no  - 
  vem brī) viņš rakstīja: “Latvijai šo -
dien liela piemiņas diena. Piecus 
gadus esam neatkarīga tauta, 
jauna valsts un tautu pulkā līdz-

tiesīgs loceklis. Ja salīdzinām šos 
piecus gadus kaut vai ar veseliem 
piecsimt gadiem, kuŗos latvju 
tauta gulēja vēstures tumsā, tad  
tie ir ļoti lieli un spoži bijuši. Tagad 
mēs svinam svētkus. Mums ir 
armija, parlaments, flote, notiek 
parādes, runas, rauti, sveicieni. 
Bet, kad mirušiem un dzīvajiem 
tiek atdots pienācīgais gods, kad 
noskan parādes salūti, himnas, 
runas, kad plūst manifestācijas un 
deg ugunis par godu bijušajam 
laikam, tad gribas atskatīties arī 
uz darbiem, kas veikti Latvijas 
valsts un tautas labā, gribas domāt 
arī par mūsu nākotni, kuŗa top 
liela tautas un valsts darbā. Un  
tad – pie šiem jautājumiem nav 
vairs svētku sajūtas. Personīgi es 
jūtu pat skumjas, un man liekas, 
ka spožais Latvijas rīts ir ievedis 
mūs pelēkā, miglainā dienā un 
saule glabājas vairs tikai atmiņā”.

Kur mūs šodien ievedis spožais 
4. maija rīts? Tautas labklājība ir 
augusi. Bet mūsu kaimiņiem, Lie-
tuvai un Igaunijai, šai ziņā veicies 
labāk. Latviešu valoda ir nostip ri-
nājusies. Tomēr izrādās, ka vēl šo -
dien Latvijā dzīvo cilvēki, kuŗi 
pietiekami labi nepārvalda valsts 
valodu. Savā ziņā Latvija nekad 
nav bijusi tik droša, tik aizsargāta 
kā šodien. Nu jau septiņpadsmit 
gadus esam NATO un ES. Tomēr 
pastāv bažas- vai NATO un ES ir 

tikpat stipri, tikpat vienoti un 
izlēmīgi kā tolaik, kad pie šo or -
ganizāciju durvīm klauvēja brī-
vību atguvušās Eiropas tautas? 
ASV aizņemta ar Latvijā ne vien-
mēr saprotamām problēmām 
(“Black Lives Matter”, “wokeism” 
utt.), Eiropu vājina “breksits”, bēg-
ļu straumes un eirozonas parā -  
du krize. Visam fonā – Covid-19 
pan dēmija, kas izgaismo vēl vie -
nu Eiropas problēmu – pārmērīgo 
birokratismu un ar to saistīto or -
ganizatorisko chaosu. Mūsu kai-
miņš austrumos no Zilupes – tā 
vairs nav Latvijai draudzīgā Bo -
risa Jeļcina Krievija. Nupat esam 
iekļauti Krievijai naidīgo valstu 
sarakstā – kopā ar ASV, Lielbri-
taniju, Ukrainu, Gruziju, Poliju, 
Čechiju, Lietuvu un Igauniju. Va -
ram vien mierināt sevi, ka šī ir 
visai cienījama kompānija. Bet šis 
nav tas brīdis, kad pieminēt slik -
to. Domāsim labas domas! Prie-
cāsimies, svinēsim, leposimies ar 
savu tautu un valsti. Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!

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”

Protams, daudzas lietas un 
norises varam novērtēt tikai sa -
līdzinājumā. Tautieši, kuŗi dzīvo 
ārpus Latvijas un mēdz ilgāku 
laiku strādāt vai atpūsties šeit, 
nereti teic, ka Latvijā dzīvot ir 
droši – klimats, par spīti pār mai-
ņām, nenes milzu dabas ka  ta-
strofas, nav lielu un spēcīgu kri-
minālu vai radikāli noskaņotu 
grupējumu, kas apdraud iedzī-
votājus. Tam kopumā var piekrist, 
tomēr – vai viss ir tik vienkārši?

Runājot par nacionālo valsts 
drošību, izšķir ārējo un iekšējo 
drošību. Neapšaubāmi, ka ārējo 
drošību nosaka gan nacionālie 
bruņotie spēki un visaptverošā 
aizsardzība, spēki, gan partner-
attiecības un līgumsaistības – Lat-
vijas gadījumā tas ir NATO un 
starptautiskā sadarbība (piemē-
ram, Eiropas Savienība). Ārējo 
valsts drošību ietekmē arī reģio-
nālā drošība, un mums vienmēr 
nākas atcerēties, ka mūsu lielais 
Austrumu kaimiņš diemžēl nav 
droši prognozējams un tā demo-
kratijas izpratne krasi atšķiras no 
vispārpieņemtās.

Savukārt, runājot par iekšējo 
drošību, šķiet,  nekādu lielu pro-
blēmu nav, tādēļ pirmajā brīdī 
pārsteidzošs varēja šķist Valsts 
prezidenta Egila Levita 22. aprīlī 
paustais pēc tikšanās ar premjeru 
Krišjāni Kariņu. “Jāsaka atklāti, 
Latvijas iekšējās drošības jomas 
institūcijas ir atpalikušas no ko -
pējās valsts attīstības. Jā, pēdējos 
gados mums ir bijušas investīci -

Vai Latvijā ir droši dzīvot?
jas vairākās nozarēs,  un tās visas 
attīstībā ir gājušas uz priekšu, bet 
iekšlietu institūcijas – policija, 
izmeklētāji un robežsargi – vien-
mēr ir apdalīti. Tā vienkārši nevar 
turpināties, jo iekšējās drošības 
joma ir kritiskā stāvoklī,” publiski 
pauda Levits. Valsts prezidents ai -
cināja, strādājot pie nākamā gada 
valsts budžeta, par vienu no gal-
venajām prioritātēm noteikt iekš-
l ietu institūciju sakārtošanu, tam 
atvēlot saprātīgas investīcijas. To -
mēr viens no galvenajiem jautā-
jumiem ir nodrošināt iespēju par 
labas un kvalitatīvas izglītības 
iegūšanu iekšlietu struktūrās 
strādājošajiem. “Izglītības jautā-
jums jāskata nedaudz plašāk un 
to nevar saistīt tikai ar vienu iekš-
lietu nozari. Manuprāt, jautājums 
par tiesībsargājošajās institūcijās 
strādājošo izglītošanu ir jāskata 
kopīgi ar Tieslietu ministrijas sa -
gatavoto projektu par Tieslietu 
akadēmijas izveidošanu, jo mana 
pārliecība ir tāda, ka Policijas 
akadēmijas likvidēšana ir bijusi 
liela kļūda, kuŗa ir jālabo, bet tas 
nenozīmē, ka ir jāatjauno tieši 
šāda akadēmija. Ir jābūt vienai 
iekšēji saskaņotai policijas un lī -
dzīgo amatpersonu izglītības ie -
stādei,”  piebilda Prezidents.

Droši vien vietā ir atgādināt, ka 
valdība Policijas Akadēmiju nolē-
ma likvidēt 2009. gadā un kā 
pamatojums tika minēts finan-
cējuma trūkums, tādēļ Akadēmi -
ja beidza pastāvēt 2010. gada 1. 
janvārī.

Jāpiebilst, ka par to, ka iekšējā 
drošība ilgstoši atstāta novārtā, 
Valsts prezidents atgādināja jau 
janvārī. Toreiz Egils Levits pēc sa -
runas ar iekšlietu ministru, Valsts 
policijas, Valsts drošības dienesta, 
Valsts robežsardzes un Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dien-
esta vadītājiem par valsts iekšējās 
drošības stiprināšanu sacīja, ka 
Latvijas iekšējā drošība jau ilgsto -
ši atstāta novārtā, un tas atspogu-
ļojas nolietotajā infrastruktūrā, 
darbinieku zemajā atalgojumā,  
kā arī izglītības līmenī. Janvārī 
Valsts prezidents arī atzīmēja, ka 
jāveic atalgojuma reforma, lai aiz-
sardzības joma nekonkurētu ar 
iekšlietu nozari, kā arī lai izmek-
lētāju, prokuroru un tiesnešu at -
algojums tiktu iekļauts vienotā 
sistēmā, stiprinot tiesiskumu Lat-
vijā. Atbalstam iekšējai drošībai ir 
jābūt līdzvērtīgam tam, kāds tas ir 
abās pārējās Baltijas valstīs.

Prezidenta sacītajam var tikai 
piekrist – mūsu valsts nacionālā 
drošība aptver gan ārējo drošību, 
par ko ir atbildīgs  aizsardzī-
bas  resors, gan iekšējo drošību, 
par ko pamatā ir atbildīgs iekšlie-
tu resors. Levita ieskatā, ārējā un 
iekšējā drošība ir vienas medaļas 
divas puses.

Vai kopš janvāŗa kaut kas ir 
būtiski mainījies? Iekšlietu mi -
nistrs Sandis Ģirģens gan ik pa 
laikam runā par algām iekšlietu 
sistēmā, par telpām un darba ap -
stākļiem policistiem, bet faktiski 
ministrs vairāk interesējas par 

jautājumiem, kas tieši neskar viņa 
vadīto nozari – piemēram, par 
atļaujām pandēmijas laikā strā -
dāt manikīrēm vai frizierēm. Jā -
teic arī, ka neatklāto pasūtījuma 
slepkavību skaits pieaug – par to 
upuŗiem kļuvuši gan vairāki 
advokāti, gan futbola aģents, ne -
sen sadega kāds jauns vīrietis un 
viņa nāve, ļoti iespējams, saistīta 
ar naida noziegumu, bet jau ta - 
gad ir skaidrs, ka Tukuma polici-
jas rīcība ir bijusi pilnīgi neiz-
protama. Vēl pagājušajā nedēļā 
Rīgas centrā, kādā nelegālā hoste-
lī izcēlās ļoti bīstams un liels 
ugunsgrēks, kuŗā gāja bojā astoņi 
cilvēki. Tomēr visi šie notikumi 
netraucē iekšlietu ministram Ģir-
ģenam daudz un skaisti runāt 
gandrīz par jebkuŗu nozari, bet 
iekšlietu sistēmā ministrs daudz 
tālāk par algu jautājumu neredz.

Saprotams, ka ka gadiem ieil-
gušas vainas nevar izārstēt ātri, 
tomēr diemžēl ministrs nedar-
bojas kā profesionālis iekšlietu 
jomā, bet vairāk atgādina polīti-
kāni, kuŗam rūp sevis izcelšana, 
slavināšana un, iespējams, lo -
bisms dažos jautājumos. Vēlme 
izcelties brīžiem noved pie pa  vi-
sam dīvainiem un pat absurdiem 
iekšlietu ministra paziņojumiem. 
Tā pēc futbola aģenta slepkavī -
bas ministrs intervijā Latvijas 
Radio apgalvoja, ka šī slepkavība 
ir kā brīdinājums “par to, ka Lat-
viju sākam attīrīt no noziedzīgiem 
grupējumiem, kuŗi ilgstoši strā-
dājuši Latvijā un kuŗiem tiek 

pārrautas dažādas ķēdes”. Ko īsti 
ministra teiktais nozīmē, žurnā-
listiem tā arī neizdevās saprast, jo 
Ģirģena skaidrojumi “gaismu 
tumsā” neviesa.

Neapšaubāmi, kā jau minēju, 
pašreizējo iekšlietu ministru ne -
var vainot visās Latvijas iekšējās 
drošības sistēmas problēmās, bet 
jāatzīst arī, ka līdz šim Sandim 
Ģirģenam nekādi nav izdevies 
apliecināt prasmi un vēlmi strā-
dāt, jo lielā pļāpāšana rezultātus 
nav devusi. Skaidrs ir arī tas, ka 
Latvijas iekšējās drošības sistē -
mas sakārtošanā un stiprināša -  
nā liela nozīme ir gan Tieslietu 
ministrijai, gan  Valsts Drošības 
dienestam, Valsts robežsardzei un 
Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienestam. Un polītiķiem ir 
jāspēj domāt nevis katram par 
savu partiju – kā izcelties vēlētāju 
acīs un izskatīties jaukiem un 
mīļiem, bet gan jāgrib un jāspēj 
domāt un strādāt Latvijas valsts 
interesēs. Lai arī turpmāk 4. maijā 
mēs visi varam droši klāt savus 
baltos svētku galdautus un svinēt 
svētkus!

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”
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1986. gada 26. aprīlī Černobi -
ļas Atomelektrostacijā (AES) dar-
binieku nolaidības dēļ, uzsprāga 
reaktors. Pirmais sprādziens aiz-
nesa pa gaisu 1200 tonnas smago 
reaktora vāku, izmetot atmosfērā 
50 tonnas urāna dioksīda iztvai-
kojumus, bet 70 tonnas izklie - 
dēja ap reaktoru. Ap 50 tonnām 
palika reaktora šachtā, kam seko-
ja citas eksplozijas un ugunsgrē -
ki, kas izmeta atmosfērā jaunas 
ar radioaktīvajam vielām pilnas 
gāzu porcijas. Vējš šos saindētos 
mākoņus dzenāja uz visām debess 
pusēm. Mana ģimene par šo 
nelaimi uzzināja tūlīt, jo Tallinā, 
kur tolaik strādāju, eksperimenta 
nolūkos bija atļauts skatīties So -
mijas TV. Tā ziņoja, ka Zviedrija 
pieprasījusi PSRS paskaidroju-
mus sakarā ar tās territorijā at -
klāto paaugstināto radiāciju. Da -
žas dienas vēlāk augstu radiācijas 
fonu konstatēja Polijā, Vācijā, 
Austrijā, Rumānijā, bet maija 
sākumā pat ASV un Kanadā. 
PSRS valdība klusēja, mēģināja 
novērst avārijas sekas un piesegt 
notikušo. Arī smagi skartajā Ki -
jevā pionieri soļoja 1. maija svēt-
ku parādēs. Tikai 15. maijā Mi -
chails Gorbačovs uzstājās ar 
ru  nu TV, atklājot daļu patiesības.

Salīdzinājumi
Radiācijas līmenis, kas nonāca 

atmosfērā pēc Černobiļas eks-
plozijas, 400 reižu pārsniedza 
radioaktīvo piesārņojumu pēc 

Vai mūžīgā klusā slepkava?
Kopš pasaulē lielākās kodolkatastrofas pagājuši 35 gadi

“Mazuļa” /Little boy/ uzspri dzi-
nāšanas virs Hirosimas Otrā 
pasaules kaŗā. 1989. gadā 
“Piemiņas memo riāla” ekspo-
zīcijā un dabā atstātā sagrautās 
Hirosimas kvartālā, redzēju tās 
šausmas, ko radīja bumbas eks-
plozija puskilometra augstumā 
virs pilsētas, kuŗā 1945. gadā 
dzīvoja ap 350 tūkstošiem japāņu. 
Neticams šķita brīnumainā kār-
tā izdzīvojušā Jasiko Hošimoto 
stāsts 45 gadus pēc uzbrukuma. 
Jasiko eksplozijas brīdī bija no -
liecies aiz biezas betona celtnes 
mūŗa, lai sasaitētu atrisušo kaŗa 
zābaku. Gan mūris, gan apmē-
ram divu kilometru attālums no 
epicentra viņu paglāba.Ar ja -
pāņiem raksturīgo stoiciskumu 
Jasiko sacīja – tas bija kaŗš! Jā, 
šausmīgs, bet mēs jau tad vēl 
neko nezinājām par radiāciju.

Miera laikā ir notikušas trīs 
kodolkatastrofas ar vissmagā ka-
jām sekām. Starptautiskajā ko -
dolincidentu skalā (INES) ar 
atzīmi 7 tiek vērtētas Černobiļas 
un Fukušimas eksplozijas, bet ar 
atzīmi 6 ir atzīmēts  Kištimas 
sprādziens 1957. gadā Čeļabin-
skas apgabalā, kur eksplodēja 
astoņu metru dziļumā ieraktā 
konteinera radioaktīvie izmeši, 
nopostot Plutonija reaktoru un 
visu 350 km radiusā. Krievija to 
slēpa un  atzina tikai 1989.gadā.

Ja pie visām pieminētajām ka -
tastrofām vainojams pats cil-
vēks, tad uz Fukušimas nelaimi 

nevar attiecināt tikai “cilvēcisko 
faktoru”. Daži to dēvē arī par 
Dabas atriebību. Fukušimas rea k-
tori bija moderni un droši bū -
vēti, bet tie cieta no 9 magnitu -
du spēcīgās zemestrīces un tās 
iz  raisītā cunami. Ja Černobiļā 
eksplodēja viens reaktors, tad 
Fukušimā – no ierindas izgāja 
trīs, bet postošo seku nosacīti 
bija mazāk, jo japāņi būvējot bija 
domājuši par cilvēkiem.

“Soda bataljons”
Latvijai par laimi vējš bija 

labvēlīgs, un mākonis ar Čer-
nobiļas izmešiem aizgāja Dāni-
jas virzienā. Bet daļai Latvijas 
iedzīvotāju katastrofa bija pa -
visam tuvu, jo viņi tika ar viltu 
mobilizēti glābšanas darbos. 
Mē  ģinot noklusēt avārijas sekas 
un piesegt notikušo, padomju 
amat  personas uz notikuma vie -
tu nosūtīja tūkstošiem nepie-
tiekami ekipētu no rezerves ie -
saukto civilo un kaŗavīru. Pirm-
kārt mobilizēja medicīnas dar-
biniekus un ārstus. Viņu vidū 
bija gan toreiz ķirurgs Valdis 
Zatlers, gan Jānis Ozols, gan 
RTU pasniedzējs dozemtrists 
Gunārs Opmanis u.c. Kā stāsta 
Dr.Jānis Ozols, tad ārstu pulku 
komandēja piedzērušies virs-
nieki, kas neko citu nevarēja iz -
domāt, ka lika lāpstot zemi un 
bērt pašizgāzējos. Apsolīja, ka 
tie, kas uz pāris minūtēm uz -
skries parakt uz otrā reaktora 

jumta, tiks mājās. Daži, ietinušies 
svina priekšautos, to arī darīja. 
No tiem gan neviens vairs nav 
šajā dzīvē. Stress bija milzīgs. Tā 
pulka organizācija bija bezjē dzī-
ga. Vienīgais jēgpilnais darbs 
bija tiem, kas būvēja sarkofāgu. 
Lai gan steigā celtais ilgi netu-
rējās, radās plaisas. Par Eiropas 
naudu uzcēla jaunu, ko pabeidza 
2016.gadā.

Ko darīt? Vai iespējams ap 
turēt “slepkavu”?

Stāsta Dr. Jānis Ozols: “Latvijā 
ir 1999.gadā pieņemts  likums 
par černobiliešiem, ir sabiedriska 
organizācija “Černobiļa”, bet līdz 
ar veselības sistēmas nesa kār to-
tību aizgāja šreijā arī čer no bi liešu 
rehabilitācija un aprū pe. Ir paš-
valdības, kas maksā pabalstus. 
Radiācijas sekas ir   ļoti smagas, 
tās grauj visus organus, tiek no -
mākta imūnsistēma, un cilvēks 
cieš no sindroma, kas saistīts ar 
neirosomatiku. Ir at  miņas zudu-
mi, audzēji, nespēks, sāpes mu  s-
kuļos, pašnāvības. Jo  projām daudz 
nezināmā. Atzī šos, ka esmu “pie-
staigājis” arī pie dziedniekiem. 
Izdzīvošanas spē jas iet kopsolī ar 
imūnās sistēmas veselību.”

Stāsta Dr. Maija Eglīte: “Ilgus 
gadus vadīju černobiliešu ārst-
niecības centru. Mums bija ie -
spēja mācīties pie japāņu ārstiem 
Nagasaki. Redzējām viņu attiek-
smi pret cietušajiem. Viņi var 
strādāt uzņēmumos divas vai 

četras dienas nedēļā, pat dažas 
stundas, ja slikti jūties. Japāņi 
nežēlo līdzekļus pētnieciskajam 
darbam. Mums nav polītiķu, kas 
cīnās par černobiliešiem.” “Stra-
diņos” mums bija rehabilitācijas 
nodaļa ar daudz gultām. Va -
rējām ilgstoši ambulatoros ap -
stākļos apārstēt smagāk cietušos. 
Līdz ar pārbūvēm, tagad ir tikai 
12 gultas. Bez pieaugušajiem 
mūsu uzskaitē ir 1800 bērnu un 
jauniešu. Nav līdzekļu pētīju-
miem, kādu iespaidu atstāj ra -
diācijas sekas uz jauno paaudzi.

Vai iemācīsimies “sajust” ra 
diāciju?

Mēs esam bioloģiskas būtnes, 
bet,  dzīvojot modernā pasaulē, 
esam zaudējuši dabiskās spējas 
sajust briesmas. To pierāda Val-
da Zatlera – arī černobilieša – 
sacītais, ka postošais cunami 
nesa nāvi 2004. gadā Šrilankā, 
Indonēzijā un Taizemē, bet ne -
skāra Andamanu salās dzīvo-
jošās primitīvās ciltis. To cilšu 
šamaņi jau laikus aizveda savus 
ļaudis augstu kalnos. Bez radio 
un tīmekļa brīdinājumiem.

Nezinu, kā šodien, bet vēl ne -
sen katram japānim krūšu ka -
batiņā, līdzīgs pildspalvai, rē -
gojās miniatūrs dozimetrs. Fran-
cijā darbojas 56 reaktori, saražo-
jot 70% no valsts elektroenerģi-
jas, Japānā – 50 kodolreaktoru.  
Tātad būs vien jāsadzīvo, ‒ tāpat 
kā ar Covid…

Pēc Otrā pasaules kaŗa latvie -
šu kopienām ārpus Latvijas allaž 
ir bijis svarīgi atzīmēt Latvijai 
īpašās dienas – pat tajā laikā, kad 
Latvijā tās nedrīkstēja svinēt. 
Okupācijas laikā 18. novembri 
trimdā parasti atzīmēja ar svi-
nīgu aktu sērīgās noskaņās, at -
ceroties tos gadus starp abiem 
pasaules kaŗiem, kad Latvija bija 
neatkarīga, un pieminot savu 
Tēvzemi, ģimeni un paziņas, 
kuŗi bija spiesti dzīvot zem pa -
domju okupācijas jūga. Mūs-
dienās Latvijas valsts svētku svi-
nības latviešu centros pasaulē  ir 
priecīgi un pacilāti notikumi – 
latvieši un viņu pēcteči sanāk 
kopā gan 18. novembrī, gan arī 
Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas die-
nā 4. maijā.

Šajos svētku pasākumos ir bijis 
pieņemts izstādīt Latvijas valsts 
simbolus – karogu, ģerboni, ne -
reti arī nolikt ziedus pie kāda 
atdarināta Brīvības pieminekļa. 
Mūzeja ekspedīcijās esam sa -
stapuši Brīvības pieminekļa at -
veidojumus dažādās technikās: 
Melburnā, Austrālijā,  – uz foto 
bannera; Buenosairesā, Arģe n-
tīnā,  – izgrieztu no putuplasta; 
Hamiltonā, Kanadā,  – atveidotu 
kā lielformāta gleznu. Sastopot 
“Mildu” kādā diasporas kopienā, 
tiek uzburta aina – Rīgas sirds, 
ar valsts brīvības simbolu pašā 
centrā. Tā tiek radīta vieta tālu 

Svinot Latvijas valsts svētkus visā pasaulē

Brīvības piemineklis, ko darinājis Alfrēds Karitons

prom no Latvijas, kur tautieši 
visā pasaulē piemin savu Tēv-
zemi.

Brīvības pieminekli, ko dari-
nājis Alfrēds Karitons Bostonā, 
mūzejam “Latvieši pasaulē” dā -
vinājusi Bostonas Daugavas (8.) 
skautu nodaļa. Brīvības piemi-
nekļa atveidojums (2.25 metrus 
augsts) ir iz  gatavots 1958. gadā, 
kad Latvijas neatkarības prokla-
mēšanas 40. gadadienai par 
godu Dailes te  ātra aktieris un 
režisors Reinis Birzgalis bija iz -
domājis plašu uzvedumu, kura 

centrālā deko rācija bija Brīvības 
piemineklis. Pieminekli izgata-
voja Bostonas Daugavas Vanagu 
apvienības biedrs, mākslinieks-
dekorators Alfrēds Karitons 
(1903 – 1987). Vēlāk Brīvības 
piemineklis tika izmantots citos 
Daugavas Vana gu sarīkojumos, 
līdz tas tika uz  dāvināts skautiem, 
kur tas no  vietots goda vietā 
Bostonas lat viešu namā, kas 
vienlaikus bija latviešu skautu 
mītne, kalpoja vēl piecdesmit 
gadus.

Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas gadadienas 
svinības Hamiltonas latviešu baznīcā Kanadā 2013. gadā // 
Foto: Marianna Auliciema

TOMS PĀVILS
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Amerikas Kinoakadēmijas lo -
cekļi 25. aprīlī paziņoja kino in-
dustrijā vispopulārākās – “Oska ra” 
balvas šī gada laureātus. Ka  tēgo-
rijā “Labākā ārzemju filma” Lat vi-
ja bija izvirzījusi režisora Dzin ta -
ra Dreiberga spēlfilmu “Dvēs eļu 
putenis”, un komponistes Lolitas 
Ritmanes sacerētā filmas mūzika 
pat iekļuva tā dēvētajā balvas īsa -
jā sarakstā. Par “Oskaru“ apbalvo-
jumu izvēles procesu un “Dvēseļu 
puteņa” tapšanu, sarunājos ar fil-
mas scenārija autoru, ievērojamo 
režisoru no Latvijas Borisu Fru-
mi nu, kuŗš pašlaik dzīvo un strā-
dā Amerikā, Maiami.

“Dvēseļu putenis” ir kļuvusi 
par visu laiku visvairāk skatīto 
filmu Latvijā, un, domāju, par 
lielu daļu panākumu jāpateicas 
jūsu rakstītajam scenārijam.

Pirmkārt, uzskatu, ka “Dvēseļu 
putenis” ir ļoti nozīmīga, patrio-
tiska grāmata par strēlniekiem, 
par Latvijas valsts pirmsākumiem 
un  Pirmo pasaules kaŗu. Padom -
ju laikā rakstnieku Aleksandru 
Grīnu nogalināja Krievijā, grā ma-
ta netika izdota, un tas ir iemesls, 
kāpēc es neko nezināju ne par 
grā matu, ne par tās autoru. Par šo 
romānu man pirmo reizi pa  stā-
stīja režisors Dzintars Dreibergs. 
Diemžēl, darbs nav tulkots ne 
krie viski, ne angliski un nevarēju 
pats to izlasīt. Toreiz nolēmām, ka 
Dzintars man atstāstīs nodaļu pēc 
nodaļas, lai es varētu saprast no -
tikumus, to attīstību. Papildus 
sāku lasīt daudz dažādu materiālu 
par Pirmo pasaules kaŗu, īpaši 
mani iedvesmoja “Goodbye to All 
That” (“Atvadoties no tā visa”),   
ko sa  rakstījis ievērojamais britu 
rakst nieks Roberts Greivs (Robert 
Graves). Kopā ar Dzintaru nolē-
mām, ka izstrādāsim gan Latvijas 
stāstu, gan arī vispārējo kaŗa stā s-
tu par to, ko kaŗš nozīmē jauniem 
cilvēkiem, kuŗi tajā tiek ierauti. 
Papildu līnija bija par latviešu 
vīriešiem tajā laikā – ko nozīmēja 
nonākt cara armijā, tad kļūt par 
sarkanajiem strēlniekiem, tad at -
griezties Latvijā un nolemt palikt 
dzimtenē. Tie visi bija fakti, kuŗi 
prasīja lielu iedziļināšanos. Man 
tā bija ļoti īpaša pieredze – strādāt 
kopā ar Dzintaru, kuŗš savulaik 
bija mans students gan Latvijas 
Kultūras akadēmijā, gan vēlāk 
Bal tijas filmu skolā Tallinā. Man 
bija interesanti strādāt pie šī sce-
nārija, to konstruēt, kaut gan, pro-
tams, bija diezgan daudz izaici-
nājumu. Tā bija Dzintara Drei-
berga pirmā pilnmetrāžas spēlfil-
ma, tā bija militāra filma un vēs-
turiska kostīmfilma, to nevarēja 
vienkārši uzņemt mūsdienu ielās, 
un bija nepieciešams rekonstruēt 
darbību kaujaslaukos un vēstu-
risko armijas atmosfēru.

Kad to visu uzskaitāt, tas lie
kas īsts pārbaudījums. Kā jūs 
domājat, kur slēpjas filmas pa 
nākumu atslēga?

Dzintars uzsvēra, ka grāmata ir 
svarīga ne tikai viņam pašam, bet 
visiem latviešiem, viņš bija ļoti 
godīgs savā iecerē runāt par Lat-
vijas pagātni. Dzintars kopā ar uz -
ņemšanas grupu, ar producenti 
Ingu Praņevsku burtiski iedves-
moja visus pārējos. Filmas uz -
ņem šanā piedalījās ļoti daudz 

Filma vienmēr sākas ar scenāriju
Filmas “Dvēseļu putenis” scenārists Boriss Frumins intervijā ar Diānu Janci

cilvēku, ne tikai filmēšanas gru -
pa, bet arī brīvprātīgie, kuŗi stun-
dām, pat dienām ilgi strādāja grū-
tos apstākļos, sniegā un aukstu -
mā, saņemot pavisam niecīgu sa -
maksu vai pat pavisam bez mak-
sas. Protams, jābūt arī čaklam, jā -
veic nopietns izpētes darbs, mēs 
runājām ar vēsturniekiem, ap -
meklējām Kaŗa mūzeju, lasījām 
grāmatas, skatījāmies fotografi -
jas, centāmies būt iespējami pre-
cīzi. Tā tas viss saslēdzās – es teik-
tu ambīcijas, entuziasms, godī-
gums un iespējami ticams stāsts. 
Tas viss kopā var atnest labus 
rezultātus.

Filma ir par latviešiem, par sa 
režģītu posmu Latvijas vēsturē, 
taču filmu saprot un skatās 
daudzviet pasaulē, ieskaitot 
Ameriku, kur kaŗa filmas tiek 
producētas viena pēc otras…

Ja filma ir laba, to sapratīs jeb-
kur. Gluži tāpat kā Latvijā skatās 
filmas, kuŗas nemaz nav par Lat-
viju. Ja filma atnes interesantu pie-
redzi, ja tā ir labi veidota, to ska-
tīsies. Tas arī bija mūsu mērķis – 
būt vienkāršiem, saprotamiem, 
skaidriem, veidot raitu filmas 
gaitu, neieslīgstot specifiskās de -
taļās, kuŗas būtu grūti saprota-
mas. Domāju, ka pat daļa mū s-
dienu Latvijas jauniešu neizprot 
to komplicēto jucekli, kas pēc 
1918. gada valdīja Latvijas polī-
tiskajā dzīvē. Esmu runājis ar ska-
tītājiem Amerikā, viņi neiedziļi -
nās Latvijas vēsturē, viņi filmu 
skatās kā stāstu par jauna vīrieša 
pieaugšanu sarežģītos kaŗa ap  stā-
k ļos. Esmu pārliecināts, ka gan-
drīz ikviena filma ir jāveido tā, lai 
to var saprast ne tikai lokāli, bet 
arī starptautiski.

Tomēr – kas “Dvēseļu pute
nim” pietrūka, lai iegūtu Ame
rikas kinoakadēmijas “Oskara” 
apbalvojumu?

“Oskars” ir ļoti specifisks kon-
kurss. Nominācijas un uzvarētāji 
bieži atspoguļo sabiedrības kon-
junktūru. Tiek izceltas jaunas tē -
mas, akcentēts kaut kas tāds, ko 
varētu saukt par mūsdienu jau tā-
jumiem. Filmā “Dvēseļu putenis” 
tāda rakstura jaunumu nav. Lie-
kas, šogad spēcīga “Oskara” pre-
tendente ir filma “Nomadland”. 
Tajā atainotas virspusējas spe ku-
lācijas par nabadzību Amerikā, 
un es to pat nenosauktu par labu 
filmu. Bet pats vārds “nabadzība”, 
kā arī aktrise Frānsisa Mak dor-
manda (Frances McDormand), 
kas tēlo bezpajumtnieci, padara 
filmu “populāru”. Tā nav labākā 
aktrises Makdormandas loma, tā 

pat tuvu nestāv viņas aktierdar-
bam filmā “Fargo” par kuŗu viņa 
1997. gadā ieguva “Oskara” balvu 
kā labākā aktrise. Nabadzība plus 
Makdormanda – liberālajā Holi-
vudā tas varētu filmu “Nomad-
land” ievirzīt uzvarā.

Tā vienmēr nav gluži labākā 
filma, kuŗu izvēlas kinoakadēmi-
jas locekļi, un tā nav labākā filma, 
kuŗa uzvar sacensību; uzvar tā 
filma, kuŗā tiek aktuālizētas mūs-
dienu problēmas. Ne vienmēr tās 
ir interesantas, bet “Oskari” vien-
mēr reaģē uz mūsdienu sabied-
rības problē mām.

“Dvēseļu putenis” ir filma par 
tradicionālām vērtībām – iespē-
jams, tādējādi filma ir spēcīgāka, 
bet vienlaikus, saistībā ar “Oska -
ra” balvām, tradicionālo vērtību 
at    spoguļojums ir filmas vājā vie -
ta. Jāuzsveŗ, ka ļoti daudzi kino 

cunftes profesionālie vērtētāji, kā, 
piemēram, “Hollywood reporter”, 
“Variety” filmai ir piešķīruši vis-
augstākos novērtējumus, kas ir 
īpaši svarīgi latviešu filmai un 
režisora pirmajam lielajam dar-
bam. Operators Valdis Celmiņš 
bija nominēts Starptautiskās ki  no-
operātoru federācijas balvai, arī 
filmas mūzika bija “Oskara” īsajā 
sarakstā. Filma ieguva bū  tis kus 
pozitīvus profesionāļu vērtē ju-
mus, taču “Oskars” ir akadēmijas 
biedru rokās, un tā ir grupa ar 
citādiem uzskatiem.

Jūs labi pazīstat Latvijas filmu 
uzņemšanas vēsturi, kad pa 
dom ju laiku filmas ieguva po 
pulāritāti visā Padomju Savie
nībā, dažas pat ārpus tās robe
žām, tad kinojomā bija nomā
cošie un grūtie deviņdesmitie 
gadi. Vai tas nav uzskatāms par 

brīnumu, ka Latvija tagad pa 
saulē ir sasniegusi zināmu at 
zīstamību?

Padomju laikos Latvijā bija ļoti 
spēcīga Rīgas kinostudijas doku-
mentālo filmu skola. Latvijas do -
kumentālās filmas bija labi pazīs-
tams, tās bija svarīga un oriģināla 
padomju filmu industrijas daļa. 
Spēlfilmas nebija tik spēcīgas. 
Kaut arī bija daži interesanti sa -
sniegumi, tomēr īsti nevaram 
runāt par Latvijas filmu sasnie-
gumiem, tie bija atsevišķu reži-
soru un atsevišķu filmu sasniegu-
mi. Kā vienu no visspēcīgākajām 
filmām es nosauktu režisora Gu -
nāra Pieša filmu “Nāves ēnā”, bet 
tā ir sarakstīta pēc izcila stāsta, to 
ir veidojis labs režisors ar labiem 
aktieriem, un tādējādi viss kopā 
izveidoja labu filmu. Protams, 
varētu vēl runāt arī par dažām 
citām filmām, bet kā izcilu sa -
sniegumu es pieminētu tikai “Nā-
 ves ēnā”. Latvijai atgūstot neat ka-
rību, laiku pa laikam ir parā dī-
jušās interesantas filmas, bet ir 
sarežģīti runāt par kopējo līmeni, 
starp citu, atšķirībā no Igaunijas, 
kuŗa ir spējusi izveidot zināmu 
atpazīstamību pasaulē. Manuprāt, 
Latvijas filmas vēl joprojām ir 
maz zināmas. Kad biju Rīgā, 
Kristapa ceremonijā, tad redzēju 
interesantu filmu “Jelgava-94” 
(re  žisors Jānis Ābele, filma veido-

ta pēc tāda paša nosaukuma Jāņa 
Joņeva romāna motīviem – D.J.), 
skatījos izcilu animācijas filmu 
“Projām” un domāju, ka režiso-
ram Gintam Zilbalodim ir liela 
nākotne.

Uzskatu, ka filma vienmēr sā -
kas ar scenāriju. Kad biju jauns un 
biju izmācījies par režisoru, iedo-
mājos, ka galvenais lēmējs ir fil-
mas režisors, bet ar šodienas pie-
redzi es teiktu – ja nav laba sce-
nārija, tad nav labas filmas. 
Ma nuprāt, labu scenāriju var uz -
rakstīt tas, kuŗš saprot režiju un ir 
pats ar to nodarbojies. Tas gan ne 
vienmēr nozīmē, ka režisors var 
uzrakstīt labu scenāriju. Pie mē-
ram, man palīdz tas, ka esmu 
režisors. Tas ir nopietns izaici nā-
jums – izveidot filmai labu scenā-
rija autoru komandu.

Jūs pieminējāt, ka labs scenā
rijs var būt balstīts arī labā grā
matā.

Esmu pārliecināts, ka filmu sce-
nārijiem ir jābūt oriģināldarbiem, 
taču, ja nav labu oriģinālscenāri -
ju, tad laba adaptācija var kļūt par 
labu scenāriju. Scenāriju rakstī ša-
na ir sarežģīta māka – kā virzīt 
raksturus, kā virzīt filmas darbību, 
tas viss ir punktu pa punktam jā -
atklāj, scenārijs palīdz režisoram 
izveidot labu filmu. Šādu māku 
var iegūt tikai ar pieredzi… Lat vi-
jā pagaidām neesmu saticis piere-
dzējušu scenāriju autoru.

Kādas turpmāk ir jūsu rado
šās ieceres Latvijā? Dailes teātrī 
jums bija plānots iestudēt Alek
sandra Vampilova lugu “Vecā
kais dēls”.

Esmu pateicīgs Viesturam Kai-
rišam un Jurim Žagaram par ie -
spēju strādāt Dailes teātrī. Dra-
ma turgs Vampilovs nav nejaušī-
ba, viņu uzskatu par vienu no la -
bākajiem dramaturgiem, īstu sa  va 
aroda meistaru. Viņa lugas man ir 
tuvas, tās stāsta par pagrie zienu 
punktiem cilvēku likteņos. Man ir 
būtiski strādāt ar labu materiālu, 
režisors ir kā tilts starp lugu un 
aktieriem. Aktieru izvēle ir pa -
veikta, taču pandēmijas dēļ mē  ģi-
nājumi ir atlikti jau vairākas rei-
zes. Šobrīd plānots, ka mēģināju -
mi atsāksies 2022. gada martā.

Jūs var uzskatīt par pasaules 
pilsoni, taču, lasot jūsu intervi
jas, ievēroju, ka bieži pieminat 
Latviju.

Es nejūtos atšķirts no Latvijas, 
un tam ir vairāki iemesli – esmu 
dzimis Latvijā, izaugu Latvijā, 
sā  ku strādāt un no darba rūpnīcā 
nokļuvu Rīgas kinostudijā. Mana 
profesionālā izaugsme ir noritē-
jusi Latvijā, Te ir mani draugi. 
Katru reizi, kad atgriežos Latvijā, 
zinu, ka atgriežos mājās. Mani 
studenti, režisori – Dzintars Drei-
bergs, Mārtiņš Grauds, Gatis 
Šmits daudzreiz ir teikuši: “Boris, 
brauc uz Latviju, brauc uz Lat -
viju!” Kad pabeidzām “Dvēseļu 
pu  teni”, sapratu, ka ir īstais laiks 
lūgt Latvijas pilsonību. Domāju, 
ka Latvija ir īpaša valsts, kuŗā vēl 
joprojām ir iespējami brīvi uz -
skati, brīvas domas. Man tas ir ļoti 
būtiski, lai Latvija būtu demo-
krātiska – labā nozīmē, ne tā, ka 
demokrātija kļūst par histēriju, 
Latvijas demokrātija ir pacietīga 
un cieņpilna.

Boriss Frumins: “Tas arī bija mūsu mērķis – būt vien kār šiem, 
sa  protamiem, skaidriem, veidot raitu filmas gaitu, ne  ieslīgstot 
spe ci fiskās detaļās, kuŗas būtu grūti saprotamas. Domāju, ka 
pat daļa mūsdienu Latvijas jauniešu neizprot to komplicēto 
jucekli, kas pēc 1918. gada valdīja Latvijas polī tiskajā dzīvē. 
Amerikā skatītāji ne  iedziļinās Latvijas vēsturē, viņi filmu ska-
tās kā stāstu par jauna vīrieša pieaugšanu sa  režģītos kaŗa ap -
stākļos. Esmu pārliecināts, ka gandrīz ikvie na filma ir jāveido 
tā, lai to var saprast ne tikai lokāli, bet arī starptautiski.”
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GUNDEGA
SAULĪTE

Melnbaltais fotoalbums “Pa  stai-
ga pa skaisto Liepāju”, ko pirms 
dažām nedēļām klajā laidusi en -
tuziastu grupa, kas apvienojusies 
biedrībā ”Liepājai 400”, piesaista 
gan ar satura, gan noformējuma 
un iespieduma kvalitāti. Attēliem, 
kas sakopti šai izdevumā piemīt 
ne tikai vēstures patīna un senlai-
ku šarms, tie runā ar mums pāri 
laikam, ļaujot ar sajūsmu un no -
stalģiju noraudzīties kādreizējā 
godībā – lielajā un varenajā ostas 
pilsētā, kur kūsā spraiga saim-
nieciskā un kultūras dzīve, kur 
nami, ielas un pagalmi liecina par 
vērienu, lielisku gaumi un sakop-
tību. Bet skati pāri namu jum -
tiem – visos debesu virzienos – 
rāda plašumus, kas paveŗas, ja 
paceļamies ikdienai pāri. Grā  ma-
tas veidotājiem izdevies uzburt 
pilsētas rosīgo garu, centienus pēc 
paliekošām vērtībām. Kā lai ne -
piezogas nostalģija, jo tik pilnīgu 
veselumu, kādu ieraugām šajās 
lappusēs, kaŗa un turpmāko vēs-
turisko pārmaiņu laikā Liepāja 
zaudēja. Sagrauta tika ievērojama 
pilsētas centra daļa, turklāt ilgus 
gadus tā bija slēgtā pilsēta, kuŗā kā 
Padomju Savienības robežpilsētā 
viesoties drīkstēja tikai ar iekšlietu 
orgānu izdotām caurlaidēm. Lie -
ki teikt, ka līdz pat Atmodai Lie-
pāja bija pelēka un tās attīstība 
bija atstāta novārtā. Kaut arī pil-
sēta nekad nav trūcis gaišu prātu 
un rosīgu un apdāvinātu cilvēku. 

Neatkarības gados situācija ir 
krasi mainījusies, tāpēc arī šis at -
skats pagātnē noder gan vēstures 
faktu izzināšanai, gan liepājnieku 
pašapziņas apliecinājumam. Ar 
pilsētas pagātni ir vērts lepoties! 
Un tieši tādu – bagātu, gaišu, labi 
koptu un uzturētu ieraugām Lie-
pāju šajās albuma lappusēs.

Par fotomaterālu savākšanu un 
projekta vadīšanu  uzslava pie nā-
kas Andrim Ivanovam, par atlasi 
un digitālo apstrādi – Kasparam 
Miglam. Viņi abi turklāt ir arī 
vēsturisko attēlu kollekcionāri un 
dedzīgi pilsētas vēstures izzinā -
tāji. Grāmatas titullapā pieminēti 
arī citi kollekcionāri, kas devuši 
savu ārtavu vērienīgā kopdarba 
tapšanā, tie ir  Mečislava Zāģere, 

Lieliska  pastaiga pa skaisto Liepāju
Pastaiga pa skaisto Liepāju. Izdevējs biedrība “Liepājai 400”, 210 lpp.

Valts Linde, Guntars Zariņš, Ēriks 
Hūns, Vladimirs Mickēvičs, Alek -
sandrs Kvartenoks, izmantota arī 
Liepājas mūzeja fotomateriālu 
kollekcija. 

Grāmatas ievadā lasām, ka “iz -
devuma galvenais mērķis ir, sa -
gai dot Liepājas 400. jubileju 2025. 
gadā, parādīt tās skaistumu un 
izvest pastaigā pa pilsētu meln-
baltās fotografijas laikmetā no 20. 
gadsimta sākuma līdz Otrajam 
pasaules kaŗam”. Zīmīgi, ka attie-
cīgo pagājušā gadsimta noskaņu 
vietām trāpīgi papildina arī nu jau 
tālo gadu reklāmas. 

Ja šķirsim lapu pa lapai, tik tie-
šām piedzīvosim virtuālu pastai-
gu pa pilsētu. Un gribi vai ne, izej-
ot no Rožu laukuma, tas ir, paša 
pilsētas centra, ik pa laikam tajā 
atkal atgriezīsimies. Gan tāpēc, ka 
mūsu pastaigā laukums daudz-
kārt būs jāšķērso, gan tāpēc, ka tas 

savulaik fotografēts ļoti bie-
ži, turklāt daudz un dažā-
dos rakursos. Grāmata sā -
kas un beidzas ar Rožu lau-
kumu, un šis pilsētas “vi  dus-
punkts” ar īpašu centrtieces 
spēku pēc dažādu Liepājas 
rajonu izstaigāšanas mūsu 
gaitas atkal atsauc atpakaļ.

Šo grāmatu no sirds varu 
ieteikt arī kādreizējiem lie-
pājniekiem vai viņu pēcnā-
cējiem. Šī virtuālā pastaiga 
būs vērtīgs piedzīvojums, 
atsaucot atmiņās savus jau-
nības laikus vai vecāku no -
stāstus par pilsētu pie Bal-
tijas jūras. Tai ir bagāta 
vēsture, skaista senā archi-
tektūra un iespaidīgas mūs-
laiku jaunceltnes.

Atliek novēlēt biedrībai 
“Liepājai 400”, pilsētas ju -
bileju sagaidot, paveikt vēl 
kādu vērienīgu un mums 
visiem vajadzīgu darbu. 

 

Siena tirgus 1920. – 1930. gads

Rožu laukums 1930. – 1935. gads

Skats uz rietumiem 1925. – 1935. gads
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DAIGA
MAZVĒRSĪTE

Arī man, tāpat kā daudziem 
latvju bērniem, mazotnē pirmo 
mācību ēst gatavošanā sniedza 
vecmāmiņa, maisot putriņu ma -
zajā plaukstiņā un skaitot ma -
ģiskos vārdus: “Vāru, vāru put ri-
ņu, pieci milti katlā./Ko dos kal-
pam? Ko kalpa bērnam?” Mār-
tiņam Rītiņam šādas vecmā mi-
ņas nebija, un mammai nebija 
laika ar bērnu rotaļām noņem-
ties. Alsadžeras bēgļu nometnē, 
kur viņš pavadīja savus pirmos 
dzīves gadus, virtuve bija kopīga, 
un bērniem ieeja tur bija slēgta. 
Gāja secen iespēja lūkoties ga -
raiņos, kas veido brīnumainas 
formas, vāroties ēdienam lielajā 
katlā, vai vērot koncentrisko ap  ļu 
virknējumus, kādus veidoja ma -
nas vecmāmiņas roka, maisot 
ievārījumu vai putojot debes-
mannu. “Tikai pulksteņa rādī-
tāja virzienā,” viņa uzstāja, un šo 
gudrību nodošu tālāk saviem 
dēliem. Arī Mārtiņš, vēlāk ticis 
pie skatīšanās pieredzes jau ve -
cā ku mājiņas virtuvē, vispirms 
kulināriju apguva kā burvju 
mākslu, kur nevis trusis parā -
dās no cilindra, bet gan otrādi – 
no savstarpēji nesaistītiem priekš-
metiem cilvēka domu un rīcības 
rezultātā dzimst brīnums – lai-
mes sajūta, ko rada vēderu pie-
pildošais ēdiens.

Sešpadsmit ēkas, izvietotas H 
burta formā – 1948. gadā izvei-
dotā bēgļu nometne atradās Al -
sadžeras ciemata nomalē, un tur 
dzīvoja ne tikai septiņdesmit  
lat viešu ģimenes, bet arī igauņi 
un ukraiņi. Mazas istabiņas, kat-
rā baltiem palagiem un zal dātu 
raup jajām segām pārklātas gul-
tiņas. Tas bija Stokontrentas ap -
gabals, kur visvieglāk darbu va -
rēja atrast vīrieši ogļraktuvēs, bet 
sievietes – keramikas rūpnīcās. 
Latvieši jau nebūtu viņi paši, ja 
tūdaļ nometnē nedibinātu dra-
matisko pulciņu un kori. Mācī-
tājs Pauls Namgauds nodibināja 
svētdienas skolu, darbojās skau-
ti, bija īpašas nodarbības jau  -
nie šiem. Visi priecājās, ka apkārt 
tik daudz tautiešu – latviskā vide 
radīja iedvesmu darboties, tur-
pi nāt dzimtenē kopto kultūru, 
sap ņot, ka Latvija atkal būs brī-
va. Arī tāpēc Rītiņi negribēja no 
Vācijas bēgļu nometnes doties 
uz Ameriku vai Austrāliju. Her-
mīne un Genriks nelokāmi ti -
cēja, ka varbūt pavisam drīz va -
rēs atgriezties dzimtenē, un arī 
saviem četriem dēliem – Jelgavā 
dzimušajam Jurim, Bauskā dzi-
mušajam Jānim, Hamburgā dzi-
mušajam Andrejam un Alsa-
džerā dzimušajam Mārtiņam – 
uz laiku laikiem iepotēja savu 
pašaizliedzīgo dzimtās zemes 
mīlestību. 

Mārtiņš Rītiņš uz Latviju kopā 
ar mammu pirmoreiz atbrauca 
1980. gadā, un viens no spilg tā-
kajiem viņa piedzīvojumiem to -
reiz bija šejienes zemeņu garša. 
“Jā, tās ir vislabākās zemenes 
manā mūžā, kādas esmu ēdis,” 
nosprieda jauneklis. Divatā iz -
stai gāja mammas jaunu dienu 
takas Panemunē, tagadējā Bu d-
bergā, Hermīnes dzimtajā pusē, 
20 kilometru attālumā no Baus-
kas. Tur Mārtiņa acu priekšā uz -

Vāru, vāru putriņ…
Pa atmiņas takām kopā ar Mārtiņu Rītiņu

ausa tā teiksmainā Latvija, par 
kuŗu bija tik daudz dzirdēts no 
mammas, Hermīnes Bikšis. Lai-
kam jau arī Bikšes nāk no Bud-
bergas. Toreiz viņi aizbrauca arī 
uz Latgali, no kuŗienes nācis 
Ge nriks Rītiņš. Anglijā dzīvojot, 
Mārtiņš domāja, ka viņa ģimene 
ir vienīgie Rītiņi. Liels bija pār-
steigums, ka te kapi pilni ar Rī -
tiņiem, piedevām ir arī Rītiņ-
kalns. 

Iemācīts mīlēt Latviju, senču 
Dievzemīti, Mārtiņš tajā atrada 
savu īsto vietu, pirms tam pa -
strādājis Kanadā, Jamaikā, Ara-
bu valstīs. Šeit iemācīja latvie-
šiem baudīt garšvielas. Par Rīgas 
vizītkarti padarīja savu restorā-
nu “Vincents”. Ieviesa ne tikai 
ku  linārijā, bet arī sarunu valodā 
“mērvienību” “tuč-tuč”. Izveidoja 

pirmo kulinārijas televīzijas šo -
vu. Uzdrošinājās ķerties pie vār-
nu šmorēšanas. Pierādīja, ka arī 
pavārs var nest Olimpiadas lāpu. 

Jā, kas var būt gardāks par 
“Mārtiņa mielastu”? – šis vārdu 
salikums latviešu leksikā parā-
dījās jau 1993. gadā, kad Rītiņa 
uzņēmums Dziesmu svētku vie-
siem piedāvāja savu Piknika 
azai du. 10 personām par 40 la -
tiem īpaši pītos grozos tika ser-
vēta svaigi ceptas maizes izlase 
un pīrāgi; paplāte ar vērša cepe -
ti, cūkas karbonādēm, svaigi 
žāvētu cāli, servelādes desu un 
dažādiem sieriem; tunča, olu, 
kar tupeļu, grieķu un svaigu kā -
postu, kā arī skābi gurķi un 
augļu salāti. Ņamm! – siekalas 
saskrien mutē, varbūt pat mēli 
varēja norīt, iztēlojoties, kā va  rē-
tu garšot tolaik Latvijā par lie lu 
hitu kļuvušie grieķu salāti. 

Pasaules pavārmākslas gudrī-
bas apguvis, angļu valodā ikdie-
nā runājušais Rītiņš cītīgi sāka 
lasīt latviešu recepšu grāmatas, 
pukodamies, ka dažu vārdu no -
zīmi nesaprot. Pie viena konsta-
tēja, ka latviešiem ir diezgan na -
badzīga kulinārā valoda. Cept, 
vārīt, šmorēt, sautēt – bet, kā pa -
teikt – lēnām, maigi sautēt? Ar 
dzejnieces Veltas Tomas dāvāto 
Nameja gredzenu pirkstā Mār-
tiņš nefilozofēja, bet ķērās pie 

darba – meklēja un atrada visla-
bākos produktus, gatavoja azai-
du, radot izbrīnu par savas fan-
tāzijas un zināšanu daudzpusī -
bu, dalījās savā pieredzē un vir-
tuves gudrībās ar televīzijas ska-
tītājiem un žurnālu lasītājiem – 
lai jau visi Latvijā uzzina, ka ne -
kas nevar būt “labāks par šo!” 

“Ja pavārs cep un vāra ar prie-
ku, viņa ēdienus ēdīs ar prieku, 
jo, gatavojot ēdienu, tajā ieplūst 
pavāra enerģija. Ne velti bēr-
niem garšo pankūkas, kuŗas cep 
mīļas vecmāmiņas, bet viņi at -
sakās no kūkām, ar ko cienā 
du smīgas tantes.”

“Cilvēks ir tas, ko viņš ēd.”
“Ēdienam jābūt pagatavotam 

no vislabākajiem produktiem, jo 
pārtika, ko lietojam uzturā, vei-
do mūsu ķermeni un ir fiziskās 
un garīgās enerģijas avots.” 

“Pirmais ir – mīlestība pret to, 
ko tu dari, respekts pret pro-
duktu, ko tu turi rokā.

Otrais – pavārs ir profesija uz 
visām 24 stundām. Tev jādomā 
kā pavāram, jāguļ kā pavāram, 
jāsapņo kā pavāram. Un arī at -
pūsties jābrauc kā pavāram – at -
klāj jaunas lietas, aizņemies jau-
nas lietas, ved uz Latviju… Un 
grāmatas. Grāmatas ir domātas, 
lai mācītos! Esmu dulls uz grā-
matām, man ir kādas 600 pa -
vārgrāmatas. 

Un vēl – pavāram jāiet citur 
ēst, jāredz, ko citi pavāri dara. Jā, 
tas maksā, bet ilgākā termiņā   
tas atmaksājas.”

“Tikai nepaliec “lielgalvīgs”. Ne -
slavē pats sevi – lai citi tevi sla vē!”

Šie ir tikai daži no Mārtiņa 
Rītiņa allaž kolorītajiem, dažreiz 
humora iekrāsotajiem, bet vien-
mēr oriģinālajiem un patiesa-
jiem ieteikumiem un izteiku-
miem, ar kuŗiem pavārs dalījies 
savās neskaitāmajās intervijās. 
Par ko viņš runā, satiekoties ar 
draugiem un paziņām? Vai arī 
tad viņam jautā par ēdieniem  
vai vīniem? Vai varbūt taujā, kur 
pirktas sarkanās kurpes, ar ku  -
ŗām allaž stilīgi ģērbtais pa  vārs 
pārsteidza 2012. gada Bon da sē -
rijas jaunās filmas pirmizrādē? 

To, ko viņš pats vēlējās pastā s-
tīt jums, mīļie lasītāji, uzzinā - 
siet turpmākajās lappusēs  – 
Lielo Kanjonu, Tadžmahalu, Ka -
nadas klinšainos kalnus un 
Šveices Alpus redzējušais Mār-
tiņš Rītiņš ir aizbēdzis no visas 
šīs bagātības, lai sirdsmieru un 
laimi atrastu senču dzimtenes 
mežā, kur aug ne tikai lāčpur -  
ni, bet četri tūkstoši dažādu sē -
ņu paveidu, un, ieelpojot kritalu 
un melnzemes smaržu, prie-
cātos par vientulību un gūtu 
iedvesmu atkal jaunam darba 
cēlienam.

“Bez mērķa cilvēks blandās te, 
Par gudrām lietām spriedelē, 
Bet galā dumjš ir viss, 
Jo vēders – dievs visaugstākais.”

Eduards Veidenbaums

Pēc trim dēliem laikam jau kā 
nākamo vecāki cerēja dabūt mei-
teni. Bija pat vārds izdomāts – 
Ruta. Bet tad piedzimu es – “ā, 
tas izskatās kā bagātais Mārtiņš”, 
un tā arī mani nosauca. No tēva 
vidējā vārda Indriķis man dots 
otrais vārds – Mārtiņš Ints Rī -
tiņš. Vēlāk mamma gan atzi nās, 
ka ir ļoti priecīga par saviem 
četriem dēliem, jo nav jācīnās 
par uzmanību, kad blakus pieci 
stalti vīri. Ja būtu kāda meitene, 
būtu konkurence. 

Manas pirmās atmiņas ir par 
to, ka bēgu prom, kad man pakaļ 
dzinās kāda tante un gribēja 
mani pērt. Piedzimu Nentvičā, 
Češīrā, Alsadžeras bēgļu nomet-
nē. Tur bija koka barakas, mam-
ma un paps vienā istabā, es ar 
brāļiem otrā. Divstāvu gultas, 
galds, ēdām tikai nometnes ēd -
nīcā. Uz maltīti bija jāiet visai 
ģimenei – viens aizgāja ātrāk, lai 
pirmais ieņemtu galdiņu, jo 
ēdamzāle bija maza. Galdā suti-
nāta siļķe, bekons, auzu pārslu 
bļodiņas. Pārsvarā deva putras, 
lielākoties grūbu. Mājā mums 
nekāda ēdiena nebija, arī ledus -
skapja ne. Istabiņās nebija at -
ļauts ēdienu gatavot. Tēvs bija 
ogļracis, mājās nāca melnu seju 
un rokām, bet mamma – vien mēr 
baltā, cepurīti galvā, jo viņa strā-
dāja ēdnīcā. Atceros, reiz viņa kaut 
ko ēdamu bija atnesusi mums uz 
māju un par to dabūja rājienu.  

Nometnē dzīvoju līdz piecu 
gadu vecumam, 1954. gadam. 
Tēvs pārgāja strādāt uz dzelzs 
rūdas raktuvēm un pieteicās 
paš valdības mājai, kuŗu ar laiku 
piešķīra. Labi atceros to pirmo 
braucienu uz Korbiju. Bija de -
cembris, sasēdāmies mašīnā, tur 
bija saceltas pilnīgi jaunas mā -
jas. Atceros lielo zemes kalnu, 
kas bija izrakts, pagalmu, un nu 
mums visiem beidzot bija pa -
šiem savas mājas. Tikām pie čet-
rām guļamistabām, jo bijām seši 
cilvēki. Tie bija jauni nami, do -
māti strādniekiem, visi vienāda 
augstuma, ar virtuvi un kamīna 
istabu pamatstāvā, bet guļamis-
tabām augšstāvā. Celtnes bija 
vienkāršas un gaumīgas, viss bija 
jauns, tiem laikiem moderns.

Pāris gadu laikam gulēju pie 
papa un mammas, tad vienā no 
istabām ielika divstāvu gultu – 
Andrejs gulēja augšā, es apakšā. 
Skaidrs, ka man bija jānovalkā 
vecāko brāļu drēbes un apavi, 
dzīvojām ļoti nabadzīgi, tāpēc 
nekādas konfektes vai man da-
rīnus savā bērnībā neatceros, jā, 
tādi laiki. Nekad neesmu redzē-
jis arī nevienu vectētiņu vai vec-
māmiņu, tēva mamma Anna 
no  mira, kad biju gadu vecs. 

Genriks Rītiņš, Hermīne Rītiņa, dēli Jānis, Juris un Andrejs 
Švarcenbekā (Schwarzenbeck bei Hamburg)

(Turpinājums sekos)

Darba radīšanai izmantots AKKA/
LAA stipendijas finansējums
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
BL Nr. 16 atrisi nājums

Līmeniski. 1. Kau-
ņa. 5. Ariks. 8. Uz  la-
bot. 9. Bankets. 10. S a-
 liena. 12. Ores. 13. Ba -
ri kādes. 14. Ūdri. 17. 
Eleroni. 19. Etiķete. 
21. Putra. 23. Kar na-

līts. 24. Palan kīns. 26. Svari. 27. 
Devīzes. 30. Koknese. 33. Kirī. 
34. “Slieksnis’’. 35. Pele. 38. Ska-
rene. 39. Lestene. 40. Turneja. 
41. Asare. 42. Skats.  

Stateniski.1. Kantele. 2. Upes. 
3. Auskari. 4. Karakurts. 5. At -
spere. 6. Iela. 7. Smeldze. 9. Bro-
ce. 11. Alise. 15. Koksagīzs. 16. 
Miesnieks. 18. Līgatne. 20. Tur-
nīrs. 21. Potes. 22. Asari. 25. 
Laun kalne. 27. Dēkas. 28. Var ša-
va. 29. Salvete. 30. Kaislas. 31. 
Ežezers. 32. Ezere. 36. Vega. 37. 
Usma

Līmeniski. 1. Pēc neilga laika. 
4. Veģetācijas tips. 6. Pilsēta 
ASV, Džordžijas štata centrs. 7. 
Veidot burtus. 8. Bute. 10. Lat-
viešu rakstnieks (1863-1908). 13. 
Štats ASV dienvidaustrumos. 
15. Tēls A. Dimā romānā “Trīs 
musketieri’’. 17. Krievu tautas 
mūzikas instruments. 19. Per so-
nas, kas uz skatuves tēlo lomas 
bez teksta. 20. Apdzīvota vieta 
Gulbenes novadā. 21. Latviešu 
dziedātājs (1907-1987). 23. Gal-
votājs. 26. Feodālās zemes rentes 
forma. 29. Indīgs zirneklis. 30. 

Virsotne Krimas kalnu galvenajā 
grēdā. 31. Debess ķermeņa or -
bītas punkts, kas atrodas vistālāk 
no Zemes, ap kuru tas riņķo. 32. 
Zobu slimība. 33. Sena vergturu 
valsts tagadējās Irānas territorijā. 
34. Deklasēts elements, klaido-
nis Francijā. 

Stateniski. 1. Brīva, neaiz ņem-
ta. 2. Bignoniju dzimtas koks. 3. 
Telpa ieslodzītajiem cietoksnī, 
pilī. 4. Saldo piparu augļi. 5. Ap -
dzīvota vieta Alūksnes novadā. 
7. Neliels ūdenskritums. 9. Fran-
ču gleznotājs (1980-1867). 11. 

Senatnīga vecfranču 
tautasdzies ma. 12. Vi -
duslaiku jūras buŗu 
kuģi. 14. Valsts Eiropā. 
16. Valsts Eiropā. 17. 
Baltijas vācu mācītājs, 
literāts (1652-1705). 
18. Apdzīvota vieta 
Krāslavas novadā. 22. 
krievu komponists, 
pia nists, diriģents 
(1861-1906). 23. Upes 
daļa pie ietekas jūrā. 
24. Kāda ēdiena sa  stā-
va un pagata vo ša nas 
paņēmiena ap  raksts. 
25. Mechanikas nozare. 
26. Grieķu izcels mes 
amerikāņu dzie dātāja 
(1923-1977). 27. Kon-
di  to re jas izstrādā-
jums. 28. Zemes ap -
val ka virsē jais slānis. 
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Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība saņēmusi Sol-
veigas Rush 10  000 USD testa -
mentāro ziedojumu. Solveiga 
Rush devās Mūžībā 2020. gadā 
90 gadu vecumā un testamentā 
novēlējusi līdzekļus vairākām 
lab darības organizācijām un kul -
tūras iestādēm ASV un Latvijā. 
Pateicībā par ziedojumu Solvei-
gas Rush vārds tiks iemūžināts 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
Lielajā ziedotāju sienā. 

Solveiga Rush (dzim. Gulbis) 
bija mākslas vēsturniece un ilg-
gadēja Sinsinati Universitātes 
(ASV) profesore. Dzimusi Lat vi-
jā, bet kopā ar vecākiem 1950. 
gadā emigrējusi uz ASV. Solveiga 
Rush absolvējusi Mičiganas Uni-
versitāti, viņu aizrāva ceļošana, 
mākslas vēsture, visu dzīvi bijusi 
mākslas patronese un rēgulāri 
ziedojusi Sinsinati Operai un 
Simfoniskajam orķestrim. Sol-
veiga Rush ir vairāku grāmatu 
autore. Viena no tām izdota arī 
latviešu valodā – izdevniecībā 
“Neputns” iznākusi viņas grā-
ma ta Michails Eizenšteins. Tē -
mas un simboli Rīgas jūgendstila 
architektūrā 1901–1906.  

Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Atbalsta biedrībai veltītais 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai 
velta testamentāros ziedojumusKARINA PĒTERSONE, 

LNB Atbalsta biedrības direktore

ziedojums palīdzēs īstenot dau-
dzus labdarības projektus. Arī 
iepriekš Biedrība saņēmusi vai-
rākus testamentāros novēlēju-
mus – Ginta Stīpnieka, Edvīna 
Peniķa, Augusta Graša. Tie bi -
juši ļoti nozīmīgi un ļāvuši pa -
veikt tādus paliekošus darbus kā: 
vizuāli un funkcionāli pārveidot 
LNB bērnu lasītavu, veicināt 
bēr nu lasītprieku Grāmatu star-
tā, izdot grāmatas par Latvijas 
Nacionālo bibliotēku latviešu un 
angļu valodā, izveidot bibliotē -
kas veikalu Draugu telpa un po -
pulārizēt bibliotēkas krājuma 
ba  gātības, izdot Marinas Koste-

ņeckas atmiņu krājumu par ne -
seno Latvijas vēsturi Mans XX 
gadsimts un dāvāt šo dzīvesstāstu 
Latvijas bibliotēkām, kā arī uz -
sākt jaunu un vērienīgu ilgter-
mi ņa projektu Iedvesmas biblio-
tē ka. Tā ir jauna Biedrības ini cia-
tīva, lai veicinātu pozitīvas pār-
maiņas bibliotēkās un palī dzētu 
tām kļūt vēl mūsdienīgākām, pie-
vilcīgākām, aicinošākām. Biblio-
tekāri aicināti pieteikt savas ide-
jas par bibliotēku pilnveidoša -
nu, un iedvesmojošākās no tām 
Biedrība ar ziedotāju atbalstu pa -
līdzēs īstenot. Katru ga du Ie  dve s-
mas bibliotēkā  piedalīsies  trīs 

līdz piecas bibliotēkas, kas pie-
dzī vos pozitīvas iekšējās vai ārē-
jas pārmaiņas un taps par iedves-
mojošām  kultūrvietām.  Lielajās 
Latvijas pilsētās vai mazos pa -
gastos ikvienam bibliotēkas ap -
meklētājam ir tiesības uz laik-
metīgu bibliotēku, sakārtotu vidi 
un mūsdienīgu saturu. 

UZZIŅAI.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

Atbalsta biedrība ir nevalstiska 
sabiedriskā labuma organizācija, 
kas vairāk nekā 20 gadus piesais-
ta ziedojumus, lai atbalstītu Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas at -
tīstību, palīdzētu Latvijas biblio-
tēkām kļūt mūsdienīgākām, pie-
vilcīgākām, saturā bagātākām 
un veicinātu lasīšanu. 

Sirsnīgi aicinām atbalstīt Bied-
rības darbu ar ziedojumu! Esam 
pārliecināti, ka ar ziedotāju at -

balstu mums izdosies paveikt 
skai stus, nozīmīgus un palie ko-
šus darbus. 

Ziedot iespējams:
• ar kredītkarti: www.gaisma.lv;
• ar bankas pārskaitījumu;
Beneficiary: Latvijas Nacio nā-

lās bibliotēkas Atbalsta biedrība
Registration Nr.: 50008034971
Account Nr. : 
LV84HABA0551006763188
Beneficiary’s bank: 
AS Swedbank
Address: Balasta dambis 15, 

Rīga,LV-1048, Latvija
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22
Ikviens ziedotājs atstāj par sevi 

nezūdošu liecību nākamajām 
pa  audzēm, iemūžinot savu, pie-
derīgo vai dzimtas vārdu Gais-
mas pilī – pie bibliotēkas lasī ta-
vām, plauktiem, galdiem un 
krēsliem, Lielajā ziedotāju sienā 
un Ziedotāju grāmatā. 

Godinot Astrīdu Jansoni, kuŗa 
Mūžībā devās pagājušā gada iz -
skaņā, Klīvlandes Daugavas Va -
nagu apvienība ziedojusi Astrī-
das piemiņas stipendijai 4450 
ASV dolarus. 

Daugavas Vanagi ir ieguldījuši 
un joprojām sniedz nenovēr-
tējamu atbalstu tautiešiem Lat-
vijā, latviešu valodas un tradiciju 
saglabāšanā ārpus Latvijas, kā 
arī patriotisma kopša nā.  Dau-
gavas Vanagus vieno dziļš bied-
riskums un patiesa mīlestība 
pret savu zemi. Šoreiz DV sa  sau-
kušies, lai ar savu atbalstu pie-
minētu ievērojamo latvieti 
Astrīdu Jansoni. 

Astrīda uz dzīvi Latvijā pār-
cēlās 2003. gadā un šajos gados 
iespēja daudz: vairākas sarak stī-
tas grāmatas, aktīva sabiedriskā 
dzīve, līdzdalība Vītolu fonda, 
ALA nozares “Drošais tilts” 
darbībā, tomēr tikpat būtiski 
atzīmēt, ka liela daļa no Astrīdas 
darbīgā mūža aizvadītā tieši 
Klīvlandē, kopjot un rūpējoties 
par latvisko mantojumu svešu-
mā. Astrīda darbojās Klīvlandes 
teātŗa kopā, gan kā priekšniece, 
gan valdes locekle darbojusies 
Klīvlandes Latviešu biedrībā, bi -
jusi aktīviste Klīvlandes Bal tiešu 
komitejā, iesaistījusies Klīv lan-

Ziedojums 
Vītolu fondam

des Koncertapvienībā, darboju-
sies draudzē un  Latvijas Tautas 
frontes atbalsta grupā,  kā arī DV 
apvienībā. 

Savā grāmatā “Dārlinga līklo-
či” Astrīda raksta: “Klīvlandes 
latviešu sabiedrība ir vienreizēja 
savā dāsnumā, palīdzot Latvijai, 
un izdomā to izdarīt  saistošā 
veidā.” Šoreiz kā skaists atvadu 
sveiciens Astrīdai palīdzība sa -
sniegs talantīgus un zinātkārus 
jauniešus, kam citkārt iespēja 
izglītoties varētu būt liegta.

Atvadoties no Astrīdas, zie-
dojuši: Rita Pencis, Anda un 
Andris Prātiņš, Anita un Andrejs 
Smiltārs, Ilze un Jānis Hāzners, 
Rute un Laimonis Krūmiņš, 
Guna Wilkolak, Māra Kaugurs, 
Velta Šulcs, Ojārs Mantenieks, 
Zane Āboliņš, Astrīda un Zi -
gurds Rīders, Sondra un Harijs 
Martinaitis, Ilze un Kārlis Če -
čeris, Baiba un Egīls Apelis, Ha -
ralds Mazzariņš, Zenta un Vilma 
Apinis, Ilona Ķīsis, Artūrs Gra-
va, Edvīns un Ruta Auzenbergs, 
Sarmīte Grava, Brigita un Vik-
tors Millers, Spīdola korp. kopa 
Klīvlandē, Daugavas Vanagu 
apvienība Klīvlandē.

Vītolu fonds saka sirsnīgu 
paldies visiem ziedotājiem!
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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

Tālr: 973-746-3075

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

4. maija Brīvības 
skrējiens un 

gājiens

Jau otro gadu, visiem kopā, bet 
attālināti, notika Ghetto Games 
4. maija “Brīvības skrējiens” un 
pirmo gadu “Brīvības gājiens”. 
Svarīgi  ka šogad par katriem 
veiktajiem 10 kilometriem tika 
iestādīts viens koks. Kā arī āt -
rākie sportisti un aktīvākie In -
stagram lietotāji varēja cīnīties 
par lieliskām balvām. Ghetto 
Games aicinā dalībniekus izvē-
lēties sev ērtāko distanci skrie-
šanā – 3, 5, 10, 21 vai 42 km, bet 
iešanai nebija distances iero be-
žojumu – soļus varēja krāt visas 
dienas gaŗumā.

Apkārt
hokeja ripai

PČ hokeja laikā
rotās Rīgu
Rīgas domes Izglītības, kul tū-

ras un sporta komiteja atbalstīja 
109 647 eiro piešķiršanu pilsētas 
rotāšanai Pasaules čempionāta 
(PČ) hokejā laikā, kas galvas-
pilsētā norisināsies maija beigās 
un jūnija sākumā. Visdārgāk iz -
maksās 15 PČ hokejā oficiālā 
talismana tēla eža Spiky izga ta-
vošana un eksponēšana pilsēt-
vidē. Šim mērķim nepieciešami 
50 820 eiro.12 547 eiro plānots 
izlietot 690 karogu ar čempio-
nāta simboliku izgatavošanai un 
eksponēšanai pie stabiem ielās, 
dārzos un parkos. Vairāk nekā 
1000 eiro paredzēts karogu iz -
gatavošanai Rīgas tiltu nofor-
mēšanai. Kopumā vairāk nekā 
10 000 eiro plānots maksāt par 
karogu uzstādīšanu un noņem-
šanu. 84 jaunu kronšteinu izga-
tavošanai plānots atvēlēt 3117 
eiro, bet 184 kronšteinu deko-
ratīvo uzliktņu izgatavošanai – 
5018 eiro. Četri speciāli karogi 
tiks izgatavoti Rātsnama fasādei. 
Šim mērķim plānots izlietot 1110 
eiro. Vides objektu – karogkons-
trukciju ar 16 dalībvalstu karo-
giem – izgatavošanai plānoti 
2050 eiro, bet baneriem ar gra-

fisku dizainu – 1123 eiro. Sešu 
karogkonstrukciju montāža, de -
montāža un pārvietošana iz -
maksās 8058 eiro. Vēl vairākus 
tūkstošus eiro izmaksās plakātu 
stendi. 4000 eiro paredzēti no -
for mējuma civiltiesiskajai apdro-
šināšanai. Financējumu plānots 
piešķirt no Rīgas domes budžeta 
programmas “Izdevumi nepare-
dzētiem gadījumiem”. Gala lē -
mumu par līdzekļu piešķiršanu 
pieņems Rīgas domes Finanču un 
administrācijas lietu komiteja.

***
Pasaules hokeja čempionāta 

rīcības komitejā visas iesaistītās 
puses ir vienprātīgas, ka čem-
pionāts pamatidejā tiek plānots 
bez skatītājiem, 28. aprīlī žur-
nālistiem pastāstīja Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) valsts 
sekretāra vietnieks, Sporta de -
partamenta direktors Edgars 
Severs. Viņš norādīja, ka kārtējā 
rīcības komitejas sēdē iesaistītās 
puses diskutēja par skatītāju ie -
spējām pasaules hokeja čem pio-
nāta laikā, taču arī šoreiz dis-
kusijas noslēdzās bez jebkāda 
lēmuma. Severs atgādināja, ka 
esošais valsts rēgulējums Covid-
19 izplatības mazināšanai nepa-
redz, ka šajā pasākumā skatītāji 
varētu piedalīties. Tāpēc arī kā 
pamata ideju rīcības komiteja 
vienprātīgi uzskata, ka čem pio-
nāts tiek plānots bez skatītājiem. 
Gala lēmumu pieņems Ministru 
kabinets pēc 10.maija.

***
Olimpiskajā centrā ir uzsaldēts 

viens centimetrs ledus, bet tiks 
krāsotas laukuma līnijas un 
reklāmas. Cenu aptaujā uzva-
rējušā Somijas uzņēmuma no -
drošinātajā pagaidu laukumā 
ledus būs mazliet biezāks nekā 
ierasts – apmēram 6 centimetri, 
jo pamatne ierīkota uz smiltīm. 
Betona seguma laukumā ledus ir 
apmēram četrus centimetrus 
biezs. “6. maijā ledus būs gatavs,” 
pārliecību par Olimpiskā centra 
gatavību pauda Buncis.

Tribīnes Olimpiskajā sporta 
centrā vēl taps, lai arī ir maz 
izredžu, ka skatītāji spēles varēs 
redzēt klātienē, pastāstīja Buncis. 
Tribīnes jebkuŗā gadījumā ir 
nepieciešamas televīzijas 
vajadzībām. Gala lēmumu par 
skatītājiem varētu pieņemt no 
10. līdz 15. maijam.

***
Gatavojoties pasaules čempio-

nātam, Latvijas hokeja izlase aiz-
 vadījusi divas pārbaudes spēles 
ar Slovakijas vienību.  Pirmajā 
spēlē Pještanos mūsu hokejisti 
ar 2:1 pagarinājumā pārspēja 
Slovakijas vienību. Vārtus Lat-
vijai pamatlaikā guva Mārtiņš 

Karsums, bet pagarinājumā uz -
varu nodrošināja Renārs Kras-
ten bergs. Par labāko Latvijas izlasē 
atzina vārtsargu Jāni Kalniņu. 

Otrajā spēle Latvijas izlase 
Pještjanos pagarinājumā zaudēja 
Slovakijas valstsvienībai – 0:1 
(0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Miks Indrašis // FOTO: LETA

FOTO: AFP/SCANPIX

 Pēc diviem pirmajiem peri-
odiem, kuŗos Slovakija Ivaru 
Punnenovu traucēja ar 25 metie-
niem, kamēr viesi pa mājinieku 
vārtu vīru meta vien pieticīgās 
septiņas reizes, negaidīti 41. 
minūtē ripa nonāca mājinieku 
vārtos, Mikam Indrašim piela-
bojot metienu no zilās līnijas.

Merzļikins spēlē izcili
un izpelnās spožākās
zvaigznes titulu

Lielisku spēli Kolumbusas Blue 
Jackets vārtos Nacionālās hokeja 
līgas (NHL) čempionātā naktī 
demonstrēja Elvis Merzļikins, 
palīdzot savai komandai izcīnīt 
uzvaru un pārtraukt ieilgušo 
zaudējumu seriju. Blue Jackets 
hokejisti ar rezultātu 1:0 pēc spē-
les metienu serijā savā laukumā 
pieveica Detroitas Red Wings. 
Tieši Merzļikins kļuva par spēles 
galveno varoni, jo atvairīja visus 
(41) pretinieku metienus. Viņš 
tika atzīts par spēles spožāko 
zvaigzni jeb labāko spēlētāju. 
Pēcspēles metienos savas izde vī-
bas realizēja soms Patriks Laine 
un dānis Olivers Bjorkstrands, 
bet Merzļikins savus vārtus 
atstāja neieņemtus.

Krišjānis Rēdlihs noslēdz 
karjēru Latvijas hokeja izlasē
Savu pēdējo treniņu Latvijas 

hokeja izlases rindās ir aizvadījis 

pieredzējušais aizsargs Krišjānis 
Rēdlihs. Rēdlihs vairāk nekā 
astoņpadsmit gadu laikā hokeja 
izlases rindās ir iekrājis deviņu 
pasaules čempionātu pieredzi, 
kā arī piedalījies trīs olimpiskajās 
spēlēs. Kopumā izlases kreklā 
pieredzes bagātais aizsargs ir 
aizvadījis 154 spēles, iekrājot 29 
(10+19) rezultātīvitātes punktus.

Pēc treniņa aizsargs kā pa  tei-
cību no Latvijas Hokeja fede-
rācijas (LHF) prezidenta Aigara 
Kalvīša saņēma spēles kreklu, ar 
ko aizvadīja pārbaudes spēlēs 

Slovakijā. Atvadoties no cīņu 
biedriem, Krišjānis bija lako-
nisks: “Jūs likāt man izskatīties 
labāk.”

Rēdlihs turpina studijas Lat-
vijas Sporta pedagoģijas akadē-
mijā (LSPA) un jau tuvākajā 
laikā gatavojas pievērsties piln-
vērtīgai treneŗa karjērai.

Pasaules čempionāts
U18 hokejistiem
ASV risinājās pasaules čem-

pionāts U-18 hokejistiem. Lat-
vijas vienība bija iedalīta grupā, 
kuŗā vēl ir ir Kanada, Zviedrija, 
Šveice un Baltkrievija. Četras no 
piecām grupas komandām ie -
kļūs ceturtdaļfinālā. Salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz 
turnīra vājākajai komandai ne -
būs jāpamet elites līga.
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S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

MANFRĒDS VĒBERS,
Eiropas Tautas partijas
grupas priekšsēdētājs
Eiropas Parlamentā,
īpaši “Laikam”

(Turpināts  19. lpp.)

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa 

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, 
pre cīzējot, vai paredzētie sa 
rīkojumi notiks, vai tie ir 
atcelti!

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

(1955 Riverside Dr., Los Angeles, 
CA 90034).

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 ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-
press.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-
dasdraudze@gmail.com, tālr: 
617-232-5994. Māc. Igors Sa  fins. 
Tālr.: 617-935-4917. E-pasts: 
igorssafins@gmail.com.

Sestdien, 8.maijā, plkst. 11:00 
a.m. būs Ģimenes dienas diev-
kalpojums ar svēto vakarēdienu. 
Vadīs māc. Igors Safins 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.face-
book.com/ Čikāgas-Ciānas 
draudze 2550-4389-7965-234. 
Dievk. Notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
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 svēt die-
nās 10:00. Seko sadraudzības 
stunda.

Atkal Eiropa piedzīvo ne 
visai vieglas dienas. Tā jau ir 
trešā krīze pēdējo desmit gadu 
laikā mūsu kontinentā. Pat-
laban Eiropas uzdevumi un 
mērķi ir mainījušies. Ja agrāk tā 
bija miera nodrošināšana un 
dalībvalstu iekšējo problēmu 
risināšana, tad šobrīd galvenais 
izaicinājums ir noturēties pret 
visiem pārējās pasaules satri-
cinājumiem.

Eiropas Savienībai (ES) ir 
jābūt veiksmīgam krīžu me -
nedžerim. Covid pandēmija 
parāda, ka Eiropai ir jārīkojas 
vēl labāk, ātrāk, jo eiropieši bija 
vīlušies par ES vadību. Tāpēc 
var ļoti labi izprast šīs situācijas 
sekas un kritiku. Pagājušā gada 
pavasarī katra dalībvalsts vien-
pusēji slēdza savas robežas. 
Patlaban atšķiras ceļošanas no -
teikumi starp dažādām da -
lībvalstīm, atšķirīgs dienu 
skaits jāpavada pašizolācijā vai 
karantīnā. Ir lēnāka vak ci nā-
cijas gaita salīdzinājumā ar 
mūsu tuvākajiem Eiropas rie-
tumu partneriem. Dažkārt 
Eiropa ir iestrēgusi ilgstošos  
lēmumu pieņemšanas pro-
cesos. Tā rezultā vairāki būtiski 
un svarīgi noteikumi tiek pie -
ņemti novēloti. Eiropai ir jāspēj 
strādāt ātri un patiesi. Tādai 
jābūt konferences par Eiropas 
nākotni vienai no galvenajām 
prioritātēm.

Dažās jomās ES būtu jāpie-
šķir vairākas kompetences da -
lībvalstīm. Savukārt, ja  kopīgai 
rīcībai ir izšķiroša nozīme, tad  
ES ir nepieciešama lielāka 
izpildvaras iespēja, sekmīgāk 
īstenojot lēmumus.

Lūkojoties uz Krieviju, Tur-
ciju un Ķīnu nereti viena no ES 
valstīm var bloķēt Eiropas ie -
spējas globālā mērogā. Uzskatu, 
ka ārpolitikā mums jākļūst 
efektīvākiem, atsakoties no 
vienprātības principa, bet gan  
pieņemot lēmumus ar balsu 

vairākumu. Tāpēc mums vaja-
dzētu iecelt pilntiesīgu Eiropas 
ārlietu ministru, kurš runā 
Eiropas vārdā un ir uzticams 
sadarbības partneris  Eiropas 
Parlamentam.

šķeltu – kopīga miera labad.
Eiropai jābūt gatavai tikt galā 

ar nākamo pandēmiju un citām 
ļaunām slimībām. Patiešām, 
galvenā atbildība par veselību 
un medicīnisko aprūpi ir 

citām infekcijām, piemēram. 
Technoloģijas veicina pār-

maiņas un pārveido mūsu 
pasauli. Eiropai ir jāuzņemas 
arī vadošā loma digitālajā 
attīstībā. Tā ir atslēga, kas paver 
panākumu durvis daudzās 
jomās.

Patlaban jau ES ir līdere vides 
aizsardzībā, jo izvirzījām vē -
rienīgo mērķi līdz 2030. gadam 
samazināt emisijas par 55%. Ja 
mēs patiešām plānojam spert 
soli tālāk, tad ES ir jābūt 
atbildīgai par klimata politiku, 
it īpaši sarunu laikā, vienojoties 
par starptautiskiem klimata 
nolīgumiem ar trešām valstīm 
saskaņā ar Eiropas ekolo ģis-
kajiem standartiem.

Ir ļoti svarīgi Eiropai finan-
siāli izturēt nākamās krīzes. 
Jābūt spēcīgai Ekonomikas un 
monetārajai savienībai. ES ne -
pieciešams savs finanšu mi -
nistrs, kurš koncentrējas uz sta-
bilitāti un makroekonomikas 
rādītājiem. Nākamajai ekono-
miskajai krīzei nevajadzētu 
novest pie lielākiem parādiem, 
kas gulstas uz nākamo paaudžu 
pleciem. Mēs nevaram atļauties 
zaudēt jauniešu entuziasmu, 
mums jānodrošina viņiem 
labāka nākotne, kuras veidoša-
nā  arī viņi  paši piedalās.

Pēdējos gados eiropiešiem ir 
radies viedoklis, ka Briselē 
netiek ņemta vērā viņu dzīve 
un nezina, ko vainot par 
neveiksmēm vai atalgot par 
panākumiem. Tas notiek, ja 
vienlaikus ir pārāk daudzi 
atbildīgo. Svarīgu lēmumu pie-
ņemšana tiek kavēta un pilsoņu 
acīs tiek zaudēts uzticības kre-
dīts Eiropas Savienībai.  Eiro-
piešiem ir nepieciešama spē -
cīgāka demokrātiska vadība 
Eiropas līmenī.

Galu galā – Eiropa būs efektī-
va krīzes pārvarētāja tikai tad, 
ja cilvēki tai arvien uzticēsies. 
Mums ir jāstiprina Eiropas 

9.maijs – Eiropas diena
Eiropas nākotne: no krīzēm līdz panākumiem

Tāpat Eiropai ir jāpastiprina 
drošības un aizsardzības spējas 
un jāpaliek vienotai. Mums ir 
nepieciešams skaidrs ceļvedis, 

dalībvalstu kompetencēs, to -
mēr pandēmija nepazīst ro -
bežas.

Eiropai ir jākļūst par jauno 

demokrātiskās pilnvaras. Pirms 
nākamajām Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām mums ir jābūt skaid-
rībai par to, kurš un par ko būs 
atbildīgs Eiropā. Vēlētājiem 
jābūt ir izšķirošā teikšana par 
to, kas vadīs Eiropas Komisiju.

Lielākā partija, kas veido va l-
došo vairākumu Eiropas Par-
lamentā, iegūtu tiesības iecelt 
Komisijas priekšsēdētāju, ja to 
atbalstītu parlamenta vairā-
kums. Vai arī mums vajadzētu 
būt vēl drosmīgākiem un 
noteikt tiešas Eiropas Komisijas 
prezidenta vēlēšanas. 

Ja Eiropa vēlas pārdzīvot 
nākamās krīzes, tai ļoti nepie-
ciešamas pārmaiņas. Demo-
krā tiskāka Eiropa ar nepiecie-
šamajām pilnvarām,  nodroši-
not eiropiešu kopīgās intereses. 
Tāpēc konferencei par Eiropas 
nākotni vajadzētu sākt debates 
bez jebkādiem tabu vai ierobe-
žojumiem, bet gan ar pavērtām 
iespējām uz dažādām idejām 
un risinājumiem. Tāpat kā 
mūsu Eiropas Savienības dibi-
nātāji, arī ETP grupa joprojām 
būs virzītājspēks lielākai Eiro-
pas vienotībai un  izaugsmei. 
Pārtrauksim krīzes! Tā vietā – 
sāksim veidot spēcīgāku 
Eiropas nākotni!

***
Lielākā politiskā frakcija 

Eiropas Parlamentā kopš 1999.
gada. Tajā darbojas 175 no 705 
EP deputātiem.

ETP grupā strādā Latvijas 
deputātes – Sandra Kalniete 
un Inese Vaidere. Eiropas Ko -
misijas vadībā – priekšsēdētāja 
Urzula fon der Leiena, priekš -
sēdētājas izpildvietnieks Valdis 
Dombrovskis.

Eiropas Savienības Padomē 
ETP politisko saimi pārstāv 
vairāki ES dalībvalstu vadītāji, 
tajā skaitā Vācijas kanclere 
Angela Merkele un Latvijas 
Ministru prezidents Krišjānis 
Kariņš.

kā veidot Eiropas aizsardzības 
savienību ar NATO, lai apvien-
otu savus kopīgos spēkus, nevis 

veselības un inovācijas labora-
toriju, pastiprinot cīņu pret 
vēzi, Alcheimera slimību un 
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Mūsu mīļais filistrs

PĒTERIS KAZAKS, Ph.D.
Dzimis 1940. gada 22. februārī Rīgā,

miris 2021. gada 2. aprīlī Davis, Kalifornijā, ASV

KORPORĀCIJA TALAVIJA

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais brālis

ULDIS RAVA
Dzimis 1935. gada 28 novembrī Saldū, Latvijā,

miris 2021. gada 21. apilī Snellvile, Georgia
Par viņu sēro

SIEVA FRANCES,
MĀSAS MAIJA, VELTA, LIENE AR ĢIMENĒM,

MĀSĪCAS, BRĀLĒNI, KRUSTDĒLI, RADI UN DRAUGI AMERIKĀ UN LATVIJĀ

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). 
Diev kalpojumi notiek plkst. 
11:00. Dievkalpojumus atsāk-
sim maija beigās.

23. maijā-Vasarsvētku diev-
kalpojums.

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.

9. maijs Dievkalpojums – 
Ģimenes 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. notiek 2x 
mēnesī 10:00. Pēc dievk. kafi-
jas galds.

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

Kalamazū draudze atsāk 
dievkalpojumus klātbūtnē 
katru otro svētdienu, tos no 
turot Latviešu Centra lielajā 
zālē, kamēr jaunais dievnams 
būs lietojams.

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

16. maijā, svētbrīžu ieraksts 
internetā.

23. maijā, Vasarsvētku dievk. 
ar dievg. Centrā. Tiešsaiste 
internetā.

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

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

Klīvlandes apvienotā latv. 
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave, 
Lake wood, OH 44107) Drau-
dzes dievk. notiek svētdienās 
11:00. Bībeles stundas notiek 
10:00 katra mēneša otrajā un 
ceturtajā trešdienā. Baptistu 
dr.: Bethel Baptist Church (2706 
Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazinaties ar draudzes pr. 
Karli Indriksonu, talr.:402-730-
3427, e-pasts:  kindriks@aol.
com. Pensionaru saiets katra 
menesa otra ceturtdiena plkst. 
11:00 sabiedriskas telpas.

Mančesteras latv. ev. lut. dr.: 
(21 Garden St, Manchester, CT 
06040). Dr.pr. Astra Vilinskis, 
tālr.: 413-568-9062. Mančes-
teras ev. lut. dr. dievkalpojums 
būs – Pūpola Svētdienas diev-
kalpojums ar svēto vakarēdienu 
sestdien, 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 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks: Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

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

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

Montrealas latv. Trīsvie nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-

vete.org . pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org. 

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: Dievkalpojumi 
draudzē šobrīd klātienē neno-
tiek. Ja vēlaties saņemt mājas 
svētbrīžu materiālus, lūdzu 
sazināties ar mācītāju. Māc. 
Ieva Pušmucāne-Kineyko e-pasts: 
latvianlutheranchurch@gmail.
com telefons: 908-638-1101. 
Drau dzes adrese: Latvian 
Lutheran Church, P.O. Box. 
1008, Maplewood, NJ 07040. 

16. maijā 11:00 Klātienes 
dievkalpojums Priedainē.

13. jūnijā 11:00 (Iespējams) 
klātienes dievkalpojums ar 
dievgaldu Priedainē.

Ierodoties, lūdzu lietot sejas 
maskas.

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

Pārējām svētdienām iespē-
jams saņemt mājas svētbrīžu 
materiālus. Lūdzu sazināties 

ar mācītāju Ievu Pušmucāni-
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 Reyn-

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

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

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

māc. Saliņš.
Dievkalpojumi Jonkeru baz-

nīcā notiks 2., 16. un 23. maijā 
plkst 10:00.

To dalībnieki tiek lūgti ie -
vērot CDC “Noteikumus”. Tiek 
plānots maija mēnesī atsākt 
dievkalpojumus arī Salas baz-
nīcā un St. Andrew baznīcā 
Ņudžersijā, par to datumiem 
un laikiem ziņojot īpaši.

Par dievkalpojumiem visos 
novados jūnijā un turpmākos 
mēnešos ziņosim vēlāk.

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.

Sestdien 15. maijs – plkst. 
12.00 pp; ārdurvju Ģimenes 
Dienas Dievkalpojums; ar gro-
ziņu galdu.  Draudzes gada 
pilnsapulce. Lūgums lietot se -
jas masku un ievērot distan-
cēšanās noteikumus 6 pēdas/2 
metrus.

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

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 mājas-
lapa: www.seattlelatvianchurch. 
 org.

Dievkalpojumi Sietlā ir 
atsākušies klātienē.

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

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

Dievkalpkojumi Svētdienās, 
14:00:

9. maijā Ģimenes dienas 
dievkalpojums, 16. maija.

12. junijā sestdien aizvesto 
piemiņas dievkalpojums.

Bībeles Stundas Svētdienās, 
14:00:

23. maijā, 30. maijā, 6. junijā.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 

latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: bazni-
ca@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.: 
4162214309.

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

Draudzes virtuālie svētbrīži 
notiek Zoom platformā – 
trešdienās plkst. 10:00 un 
svētdienās plkst. 11:00.

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Daugavas Vanagu Centrālā valde
sēro par Daugavas Vanagu biedra

KAPTEIŅA ANTONA ATA HOMKAS
aiziešanu Mūžībā.

Dzimis 1917. gada 2. februārī,
miris 2021. gada 11. aprīlī

Izsakām visdziļāko līdzjutību tuviniekiem.

Ak, retākas rindas…
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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

Pērn Covid-19 izplatības dēļ 
pasaules čempionāts U-18 vecu-
ma grupā elites līgā nenotika.

Čempionāta pirmajā spēlē 
Lat    vijas izlase ar 2:4 zaudēja 
Šveicei, bet Kanada ar 12:1 sa -
grāva Zviedriju. Nākamajā spēlē 
mūsu hokejisti sīksti cīnījās ar 
Kanadas vienaudžiem. Otrā pe -
rioda vidū Latvijas izlase no -
kļuva iedzinējos ar 0:2, taču 
otrās trešdaļas pēdējā minūtē 
vārtus guva Anrī Ravinskis, sa -
mazinot rezultāta starpību līdz 
minimumam. Trešā perioda vidū 
Kanada atjaunoja divu vārtu 
pārsvaru, bet jau pēc nepilnām 
trim minūtēm skaitliskajā vairā-
kumā vārtus guva Sandis Vil-
manis. Turpinājās sīva cīņa līdz 
spēles pirmspēdējā minūtē savus 
otros vārtus šajā spēlē guva 
Meisons Maktevišs. Līdz ar to 
Latvijai zaudējums ar  2:4 (0:0, 
1:2, 1:2). Latvijas izlases vārtsargs 
Kārlis Mežsargs šajā spēlē 
atvairīja 48 no 52 metieniem 
(92,31%). Kanadas izlase izpil-
dīja 53 metienus, bet Latvijas 
hokejisti 27 reizes apdraudēja 
pretinieku vārtus. 

Trešajā spēlē Latvijas U-18  
hokeja izlase piedzīvoja zaudē-
jumu pret Baltkrievijas līdzau-
džiem – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2). Pre ti-
nieku vienības vārtsargu pār-
spēja Martins Laviņš un Rainers 
Dārziņš. U-18 izlase ASV pasau-
les čempionātu elites līgā no  slē-
dza ar graujošu zaudējumu pret 
Zviedriju – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5). 
Linards Lipskis šajā spēlē Lat-
vijas izlases vārtos atvairīja 28 no 
35 metieniem. Par turnīra labā-
kajiem spēlētājiem Latvijas izlasē 
tika atzīti Martins Rodrigo La -
viņš, Gustavs Ozoliņš un Anrī 
Ravinskis.

Spēkavīru cīņas
Latvijas spēkavīrs Aivars 

Šmaukstelis Bahreinā izcīnīja 
trešo vietu World’s Ultimate 
Strongman sacensībās, ziņo 
sportista pārstāve Kintija Dau-
diša. Sacensībās piedalījās 15 
atlēti no visas pasaules.

“Sacensības bija ļoti labi no -
organizētas. Kopumā bija piecas 
disciplīnas – vilkšana no zemes 
(smagumi no 300 līdz 440 kilo-
gramiem), karogu vilkšana, han-
teles grūšana, stafete un akmeņu 
celšana,” tiek citēts Šmaukstelis. 
“Pirmajā disciplīnā pazaudēju 
laiku, nesaprotot, kas stiprina 
svaru ripas – es vai palīgi. Arī 
hanteles grūšanā būtu jāpie-
strādā pie technikas,” par sa  cen-
sībām stāsta Aivars Šmaukstelis. 
Par tuvumu goda pjedestalam 
sportists sāka domāt pēdējās 
disciplīnas laikā. “Sapratu, ka, ja 
pacelšu deviņus no desmit ak -
meņiem ātri un precīzi, noturēšu 
savas pozicijas. Esmu gandarīts 
par savu sniegumu. Trešā vieta 
šajās sacensībās man sniedz 

ceļazīmi uz World’s Ultimate 
Strongman sacensībām septem-
brī Lasvegasā,” saka Aivars.

Par uzvarētāju kļuva Ukrainas 
sportists Oleksijs Novikovs, bet 
otro vietu ieņēma Žans Fransuā 
Karons no Kanadas. Sacensības 
notika trešo gadu, 2018. un 
2019.gadā norisinoties Dubaijā.

Plūdmales 
volejbols

Latvijas plūdmales volejbola 
duets Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš Meksikā uzvarēja 
pirmajā spēlē Pasaules tūres 
četru zvaigžņu posma izslēg ša-
nas turnīrā, bet nākamajā cīņā 
astotdaļfinālā zaudēja un turnīru 
noslēdza dalītā 9. vietā, liecina 
rīkotāju informācija. 

Izslēgšanas turnīru Samoilovs/
Šmēdiņš sāka ar uzvaru 2:0 pār 
austriešiem Kristofu Dresleru 
un Aleksandru Huberu, bet 
spēlē par vietu ceturtdaļfinālā ar 
0:2 atzina Polijas pāŗa Piotra 
Kantora un Bartoša Losjaka pā -
rākumu. Turnīrā Kankūnā Lat-
vijas pāris nopelnīja 400 ranga 
punktu.

Cīņas sports
Varšavā risinājās Eiropas čem 

pionāts cīņas sporta veidos, kur 
labus panākumus guva Latvijas 
cīkstoņi. 

Aleksandrs Jurkjans (attēlā) 
izcīnīja bronzas medaļu grieķu-
romiešu cīņā svara kategorijā 
līdz 63 kg, bet Alans Amirovs – 
tāda paša kaluma godalgu brī-
vajā cīņā (79 kg).

Alans Amirovs

Jurkjana medaļa Eiropas čem -
pionātos ir pirmā pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas. Sporta 
statistiķi zina teikt, ka 1938. gadā 
par Eiropas vicečempionu kļuvis 
Georgs Ozoliņš.

Uz olimpiskajām 
spēlēm pa tēva 

iemīto taku
Ventspilnieku Lasmaņu ģi  me-

nē izauguši divi Tokijas Olim-

pisko spēļu kandidāti. Kārlis 
Pauls Lasmanis ir viens no 
panākumiem svētītās Latvijas 
izlases līderiem mazajā jeb 3x3 
basketbolā, viņa jaunākā māsa 
Rūta Kate Lasmane tuvojas 
trīssoļlēcēju pasaules elitei. 

Kārlis Lasmanis 3x3 basket
bola sacensībās

Rūta Lasmane ASV studentu 
sacensībās

Latvijas basketbola vienība

Abu gaitas sportā no sākta gala 
ar sirdi un dvēseli atbalsta viņu 
vecāki, sevišķi tētis Uģis Las ma-
nis – divu olimpisko spēļu da -
lībnieks akadēmiskajā airē šanā, 
Latvijas vicečempions basket-
bolā, pasaules un Eiropas ve  te-
rānu čempions augstlēkšanā. 
Barselonas Olimpiskajās spēlēs 
Uģis Lasmanis tika pieteikts 
vieninieku klasē, jo viņa iespē-
jamais pārinieks divvietu laivā 
Ģirts Vilks, tāpat vēl pieci 
latvieši, bija devis jāvārdu citai 
izlasei. Uģis Lasmanis, startējot 
22 vieninieku konkurencē, izcī-
nīja devīto vietu jeb trešo B 
finālā, kuŗā pārspēja trīskārtējo 
olimpisko čempionu Perti Kar-
pinenu no Somijas.

Nekvalificējas 
finālturnīram

Latvijas vīriešu handbola iz -
lase Eiropas čempionāta (EČ) 
kvalifikācijas cikla spēlē Val mierā, 
Vidzemes Olimpiskajā cen trā, 
zaudēja Norvēģijai  ar 23: 28 un  
17:36 (11:17). Iepriekšējās spēlēs 
Latvijas vienība zaudēja Italijai – 
17:28 un otrā spēlē revanšējās – 
31:29. Trešajā spēlē savā laukumā 
Latvija ar 27:39 atzina Balt krie-
vijas pārākumu. Kvalifikācijas 
turnīra sestajā apakšgrupā pa 
astoņi punkti piecās spēlēs ir 
Norvēģijai, seši punkti četrās 
spēlēs Baltkrievijai, bet Italija un 
Latvija nopelnījušas pa diviem 
punktiem, otrajai komandai aiz-
vadot par spēli vairāk. Fināl tur-
nīram kvalificēsies astoņu apakš-
grupu pirmo divu vietu iegu-
vējas, kā arī četras labākās trešajā 
pozīcijā finišējušās izlases, ku  -
ŗām netiks ņemti vērā rezultāti 
pret ceturto vietu īpašniecēm. 
2022. gada Eiropas čempionāts 
notiks Ungārija un Slovakijā.

Latvijas vīriešu handbola iz -
lase Minskā aizvadīja Eiropas 
čempionāta kvalifikācijas cikla 
pēdējo spēli. Mūsu handbolisi 
sīvā cīņā ar 26:30 zaudēja Balt-
krievijas izlasei un zaudēja izre-
dzes kvalificēties finālturnīram.

Mavericks bez 
Porziņģa 

piekāpjas Kings
Latvijas basketbolists Kristaps 

Porziņģis Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) spēlē savaino-
juma dēļ nevarēja palīdzēt Da -
lasas Mavericks, kuŗa cieta zau-
dējumu, bet Rodions Kurucs 
palika uz rezervistu soliņa Mil-
voki Bucks uzvarā. Dalasas Ma -
vericks mājās bez Porziņģa sa -
stāvā zaudēja Sakramento Kings 
ar 99:111. Jau ziņots, ka Porziņģis 
labās kājas ceļgala savainojuma 
dēļ nepabeidza spēli pret Det-
roitas Pistons. Kristaps savainoja 
to pašu ceļgalu, kuŗam oktobrī 
tika veikta meniska operācija 
Pirms tam viņš izlaida trīs spēles, 
jo bija sastiepis kreisās kājas 
potīti. Porziņģis šosezon izlaidis 
25 no 64 Mavericks spēlēm.

Noskaidroti
pretinieki

Oficiālajā izlozē ir noskaidroti 
Latvijas basketbola izlases preti-
nieki 2023. gada Pasaules kausa 
basketbolā Eiropas zonas pirms-
kvalifikācijas otrajā kārtā. D 
grupā Latvijas basketbolistiem 
pretiniekos izlozē Berlīnē izlo-
zēja Rumāniju un Baltkrieviju. 
C grupā spēlēs Zviedrija, Aus-
trija un Portugale. E grupā būs 
Melnkalne, Dānija un Islande. F 
grupā tiksies Ziemeļmaķedonija, 
Šveice un Slovakija.

Latvijas izlase bija izsēta pir-
majā grozā kopā ar Melnkalni, 
Ziemeļmaķedoniju un Zviedriju. 
Tādējādi šīs izlases nevarēja tikt 
ielozētas pretiniekos. Otrajā grozā 
bija Rumānija, Dānija, Austrija 
un Šveice, bet trešajā – Balt krie-
vija, Islande, Portugale un Slo-
vakija. No 2023. gada Pasaules 
kausa basketbolā Eiropas zonas 
pirmskvalifikācijas otrās kārtas 
dalībniecēm par Latviju FIBA 
rangā augstāk ir tikai Melnkalne. 
Noslēdzoties 2022. gada Eiropas 
čempionāta kvalifikācijas turnī-
ram, kļuva zināmas tās astoņas 
izlases, kas kopā ar vēl četrām 
komandām augustā cīnīsies par 
iespēju spēlēt Pasaules kausa 
kvalifikācijas turnīrā.

No 12 otrās kārtas dalībniecēm 
FIBA rangā visaugstāk ir Meln-
kalne, kas ieņem 26. vietu, bet 
uzreiz aiz tās ir Latvija. Abas 
izlases ir līdzās arī starp Eiropas 
komandām, ieņemot attiecīgi 
14. un 15. vietu. Tālāk seko 
Islande (46. vieta FIBA rangā un 
25. Eiropas zonā), Baltkrievija 
(51., 28.), Ziemeļmaķedonija (52., 
29.), Zviedrija (54., 30.), Ru  mā-
nija (55., 31.), Dānija (56., 32.), 
Austrija (57., 33.), Portugale 
(58., 34.), Šveice (61., 35.), Slo -
vakija (63., 36.).

Portugale, Baltkrievija, Islande 

un Slovākija pārvarēja priekš-
kvalifikācijas pirmo kārtu, bet 
pārējās astoņas izlases nekva li-
ficējās Eiropas čempionāta fi  nāl-
turnīram. Priekškvalifikācijas pir-
 majā kārtā apstājās Kipra, Al  bā-
nija, Kosova un Luksem burga.

Otrajā kārtā 12 izlases tiks 
sadalītas četrās grupās pa trim 
komandām katrā. Kvalifikācijas 
turnīrā, kur spēlēs arī 24 Eiropas 
čempionāta finālturnīra dalīb-
nieces, vietu izcīnīs pa divām labā-
kajām izlasēm no katras grupas.

2023. gada Pasaules kausa fi -
nāl turnīrs notiks Japānā, Indo-
nēzijā un Filipīnās. No 32 iz -
lasēm lielākā pārstāvniecība jeb 
12 komandas būs no Eiropas.

***
Starptautiskās Basketbola fede-

rācijas (FIBA) Pasaules U19 
kausa (PK) izlozē Berlīnē Lat-
vijas jaunie basketbolisti paš māju 
čempionātā pretiniekos grupā, 
kuŗas spēles notiks Dau gavpilī, 
saņēma Serbiju, Irānu un Puer
toriko. Latvija B grupā spēlēs ar 
2007. gada čempioni Serbiju, 
pieckārtējo šo sacensību dalīb-
nieci Irānu un pagājušā gada sesto 
labāko komandu Puertoriko.

A grupā būs Kanada, Lietuva, 
Japāna un Senegāla. C grupā būs 
pārstāvēta Spānija, Francija, 
Dienvidkoreja un Arģentīna. D 
grupā sacentīsies ASV, Turcija, 
Austrālija un Mali.

Karatē
Latvijas karatē cīkstonis Kalvis 

Kalniņš Lisabonā izcīnīja sudra-
bu karatē premjerlīgas posma 
finālā. Kalniņš, kuŗš startē “ku -
mite” grupā svara katēgorijā līdz 
60 kilogramiem, finālā ar 0:5 
zaudēja Kazachstānas pārstāvim 
Kaisaram Alpisbairam. Latvijas 
sportists premjerlīgas posmā pē -
dējo reizi uz goda pjedestala 
stājās 2019. gadā Maskavā, kad 
izcīnīja bronzu. Premjerlīgas posmā 
pēdējā uzvara izcīnīta 2014. 
gadā Austrijas pilsētā Zalcburgā.

Jānis Konrāds – 
Mūžībā

25. aprīlī 78 gadu vecumā 
mūžībā devies Austrāliju pār stā-
vējušais latviešu peldētājs Jānis 
Konrāds, informē Aus trālijas 
sporta slavas zāle. 

Konrāds dzimis 1942. gadā Rīgā, 
bet dažus gadus vēlāk viņš kopā 
ar saviem vecākiem, divām 
māsām un vecmammu devās 
bēgļu gaitās uz Vāciju, no ku -
rienes 1949. gadā nonāca Aus-
trālijā. Pēc pārcelšanās uz Si d-
neju Jānis Konrāds kopā ar māsu 
Ilzi sāka trenēties peldēšanā pie 
titulētā Austrālijas treneŗa Dona 
Tolbota. Tāpat ar Tolbotu pie 
stūres Austrālija 2001. gada pa -
saules čempionātā kļuva par 
medaļām bagātāko izlasi.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS 


