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Abrenes konference Francijā ceļā uz Latvijas 
neatkarības atjaunošanu

Trīsdesmit vienu gadu pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas 
pavisam droši var teikt, ka 
Abrenes konference, kas notika 
1989. gada maijā Francijā, lat-
viešiem piederošā pilī Abrene, 
bija pavērsiena brīdis Latvijas 
ceļā uz neatkarības atjaunošanu 
1990. gada 4. maijā. Abrenes 
konference bija notikums, kuŗā 
pirmo reizi oficiāli satikās Lat-
vijas Tautas frontes pārstāvji un 
trimdas organizācijas. Šodien to 
sauc par lūzuma punktu, par 
pavērsienu ceļā uz pilnīgu Lat-
vijas neatkarības atjaunošanu. 
Jāpiemin, ka tolaik Latvija jo -
projām bija Padomju Savienības 
sastāvā un pastāvēja vēl virkne 
iemeslu, kas sarežģīja situāciju.

Abrenes konferences galvenais 
rezultāts bija tas, ka beidzot tika 
panākta sadarbība starp Latvijas 
un trimdas galvenajām orga ni-
zācijām, norādīja Dainis Īvāns. 
Šai konferencē Egils Levits pie -
dāvāja skaidru formulējumu, ka 
Latvijas Tautas fronte drīkst pie -
dalīties dažāda līmeņa Latvijas 
PSR vēlēšanās, lai gūtu pārsvaru. 
Tas tolaik nebija pats par sevi 
saprotams, uzsvēra Dainis Īvāns. 
“Iegūstot pārsvaru un izmanto-
jot šo pašu okupācijas varas 
konstitūciju, iekārtu likvidētu 
un atgrieztos pie 1918. gada 18. 

novembŗa Latvijas Republikas. 
Vēlāk šo formulu izmantoja arī 
lietuvieši un igauņi, un vēl arī 
citas Padomju Savienības repub-
likas,” skaidroja Dainis Īvāns.

“Trimdas organizācijām bija 
liela piesardzība pret Tautas 

pierādījuši, ka neesam par pa -
domju varu, par pārbūvi. Un 
Latvijas Tautas fronte jau kopš 
dibināšanas rīkojās ļoti piesar-
dzīgi.”

Neoficiālas sarunas par trim-
das un Latvijas Tautas frontes 

zācijai, proti, PBLA ar Latvijas 
Tautas frontes pārstāvjiem. Tiesa, 
pats Dainis Īvāns Abrenes kon-
ferencē nepiedalījās, jo tai pašā 
laikā, 1989. gada maijā Tallinā 
notika Pirmā Baltijas Asambleja, 
kam bija milzu loma tieši Baltijas 
ko  pējā ceļā uz neatkarības 
atgūšanu.

Jāatzīmē, ka tieši Abrenē risi-
nājās diskusija par terminiem – 
vai Latvijai jābūt suverēnai vai 
neatkarīgai valstij. Trimdas ie -
skatā runa bija par neatkarību, 
Latvijas pusē ar piesardzību 
izturējās pret šo terminu, jo, 
Daiņa Īvāna vārdiem runājot, 
tolak, Latvijai esot Padomju Sa -
vienības sastāvā, nevarēja „bliezt” 
ar terminu „neatkarība”, tā vietā 
varēja izmantot „suverenitāte”. 

Atpakaļceļā no Abrenes, kā 
savulaik rakstījis konferences 
dalībnieks akadēmiķis Jānis 
Freimanis savās atmiņās, jau vil-
ciena guļamvagonā sadarbībā ar 
Juri Rozenvaldu un Pēteris Laķi 
sāka tapt Aicinājums Latvijas 
Tautas frontes biedriem apspriest 
jauna programmatiska mērķa – 
Latvijas neatkarības – prasības 
izvirzīšana. 

„Eiforija, ka notiek lūzums, ka 
notiek ļoti straujš pavērsiens 
Latvijas vēsturē, bija sajūtama 
visos mūsos,” uzsvēra Dainis Īvāns.  

Abrenes konferences dalībnieki // FOTO: Gunta Bērziņa archīvs
fronti, jo pastāvēja aizdomas, ka 
šo kustību veidojusi čeka, Cen-
trālkomiteja vai komūnisti un 
tādēļ ar to nevar cieši sadarbo-
ties. Pirmie centieni no Latvijas 
Tautas frontes puses sazināties 
tādā strukturētā līmenī ar trim-
das organizācijām parasti bei-
dzās ar milzīgu brēku Padomju 
Latvijas presē – ka, lūk, esam 

iespējamo tikšanos bija noti ku-
šas jau 1989. gada martā Toronto, 
kur Latvijas Tautas frontes cil-
vēki satikās ar saviem trimdas 
atbalstītājiem. Sarunās diskutēja 
par ceļu uz Latvijas neatkarības 
atgūšanu.

Tieši šīs Toronto tikšanās laikā 
pavisam droši tapa skaidrs, ka ir 
jāsatiekas trimdas jumta organi-
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Nedēļas teikums
“Ārstējot bērnu, tiek ārstēta arī viņa vecāku dvēsele. Ārstam tā ir liela emocionāla slodze”.

Ārsts Basels Jakuba Vahbe
(Interviju ar dr. Vahbi lasiet 13.lpp.)    

Nedēļas gudrība
“Taisnība valdīs tad, kad pāridarījumu citam katrs izjutīs kā savas sāpes.”

Solons, seno Atēnu polītiķis filozofs

Izsludināta pieteikšanās 
XIV Starptautiskajiem latviešu jauno

mūziķu meistarkursiem digitālajā vidē 
“Mūzikas interpretācija mūsdienās”

2021. gadā, no 14. – 21. jūlijam

Pieteikties 
aicinām līdz
30. maijam!

Dalībai kursos aicināti pie-
teikties Latvijas un ārvalstu 
mūzikas mācību iestāžu vidējā 
un augstākā apguves posma 
audzēkņi un studenti, jaunie 
komponisti, atskaņotājmāksli-
nieki un jaunie mūzikas sko-
lotāji.

Šogad vēlamies robežas šķēr-
sot virtuāli, savienojot ilggadīgo 
mācībspēku profesionalitāti un 
zināšanas, dodot iespējas plašai 
Latvijas jauniešu saziņai ar mū -
zikas nozares profesionāļiem. 
Meistarkursos ar savu pieredzi 
dalīsies lektori un mācībspēki no 
Latvijas – Agnese Egliņa, Gun-
tars Freibergs, Antra Jankava, 
Dita Krenberga, Ēriks Kiršfelds, 
Guntis Kuzma, Andrejs Osokins, 
Inga Šļubovska-Kancēviča, Paula 
Šūmane, Reinis Zariņš; no ASV 
– Pauls Berkolds, Ilona Kudiņa; 
no Austrālijas – Jānis Laurs; no 
Grieķijas – Dimitris Maronidis, 
Gundega Šmite un no Vācijas – 
Andra Dārziņa. Galvenās lekci-
jas pasniegs mūzikologs Boriss 
Avramecs un pianiste Diāna 
Zandberga.

Meistarkursu pirmsākumi 
mek lējami trīs Starptautiskajās 
latviešu jauno mūziķu nometnēs 
Kanadā. Kopš 1994. gada Latvijā 
ir organizētas 13 šādas nomet-
nes, kas laika gaitā ar savu augsto 
profesionālo līmeni ieguvušas 
meistarkursu statusu. XIV Starp-
tautiskos latviešu jauno mūziķu 
meistarkursos plānots rīkot 
50-70 meistarklases, lekcijas/
meistarklases komponistiem un 

mūzikas pedagogiem, kā arī 
atklāšanas un noslēguma kon-
certus tiešsaistē. Liela uzmanība 
tiks pievērsta dažādu mūzikas 
stilu skaņdarbu interpretācijai. 
Online meistarklases flautas, 
klarnetes, klavieres, sitamo in -
strumentu, vijoles, alta, čella un 
vokālajās speciālitātēs dos ie -
spēju jauniem mūziķiem attīstīt 
un pilnveidot dažādu stilu mūzi-
kas interpretācijas iemaņas un 
prasmes. Online koncertos (at -
klā šanas un noslēguma) būs 
iespēja dzirdēt Pēteŗa Vaska, 
Imanta Zemzaŗa un citu jubilāru 
opusus. Meistarkursu vadītāju 
un viesu tiešsaistes noslēguma 
koncertā “Romantiskās un laik-
metīgās mūzikas interpretācija 
mūsdienās” profesora Venta Zil-
berta vadībā piedalīsies 16 at -
skaņotājmākslinieku.

Kompozīcijas seminārus vadīs 
pazīstami Latvijas un ārvalstu 
kompozīcijas meistari Gundega 
Šmite un Dimitris Maronidis. 
Gundegas Šmites vadībā jaunie 
komponisti tiks rosināti veidot 
skaņdarbus solo balsij, kas ietver 
grafisko notāciju, rakstiskās no -
rādes izpildītājiem, mūsdienu vo -
kālās mūzikas technikas, teātŗa 
elementus u.c., kas paredz iz  pil-
dītājas, mecosoprānes Helēnas 
Sorokinas aktīvu iesaistīšanos 
jaundarba tapšanā un ierak stī-
šanā, intepretācijai kļūstot par 
vienu no skaņdarba stūŗakme-
ņiem. Kompozīcijas meistarkursu 
dalībniekiem būs iespēja apgūt 
elektroakustiskās mūzikas pa  ma-
tus Dimitra Maronida vadībā.

Lekcijās/meistarklasēs ar Ilonu 
Kudiņu flautas ansambļa dalīb-
nieki pilnveidos zināšanas par 
jaunākajiem uzskatiem un vir-

zieniem džeza mūzikas inter-
pretācijas jomā; tiks iestudēti un 
ierakstīti divi īsi džeza mūzikas 
skaņdarbi Zoom platformā.  Lek -
cijās/meistarklasēs ar Paulu Ber-
 koldu un Antru Jankavu dalīb-
nieki pilnveidos zināšanas par 
jaunākajiem uzskatiem un vir-
zieniem vokālās mūzikas peda go-
ģijas, kā arī interpretācijas jomā 
– no baroka līdz laikmetīgās 
akadēmiskās mūzikas stiliem.

Meistarkursu vadītājs – Ventis 
Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija), mākslinie-
ciskā vadītāja – Dace Aperāne 
(ASV), savukārt kursu nozaru 
vadītāji atskaņotājmākslā – Ag -
nese Egliņa (Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmija) un 
Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
kompozīcijā un mūzikas teorijā 
– Gundega Šmite (Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija), 
mūzikas pedagoģijā – Dace 
Aperāne.

Meistarkursu programmu un 
lektoru sarakstu, pieteikšanās un 
dalības maksas apmaksas kārtī-
bu, kā arī cita papildu informā-
cija: meistarkursu mājaslapā – 
www.baltaisfligelis.lv/muzika/
meistarkursi.

Projektu atbalsta Valsts Kul  tūr-
kapitāla fonds un Siguldas nova-
da pašvaldība, Amerikas latviešu 
apvienības Kultūras fonds no 
Aleksandra Okolo-Kulaka pie-
miņas fonda, Latviešu Fonds, 
Pasaules Brīvo latviešu apvienī-
bas Kultūras fonds, Latviskā 
Mantojuma fonds Bostonā, Lat -
viešu kultūras biedrības TILTS 
“Mūzikas nometnes fonds” un 
citas latviešu organizācijas un 
labvēļi ASV.

Ģen. Kārļa Goppera fonda 
padome satikās  Zoom platformā, 
lai pārrunātu kopš pēdējās sēdes 
paveikto un runātu par fonda 
nākotni. Šogad bija jāpārvēlē 
divi Goppera fonda padomes 
locekļi: vad. Dace Copeland un 
vad. Ēriks Petrovskis. Vad. D. 
Copeland bija ar mieru turpināt 
darboties Goppera fonda pa -
domē un tika ievēlēta uz trim 
gadiem. Vad. Ē. Petrovskis no  lē-
mis neturpināt darboties. Pa  do-
mes valdi ievēlēja šādā sa  stā vā: 
vad. Uldis Sīpols, priekšnieks, 
vad. Uģis Grīnbergs, priekšnieka 
vietnieks, vad. Dace Copeland, 
sekretāre un vad. V. Kalniņš, 
kasieris. 

2021. gada  marku akcija ir 

Ģen. Kārļa Goppers fonda padome pulcējās pavasaŗa sēdē
sekmīgi pabeigta, un marku ak -
cijas ziedojumus Goppera fonda 
padome lieto, lai piešķirtu līdze k-
ļus pieprasījumiem, kuŗi atbilst 
fonda vadlīnijām. Arī šai sēdē 
padome piešķīra atbalstu dažā -
diem jaunatnes pasākumiem un 
projektiem – Gaŗezera Vasaras 
vidusskolai, Sagatavošanas sko-
lai, bērnu vasaras nometnei un 
bērnudārzam, Saulgriežu Vasa -
ras vidusskolai, bērnu nomet-
nēm Latvijā, Okupācijas mūze -
jam, ģen. Kārļa Goppera mūzeja 
uzturēšanai Plāņu pagasta „Mas-
katos”, Starptautiskajiem latviešu 
jauno mūziķu kursiem, Katskiļu 
vasaras programmām un Kur-
sas/Mežotnes vasaras vidussko-
lai, kā arī bērnu nometnei. 

Līdzekļi tiks pārsūtīti tikai tad, ja 
attiecīgās nometnes notiks.

Goppera fonda padome no -
lēma piešķirt komponistei Lo -
litai Ritmanei $500 balvu kā 
Latvijā izdotās filmas “Dvēseļu 
putenis” simfonisko skaņu celiņa 
autorei.

Goppera fonda padome sir-
snīgi pateicas ikvienam par 
atbalstu un par ziedojumiem un 
cer uz atbalstu arī nākotnē, lai 
varam turpināt atbalstīt vērtīgus 
latviešu jaunatnes pasākumus 
arī nākotnē.

 Ziedojumus Goppera fonda 
jaunatnes atbalstam lūdzam sū -
tīt uz Goppera Fonds, P.O. Box 
376, Three Rivers, MI 49093.
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Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

“Man dziesmu svētku tradicijas turpināšana
ir ļoti svarīga”

XV Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Rīcības komitejas priekšsēdis
Ansis Vīksniņš intervijā Ligitai Kovtunai

Kā sokas darbi Rīcības 
komitejā, kā tiekat galā ar sa -
viem uzdevumiem tik trakā 
laikā, kas kā tāds ieies vēsturē, 
un mūsu kārtējie Dziesmu 
svētki līdz ar to?

Rīcības komiteja ir sparīgi tur-
pinājusi savu darbu pandē mijas 
laikā. Mēs bieži satiekamies Zoom 
platformā, sarakstāmies, sazva-
nā mies, un labvēlīgos laika ap -
stākļos satiekamies kāda komi-
tejas locekļa dārzā.   Protams, ir 
labāk tikties klātienē, kad varam 
brīvāk izteikties, tomēr ir arī 
daži labumi virtuālā pasaulē, 
piemēram, vieglāk iesaistīt dalīb-
niekus no citām pilsētām mūsu 
sēdēs.   Svētku mūzikas nozares 
vadītāja ir Krisīte Skare no Bos-
tonas un tautas deju lieluz ve-
duma vadītāja ir Astrīda Liziņa 
no Filadelfijas. Ar Zoom starp-
niecību varam biežāk un dziļāk 
iesaistīt Krisīti un Astrīdu 
komitejas sarunās.

Mēs joprojām ceram un ticam, 
ka pandēmijas situācija uzla-
bosies jau šogad un ka latvieši 
būs ne tikai gatavi, bet izsalkuši 
2022. gadā atkal ceļot, pulcēties, 
satikties. Rīcības komiteja, pro-
tams, sekos visiem federālās val-
dības un Minesotas štata notei-
kumiem par cilvēku pulcēšanos, 
ja tādi vēl būs spēkā nākamvasar.  
Paredzam, ka arī koncertzāles 
un arēnas izveidos darbības 
plānus par cilvēku pulcēšanos, 
un mēs arī tos ievērosim. Ja 
situācijas uzlabošanās turpinā-
sies kā līdz šim, tad es paredzu, 
ka svētki notiks līdzīgi iepriek-
šējiem svētkiem, ar minimāliem 
ierobežojumiem.

Vai šajos svētkos būs visi ie -
rastie pasākumi – ne tikai māk-
slinieciskie, bet arī tirdziņš, 
Rakstnieku cēliens, LĀZA bro-
kastis u.c.? Un kas būs jauns, 
līdz šim nebijis?

Svētku programma ir ļoti ba -
gātīga, pilna ar visiem ierasta-
jiem sarīkojumiem, kā arī da -
žiem jaunumiem. Protams, būs 
kopkoŗa koncerts, tautas deju 
lieluzvedums, garīgās mūzikas 

koncerts, viesu koŗu koncerts, 
jaundeju skate, teātŗa izrāde, 
kabarē vakars un svētku vaka-
riņas ar balli. Un arī iecienītie 
blakus pasākumi – dievkalpo-
jums, Rakstnieku rīts, mākslas 
izstāde, tirdziņš.  

Pirms svētku oficiālās atklā ša-
nas notiks “Ieskaņas koncerts” ar 
Ērika Ešenvalda skaņdarbiem, 
ko izpildīs Minesotas izcilais 
koris Magnum Chorum kopā ar 
diviem viesu koŗiem no Latvijas.  
Komponists piedalīsies koncertā 
ar īpašu jaundarbu Minesotas 
Dziesmu svētkiem. (Laiks par to 
vēstīja nr. 18. – L.K.)

Vairākus gadus Dziesmu svēt-
kos nav dzirdēts simfoniskais 
koncerts ar pilnu orķestri.   Mēs 
esam uzaicinājuši vienu vietējo 
Minesotas orķestri, kas kon-
certēs kopā ar latviešu solistiem.

Vēl viens jaunums būs sest-
dienas vakara rokmūzikas kon-
certs. Pirmoreiz Amerikā uzstā-
sies populārā grupa Astro ‘n’ out 
no Latvijas.

Šķiet, kopš Čikāgas svētkiem 
2002. gadā Dziesmu svētkos nav 
notikusi Zaļumballe.   Mēs plā-
nojam Zaļumballi Misisipi upes 
krastmalā ar vakariņām un 
dančiem.  Vakaru vadīs folkloras 
ansamblis “Stokholmas Spēl ma-
ņi” no Zviedrijas un Mineapoles 
ansamblis “Lini.”

Kāda ir atsaucība no koŗiem 
un tautas deju kopām? Kā šajos 
laikos ritēs mēģinājumi?

Informācija par svētkiem ir 
izsūtīta koŗiem un tautas deju 
kopām.  Interese un atsaucība ir 
bijusi ļoti pozitīva. Koŗi un tau-
tas deju kopas cenšas uzsākt 
klātienes mēģinājumus. Koŗiem 
būs balsu ieraksti un dejotājiem 
video ieraksti ar deju soļiem, lai 
tā palīdzētu gatavoties svētkiem.

Vai būs teātŗa izrāde? Kāda?
Sanfrancisko Jaunais Teātris 

uzvedīs Raimonda Staprāna lugu 
“Anšlavs un Veronika.” Galvenajā 
lomā – Kaspars Znotiņš no 
Jaunā Rīgas teātŗa.  Režisore –
Māra Lewis.

Ko aicināsiet no Latvijas?

Gaidām divus varenus koŗus 
no Latvijas – Babītes kori “Maska” 
un Saulkrastu kori “Anima.” Abi 
koŗi ir ceļojuši pa pasauli un 
pārstāvējuši Latviju vairākos 
starp tautiskos konkursos, bet 
Minesotas Dziesmu svētki vi -
ņiem būs pirmā uzstāšanās 

Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas, Amerikas latviešu 
apvienības, Latviešu organizāciju 
apvienības Minesotā, un ASV 
Dziesmu un deju svētku fonda. 
Pašlaik gatavojam atbalsta pie -
teikumus, ko iesniegsim vairā-
kām Amerikas valdības iestādēm 

«Latvian Song Festival” vārda un 
Mineapoles un uz St. Paulas 
latviešu baznīcas adresi: 3152 
17th Avenue South, Minneapolis 
MN 55407.

 
Kādas aktīvitātes plānotas 

bērniem un jaunajai paaudzei, 
kā iesaistīti tā sauktie jaun-
iebraucēji?

Mēs ļoti gaidām ģimenes ar 
bērniem un jauniešus.   Svētku 
programmā ir ierakstīti laiki 
īpašām bērnu nodarbībām un 
atsevišķai bērnu ballītei. Jau nie-
šiem pašiem būs sava balle ar 
populāro Latvijas DJ Aiva.  Arī 
vēlos pieminēt, ka tieši pirms 
svētkiem tiek plānota 2X2 
nometne 18 līdz 30 gadus veciem 
dalībniekiem St. Paulā, ko rīko 
Aivars Osvalds.  Un, protams, 
daudzi sarīkojumi interesēs vi -
sām paaudzēm, piemēram, Za -
ļum balle, kur visiem būs iespēja 
piedalīties latviešu dejās, dančos 
un rotaļās.  

Lūdzu, pastāstiet vairāk par 
sevi – kur izaudzis, kādu arodu 
ieguvis, kāds bijis ceļš uz 
latviešu sabiedrību?

Bieži pats sevi jautāju, kā es 
kļuvu par Dziesmu un deju 
svētku Rīcības komitejas priekš-
sēdi, jo neesmu ne korists, ne 
dejotājs! Tomēr man latviešu 
dziesmu un deju svētku tradici-
jas turpināšana ir ļoti svarīga. Es 
darbojos ASV Dziesmu un deju 
svētku fonda valdē un Pasaules 
dziesmu svētku padomē. Arī 
aktīvi darbojos Minesotas lat-
viešu sabiedrībā, Latviešu orga ni-
zāciju apvienības Minesotā valdē 
un Mineapoles un St. Paulas 
latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes padomē. Esmu jurists 
un, atklāti sakot, man interesē 
tādas lietas saistībā ar Dziesmu 
svētku rīkošanu, kuŗas ne visiem 
Dziesmu svētku organizētājiem 
interesē, piemēram, līgumi ar 
viesnīcām un koncertzālēm, ie -
braukšanas likumi, līdzekļu vāk-
šana, sadarbība ar vietējo val-
dību. Varbūt tāpēc man Rīcības 
komitejas darbs itin labi patīk!

Ziemeļamerikā.
Kā veidojas svētku budžets? 

Kas ir atbalstītāji, cik plānots 
ieņemt no apmeklētājiem un 
kā pārliecināsim viņus kuplā 
pulkā doties uz St. Paulu?

Financiālais atbalsts no lat-
viešu organizācijām ir bijis ļoti 
atsaucīgs. Esam saņēmuši dās-
nus ziedojumus un solījumus no 

un fondiem. Un, protams, mēs 
arī ceram saņemt ziedojumus no 
privātpersonām. Aicinu visus 
apskatīt mūsu tīmekļa vietni 
www.latviansongfest2022.
org  un īpaši informācijas lapu 
par ziedotāju un sponsoru 
iespējām. Ziedojumus var sūtīt 
elektroniski, lietojot mūsu tī -
mekļa vietni, vai ar čeku uz 

“Esmu jurists un, atklāti sakot, man interesē tādas 
lietas saistībā ar Dziesmu svētku rīkošanu, kuŗas ne 
visiem Dziesmu svētku organizētājiem interesē, 
piemēram, līgumi ar viesnīcām un koncertzālēm, 
iebraukšanas likumi, līdzekļu vākšana, sadarbība ar 
vietējo valdību. Varbūt tāpēc man Rīcības komitejas 
darbs itin labi patīk!”

UZZIŅAI
Babītes novada jauktais 

koris “Maska” ir viens no 
labākajiem Latvijas amatieŗu 
koriem, dibi nāts 2000. gadā, tā 
izveidotājs, diriģents un māk-
slinieciskais vadītājs Jānis Ozols. 
Koris “Maska” ir radoša ap -
vienība ar savu šarmu un stilu, 
spēj izpildīt ne tikai klasisko 
koŗmūziku, bet arī uzdrīkstas 
būt atšķirīgi. 

Koris guvis augstus sasnie-
gumus, aktīvi piedaloties starp-
tautiskos konkursos un kon-
certējot gan Latvijā, gan ār  ze-
mēs (Slovēnija, Čechija, So  mija, 
Nīderlande, Spānija, Austrālija, 
Japāna u.c.). “Maska” pārstāvēja 
Latviju 2019. gada Eurovision 
koŗu konkursā. Uzstāšanās Mi -
nesotas Dziesmu svētkos būs 

Ziemeļamerikas debija. 
Koris “Anima”. “Mūs iedves-

mo priežu meža gaiss un ban-
gojošās jūras spēks, saules 
prieks acīs un neizsīkstoša 
vitālitāte. Mūs vieno vieta, no 
kuŗas mēs nākam”. Saulkrastu 
jauktais koris “Anima” dibināts 
2001. gadā, tā mākslinieciskā 
vadītāja un diriģente ir Laura 
Leontjeva, diriģents – Matīss 
Tučs, vokālā pedagoģe – Elīna 
Ose. Korim raksturīga spēja 
būt mūžīgā virzībā un mainībā, 
eksperimentēšana ar izpildī-
juma veidu, stilu un rakstu-
riem, daudzveidīgs repertuārs 
– nepieradināta folkmūzika, 
kla  siskā koŗmūzika un po  pu-
lārā mūzika. Korim īpaši in  te-
resē lībiešu mūzika. 

Ceļojums uz Minesotas 
Dziesmu svētkiem būs pirmais 
Ziemeļamerikā. 

“Magnum Chorum”, izcilais 
Minesotas koris, dibināts 1991. 
gadā Sv. Olafa kolledžas koŗa 
tradicijā. Nosaukums Magnum 

Sešdesmit balsu koris sniedz 
pasaules līmeņa koncertus, 
pasūtina un pirmatskaņo jau-
nus sakrālus darbus, bieži 

vadītājs ir Bemidji Universitātes 
mūzikas profesors Dwight Jilek. 
Koŗa ierakstus ASV un Kanadā 
pār raida publiskās klasiskās 
mū  zikas radiostacijas. Cerams, 
ka Minesotas publiskā radio-
stacija ieskaņos un pārraidīs arī 
XV Dziesmu svētku Ieskaņas 
koncertu!

Informācija par svētkiem – 
latviansongfest2022.org, 
e-pasta adrese:
latviansongfest2022@gmail.com,
Facebook un Instagram
@latviansongfest2022, 
Twitter
@2022Latvian 
#LatvianSongfest 2022.

Chorum izraudzīts, lai izteiktu 
dievišķo un bezgalīgo, izman-
tojot balsi, mūziku un tekstu. 

atskaņo latviešu un baltiešu 
komponistu mūziku. Kopš 
2018. gada tā mākslinieciskais 
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TAIRA 
ZOLDNERE,

speciāli Laikam

”Izsalkuša zēna pavārgrāmata”,
”Raksti” un Easy Down

Ivars Avots, Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) organizācijas
komitejas priekšsēdis, žurnāla”Raksti” redaktors, intervijā Tairai Zoldnerei

Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienība 2022.gadā svinēs savu 
70 gadu jubileju. Ivars Avots bija 
ALJAs organizācijas komitejas 
priekšsēdis, un kopā ar domu
biedriem Juri Padegu, Baibu 
Bičoli, Laimu Maliku, Gunāru 
Tobienu un Kristapu Valteru jun. 
1952. gadā sarīkoja ALJAs di  bi
nāšanas kongresu Ņujorkā. 

Kad tu ieradies Amerikā, un 
kā šeit veidojās tava dzīve?

Esmu viens no eslingiešiem, 
un uz Ameriku atbraucu kā visi 
– ar kuģi. 1949. gadā mēs ar 
ģimeni nonācām Pensilvānijā. 
Man bija deviņpadsmit gadu, 
kabatā desmit dolari, un sākumā 

mani jau uzņēma Industriālā 
menedžmenta programmā Vor -
tona koledžā, Pensilvānijas uni-
versitātē (Wharton Graduate School, 
University of Pennsyl vania).

Kurp vēlāk tevi aizveda pro -
fesionālā darba gaitas?

Mani vienmēr interesēja lieli 
uzņēmumi, tomēr tajā laikā bija 
iesācies Korejas kaŗš, un vaja-
dzēja atrast darbu militārajā jomā, 
lai mani neiesauktu ar  mijā. Sāku 
strādāt aviokompānijā Boeing, 
un tomēr mani iesauca! Man 
gan palaimējās, jo strādāju par 
auditoru, un šajā darbā ļoti 
daudz ko iemācījos. Vēlāk at -
grie zos, strādāju Boeing, pēc tam 

Auseklis rakstīts ar roku, un 
tajā ir arī tavas humora pilnās 
illustrācijas.

Žurnālu Auseklis veidoju no -
metnes laikā Eslingenā. Tas tika 
rakstīts ar roku, vienā eksem-
plārā, un cilvēki pierakstījās 
rindā, lai lasītu. Vēlāk nometnē 
radās arī pirmais mēģinājums 
izdot jauniešu žurnālu Ulubele. 
Lai tas iznāktu lētāk, iespiešana 
notika Vācijā. Tomēr ātri vien 
mums radās domstarpības, jo 
Ulubele bija vairāk domāts bēr-
niem nekā jauniešiem, es to 
nevarēju uzskatīt par literāru 
žurnālu un atteicos no žurnāla 
redaktora amata.

vietnieku. Sākām apceļot Ame-
riku – es braukāju apkārt pa 
Amerikas austrumu pusi, bet 
Juris – pa rietumu pusi, ap  mek-
lējot vietējos jaunatnes pulciņus, 
un visiem bija vēlēšanās pieda-
līties lielākā organizācijā. Puiši 
gribēja satikt meitenes, un 
meitenes gribēja satikt puišus, 
un ar savu vietējo pilsētu vien 
nepietika. Gada laikā noorga-
nizējām ALJAs dibināšanas kon-
gresu Ņujorkā, kuŗā piedalījās 
vairāki simti cilvēku. Es gribēju 
nodarboties ar žurnāla Raksti 
izdošanu un nekandidēju uz 
priekšsēža amatu. Par ALJAs 
priekšsēdi ievēlējām Kristapu 

jauniešiem?
Lietas ir ļoti mainījušās, un 

apstākļi ir pavisam citādi, nekā 
bija manā jaunībā. Domāju, ka 
tagad arvien lielāka nozīme ir 
ekonomiskajiem un biznesa sa -
kariem ar Latviju. Latviešu iz -
celsmes jaunieši savā darba dzīvē 
varētu skatīties pēc iespējām 
attīstīt ekonomisko sadarbību. 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) Amerikā  ir ļoti 
aktīva, un es priecājos par 
plāniem tieši Bostonā izveidot 
LIAA nodaļu. Ļoti daudz preču 
jau ceļo no Latvijas uz Ameriku, 
Latvijas uzņēmumi attīsta savu 
ražošanu Amerikā, un arī Ame-
rikas uzņēmumi varētu daļu 
ražošanas darīt Latvijā.

Pirmais žurnāla Raksti nu -
murs iznāca 1952. gada jūnijā. 
Kā notika darbs, izdodot 
žurnālu?

Redakcijā bijām trīs – Mudīte 
Austriņa, Andra Kadile un 
Henrijs Nordens, bet palīdzēja 
arī Kristaps Valters. Mēs laiku pa 
laikam tikāmies Konetikutā, 
Mu  dītes mātes mājās. Oficiālais 
Rakstu izdevējs bija ALJAs Or -
ganizācijas komiteja un es, Ivars 
Avots kā priekšsēdis. Tomēr 
vienlaicīgi es darīju arī redak -
tora darbu ar vārdu Henrijs 
Nordens, kas bija mans segvārds. 
Kādā konferencē, liekas, Det-
roitā, vienai jauniešu delegācijai 
bija uzdots, lai met nost no 
redak  tora amata to Nordenu un 
lai Avots pārņem arī redakciju. 
Neatceros nemaz vairs iemeslu, 
kas bija viņus tā sadusmojis. Bez 
Nordena vārda lietoju vēl kādus 
divus trīs citus segvārdus – ja 
žurnālā pietrūka rakstu, es rak -
stīju klāt ar citu vārdu.

Iesākām ar ļoti interesantiem 
autoriem – Baibu Bičoli, Olafu 
Stumbru, Henriju Nordenu, Mu -
dīti Austriņu, Dzintaru Frei-
mani, Modri Zeberiņu, Māri 
Ubānu, un citiem. Rakstu vākus 
illustrēja jaunie latviešu māk sli-
nieki Voldemārs Avens, Laris 
Strunke, Tālivaldis Stubis, Anna 
Pētersone-Auzere, Viestarts Ais-
tars un citi. Ojārs Šteiners reiz 
uzzīmēja diezgan abstraktu zī -
mējumu  vienam no Rakstu 
numuriem, kuŗā it kā varēja 
saskatīt kailu sievieti. Atceros, ka 
par to saņēmām daudz pār me-
tumu no vecākās paaudzes.

Žurnāla saturs visus ļoti in -
teresēja, un mēs to izsūtījām pa 
visām pilsētām. Jaunieši lasīja ar 
prieku, bet mēs nevarējām sa -
rūpēt abonēšanas maksas. Brīvās 
Eiropas komitejas piešķirtā nau-
da pamazām izbeidzās, un tā 
1954. gadā žurnāls apstājās.

Lai arī žurnāls Raksti pa  stā-
vēja neilgu laiku, tajā savas 
pirmās publikācija pieredzēja 
vairāki ievērojami autori. Rak
stu iesākto ceļu pārņēma un vēl 
tagad turpina literārais žurnāls 
Jaunā Gaita. Vai arī tu turpināji 
nodarboties ar rakstniecību?

Man bija paradums katru 
dienu uz vienu vai vairākām 
stundām apsēsties un rakstīt.

Ivars Avots atklāj ALJAs dibināšanas kon-
gresu 1952.gadā Ņujorkā // FOTO: personi-
skais archīvs

Jauno literātu pulciņš ALJAs dibināšanas kongresā. No kr.: Valda Birzniece, Ivars 
Avots (Henrijs Nordens), Baiba Bičole, Mudīte Austriņa un Kristaps Valters, jun. 
// FOTO: personiskais archīvs

strādāju celtniecībā par 25 cen-
tiem stundā. Uzreiz gan domāju 
par augstākās izglītības iegūšanu, 
bet bēgļu gaitās latviešu ģimna-
ziju līdz galam nebiju pabeidzis, 
un man vēl nebija arī tik laba 
angļu valoda, lai uzreiz iestātos 
universitātē. Palīdzēja “polītisks 
gadījums” – es sāku apzināt lat-
viešus, kas bija nonākuši Pen-
silvānijā. Atklājās, ka vairāki 
strādāja pie vietējiem fermeriem 
gluži kā vergi, un bija pat ga  dī-
jums, kad fermeris man metās 
pakaļ ar cirvi, kad biju atnācis 
runāt ar latviešiem. Par to sū -
dzējos vietējai luterāņu sinodei, 
tā veica izmeklēšanu un atlaida 
mācītāju, kas bija šo ģimeņu 
sponsors.

Tolaik gribēju strādāt reklāmas 
laukā, jo rakstīju jau no astoņu 
gadu vecuma, arī dažādu rek-
lāmu tekstus. Ar luterāņu sino-
des atbalstu man tika dota 
iespēja studēt Saskuhenas uni-
versitātē (Susquehanna Univer s
ity), kas ir privāta luterāņu 
universitāte, un tur ieguvu baka-
laura gradu sociālajās zinībās. 
Atzīmes bija tik labas, ka nebiju 
vēl oficiāli beidzis koledžu, kad 

– par projektu vadītāju kom pā-
nijā Arthur D. Little Inc. Parallēli 
attīstīju arī pats savu konsultāciju 
biznesu. Nesen saskaitīju, ka 
savā darba dzīvē esmu pabijis 38 
štatos ASV un 56 pasaules val-
stīs! Lai gan šajā laikā nevarēju 
aktīvi piedalīties latviešu sadzīvē, 
tomēr izdevās sarīkot vairākus 
latviešu saietus. Ilgāku laiku 
vadīju projektu Ņūorleanā, un 
tur sarīkoju vietējo latviešu tik-
šanos, kas notika pirmo reizi. 
Tāpat noorganizēju visu Riode-
žaneiro latviešu pirmo tikšanos, 
un tur kopā sanāca vairāk nekā  
par trīsdesmit latvieši.

Latviešu sadzīvē vienmēr esi 
bijis aktīvs – esi bijis ALJAs 
organizācijas komitejas priekš-
sēdis un viens no dibinātājiem, 
tomēr tava “īstā mīlestība”, 
liekas, ir bijusi rakstniecība un 
publicistika.

Rakstīt sāku no astoņu vai 
deviņu gadu vecuma. Rakstīju 
gan dzejoļus, gan stāstus, pats 
taisīju tādas nelielas grāmatiņas, 
un tās pārdevu vietējiem puikām 
lasīšanai.

Skolas gados un bēgļu gaitās 
veidotais literārais žurnāls 

Dzīvojot Amerikā,  sāku rak-
stīt stāstiņus un notikumu ap -
rakstus avīzei Laiks. Tomēr reiz 
gadījās, ka noskaitos uz avīzes 
redaktoru, jo tas manu rakstu 
bija ielicis slejā, par kuŗu netika 
maksāts honorārs. Nolēmu, ka 
jātaisa pašam savs izdevums.

Kā tava ideja par literārā 
žurnāla izdošanu sakrita ar 
Amerikas latviešu jaunatnes 
apvienības dibināšanu?

Bija piecdesmito gadu sākums, 
un visās Amerikas pilsētās, kur 
bija latvieši, radās dažādi jau-
niešu pulciņi un kopas – lite rā-
ras, sporta, teātŗa, mūzikas. Vai-
rāki mani Eslingenas draugi, kā, 
piemēram, Juris Padegs, bija ļoti 
aktīvi latviešu jauniešu dzīves 
organizātori.

Brīvās Eiropas komiteja bija ar 
mieru financiāli atbalstīt jauniešu 
literāro žurnālu, bet bija vaja-
dzīga organizācija, kas būtu žur-
nāla izdevējs. Sanācām kopā 
mēs, aktīvie latviešu draugi, – es, 
Juris Padegs, Baiba Bičole, Laima 
Malika, Gunārs Tobiens, Kris-
taps Valters, juniors. Mani ie  vē-
lēja par organizācijas komitejas 
priekšsēdi, bet Juri Padegu – par 

Valteru, junioru.
Kā tolaik attīstījās ALJAs 

darbības virzieni?
Mūsu moto bija: “Pulcēsimies, 

priecāsimies un precēsimies!”. 
Jaunatne bija aktīva visdažā dā-
kajās kultūras un sporta jomās. 
Reizēm gan vecāka gadagājuma 
cilvēki uzskatīja, ka esam pārāk 
nenopietni un pārāk daudz 
ballējamies. Tomēr mēs rīkojām 
sanāksmes un konferences par 
dažādām tēmām. Daudzi ALJAs 
biedri vēlāk sāka darboties 
Amerikas latviešu apvienībā – 
ALA, kas jau bija citā, nopiet-
nākā sabiedriskā līmenī. ALJAs 
darbā piedalījos līdz 1955. ga -
dam, bet pēc tam biju aizņemts 
gan universitātē, gan vēlāk savā 
darbā. Pēdējo reizi ALJAs kon -
gresā biju 30 gadu jubilejas kon -
gresā 1981. gadā Ņujorkā. Vaira 
Paegle un es bijām uzaicināti kā 
runātāji, bet mums toreiz gan 
bija tikai kādi desmit klausītāji.  
Tomēr pēc tam ALJA atkal sāka 
augt, piedalījās polītiskās aktīvi-
tātēs, un tagad Amerikas latviešu 
jaunatnes lieta iet ļoti spēcīgi.

Ko tu pašreiz, atskatoties uz 
savu pieredzi, vēlētu diasporas 
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DĀVIDS RUBENS

”Izsalkuša zēna pavārgrāmata”,
”Raksti” un Easy Down

Ivars Avots, Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) organizācijas
komitejas priekšsēdis, žurnāla”Raksti” redaktors, intervijā Tairai Zoldnerei

Vītola fonda ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi 
tiekas ar stipendiātiem

To man bija iemācījis Anšlavs 
Eglītis, kuŗš kādu laiku bija mans 
atbalstītājs un skolotājs. Bet no -
tika   tā, ka tajā laikā es arī 
apprecējos, un kādā reizē mana 
jaunā sieva jautāja: “Ko tu tur 
dari?” Es atbildēju, ka rakstu. 
Nu, ko tad es rakstot? Sacīju, ka 
rakstu stāstu. Uz to viņa man 
atvaicāja: “Un ko tad es pa to 
laiku lai daru?”... Tā beidzās 
mana rakstnieka karjera…

Ar rakstniecību es apstājos, 
bet ar rakstīšanu gan ne. Tūlīt 
pēc Latvijas atbrīvošanas izdevu 
grāmatiņu “Sāksim savu uzņē-
mumu”, kas tika vairākkārt 
publicēta un arī izdalīta visiem 
Saeimas locekļiem. Mani raksti 
bijuši publicēti vairāk nekā 30 
žurnālos un grāmatās gan ASV 
gan citās valstīs.

Tev ir saglabāti abu šo žur-
nālu eksemplāri un kopijas. 
Kas notiek ar žurnālu Au  seklis 
un Raksti kopijām, lai šis 
kultūrvēsturiskais mantojums 
neietu zudumā?

Žurnāla Raksti eksemplāri 
glabājas Latvijas Rakstniecības 
un mūzikas mūzejā. Žurnāls 
Auseklis man liekas ļoti intere-
sants, un varbūt mūzejs LaPa 
būtu vieta, kur to izstādīt. Tomēr 
gribētos, lai žurnāls nenoput 
mūzeja vitrīnā. Varbūt kādam 
būtu interese to papētīt un 
izzināt, ko tāds pusaugu puika 
domāja un kā jutās, dodoties 
bēgļu gaitās no Latvijas uz 
Čechiju un Vāciju.

Piekrītu, ka tas varētu būt 
interesants pētījums par īste-
nām, aktuālām tā brīža sajūtām 

un notikumiem, kas tomēr ir 
pavisam kas cits nekā atmiņu 
stāsti. Tev ir arī iznākusi viena 
grāmata angļu valodā “The 
Legacy of a Sow’s Ear: The Rise 
and Fall of Arthur D. Little” 
2004. gadā, kas stāsta par tavām 
profesionālā darba gaitām.  

Grāmatu sarakstīju tāpēc, ka 
tas bija interesants temats. Ne -
viens īsti nesaprata, kāpēc šis 
uzņēmums “nogāja dibenā”, un 
mani bijušie kollēgas labprāt 
piedalījās ar savām atmiņām. Ir 
bijušas grāmatas par to, cik lepna 
firma ir Arthur D. Little, bet es 
nekautrējos atklāt visus sīkumus 
par konsultantu firmām, un tur 
ir pat tāda nodaļa “Slepenā seksa 
dzīve”. Ne visi bija ar maniem 
atklājumiem apmierināti, bet es 
jau to biju sagaidījis.

Izskatās, ka tev arvien ir kāda 
jauna ideja. Pēc 2001. gada 11. 
septembŗa terroristu uzbruku-
miem ASV tev radās ideja par 
EasyDown – ierīci, ar kuŗu no -
laisties no augstceltnēm uguns-
grēka gadījumā.

Pēc Pasaules Tirdzniecības 
centra katastrofas sāku domāt, 
ka cilvēki taču grib izbēgt, ja 
celtnē sākas ugunsgrēks, un ir 
vajadzīga kāda ierīce. Sameklēju 
inženieri, kas man palīdzēja iz -
strādāt technisko pusi, un radās 
ierīce, ar ko var droši nolaisties 
no liela augstuma un palikt dzīvs. 
EasyDown es demonstrēju Lat-
vijā, jo domāju, ka varbūt tur 
mūsu ideju varētu attīstīt tālāk. 
Diemžēl cilvēks, kas apņēmās šo 
lietu turpināt, nomira, un arī 
mūsu inženieris nomira, un tā 
EasyDown nekur tālāk vairs nav 
ticis.

Ar techniku saistīta vēl viena 
mana aizraušanās – auto brauk-
šana uz ātrumu pa līkumotu 
trasi. Pirmo reizi uz trasi mani 
paņēma līdzi draugs, bet es 
atgriezos mājās vienos zilumos 
un nolēmu, ka šo lietu man vajag 
darīt! Iesāku, kad man bija 69 
gadi, un to darīju līdz 80 gadu 
vecumam. Lai brauktu, vajadzīga 
laba automašīna, laba ķivere, un 
tad jābrauc pa trasi, cik tik ātri 
var. Citiem braucējiem braukt 
garām var tikai tad, ja viņi sig -
nālizē, ka drīkst apdzīt. Āt  rumi 
ir lieli, darbojas centrbēdzes 
spēks, braukšana ir liels fizisks 
un emocionāls izaicinājums.

Savā dzīvē ik pa laikam esi 
aizrāvies ar dažādām lietām. 
Viena no tām ir kulinārijas 
māksla.

Tas taisnība – kad man bija 
kādi desmit divpadsmit gadi, 
uzrakstīju grāmatiņu par ēdienu 
gatavošanu, un to kuru savulaik 
izlasīja arī Anšlavs Eglītis. Viņš 
par to uzrakstīja savu stāstu 
“Izsalkuša zēna pavārgrāmata”.

Vai atceries kādu recepti no 
savas zēnības pavārgrāmatas?

Jāsaka, ka tie visi bija tādi 
“puiku ēdieni”, bet atceros, ka 
pirmā recepte, ko pats izstrādāju, 
bija “ar siļķēm pildīti cepti 
burkāni”.

Vēl arvien uz Ziemsvētkiem 
tradicionāli gatavoju latviešu 
ķūķi, kas ir kārtaina grūbu un 
šķiņķa biezputra, un to gatavo 
cepeškrāsni. Ļoti garšīga! Ame -
rikā gan grūbas grūti dabūt, jāiet 
uz “krievu” veikalu.

No latviešu ēdieniem vēl ga -
tavoju cūkas cepeti ar skābiem 
kāpostiem. Cūkas stilba cepeša 

recepti iemācījos Siguldas resto-
rānā “Aparjods”, kur šo ēdienu 
sauc par “Bāni”. Māksla ir tāda, 
ka lielo stilba gabalu vispirms 
novāra kopā ar garšvielām, un 
tikai pēc tam liek krāsnī. Visi ir 

pielieku arī ķimenes. Kārtīgu 
ēdamkaroti brūnā cukurā un 
mazliet tomātu kečupa. Pārlej ar 
ūdeni un sautē kamēr ūdens iz  -
tvaikojis. Ja kāposti nav vēl 
mīksti, pielej vēl ūdeni.  Beigās 

liek zem kāpostiem 
nedaudz zoss tauku, 
lai tie mazliet ap -
cepas. Nav jābaidās, 
ja drusku piedeg. 
Sautēšanā var paiet 
vairākas stundas – 
tas jāredz pēc garšas.

Vai tev iznācis bieži 
viesoties Latvijā, un 
vai arī tagad seko 
līdzi Latvijas noti-
kumiem?

Latvijā esmu bijis 
gandrīz katru gadu. 
Piedalījos Latvijas eko -
nomiskās dzīves atjau-
nošanā, palīdzēju iz -
strādāt LIAA ieceri, 
kā arī veidot Liepājas 
brīvostas un Rīgas brī -
vostas konceptu, par 
ko tiku godalgots. 
Esmu bijis uzņē  muma 
Ave Lat padomes 
priekš sēdis un veici-
nāju vairāku citu uz -
ņēmumu darbības uz -
sākšanu. Lasīju lekci-
jas universitātēs par 

projektu vadību un privatizāciju.
Katru rītu man paiet vismaz 

stunda, lasot par jaunākajiem no -
tikumiem, un parasti sāku ar Delfi 
un Apollo. Mežaparkā atrodas mana 
vecāku māja, bet tagad gan cīnos 
ar Latvijas birokrātiju, lai to varētu 
pārdot. Kad beigsies ierobežojumi, 
tūlīt jābrauc uz Latviju – gan lie-
tas kārtot, gan draugus satikt!

Ivars Avots demonstrē EasyDown
// FOTO: personiskais archīvs
lielā sajūsmā arī par manis ga -
tavotiem sautētiem skābiem kā -
postiem.

Vai esi ar mieru padalīties ar 
savu sautēto kāpostu recepti?

Tā ir Latgales sautēto kāpostu 
recepte. Kāpostus ieliek dziļā 
traukā (var likt klāt arī svaigos), 
sauju smalkās ripiņās sagrieztus 
puravus, mazliet arī sīpolus, kād-
reiz piegriežu ābolu un parasti 

Kā saprast, ka tuvojas vasara? 
Aiz loga aizvien uzstājīgāk 
parādās saules stari, bet līk-
smām putnu balsīm pievieno-
jas ļaužu čalas. Šogad pretī 
maija debesīm raugāmies ne 
tikai ar cerību uz mākoņu 
izklīšanu un saules uzvaru, bet 
ar klusu un apņēmības pilnu 
nostāju, ka dzīvei jāatgriežas 
vecās sliedēs – ar reāliem smai-
diem un priekpilnām sarunām.

Vītolu fondā labo gaidu 
vēstneši ir Gunārs un Ināra 
Reiņi, kuŗi kā pirmie ziedotāji 
šogad ar stipendiātiem lēma 
iepazīties labāk jau klātienē. 
Katru gadu Reiņu ģimene 
tiekas ne tikai ar saviem sti-
pendiātiem, bet arī ar ģimenes  
draugu dibinātās stipendijas – 
Neal F. Jordan un Vaidas 
Miķītes Jordan – saņēmējiem. 
Šoreiz uz sarunu svaigā gaisā 
bija aicināta Latvijas Univer-
sitātes Bioloģijas programmas 
studente Justīne Puriņa un 

Rīgas Stradiņa universitātes 
Zobārstniecības programmas 
4. kursa studente Lauma Šam-
kina.

Pēc tikšanās stipendiāte Jus-
tīne Puriņa raksta: “Esmu pa -
teicīga par atbalstu, kas man 
tiek sniegts šajā pandēmijas 
laikā, un priecīga par tikšanos 
ar ziedotājiem, kas atkal lika 
sajust pirmspandēmijas reāli-
tāti. Apbrīnoju, kā ziedotāji 
Ināra un Gunārs Reiņi spēj ied-
vesmot ar savu silto smaidu un 
uzturēt pozitīvu attieksmi! 
Tieši šobrīd, kad iestājies pava-
saris un tuvojas sesija, ir tik 
veselīgi iziet saulītē, lai iepazītos 
ar gaišiem cilvēkiem. Esmu ļoti 
pateicīga gan ziedotājai Vaidai 
Miķītei Jordan, gan Reiņu 
ģimenei! ”

Savu prieku par tikšanos 
pauž arī stipendiāte Lauma: 
“Lai arī šis ir pārbaudījumu 
laiks visiem un pagājušajā gadā 
varējām tikties lielākā pulkā, 

esmu pateicīga par šo dienu, 
kas pavadīta patīkamā gaisotnē 
un lieliskā kompānijā! Prie-
cājos, ka, neskatoties uz sarež-
ģīto laiku, Gunārs un Ināra 
Reiņi joprojām ir tikpat at  sau-
cīgi, sirsnīgi un jauki kā līdz 
šim.”

Mēs varam būt laimīgi, jo 
mums ir divas saules – viena 
debesīs, bet otra siltu cilvēku 
sirdīs. Kad  stari satiekas, tie 
necīkstas, tie sakļaujas, un gais-
ma tad, dāvādama prieku, 
pārpludina mūsu visu  prātus. 
Gaisma ir bezgalīga, un tāds 
pats ir cilvēks, jo ik reizi, kad 
mūsu dzīvēs iemirdzas jauna 
vadazvaigzne, mēs varam augt, 
mainīties un tiekties tai līdzi. 
Tieši par to ir šīs ziedotāju-
stipendiātu tikšanās – pie  pil-
dīšanos, papildināšanos un 
iedvesmošanos. Smelties, lai 
būtu ko dot!

Sirsnīgs paldies Reiņu ģi  me-
nei par satikšanos!
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Daiļais nav jāsaprot
Nora Ikstena, ”Ūdens mirdzēšana”, romāns, apgāds Dienas Grāmata,

2021.g., 160 lpp. plūs zīmējumi

Augsts novērtējums Astridas Stahnkes veikumam

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas valsts 

budžeta līdzekļiem

EDUARDS 
SILKALNS

Vācu literatūrzinātnieki jau 
sensenis postulējuši romāna 
tipu, ko nosaukuši par 
BILDUNGSROMAN jeb ro -
mānu, kuŗa varonis apaug ar 
dzīves pieredzi, pašizglītojas, 
pilnveidojas. Kā klasiski šāda 
romānu tipa piemēri – bieži 
tiek nosaukti Gētes ”Vilhelms 
Meistars” un šveicieša Gotfrīda 
Kellera ”Zaļais Indriķis”. Arī 
mūsu Nora Ikstena jaunākajā 
romānā ļauj savai varonei dzīvē 
vai sapņos apgūt prāvu iespai-
du gūzmu. Tikai neizskatās, ka 
darba beigās Marija būtu kļu-
vusi gudrāka, dzīvot spē jīgāka, 
pilnvērtīgāka. Ja kāds lasītājs to 
vēl nebūtu sapratis, rakstniece 
tādam tuvu sacerējuma beigām 
iedabā, ka ”lietu pasaule Mariju 
pievelk” (151.lpp.). Varētu pa -
pildināt: lietas, bet arī vietas. 
Grāmatas satura rādītājā lasā-
majos lietu un vietu nosauku-
mos jeb nodaļu virsrakstos 
aizskaitāmies līdz skaitlim 35.

Marija it kā apceļo pusi pa -
saules, ar gaismas ātrumu 
pārvietojoties no kontinenta uz 
kontinentu. Reālistiskos romā-
nos iestigušam lasītājam gri-
bēsies autorei vaicāt: kā viņas 
Marija to dabū gatavu? No 
kurienes viņai tādai ceļošanai 
nāk līdzekļi? Kas Mariju uztur? 
Vai tad viņai nekļūst bezgala 

vientulīgi, vienai pašai bez ceļa 
biedra mētājoties pa pasauli? 
Tādam vaicātājam nāksies ie -
skaidrot, ka daļai Marijas pie -
redzējumu ar lietām un vietām 
impulsus varētu būt devusi 
sastapšanās ar tām kaut kad 
agrāk dzīvē, tomēr grāmatā 
tvertajos aktuālajos brīžos tās 
viņai drīzāk rādās sapnī.

Romāns īpats ar to, ka tas ir 
teju vai vienpersonisks gabals. 
Varam ignorēt pūļus, kas uz -
peld blīvi apdzīvotās pilsētās 
vai tūristu izklaides vietās, jo 
pūli veidojošie indivīdi paliek 
anonīmi un vārdā nenosaukti. 
Vārdos nosauktie cilvēki uz 
brīdi parādās un tad atkal izzūd 
no redzes loka. Ieraugām Ma -
riju kopā ar viņas neprecēto 
vīru, ja tā var teikt, bet satik-
šanās ir īslaicīga: viņu vilina 
”mēness gaisma” un viņa zina, 
ka ”rīt viņa te vairs nebūs”. (31.-
35.) Otrs vārdā nosauktais ir 
mūzikmīlis Jozefs, sirmgalvis, 
ar kuŗu Marija tiekas koncertā 
Stokholmā.

Nodaļā ”Slutišķi” redzam 
Mariju viņas sākotnējās  ģime-
nes lokā, kur viņai vistuvāks 
vectēvs Dorofejs. Šeit lasītājs 
pirmo reizi uzzina, ka Marija ir 
krieviete, kas nav pat iemā-
cījusies latviešu valodu.

”Kā gaisma pār Dvinu ro -

tājas,” viņa priecājas. Kad Ma -
rija vienubrīd nosauc ukraiņus 
par par fašistiem, bet kaimiņš 
Urbāns viņai aizrāda, ka ”tieši 
krievi ir tie fašisti”, piedzīvojam 
vienīgo vietu visā grāmatā, kur 
aizķerta sabiedriska, polītiska, 
etniska problemātika. Atklāts 
lai paliek jautājums, vai šī no -
daļa tieši tās kontrastējošā rak-
stura dēļ romānā labi iederas, 
jeb vai tā tur paliek kā sveš-
ķermenis. Vai Marija latviešu 
lasītājam būtu simpātiskāka, ja 
viņas tautība palikusi neatklāta, 
vienkārši ignorēta?

Noras Ikstenas tekstā daudz 
poēzijas. Citēsim kaut vai dažus 
teikumus no romāna paša 
sākuma – ”Muļķīgas iedomas. 
Mūsu priekšstati par mūsu 
esību. Ka mēs zaudējam, lai 
iegūtu, un iegūstam, lai zau-
dētu. Ka pēc melnās strīpas 
nāks baltā. Ka viss ir līdzsvarā. 
Ka mums iespējams ko pare-
dzēt. Ka mūsu liktenis ir mūsu 
pašu rokās. Ir citādi. Viss notiek 
neviļus, nejauši. Kā ūdens mir-
dzēšana. Nekad ne  var zināt, 
kuŗā brīdī gaisma pār ūdens 
virsmu liesies tā, lai mirdzēšana 
rastos. To nevar zināt, un to 
nevar paredzēt. Tikai viens 
mirklis, un mirdzēšana zūd. 
Vai vairāki mirkļi, un tā 
turpinās. Un pastāv neatkarīgi 

no tā, vai to kāds vēro, vai ne.”
Ja nu kādam lasītājam citātā 

ietvertā filozofija par drūmu, jo 
tā neredz  ne Augstākas Būtnes 
iedarbību, nedz cilvēka paša 
dažādas manevrēšanas iespējas, 
tad iesaku tūdaļ ķerties pie 
pamatteksta, kur pirmajā no -
daļā šarmanti aprakstīta Ma -

jām augstēm, kas nepārprotami 
ir augstieņu saīsinājums. Jauks 
ir teiciens par Marijas ieklīšanu 
kādā ainavā: to jau Marija dara 
visā grāmatas gaŗumā, tikai žēl, ka 
pašai Marijai saprašanas nolūkā 
šādas viņas rīcībai piedēvētas 
niansītes būtu jātulko po ruski. 

Ko liksim kā problemātisku 
pretsvaru rakstnieces krāšņajai 
izdomai un veiklajai valodai? – 
varētu izteikt vēlēšanos, kaut 
būtu vēl stiprāk un nepār pro-
tamāk uzsvērta doma, ka cil-
vēks spēj attīstīties un pilnvei-
doties tikai ciešā sakarā un 
saskaņā ar citiem cilvēkiem un 
ka  lietas un vietas nevar būt 
citu cilvēku aizstājējas. Būtu 
paticis strukturētāks, mērķtie-
cīgāks romāns. Ūdeņi un gaismas 
mirdz visvisādi un kā pagadās, 
bet vai romānam par ūdens 
mirdzēšanu būtu jāmirdz kā 
ūdenim?

Godu sev un Latvijas grā mat-
rūpniecībai sagādā Aivara Vi -
lipsona un Katrīnas Vasiļevskas 
sarūpētais grāmatas ārējais ie -
tērps un illustrācijas. Illustrā-
cijās katrs var saskatīt, ko vien 
vēlas, bet skaistas tās nenolie-
dzami ir. Ja varam vienoties at -
ziņas sakarā, ka ne jau viss daiļais 
ir jāsaprot (vai jāsaprot vienādi!), 
varam to pašu attie cināt uz 
”Ūdens mirdzēšanas” tekstu.

Augsto – četru zvaigžņu no -
vērtējumu no Indiereader par 
Writers Branding izdoto grāmatu 
”Latvian Folktales” saņēmusi mūsu 
rakstniece un Aspazijas daiļrades 
populārizētāja pasaulē Astrida 
Stahnke kopā ar savām palīdzēm 
– meitu Karmu (Carma Stahnke) 
un mākslinieci Lauru Belēviču. 

stākā pakāpē, izceļot latviskās 
īpatnības un parādot pasaku 
morāles vērtības atbilstīgi mūs-
dienu jaunās paaudzes izpratnei. 
Indiereader balva ļauj ticēt, ka tas 
ir izdevies.”

Jāteic, Astridas līdzšinējie darbi 
arī ir baudījuši plašu interesi tik-
 lab literāro aģentu, kā arī lasītāju 
vidū. Īpaši pieminama ir triloģija 
”How Long ir Exile?”, kā arī ”The 
Coveted Recipe”, kas turklāt tikusi 
izraudzīta līdzdalībai Londonas 
grāmatu tirgum šā gada jūlijā. 
Triloģiju rakstnieces aģents šo -
brīd sparīgi piedāvā Amerikas 
izdevējiem. 

rijas tikšanās gan ar zaglīgu 
mērkaķi, gan slepkavīgu stārķi. 
Grāmatā vispār daudz pievil-
cīgu detaļu. Kā allaž, Ikstenai 
raiti rit valodiņa. Kad viņa rak-
sta par tumsas palejām un 
gaismas augstēm, latviešu la -
sītājs nopriecājas kā par sino-
nīmu ielejām, tā par literārās 
valodas vārdnīcā neatroda ma-

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

112 lpp. No spāņu valodas tulkojusi 
Sandra Rutkovska.

Mākslinieks – Aldis Aleks.

„Par vienreizēju jaunumu mūsu 
tulkotās literātūras pūrā varam 

uzskatīt šo spāņu filozofa,
dzejnieka, daudzpusīga 

intelektuālista, modernā klasiķa 
Migela de Unamuno (1864-1936) 

gaŗo stāstu. Latviešiem varbūt 
pasvešs vārds. 1935. gadā

Unamuno sacerējumu „Migla” 
tulkojis Konstantīns Raudive,

bet 2007. gadā pa otram lāgam 
Edvīns Raups.”

Eduards Silkalns

MIGELE DE UNAMUNO

ĀBELS SANČESS. KĀDAS 
KAISLĪBAS VĒSTURE

Cena: USD 25,– Cena: USD 30,–

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

ZIGFRĪDS FON FĒGEZAKS

PIZAS
PASTARĀ TIESA

No vācu valodas tulkojis
Pēteris Bolšaitis
Māksliniece – Daiga Brinkmane

Desmit mēnešu laikā tapis šis 
100 lappušu biezais, dārgais, paš-
financētais darbs, par ko Astrida 
saka: ”Liels ir mans gandarījums 
par četrām zvaigznēm no Indie 
profesionālajiem kritiķiem – to 
saņemt ir patiešām liels gods. Un 
saku to pazemībā, ne lielībā, un 
cerībā, ka mēs, trīs ”meitenes”, 
esam izveidojušas kaut ko skais-
tu modernās Latvijas tērpā.

Mans ievads par tekstu izvēli 
un latviešu folkloru kopā ar lau-
ras illustrāciju skaidrojumu ir 
mēģinājums pacelt bērnu lite rā-
tūras žanru jaunā, varbūt aug-

Astrida: ”Ļoti vēlos arī atrast 
izdevēju saviem Aspazijas tulko-
jumiem, vēl pirms šķiros no šīs 
pasaules... Dzenos it kā pret 
straumi un laiku, jo mūsu, trim-
das pasaule, tiešām noiet no 
skatuves un ”kļūstam vien tu lī-
gāki gads pēc gada”. Tomēr jā  -
strādā, kamēr spīd saule! Vēlu 
visiem spēku, gribu, pacietību!”

Lai izdodas viss, ko esat ie  ce-
rējusi, cienījamā rakstniece!

REVIEW HIGHLIGHT
Latvian Folktales is a fun, 

easy-tp-read and cozy
compilation of ancient folk-
tales from the Baltic. Here,
in several different yarns,

the majesty and mystery of 
nature are underlined
for all ages alongside
fantastic illustrations
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Grāmatu drauga dzīves dēkas jeb „The Adventures of
my life from Helmars Rudzitis”

(To be continued)

(To be continued)

(Continued from No. 18)

Mariss claimed that he was no 
author, but when he started to 
write his memoirs, he found that 
he enjoyed the process. He wrote 
three books about his colorful 
adventures, and he did so as 
quickly as a storm (translator’s 
note: Vētra means storm in 
Latvian). When he wrote the 
books, he told me that he was 
feeling like an actor on a stage, 
and he thought about his most 
interesting adventures as a good 
role in a play. He said that I had 
added the sin of writing to his 
many other sins. I don’t know 
about his other sins, but I have 
certainly forgiven him for the 
sin of writing. I would be sad if 
Mariss had not added these 
books to his many other talents.

If I have started to talk about 
authors who worked with my 
publishing house, then I cannot 
stop talking about them. Teodors 

Zeltiņš not only wrote novels, 
but also created the super-Latvi-
an Antiņš and sent him into the 
heavens “forever.” Another big 
achievement was the organiza-
tion of three major anthologies, 
which was not easy for an émi-
gré. I also think about Indra 
Gubiņa, Arturs Voitkus and 
Nikolajs Kalniņš. But that is 
enough. Readers of this book 
will know that nearly all of the 
major Latvian writers in emigra-
tion gathered under the roof of 
Grāmatu Draugs. I have not 
avoided published modernist 
books such as those that have 
been writen by Ilze Šķipsna, 
Aivars Ruņģis, Veronika Jane-
lsiņa and Laima Kalniņa. I feel 
safe in saying that I have pub-
lished many good books in 
America.

For many years, Jēkabs Ras-
manis was very helpful in pub-
lishing books in America. He 
was formerly a high-ranking 

employee of Rīga Radio, and I 
met him in Latvia. In 1928, I 
published a book about Latvia 
during the first ten years of its 
independence, and Rasmanis 
interviewed government offi-
cials and public activists so that 
their biographies could be print-
ed in the book. In America, 
Rasmanis handled the layout 
and design of the books, and 
oversaw their printing. His artis-
tic and clever care meant that 
beautifully designed books were 
published. These are now deco-
rating the bookshelves of émigré 
Latvians.

***
Faith in the possibility of pub-

lishing Latvian books has not 
been strong among émigrés. 
Pessimists buried it many years 
ago. A respectable critic and 
writer said goodbye to Latvian 
books in 1945.

The owner of the Daugava 
publishing house, Juris Šleiers, 

wrote me in 1956 that “Latvian 
book publishing will die if the 
interest of Latvians in books 
continues to decline rapidly. 
This process has started danger-
ously in the United States.” Nearly 
30 years have passed since the 
letter was written. Books are still 
being published even by the 
Daugava publishing house.

In 1954, Jānis Rudzītis wrote a 
long series of articles about the 
future of Latvian literature in my 
newspaper. He wrote four arti-
cles in which he predicted that 
Latvian literature would not sur-
vive eternally. If the emigration 
status continued for another ten 
years, Latvian literature might 
become senile and weak, but 
there would still be a few green 
sprouts. If, however, emigration 
lasted for a decade, more then 
Rudzītis predicted that there 
would be silence. Ten years 
passed, but in the 1960s our lit-
erature was by no means senile. 

On the contrary, it was even 
stronger than in the 1950s. 
Twenty years passed, and there 
was no silence, and same is true 
now, 30 years later. Green 
sprouts appear in the meadow of 
Latvian literature, albeit more 
and more rarely.

I fully agree with lots of what 
Rudzītis wrote in his article – 
that there would be a gradual 
decline of Latvian readers, and 
there would be a lack of new 
writers, but all of that happened 
much more slowly.

I could not agree with one of his 
claims. Rudzītis questioned 
wheth    er the average level of nov-
els written in emigration was as 
good as that which existed 
before we left Latvia. Rudzītis 
would perhaps be right if he 
compared individual novels, but 
he was talking about the average 
quality of literature, and his 
views were wrong.

The Daugava River flowed 
through the heart of Riga and 
fed into the Baltic Sea. The hos-
pital at Alexander Heights was 
in northcentral Riga, near a 
serene channel of the river. A 
concrete wall completely en -
closed the entire complex. In 
addition to the hospital build-
ings, inside the walls was a pic-
turesque landscape. It included 
manicured lawns, a fishpond, 
and a thick grove of oak trees 
with a gazebo. Flowering gar-
dens sloped toward the river 
channel. Next to the gardens 
was an operational farm.

 Elga and I explored and 
played for hours on the protect-
ed, park-like grounds. We often 
pretended we were part of Prince 
Alexander’s court. He was the 
Russian Tsar from the 1800s for 
whom Alexander Heights was 
named. It stirred our imagina-
tions to think we lived on the 
very property that once hosted 
visiting Russian tsars and royalty.

 Our maternal grandparents, 
who we called Oma and Opa, 
lived just a few miles from 
Alexander Heights and visited 
us often. Much to our delight, 
Elga and I spent our summers 
with them. They were like sec-
ond parents to us.

During the school term, 
Christina, a cousin of Father’s, 
worked as our housekeeper and 
watched us after school. Father’s 
younger brother, Oskars, worked 
in the business offices at 
Alexander Heights. He lived in a 
cottage on the grounds with my 
aunt and two cousins. Surround-
ed by family, I felt my life was 
perfect. Never did I imagine that 
things could be any different.

A Memoir of Home, War and Finding Refuge
Biruta’s Story

Maija Rīsbergs, Circa, 1950

LILITA ZVEJNIEKS HARDES

***
Evenings were my favorite 

time of day. After a family din-
ner, Elga and I would join our 
parents in the living room. 
Mother would ease onto the 
sofa, pick up her sewing basket, 
and pull out her latest cross-
stitch project. Father sat across 

to classical music playing softly 
in the background. Tchaikovsky’s 
symphonies were his favorites. 
As he exhaled, a wispy cloud of 
smoke swirled over his head as 
he set down the cigarette in a 
glass ashtray next to him. He 
reached for the evening paper 
and began to read. Elga and I sat 

Kārlis Treumans (Opa), Elza Rīsbergs (Māte), Hermanis Rīsbergs (Tēvs), Emma Ozoliņš 
Treumans (Oma), Biruta and Elga Rīsbergs.  Circa, 1935

Grāmatu interesenti
var iegā dāties, sazinoties

ar autori, mājas lapā
www.lhardes.com

our time putting on our night-
gowns and washing up. Each 
evening, either Mother or Father 
tucked us into bed and read or 
told us a story. Above all we 
loved to hear the stories when 
they were young.

“What story do you want to 
hear tonight?” Mother asked, 

“I want to hear how you 
became a doctor,” Elga said.

“And I want to hear how you 
met Father,” I added. 

“I think you each could tell 
those stories yourselves by now,”

Mother said with a smile. “All 
right, then. Ever since I was a 
little girl, like you two, my father 
stressed the importance of gett-
ing a good education and learn-
ing a skill that could be used 
anywhere in the world. I loved 
the sciences and studied hard. 
When I was 17, I got accepted 
into medical school.”

 “But how did you and Father 
meet?” I asked, even though I 
knew the answer.

 Mother smiled and continu-
ed, “I first met him in medical 

from her in his overstuffed chair 
and turned on the radio beside 
him on a stand. Retrieving a 
slim silver case from his inside 
jacket pocket and taking out a 
cigarette, he lit it for his after-
dinner smoke.

 Inhaling on his cigarette and 
closing his eyes, Father listened 

on a rug at our parents’ feet, lis-
tening to the soothing music 
and entertaining ourselves with 
our dolls and stuffed animals.

 When it was time for bed, 
Elga and I stalled our parents by 
stretching every last possible 
moment with them. We delayed 
putting away our toys and took 

entering our room and settling 
into a chair between us.

 From previous stories, we 
learned Mother had primarily 
been raised as an only child. She 
lost her only sister to an early 
childhood illness. Because of it, 
Mother remained especially 
close to Oma and Opa.

school, but he was a year ahead 
of me, and when he graduated, 
we lost contact.”

(Continued from No. 18)
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V E C M Ā M I Ņ ,  P A L A S Ī S I M  L A T V I S K I !

Rūķu pasaules ceļojums
(Turpināts no nr.18)

“Slēdz. Metropoles policija. Tā 
man nedod mieru, kā kādam 
noziedzniekam. Runcis Reinis 
manā viesnīcā esot tramdījis 
peles. Smieklīgs apvainojums…! 
Pārdevu viesnīcu un saņēmu 
naktssarga darbu... Maizīte jā -
pelna, ko lai nabaga sesks citu 
dara...”

“Pie kā saņēmi naktssarga 
vietu?” aizdomu pilns vēlreiz 
iejautājas ūdrs.

“Vistas mani salīga. Jāiet... 
Gribēju tikai vēl pajautāt, vai 
neesi redzējis rūķus Dari, Vari 
un Māri?”

“Ko gribi no rūķiem?”
“Vilki rīko goda mielastu dzīv-

niekiem šovakar tepat meža 
malā. Man jāiznēsā ielūgumi. Ja 
satiec rūķus, pasaki...”

Mudīgs un glums sesks Matīss 
iesprūk zālēs ezermalā un pazūd, 
atpakaļ neatskatījies.

“Pie vilkiem uz mielastu gan 
neiesim,” nobažījies spriež 
Māris. “Kopš laikiem, kad bijām 
Rumakos, vilki uz mums labu 
prātu netur.”

“Viņi grib mums nodarīt pāri.” 
“Atriebties par zirgu paglāb ša-
nu...”

“Labāk viņiem rokās nedoties. 
Tur nekas labs nevar iznākt. Rīt 
no rīta celsimies pāri upei, tur 
viņi mūs liks mierā. Bet līdz tam 
labāk daudz apkārt nestaigāt.”

“Paliksim tepat kokā pa nakti,” 
ierosina Varis.

“Ja sapin kopā zarus, iznāk 
ērta gulta,” spriež Daris.

“Labāk nekā zem koka,” domā 
Māris. Un rūķi, pamatīgi iekār-
tojušies, atlaižas zaru guļās, 
pirms tam gan pakarot pušķotās 
cepures uz tuvākā zariņa, kur tās 
gausi vējā kustas šurpu un turpu 
kā mēmi, lēni zvani.

Skaists rīts. Saules stari at  mir-
dzēdami zeltī upes gludo, mie-
rīgo virsmu. Gaiss svaigs, dzidrs. 
Lēns vējiņš līgo koku zarus, arī 
to, kurā vēl saldā miegā snauž 
rūķi Daris, Varis un Māris. Čiep, 
čiep, čiep...

Mazs putnelis, uztupies uz 
zariņa blakus rūķiem, uztraukts 
čiepst.

Pirmais pamostas Daris. “Kas 
tu tāds?”

“Ūja, vai manis vairs nepazīsti? 
Zvirbuli Maksi? Kas ar tevi noti-
cis, Dari? Pārāk daudz miega 
acīs, vai?”

Zvirbulim taisnība, domā 
rūķis un abām rokām izbrauka 
miegu no acīm.

“Ko gribi? Kas no jauna?”
Zvirbulis Maksis kļūst nopietns. 

Tik nopietns, ka rūķis nobīstas. 
Maksis allaž viegl prātīgs un uz 
dauzīšanos Ja viņš nopietns, tad 
lietas svarīgas.

“Vilki grib jūs sagūstīt...”
“Iebāzt maisā un prom uz 

Vilkaini,” sacīto papildina balss 
augstu koka galotnē. Vāvere 
Viszine!

Daris piebiksta Varim, Varis – 
Mārim.

“Augšā, rūķi, un klausieties, ko 
mūsu draugi stāsta!”

brūna ēna.
“Te jau esmu, ķēniņ,” viņa 

saldenā balsī saka. “Viss kārtībā.
Rūķi soļo uz tilta pusi. Viņiem 

pāris stundas ko iet. Ja varam tos 
sasniegt taisni pie tilta, maisā 
iekšā, un tūdaļ visi pa to pašu 
tiltu uz viņpusi...! Ja bebrs vai 
ūdrs prasa, kas mums maisā, 
sakām, ka ziemas drēbes, rudens 
vairs nav tālu...”

“Ja ūdrs ar bebru prasa?” 
skaišas vilku vadonis. “Kas 
viņiem ko prasīt?”

“Nost, nost, kaut un kost!” pie-
balso tuvākie vilki. Lapsu tik 
viegli nevar pārliecināt.

“Drošsirdīgie vilki jau tādus 
uzveiktu kā nieku, bet ja nu viņi 
nenāk ārā no upes? Neviens no 
mums nav jūrnieks, no ūdens – 
bailes...”

“Vai viņiem jānāk ārā? Lai stāv 
kur stāvējuši, tikai lai nemaisās pa 
kājām. Ar rūķiem rēķini jāno-
kārto! Reizi par visām reizēm!”

“...un ar zvirbuli Maksi, ņau...” 
piebilst runcis Reinis, kurš ne -
manot pieslīdējis blakus Žņau-
dzējam. “Diezgan viņš mani un 
citus kaitinājis ar tuvo garām-
lidošanu. Tāds kverpis! Paslē p-
šos zālēs, un kad šis tā zemu, 
zemu – ciet, ahā! Te tev tava 
putna gudrība, teikšu...!”

“Pa priekšu izdari, tad lielies,” 
viņu norāj sesks Matīss. Vilku 
bara vadonim šādas liekas valo-
das nepatīk.

“Izbeigt,” viņš uzsauc baram. 
“Nojaukt nometni, un ceļā! Tilts 
jāsasniedz laikus, tad rūķi mums 
izbēgt nevarēs. Ja būsim par 
ātru, paslēpsimies krūmos up -
malā.”

Vilki, kas zviln zālē pie no -
gāzes, pielec kājās un nopurinās. 
Viņi paklausa Žņaudzējam, jo 
paši savām acīm redzējuši, kā 
klājas tādam, kas runā pretim. 
Pelēcis, kā iesprucis krūmos, tā 
arī atpakaļ neatgriežas. Tikai 
pagājušā naktī, kad bija pilns 
mēness, vilku apmetnes sargi 
bija sadzirdējuši tālas gaudas no 
meža biezokņiem aiz uzkalniem.

Drīz jo drīz vilku banda dodas 
ceļā. Šoreiz viņi nekauc un 
negaudo, dzird tikai ātru kāju 
dipoņu uz meža takas. Kā pir-
mais skrien Žņaudzējs, pēdējā – 
lapsa Lišķe, kura labprāt mēdz 
izgudrot visādus viltīgus kara 
gājienus, bet pati nav no droš-
sirdīgām. Tālu aiz muguras kā 
pelēka un brūna ēna slīd runcis 
Reinis un sesks Matīss. Runcis 
sakās esam vecs un ar slimu sirdi, 
bet Matīss – tik uzmanīgs un 
viltīgs, ka atrod par prātīgu turēties 
labi tālu aiz karotāju bara.

“Ja mūsējie uzvarēs, tāpat būšu 
laikus svinībās, bet ja zaudēs – 
pirmais mājās un drošībā,” viņš 
saka Reinim. Kaķis tikai pie-
miedz te labo, te kreiso aci un 
cilpo tālāk pa mīkstajām sūnām, 
brīžam paskatoties uz augšu, kur 
pazarēs sēd putniņi, gan pa labi, 
kur tam blakus tek sesks Matīss.

Pa tam lāgam rūķi itin mierīgi 
soļo gar upes malu, līdz ierauga 
tiltu pāris simt soļu tālāk.

“Hmm, hmm, kas par labu 

darbu,” spriež Māris. “Ūdrs ar 
bebru veikuši lielas lietas. Tādu 
tiltu mēs trīs gan laikam neuzcel-
tu...” “Rūķi šo to saprot no 
būvniecības, bet paši būvnieki 
nekad nav bijuši,” gudri spriež 
Varis. Darim prātā citas lietas:

“Kur nu slavenie vilki, kas 
gribēja mūs bāzt maisā un likt 
viņu nometnē pie darba? Vai 
tikai zvirbulis, varde un vāvere 
nav mūs piemānījuši?”

“Nav, nav,” kāda klusa balss 
čukst no lielajām zālēm. Ūdrs! 
“Kur tad tu – ūdra tēv? Visu 
laiku pa upi peldēji līdzi?” 
“Peldēju gan. Draugi jāpasargā, 
ko var zināt. Mums ir plāns, un 
tas man pēc plāna bija jādara...”

Rūķi pieliek soli. Ja jau prā-
tīgais ūdrs saka to pašu, lietas 
nopietnas.

Mežmala no tilta nav tālu, un 
uzmanīgs vērotājs būtu pama-
nījis kādu zariņu pakustamies 
vai zāli pačabam. Īsu mirkli 
Darim šķiet, it kā tas redzētu 
vilka purnu izšaujamies no 
biezās zāles, atkal pazūdam. Bet 
tā var arī būt kļūdīšanās.

Taču, kad Daris, Varis un 
Māris sper pirmos soļus uz jaunā 
tilta dēļiem, tracis iet vaļā.

Kaucot no meža izdrāžas 
neganta vilku varza.

“Tur viņi!” sauc Žņaudzējs. 
“Grābt ciet, visus trīs!”

“Ciet, tik ciet,” piebalso vilki 
un sukā uz priekšu, ko kājas nes. 
Rūķi redz, ka joku nav, un arī 
viņi pasteidzas, ātri vien sasnie-
dzot tilta vidusdaļu. Taču vilku 
skrējiens nav gluži bez klizmām. 
Kamēr tie vēl mežā, vāvere Vis -
zine met čiekurus uz vilku spal-
vainajām galvām. Sāpēt pārāk 
nesāp, bet ir nepatīkami. Iz -
skrienot klajumā, pāris no bara 
iekāpj kurmja Otto raktajās 
bedrēs un bezmaz izmežģa kājas. 
Dundurs Bonifācijs uzsēstas 
Žņaudzējam uz purna un iedzeļ, 
cik spēka, tā ka vilks sāpīgi 
iekaucas. Zirneklis, rūķiem labu 
gribēdams, aizvilcis zīda lentes 
vilku ceļam priekšā, bet materiāls 
izrādās derīgs mušām, bet par 
vāju vilkiem, un tie šim šķērslim 
izskrien cauri, gandrīz nemanot, 
ka tur tāds. Arī varde Zuzanna ir 
kaut ko plānojusi darīt, bet, red-
zot vilkus tuvumā, aiz bailēm 
kļuvusi stīva un ūdenī nespēj 
vairs ielēkt.

Rūķi steidzas. Pēc nedaudz 
mirkļiem viņi ir tiltam pāri un 
upes otrā pusē. Bet vilki?

“Pakaļ viņiem!” skubina Žņau-
dzējs un uzskrien uz tilta. “Šinī 
vai otrā pusē – viena alga! Mums 
viņi jādabū!” No ūdens parādās 
bebra slapjā galva.

“Vai var?” viņš prasa radi-
niekam ūdram otrā pusē. “Var,” 
mierīgs atbild ūdrs.

Vilki tikko sasnieguši tilta 
vidu, kad tilta balsti sagrīļojas un 
brūk. Kā ūdrs ar bebri varējuši 
dažos mirkļos izraut balstus, 
noskaidrojas vēlāk – tie vēl nebi-
ja pilnīgi nostiprināti. Bet lai nu 
būtu kā būdams, tālākais vairs 
vilku baram nav patīkams.

Vāvere Viszine un zvirbulis 
Maksis nekavējas. Viņi stāsta par 
visu, ko redzējuši vilku sapulcē. 
Par Žņaudzēja kautiņu ar Pelēci, 
par plānu, kā sagūstīt rūķus.

“...taisnība, viss taisnība, ko 
viņi saka, kurrrrrrr!” atskan 
kurkstiens no zālēm zem koka. 
“Sesks Matīss un runcis Reinis ir 
viņu uzpirkti sabiedrotie, kas 
nāk te jūs izspiegot. Pati redzēju, 
kā tad, kurrrrrrrr!”

pieklājības...”
Rūķi apspriežas.
“Ko darīsim? Vai ļausim sa -

gūstīties? Kalposim vilkiem par 
sulaiņiem, nesīsim malku, ūdeni, 
slaucīsim kāpnes?” jautā Māris.

“Protams, ka ne,” korī atbild 
Daris ar Vari. “Neļausim sagūs-
tīties!”

Viņi sabāž galvas kopā un ilgi 
dudina. Beiguši apspriedi, rūķi 
rāpjas no koka lejā.

Protams, tā ir varde Zuzanna. 
Vienīgi viņai ir balss, kas var bez 
pūlēm pārkliegt Maksi un vāveri 
Viszini. Zuzanna runā bieži, ilgi 
un labprāt.

Dažreiz runāšanai nav nekā-
das lielas jēgas. Bet šoreiz viņa 
uztraukusies, rausta valodu un 
nopietni grib rūķiem visu pa -
stāstīt. “Vai tad jums pašiem 
nemaz nav bailes, ka vilki kaut 
ko nenodara?” brīnās Māris.

“He, he, he... tie lempji,” sme-
jas vāvere. “Kokos kāpt neprot, 
kur nu vēl lēkāt un skriet no zara 
uz zaru, kā es esmu paradusi...!” 
“Mani noķert mēģinājuši dau-
dzi,” lielīgi piebilst Maksis.

“Ieskaitot vilkus, runci Reini 
un sesku Matīsu. Vienmēr sa -
cirtuši zobus tukšā gaisā! Es tikai 
– žiu, vēzienu pa labi, žiu – pa 
kreisi! Un smejos gaisos, kā 
naidnieki izāzēti!”

“Man gan no viņiem bailes,” 
kurkst Zuzanna. “Bīstos visus. 
Nav tāda radījuma pasaulē, no 
kura nebītos. Izņemot mušas – 
varbūt. Mušas nav nekādi radī-
jumi, tās ir vairāk – neradījumi. 
Palaidnīgas un bez mazākās 

Ceļa malā viņi sastop lapsu Lišķi.
“Kur tad cienītie rūķu kungi 

tik agrā rīta stundā un tik 
steidzīgi?” Lapsa saldeni laipnā 
balsī prasa.

“Uz mežu,” atcērt Māris. 
“Sēņot, kur gan citur...!”

Varis ar Dari skaļi iesmejas. 
Mārim patīk mānīt lapsu, jo viņi 
zina, ka Lišķe sabiedrojusies ar 
sliktiem draugiem – vilkiem – 
un dažkārt tiem palīdz šo to 
izokšķerēt.

“Labi jau, labi,” nikni nošņāc 
lapsa. “Mānies vien, ja gribi, 
mani vis tik ātri nepiemānīsi. 
Daudzas grāmatas pierakstītas 
pilnas, cik lapsas gudras...”

Greizi paskatījusies uz rūķiem, 
viņa klusu ieslīd krūmos.

Pa tam lāgam dziļi meža bie -
zoknī pulcējas vilku bars. Sarūg-
tināti un ievainojumus laizīdami, 
viņi joprojām nevar saprast, ka 
vēl aizvakar bijuši lieli kungi, bet 
šodien – nekas.

“Kur lapsa,” sadusmots ie  -
kaucas Žņaudzējs. “Kur Lišķe 
maisās apkārt tik svarīgā, nozī-
mīgā rīta stundā?”

No krūmiem izslīd sarkan- (Turpinājums sekos)

// ILLUSTRĀCIJA: Elīna Skrapce
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***
Valsts prezidents Vācijā

No 17. līdz 19. maijam Valsts 
prezidents Egils Levits atradās 
darba vizītē Vācijas Federatīvajā 
Republikā, lai ar Vācijas amat-
personām un medijiem pārru-
nātu Latvijas un Vācijas div - 
pu sējās attiecības, Eiropas Sa  -
vie  -nī bas aktuālitātes un Eiro -
pas dro šības izaicinājumus.

Valsts pre zidentu oficiālajā re -
zidencē Schloss Bellevue uzņē -
ma Vācijas Federālais prezi -
dents Franks Valters Šteinmeiers 
(FrankWalter Steinmeier). Tā -
pat E. Levitam bija paredzētas 
tikšanās ar Konrāda Adenauera 
fonda prezidentu, bijušo Bun-
destāga prezidentu Prof. Dr. 
Norbertu Lammertu un Frank-
furtes grāmatu meses (Frank
furter Buchmesse GmbH) direk-
toru Jirgenu Bosu (Jürgen Boos). 
Darba vizītes laikā Valsts prezi-
dents sniedza intervijas laikra-
kstiem Frankfurter Allgemeine 
Zeitung un Die Welt.

***
Digitāli, video un audio 

formātā – skolēnu dziesmu 
svētkiem jauns  

“e-dziesmusvētku” koncepts
Digitāli, video un audio for-

mātā – izstrādāts jauns XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku norises koncepts, 
kuŗu atbalstījusi svētku Rīcības 
komiteja, informēja XII Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku Sabiedrisko attiecību vadītāja 
Inga Vasiļjeva. Piedāvāto modeli 
vēl skatīs Dziesmu un deju svēt-
ku padome un Ministru kabi-
nets.

13. maijā XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ku Rīcības komitejas sēdē tika 
prezentēts “drošu svētku norises 
scēnārijs”. Tā pamatmērķis ir 
stiprināt bērnu un jauniešu psī-
choemocionālo labbūtību, no -
slēgt šo svētku ciklu, dokumen-
tējot svētku dalībniekus, pro-
grammu, repertuāru videover-
sijā un atstāt vēsturei liecības par 
šiem svētkiem, pasakot paldies 
tiem dalībniekiem un pedago-
giem, kas gatavojās svētkiem 
vairāku gadu gaŗumā.

***
Top Dziesmu svētku tradicijai 
veltītā patstāvīgā ekspozīcija:

ikvienu aicina dalīties ar saviem 
Dziesmu svētku stāstiem. Raks t-
niecības un mūzikas mūzejs 
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
kultūras centru, Dziesmu svēt -
ku biedrību un Pasaules brīvo 
latviešu apvienību aicina ikvie -
nu interesentu piedalīties akcijā 
“Mani Dziesmu un deju svētki”, 
kuŗas laikā tiks vākti personiski 
Dziesmu svētku stāsti – topošās 
Dziesmu svētku ekspozīcijas sa -
stāvdaļa. Visi interesenti var ie -
sūtīt stāstus dažādos formātos – 
video, e-pastos un vēstulēs.

Ekspozīcijas veidotāji aicina 
ikvienu, kam sirdij tuva Dzies -
mu svētku tradicija, kuŗš ir bijis 
vai šobrīd ir aktīvs amatieŗ māk-
s las kopu dalībnieks, palī dzē jis 
svētkiem tapt, bijis brīvprā tīgais, 
šoferis, fotografs, klausītājs, līdz-
jutējs, vainagu pinējs, pavārs, 
ope ratīvo dienestu darbinieks, 
skatītājs, atbalstītājs, mecenāts, 
dalīties ar saviem stāstiem, pie-
dzīvojumiem un pieredzēju-
miem, spilgtākajām atmiņām 
gan par svētku norisēm, gan par 
svētku sadzīvi.

Paredzēts, ka ekspozīcija ie -
kār  tosies divos stāvos, tās pa  ma-
tā būs četri stūrakmeņi – mul-
timediāla instalācija “Lielākais 
koris pasaulē”, vizuāli un skanis-
ki izzināma svētku norišu laika 
līnija, meditācijas vietas kormū-
zikas klausīšanās krēslos un ak  ti-
vitāšu telpa, kuŗa tiks atvēlēta 
tam, lai varētu satikties visi dzies-
mu svētku tradicijā iesaistī tie –  
gan dalībnieki, gan arī to veido-
tāji, kā arī būs iespēja rīkot se -
minārus, maināmās izstādes, 
gan arī veikt mūzejpedagoģiskas 
nodarbības. Visiem interesen-
tiem būs pieejami arī ar dziesmu 
svētku izpēti saistītie materiāli, 
piemēram, visi pieejamie svētku 
repertuāru krājumi, dalībnieku 
datu baze, kā arī plašas sabied-
rības iesūtītie pieredzes stāsti.

Savus stāstus ir iespējamas ērti 
iesūtīt video formātā, kā arī rak-
stīt e-pastus manisvetki@rmm.lv  
un vēstules – Rakstniecības un 
mūzikas mūzejam, akcijai “Mani 
Svētki”, Pulka iela 8, Rīga 
LV-1007.

***
EP deputāti apstiprinās 

jauno ES kultūras programmu 
“Radošā Eiropa”

Eiropas Parlaments (EP) nā -
kamnedēļ, visticamāk, atbalstīs 
nākamo programmu “Radošā 
Eiropa”, kas sniedz Eiropas Sa -
vie nības (ES) atbalstu kultūrai 
un radošajām nozarēm. Jaunā 
programma ieguldīs 2,2 miljar-
dus eiro kultūrā un audio vizuā-
lajā nozarē, apliecinot kultūras 
nozīmi un palīdzot nozarei at -
gūties no pandēmijas sekām.

Bez budžeta palielinājuma par 
36% deputātiem ir izdevies pa -
nākt arī lielāku uzsvaru uz ie -
kļau šanu un dzimumu līdztie-
sību, kā arī īpašu atbalstu mūs-
dienu mūzikai un mūzikas iz  pil-
dītājiem – nozarēm, kuŗas pan-
dēmija skārusi visvairāk. Nāka-
mās nedēļas debatēs EP deputāti, 
visticamāk, apspriedīs kultūras 
un radošās nozares atveseļoša-
nos pēc Covid19 pandēmijas, jo 
lielākā daļa mūzikas un kultūras 
vietu Eiropā joprojām ir slēgtas 
sabiedrības veselības pasākumu 
dēļ.

***
Atjaunots Strūves ģeodēziskā 

loka punkts “Bristene”
Jaunjelgavas novada Seces pa -

gastā atjaunots valsts nozīmes 
industriālā pieminekļa – Strūves 
ģeodēziskā loka – punkts “Bris-
tene”. Strūves ģeodēziskais loks 
ir unikāla 19. gadsimta ģeodēzis-
ko uzmērījumu sistēma, kā arī iz  -
cila zinātnes vēstures un techni-
kas attīstības liecība. Kopš 2005. 
gada tas iekļauts UNESCO Pa -
saules mantojuma sarakstā.

No 1816. līdz 1855. gadam tapa 
2822 kilometrus gaŗais Strūves 
ģeodēziskais loks, kas uz zemes 
atzīmēts ar ģeodēziskajiem 
punk tiem. Strūves loks šķērso 
desmit valstu territoriju. Latvijas 
territorijā  tika ierīkoti un uz -
mērīti 16 punkti, no kuŗiem 
mūsdienās atrasti četri, tostarp 
arī Strūves loka punkts “Bris te-
ne”, kas atrodas Jaunjelgavas no -
vada Seces pagastā.

***
Viļakā vēsturiskā ēkā izveido 

“Abrenes istabas”
Lai arī mūzeju durvis apme - 

k lē tājiem aizvien ir slēgtas, 
Viļakā senlietu un retro moto-
ciklu ko l lekcijas īpašnieks nolē-
ma daļu sava krājuma apvienot 
ekspo zī cijā “Abrenes istabas”. 
Jaunā mū  zeja eksponāti vēsta 
par 1920.–1960. gadiem, kad 
Viļaka un tās apkārtne atradās 
Abrenes apriņ ķī.

Aptuveni simts gadus seno 
māju Viļakas centrā nesen ie  gā-
dājās vietējais iedzīvotājs, senlie-
tu un retro braucamrīku kolek-
cionārs Dzintars Dvinskis. Pir-
ma jiem viesiem  bijusi sajūta, ka 
nokļūts vēsturiskā kinofilmā.

Senlietu krāšana Dzintaram 
Dvinskim ir sirdslieta jau div-
des mit gadu garumā, jaunajā 
mūzejā apkopotas lietas no visas 
Latvijas. Vairākās telpās izvieto-
tā ekspozīcija “Abrenes istabas” 
aptver četrdesmit gadus ilgu vēs-
turi no 20. gadsimta sākuma – 
laiku, kad Viļaka bija centrs 
Jaunlatgales, Abrenes apriņķī.

***
Militārās mācības 

Skultes ostas reidā jūrā un 
ostas akvatorijā notika Nacio-
nālo bruņoto spēku Jūras spēku 
Krasta apsardzes dienesta un 
Skultes ostas organizētās naftas 
piesārņojuma seku likvidācijas 
mācības “Oilex Skulte 2021”.

*
Notika NATO Gaisa spēku pa -

vēlniecības organizētās NATO 
dalībvalstu un partneŗvalstu 
gaisa spēku militārās mācības 
“Ramstein Alloy”. 

Mācību laikā pilnveidoja va -
dības un kontroles iemaņas, sa -
darbību un savstarpējo savieto-
jamību starp NATO un partner-
valstīm, Baltijas valstu gaisa tel-
pas patrulēšanu un reģionālo 
ga isa spēku resursu pielietošanu.

***
Atlaiž ekonomikas ministru 

Vitenbergu
Premjērministrs Krišjānis K a -

riņš (Jaunā Vienotība), ir izdevis 

rīkojumu par ekonomikas mi -
nistra Jāņa Vitenberga (Nacio-
nālā apvienība (NA)) demisiju. 

Kariņš rīkojumu izdevis, ņe -
mot vērā Saeimas KPV LV frak-
cijas lēmumu atsaukt savu izvir-
zīto ekonomikas ministru un 
balstoties uz Sadarbības līgumā 
noteiktajiem Ministru prezi  -
den ta pienākumiem. Uz laiku 
līdz jauna ministra apstipri nā-
šanai amatā par ekonomikas mi -
nistra pienākumu izpildītāju ie -
celts zemkopības ministrs Kas-
pars Gerhards (NA). Rīkojums 
stāsies spēkā no piektdienas,     
14. maija. 

***
Vērtēs sešas Nacionālās 
akustiskās koncertzāles 

iespējamās būvniecības vietas
Latvijas Architektu savienība 

(LAS) ir atsijājusi sešas Nacio-
nālās akustiskās koncertzāles 
iespējamās būvniecības vietas 
Rīgā, kuŗas uzskata par piemē-
rotākajām projektam un tagad 
izvērtēs padziļināti. Kā infor-
mēja Kultūras ministrijas (KM) 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja Lita Kokale, kā pēdējās 
sešas iespējamās būvniecības 
vietas ir palikušas “AB” dambis, 
Andrejostas iela 17 Andrejsalā, 
Elizabetes iela 2 kopā ar Kron-
valda bulvāri 6, Uzvaras parka 
territorija starp Raņķa dambi, 
Slokas ielu un Aleksandra Grī-
na bulvāri, Rīgas Kongresu 
nams un rūpniecības preču tir-
gus territorija starp Gaiziņa 
ielu, Prāgas ielu un Turgeņeva 
ielu. Notiek potenciālo novietņu 
salīdzinošās izpētes rezultātu un 
fokusgrupas diskusiju kopsavil-
kuma paziņošana LAS padomei 
un pasūtītājam – KM.

***
Devīto reizi pasniegta 

Soduma balva

Jau devīto gadu rakstnieka, 
dzejnieka un tulkotāja Dzintara 
Soduma dzimšanas dienā tiek 
pasniegta balva par novatoris - 
ku sniegumu latviešu literātūrā 
dzejas, prozas, dramaturģijas un 
tulkojumu žanrā. Šogad Soduma 
99. dzimšanas dienā, kā ierasts, 
rakstnieka pēdējā dzīvesvietā – 
Ikšķilē, notika balvu svinīgā pa -
sniegšanas ceremonija. Šogad 
balvu saņēma trīs laureāti – dzej-
niece Amanda Aizpuriete, tul-

kotāja un rakstniece Silvija Bri-
ce un tulkotājs un dzejnieks Ar -
vis Viguls.

***
Tallinā atklāj Jaņa Rozentāla 

izstādi “Dzīves deja”
13. maijā Kumu Mākslas mū -

zejā Tallinā tika atklāta viena no 
izcilākajām  19. – 20. gadsimtu 
mijas latviešu kultūras personī -
bām, gleznotāja Jaņa Rozentāla 
izstāde “Dzīves deja”.  Izstādi 
rī  ko Kumu Mākslas mūzejs sa -
darbībā ar Latvijas Nacionālo 
mākslas mūzeju un ar  Latvijas 
vēstniecības Igaunijā atbalstu. 
Izstādes atklāšana notika tieš  sai-
stē, un pasākumā uzrunas teica 
Latvijas vēstnieks Igaunijā Rai-
monds Jansons, Latvijas Nacio-
nālā mākslas mūzeja direktore 
Māra Lāce un Kumu Mākslas 
mūzeja direktore Kadi Polli. Iz  -
s tādē iekļautas vairāk kā 130 
Jaņa Rozentāla gleznas un zīmē-
jumi, tostarp arī tādi pazīsta mā-
kie un atzītākie mākslinieka 
darbi kā “Arkādija”, “No baznī-
cas”, “Princese un mērkaķis” un 
citi.

***
Izdota Krišjāņa Valdemāra 

dzīves chronika
Piemirstais – tā vienā vārdā 

varētu raksturot Krišjāni Valde-
māru. Viņa nozīmīgo devumu 
un lomu tā laika procesos nereti 
aizēno citu jaunlatviešu perso-
nības, taču tieši viņš bija viens 
no jaunlatviešu kustības vadītā-
jiem un kuģniecības nozares 
izveidotājs Latvijā.

Nu viņam aizmirsto godu at -
devis Edmunds Krastiņš, kas 
izdevis grāmatu “Krišjānis Val-
demārs. Dzīves hronika”. 2019. 
gadā Edmunds Krastiņš izdeva 
grāmatu “Kuģniecība Latvijā” 
un jau pirms tās nonākšanas pie 
lasītājiem iesāka darbu pie mo -
nografijas par Krišjāni Valde-
māru. Nu arī tā pabeigta un 
pieejama interesentiem.

***
Porcelāna mūzeja izstāde 

“Triepienu ceļojums” 
Rīgas Porcelāna mūzeja skat-

logos no 12. maija līdz 20. jūni-
jam skatāma Daigas Krūzes dar-
bu ekspozīcija, informēja mūzeja 
pārstāvji. 

“Māksliniece Daiga Krūze pla-
šākai auditorijai ir pazīstama ar 
abstraktām lielformāta gleznām. 
Viņas kompozīcijas veidotas ar 
brīviem triepieniem un košiem 
krāsu salikumiem, kuros nereti 
atklājas arī daži figurāli tēli un 
telpiski motīvi. Daigas Krūzes 
darbi būs skatāmi Rīgas Porce-
lāna muzeja skatlogos. Ekspo-
zīciju veido apgleznotas porce-
lāna vāzes, kas tapušas 2019. 
gada novembrī, uzturoties Ķīnā, 
porcelāna fabrikas Jingdezden 
Long Xiang Ceramics Co., Ltd 
radošajā darbnīcā.
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kus atvieglojumus vakcinētiem 
cilvēkiem varētu ieviest brīdī, 
kad abas divas potes būs saņē-
muši vismaz 30% valsts iedzī-
votāju.

• Rīgas Vidzemes priekšpil sē-
tas tiesa par aicinājumiem lik vi-
dēt Latvijas neatkarību nacio-
nāl boļševikam Benesam Aijo 
piespriedusi cietumsodu uz di -
viem gadiem un sešiem mēne-
šiem, kā arī probācijas uzrau-
dzību uz vienu gadu.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

Igaunijā vakcinācijas procesu 
pa  beidzis ievērojami lielāks 
skaits cilvēku – attiecīgi 441 312 
un 178 659 cilvēki, liecina abu 
kaimiņvalstu veselības ministri-
ju sniegtie dati.

• Valdība spērusi vēl vienu soli 
pretī atvieglojumu ieviešanai 
pil n ībā vakcinētām personām. 
Proti, turpmāk pēc atgriešanās 
no ārzemēm vakcinētajiem paš-
izolācija vairs nebūs jāievēro. 
Uz būtiskākiem atvieglojumiem 
vakcinētie varētu cerēt jūnijā. 
Valdības plāns paredz, ka būtis-

***
Ivetas Apkalnas labdarības 

koncerts 

15. maijā, starptautiskajā Ģi -
me  nes dienā notika pasaul  sla-
venās ērģelnieces Ivetas Apkal  -
nas labdarības koncerts Latgales 
vēstniecībā Gors. Māksliniece ir 
viena no Dzemdību nama fonda 
dibinātājām, un šis koncerts 
veltīts fonda izaugsmei un tā 
īstenoto projektu atbalstam.

Lai palīdzētu sasniegt fonda 
mērķus, Iveta Apkalna radījusi 
īpašu koncertprogrammu, kuŗā 
iekļauta baroka dižgara Jochana 
Sebastiana Bacha mūzika, 20. 
gadsimta franču un austrāliešu 
komponistu darbi, kā arī latviešu 
komponistu Imanta Zemzara un 
Raimonda Paula kompozīcijas. 
Arī koncerta norises vieta nav 
izvēlēta nejauši – Rēzekne ir pil -
sēta, kur dzimusi un skolojusies 
pati Iveta Apkalna, tādēļ pēc 
viņas iniciātīvas un ar Latgales 
vēstniecības GORS atbalstu šī 
koncerta ieraksts tapis tieši 
Rēzeknē.

***
Ziņas īsumā

• 10. maijā, Ministru prezi-
denta biedrs, tieslietu ministrs 
Jānis Bordāns apmeklēja Vati-
kā nu, kur piedalījās audiencē pie 
Viņa Svētības pāvesta Franciska 
un tikās ar Viņa Eminenci Svētā 
Krēsla Valsts sekretāru kardinā -
lu Pjetro Parolinu. Tikšanās lai-
kā Vatikānā tika pieminētas rū -
pes par ģimenes stiprināšanu, 
tostarp šķirto laulību īpatsvars, 
kā arī nepieciešamība sakārtot 
finanču jautājumus saistībā ar 
reliģisko savienību (baznīcu) 
darbību Latvijā.

• Latvijā konstatēti jauni, po -
tenciāli bīstami un maz izpētīti 
Covid19 infekcijas celmi jeb 
paveidi, valdības sēdē brīdinā -
juši Slimību profilakses un kon-
troles centra epidemiologi. Zi  - 
n āt nieki uzsver – kamēr ļausim 
vīrusam izplatīties, tikmēr radī-
sies jauni paveidi. Un lielākā 
daļa no jaunajiem vīrusa pavei-
diem Latvijā tiek ievesti.  

• Vismaz vienu vakcīnas pret 
Covid19 devu līdz šim Latvijā 
saņēmuši 20,10% iedzīvotāju, 
bet vakcināciju noslēguši 6,06% 
iedzīvotāju, liecina aģentūras 
LETA aprēķini, balstoties uz jau-
nākajiem Nacionālā veselības 
dienesta (NVD) un Centrālās 
sta tistikas pārvaldes (CSP) pro-
vizoriskajiem datiem. Līdz 15. 
maijam ieskaitot,  vakcīnas pret 
vīrusu pirmo devu Latvijā ir 
saņēmis 379 681 cilvēks, bet 
vak cinācijas procesu noslēgušas 
114 464 personas. Lietuvā un 

***
Latviešu biznesa 

pērļu zvejniece Anglijā 
Edīte Brauela

Anglijas latvietei Edītei Braue-
lai (Browell) vislielāko prieku 
sniedz iespēja dzirdēt tautiešu 
biznesa veiksmes stāstus ārze-
mēs. Šobrīd latviešu uzņēmēju 
sadarbība ir tik aktīva kā nekad 
iepriekš, un Edīte Brauela, kas 
vada Lielbritanijas latviešu uzņē-
mēju klubu un ir arī citās orga-
nizācijās, tam saredz milzīgu 
perspektīvu un iespējas: “Kad 
latvieši sadarbojas, tad notiek 
lielas un brīnumainas lietas!”

Edīte Brauela (attēlā), iepriekš 
Malvesa, trīspadsmito  gadu dzī-
 vo Anglijā, pusstundas braucie -
nā no Londonas. Ikdienā viņa ir 
starptautisko korporatīvo klien-
tu risku vadības konsultante lielā 
pasaules uzņēmumā un apdro -
ši nāšanas institūta izglītības 
sekretāre. No darba brīvajā laikā 
viņa kūrē Lielbritanijas latviešu 
uzņēmēju klubu un aktīvi dar-
bo jas arī citās organizācijās.  
Edī te ir pārliecināta – uzņēmēja 
gars tādā vai citādā veidā slēpjas 
katrā cilvēkā, pat ja viņš pats to 
nemaz vēl nenojauš. Kā pierādī-
jumu viņa min pati savu piere -
dzi. Edītes pirmais vīrs traģiski 
aizgāja bojā, un Edīte palika vie-
na ar mazo meitu uz rokām. Pēc 
izglītības viņa bija feldšere, bet 
māsiņām tobrīd maksāja ārkār-
tīgi maz. Bija izvēle – strādāt 
savā speciālitātē un knapināties 
vai iet un darīt ko jaunu, kur var 
nopelnīt iztiku. Edīte atstāja pa -
gātnē medicīnas izglītību un 
“iekāpa” pilnīgi citā jomā, sākot 
strādāt investīciju un risku va -
dības firmā, kur viņas darbs bija 
saistīts ar klientiem, līgumiem 
un tamlīdzīgām lietām. (Pēc lat
viesi.com).

***
Samanta Tīna lieliski 

iejutusies gaisotnē
Ar tirkīzzilā paklāja tiešraidi 

16. maijā tika atklāts Starptau-
tiskais Eirovīzijas dziesmu kon-
kurss. Samanta Tīna jau nedēļu 
bija pavadījusi  Roterdamā, Nī -
derlandē, un konkursa gaisotnē 
iejutusies lieliski. 

Samanta Tīna Roterdamā

Samanta Tīna atklāšanas pasā-
kumā bija tērpusies Kašera jeb 
Kaspara Blūma-Blūmaņa zīmola 
Kasher Bloom tērpā.

***
Svinīgā ceremonijā atklāts 

renovētais Rīgas Doma koŗa 
skolas mācību korpusa stāvs. 10. 
maijā īpašā ceremonijā tika pre-
zen tētas izremontētās mācību 
tel pas un parakstīta laika kapsu-
la nākotnei, tā turpinot tradiciju, 
ko pirms 40 gadiem aizsākuši 
iepriekšējie būvdarbu veicēji, at -
stājot rakstītu liecību uz celtnie-
cības flīzes.

Kultūras ministram Naurim 
Puntulim un Rīgas Doma ko -
ŗa skolas dibinātājam Jānim 
Eren štreitam klātesot, svinīgā 
ceremonijā pēc pārbūves tika 
atklāts viens no PIKC NMV 
Rīgas Doma koŗa skolas mācī-
bu korpusa stāviem.

 
Tā kā šoreiz ierastajā formātā 

ceremonija nebija iespējama, 
telpu atklāšanu skolas saime vē -
roja ar virtuālās tiešraides starp-
niecību. Ceremonijā attālinātu 
mūzikālo priekšnesumu sniedza 
Rīgas Doma kora skolas IV kur-
sa džeza mūziķu ansamblis.

***
Aizvadīts diasporas teātŗu 

pirmais salidojums
Pēc Pasaules Latviešu Ama tie-

ru Teātru savienības (PLATS) ie -
rosinājuma Bergenas latviešu 
amatierteātris “LATiBergen” uz -
ņēmās iniciātīvu un 1. maijā, sa -
pulcināja Latvijas diasporas te -
ātrus salidojumā “Teātŗu pava-
saris Bergenā”, kas atbilstoši lai-
kam norisinājās ZOOM. Tā ie  tva-
ros notika meistarklases, teāt  ŗu 
prezentācijas, talantu šovs, tika 
noteikti labākie aktieri un aktri s es, 
kā arī norisinājās emocio nā las 
Latvijas Republikas Neat karības 
atjaunošanas dienas svinības.

***
Mūzeju nakts norises 15. maijā
notika virtuālajā vidē un mū  ze -
ju āra ekspozīcijās. Piedāvājot 
dažādas norises virtuālajā vidē, 
kā arī mūzeju āra ekspozīcijās 
un pilsētvidē, 60 Latvijas mūzeji 
šogad  piedalījās Muzeju naktī. 

Šogad Mūzeju nakts tema bja 
“robežas,” aicinot izcelt robežas 
kā kultūras mantojuma un ro -
bežu radīta kultūras mantojuma 
aspektus, robežvietas un robežu 
sadalīto mantojumu, kā arī pār-
robežu mantojumu un robežu 
šķērsošanu kā mantojumu.

KANADA. 
10. maijā Latvijas 

vēstnieks Kanadā Kār-
lis Eichen baums attā-
li nāti tikās ar Mani-
tobas provinces prem-
jera vietnieku, likum-
došanas un sabiedris-
ko lietu ministru, Pro-
vinces Likumdo šanas 
asamblejas valdības frakcijas vadītāju, Valdības kontroles komitejas 
priekšsēdētāju Kelvinu Gercenu.

Vēstnieks K. Eichenbaums, atceroties tikšanos 2019. gadā, iepa-
zīstinot ar grāmatu par latviešiem Manitobā, apsveica premjēra viet-
nieku Kelvinu Gercenu ar jauno augsto amatu, izsakot pārliecību, ka 
veiksmīgi uzsāktā sadarbība turpināsies. *No 27. līdz 29. maijam 
tiešsaistē (online) Kanadā ikvienam būs iespēja noskatīties Latvijas 
animācijas  filmu “Grieķijas dārgumi”. Ar Latvijas vēstniecības gādī-
bu, filma iekļauta 8. Eiropas Savienības Īsfilmu festivāla Kanadā 
programmā.

KRIEVIJA. 13. maijā Latvijas vēstniecības Krievijā parkā no -
tika svinīgs pasākums par godu vēstniecības adreses simtgadei. 
Pasākumā, uz kuŗu tiek aicināti Krievijā rezidējošie ārvalstu diplo-
māti, Krievijas valdības pārstāvji, vēsturnieki, mediji un diaspora, 
tika prezentētas vēsturiskās liecības, t. sk. izstāde par vēstniecības 
ēkas, kā arī territorijas likteni laika griežos. Kopā bija apskatāmi 
vairāk nekā simts foto, ziņojumi un notas, kas tapušas publiskas 
sadarbībā ar Latvijas Valsts vēstures archīvu un Ārlietu ministrijas 
archīvu. Kopš 1921. gada Latvijas Republikas vēstniecības Krievijas 
Federācijā adrese ir Čapligina iela 3, Maskava (iepriekš arī dēvēta 
Maškova iela 3)

IZRAĒLA. Izraēlā notiek gan apšaudes, gan arī ielu sadurs-
mes starp arabiem un ebrējiem, situācija ir ļoti nedroša, tā intervijā 
Latvijas Televīzijai izteicās Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza. 
Viņš stingri iesaka Latvijas pilsoņiem neapmeklēt Izraēlu. Arī Lat-
vijas vēstniecības darbinieki raķešu uzlidojumu gadījumā  ir gatavi 
vajadzības gadījumā paglābties bumbu patvertnēs.  Redakcija 
sazinājās ar mūsu iemīļoto autoru Franku Gordonu – viņš sūta siltus 
sveicienus ir drošībā, “lai gan raķetes lido uz labu laimi...”

AZERBAIDŽĀNA. Azerbaidžānas vēstniecība Latvijas 
polītiķu atbalstīto deklarāciju uzskata par neobjektīvu, jo tā “igno-
rējot turku, azerbaidžāņu, kurdu, ebrēju un citu tautību cilvēku 
traģēdiju, cenšoties polītizēt vēsturiskos notikumus”. Saeima  ir pie-
ņēmusi Ārlietu komisijas izstrādāto deklarāciju par Osmaņu impe-
rijas laikā īstenoto armēņu genocīdu.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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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”

Nu jau vairāk kā gadu dzīvo-
jam Covid19 pandēmijas ēnā. 
Tomēr, pateicoties vakcinācijai, 
vismaz ASV un Rietumeiropā 
vīruss pamazām sāk atkāpties, 
saslimstība iet mazumā. Un tad 
pienāk laiks, kad cilvēki sāk at -
cerēties – pasaulē ir vēl citas pro-
blēmas bez “kovida”. Viena no 
tām ir šķietami tāla, bet ar glo-
bālu ietekmi – nestabilitāte un 
jukas tā saucamajā “Trešajā pa -
saulē”, pirmām kārtām Afrikā, 
Tuvajos Austrumos, Kaukāzā un 
Centrālāzijā. Jautājums – vai Rie -
tumiem ir jāiejaucas notie ko-
šajā? Un vai tas maz vairs ir ie  -
spējams? Indijā dzimušais ang -
ļu rakstnieks Redjards Kiplings 
(bēr nu iecienītās “Džungļu grā-
matas” autors) 1899. gadā uz -
rakstīja dzejoli “Baltā Cilvēka 
nasta” (White Man’s burden). Šis 
dzejolis, publicēts neilgi pēc 
ASV iesāktā koloniālā kaŗa Fili-
pīnās, būtībā ir aicinājums Ame-
rikai sekot Eiropas valstu pie  -
mē ram un uzņemties smago 
“im    perijas nastu”: “Take up the 
White Man’s burden, Send forth 
the best ye breed, Go bind your 
sons to exile, To serve your cap
tives’ need”. Kiplinga izpratnē 
“baltā cilvēka nasta” nozīmēja 
tēvišķīgu aizbildniecību pār pa -
kļautajām tautām.

Filipīnas ieguva neatkarību 
1946. gadā, Kiplinga dzimtene 
Indija – 1947. gadā. Drīz Liel bri-
tanijas, Francijas, Spānijas, Por-
tugales, Holandes un Beļģi jas 

Nepanesamā nasta
ko  loniālās imperijas izira pavi-
sam. Amerika gan vēl paspēja 
pakaŗot Vietnamā, bet kopumā 
20. gadsimta otro pusi var raks-
turot kā “baltā cilvēka” aizieša -
nu no “Trešās pasaules”. Un tad 
2001. gada 11. septembrī Ņujor-
kā terroristu uzbrukumā sabru-
ka Dvīņu torņi, cieta arī Penta-
gons. ASV un tās sabiedrotie, 
Latviju ieskaitot, pieteica kaŗu 
Afgānistānas Talibāna režīmam 
un Osamas bin Ladena vadīta -
jai terroristu organizācijai “Al 
Qaeda”. Pagājuši divdesmit gadi. 
Nupat prezidents Baidens pazi-
ņojis, ka ASV plānojot beigt 
“gaŗāko kaŗu valsts vēsturē” un 
izvest savu kaŗaspēku no Afgā-
nistānas līdz simboliskam datu-
mam ‒ šī gada 11. septembrim. 
Tātad “baltā cilvēka nastu” vairs 
nespēj panest pat Amerika. Sa -
protams, tiks izvesti arī citu 
NATO valstu, to skaitā Latvijas, 
kaŗavīri. Kaŗa bilance ir sekojo-
ša: Talibāns padzīts, bin Ladens 
iznīcināts, dzīvību zaudējuši 
2300 amerikāņu un četri latviešu 
puiši. ASV valdībai kaŗš izmak-
sājis ap divus triljonus dolaru. 
Tomēr pats galvenais mērķis  
nav izpildīts – Afgānistānas sa -
bied  rība ne par matu nav kļuvusi 
ne demokratiskāka, ne liberā lā-
ka. Pastāv bažas, ka pēc ameri-
kā ņu aiziešanas varu Afgānistā-
nā atkal pārņems Talibāns, kas 
atjaunos  teokratisko valsti un 
ie  viesīs islāma tiesību sistēmu, tā 
saucamos šariata likumus. Par 

ASV lēmumu atstāt Afgānistānu 
īpaši nobažījušās Centrālāzijas 
valstis, bijušās padomju repub-
likas Kazachstāna, Kirgizstāna, 
Uzbekistāna, Tadžikistāna un 
Turk menistāna, kur nelegāli 
dar bojas spēcīgas islāmistu kus-
tības. Te veidojas klasiska “pul-
veŗa muca” – liels daudzums ga -
dos jaunu vīriešu bez darba, ku -
ŗus savos tīklos vilina islāmistu 
sludinātāji. Ne jau velti vienīgais 
ārvalstu līderis, kas apmeklēja 
Maskavu 9. maija svētku laikā 
un kopā ar Putinu vēroja mili-
tāro parādi, bija Tadžikistānas  
(šī valsts robežojas ar Afgānistā-
nu) prezidents Emomali Rah-
mons. Neviens nav ieinteresēts, 
lai pasaules kartē parādās jauni 
“karstie punkti”. Katrs šāds kon-
flikts nozīmē postu vietējiem ie -
dzīvotājiem un jaunas bēgļu 
plūsmas uz Eiropu.

Šodien “baltā cilvēka nasta” 
pacietīgi tiek nesta pašu mājās, 
īpaši zemēs ar lielu imigrantu 
skaitu. Bet ne visi ir ar to mierā. 
Šī gada 21. aprīlī grupa atvaļinātu 
Francijas bruņoto spēku ģene-
rāļu žurnālā Valeurs Actuelles 
publicēja atklātu vēstuli prezi-
dentam Emanuelam Makro-
nam. Tajā brīdināts par iespē-
jamo “pilsoņu kaŗu” gadījumā, 
ja varas iestādes nevērsīsies pret 
islāmistu, anarchistu un tā dēvē-
to “antirasistu” jeb “BLM” dar bī-
bu. Dokumentu, kas saucas “Par 
mūsu vadoņu goda atgūšanu”’ 
(“Pour un retour de l’honneur de 

nos gouvernants”), parakstījuši 
divdesmit augsti virsnieki. Daži 
teikumi no tā: “Francija ir bries-
mās...Situācija ir nopietna... Ja 
nerīkosimies, nākotnē mūs gai-
da pilsoņu kaŗš, chaoss un nāve”. 
Virsnieki brīdina par “priekš-
pilsētu ordām”,  kas “nicina mūsu 
valsti, tradicijas un kultūru”. 
“Priekšpilsētu ordas” – tie ir imi-
granti un bēgļi, pārsvarā no Ma -
rokas, Alžīrijas, Tunisijas, Lībi-
jas, Senegālas un Tuvajiem 
Austru miem. Francijas valdība 
un kreisie polītiskie spēki neka-
vējoties nosodīja ģenerāļu pa -
rak stīto vēstuli. Taču 9. maijā 
sekoja jauna petīcija. Un to jau  
uzdrošinājās parakstīt dienestā 
esoši armijas virsnieki. Līdzīgi 
kā pēc iepriekšējās vēstules, at -
skanēja gan nosodošas, gan vēl 
vairāk – uzmundrinošas balsis. 
Jo fakti, kā mēdz teikt, ir stūrgal-
vīga lieta. Ja vien ir interese un 
vēlēšanās, internetā katru dienu 
var noskatīties jaunus video, kas 
dokumentē migrantu izraisītu 
vardarbību Rietumeiropas pil-
sētu ielās. To, kā laivas ar bēg-
ļiem bez apstājas piestāj Grie-
ķijas, Italijas un Spānijas krastos. 
Diem žēl daudzi no viņiem pa -
pildinās “priekšpilsētu ordas”, 
par kuŗām savās vēstulēs raksta 
Francijas virsnieki.

Vai Latvijai būtu jāuztraucas 
par Rietumeiropā notiekošo? 
Patiesībā jā. Bet ne tāpēc, ka 
bēgļu un labākas dzīves meklē-
tāju pūļi sāks virzīties uz Latviju. 

Pietiek aprunāties ar indiešu vai 
uzbeku studentiem, kuŗi no mā -
cībām brīvajā laikā pa Rīgas 
ielām ar divriteņiem no restorā-
niem izvadā ēdienu, un jums 
dažās minūtēs būs skaidra šo 
cilvēku iespējamā vēlme palikt 
uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Īsi 
sakot – tādas nav. Tas, ko jūs iz -
dzir dēsiet – Latvija ir bezgala 
jauka, skaista, tīra, sakopta vieta, 
nepiesārņota un mazapdzīvota 
zeme. Diemžēl latvieši neesot 
īpaši draudzīgi pret ārzemnie-
kiem, te esot gaŗas, tumšas un 
aukstas ziemas. Tomēr galvenais 
arguments, kāpēc nav vērts pa -
likt Latvijā – zemās algas. Lat-
vijas problēma ir tā, ka imigranti 
pamazām destabilizē iekšpolī-
tisko situāciju “vecajā Eiropā”. 
Savukārt labējie polītiskie spēki, 
kas iestājas par migrācijas ie -
robežošanu un Eiropas kultu-
rālās identitātes saglabāšanu 
(“Nacionālā Fronte” Francijā, 
“Alternatīva Vācijai” Vācijā), ap -
šauba Eiropas Savienības kā or -
ganizācijas pastāvēšanas jēgu un 
piedevām vēl flirtē ar Putina 
Krie viju. Patiešām, pasaule sa -
grie zusies kājām gaisā.

Arī šogad pirms 4. maija svēt-
kiem Valsts prezidenta Ordeņu 
kapituls darīja zināmu jauno valsts 
augstāko apbalvojumu saņēmēju 
sarakstu. Es pats šādā pagodino -
šā sarakstā biju pērn aprīlī pirms 
4. maija svētkiem, bet pasnieg ša-
nas ceremonija gan notika tikai 
21. augustā, kad situācija ar pan-
dēmiju bija drusku rimusi.  

Šogad Kapituls lēmis ordeni 
piešķirt 63 personām.  Viestura 
ordeni, kas ir apbalvojums mili-
tār personām, nolemts piešķirt 16, 
bet At  zinības krustu, kas ir ap -
balvojums “par izcilu Tēvijas mī -
lestību un par sevišķiem nopel-
niem valsts, sabiedriskajā, kul tū-
ras, zinātnes, sporta un izglītības 
darbā”, –  39 cilvēkiem.  

Ordeņa saņēmēju sarakstā šo -
gad ir vairākas izcilas personības 
no ārzemju latviešu vidus. Ordeni  
nolemts piešķirt Vācijā dzimuš a-
jam vēsturniekam Kārlim Kan -
ge rim, kuŗš ir pētnieks Latvijas 
vēstures institūtā, ka arī Latvijas 
Zinātņu akadēmijas goda dok-
tors.  Par ordeņa komandieri arī 
kļūs Vita Anda Tērauda, viņas 
mamma Anita bija leģendāra 
Amerikas latviešu apvienības ģe -
nerālsekretāre.  Pati Vita uz Lat-
viju pārcēlās jau 1990. gadā, ilgus 
gadus strādāja Sorosa fondā Lat-
vija un tā veidotajā sabiedriskās 

Nevajadzīga jezga
polītikas pētniecības centrā Provi
d us.  2018. gadā Vita Tērauda ie -
vēlēta 13. saeimā un ir parlamenta 
Eiropas lietu komisijas vadītāja.

Ordeni nolemts piešķirt Viz -
mai Maksiņai, kuŗa ir leģendāra 
koŗdiriģente Kanadā,  Lalitai Muiž-
niecei, izcilajai rakstniecei un 
valodniecei, ar kuŗu esmu pazīs-
tams visa mūža gaŗumā.  Kad biju 
bērns, Streipu un Muižnieku ģi -
menes bieži devās kopīgos atvaļi-
nājumos.  Lalita jau labu laiku 
dzī vo Mežaparkā, un šogad viņa 
saņēma arī Latvijas literātūras 
ga  da balvu par mūža ieguldījumu.

Droši vien daudzi Laika un 
Brīvās Latvijas lasītāji ir redzējuši 
režisora Dzintara Dreiberga vēs-
tu risko spēlfilmu “Dvēseļu pute-
nis,” kuŗas mūzikas autore ir pa -
zīstamā komponiste, Amerikā 
dzīvojošā Lolita Ritmane.  Šogad 
viņas radītais skaņu celiņš arī 
nokļuva  pirmajā piecpadsmit-
niekā Amerikas Kinoakadēmijas 
balvu ceremonijā, kas ir tālāk 
nekā jebkad tā dēvētajos Oskaros 
ir tikusi kāda filma no Latvijas.  
Arī Lolita Ritmane ir šī gada valsts 
augstākā apbalvojuma saņēmēju 
vidū. 

Šogad Ordeņu kapituls arī no -
lēma piešķirt trešās un ceturtās 
šķiras Triju zvaigžņu ordeni “par 
sevišķiem nopelniem Latvijas 

valsts labā, par nozīmīgu ieguldī-
jumu demokratijas stiprināšanā 
un informācijas telpas kvalitātē, 
risinot valstiski un sabiedriski no -
zīmīgus tematus un pārstāvot kva-
litātīvu, profesionālu un ētisku 
žurnālistiku” trim žurnālistikas 
“veterāniem” – Jānim Domburam, 
kuŗš patlaban strādā portālā Delfi, 
kā arī žurnāla Ir redaktorei Nelli -
jai Ločmelei un žurnāla ilggadī-
gajam komentētājam Aivaram 
Ozoliņam. Ceturtās šķiras ordeni 
nolemts piešķirt TV3 pētniecis-
kās žurnālistikas raidījuma “Nekā 
personīga” vadītājiem Ilzei Jaun-
alk snei un Jānim Krēvicam, Lat
vijas Avīzes žurnālistei Mārai Li -
bekai, Latvijas radio programmu 
vadītājiem Eduardam Liniņam 
un Aidim Tomsonam, pētnie cis-
kās žurnālistikas centra Re:Baltica 
līdzdibinātājai Ingai Spriņgei, Lat-
vijas Televīzijas redaktorei un 
producentei Ilzei Strengai, LTV 
Ziņu dienesta raidījuma De facto 
vadītājai Ingai Šņorei, un laikrak-
sta Diena publicistam Egīlam Zir-
nim.

Pirmais par šo faktu negātīvā 
toņkārtā ierunājās jau minētais 
Jā  nis Domburs,  Facebook ieraks-
tot:  “Ziņa par ordeni neradīja ne 
prieku, ne gandarījumu divu ie -
meslu dēļ.  Tāpēc, ka gadiem ilgi 
šo apbalvojumu saņēmēju loks 

rada jautājumus par piešķiršanas 
principiem, un ordeņu būtību 
diskreditē tas, ka starp saņēmē-
jiem ir tādi, kuŗi […] pelnījuši 
nevis dāvanas bet žagarus.  Un 
tāpēc, ka savu darbu turpinošam 
žurnālistam […] ir jāpārstāv sa -
bied rības intereses, […], taču, ja 
daudzi sabiedrībā neuzticas varai 
un daļa ordeņu piešķiršanu uz -
skata par uzpirkšanu no varas 
puses, tas var vairot neuzticēša -
nos žurnālistiem.”

Skarbāka bija kādreizējā Tautas 
frontes laikraksta Atmoda redak-
tore Elita Veidemane:  “Ordenis ir 
diezgan lielā mērā zaudējis savu 
vērtību.  Kā mans kolēģis Māris 
Krautmanis teica, saber spainī 
nozīmītes un tagad katram iz -
dala.”  Sevišķi nikna Veidemanes 
kun dze ir par faktu, ka Ordeņu 
kapitula kanclere ir kādreizējā 
laik raksta Diena redaktore Sar-
mīte Ēlerte:  “Kā vispār Sarmīte 
Ēlerte vienkārši izdala ordeņus?!  
Trīs ceturtdaļas ir viņas cilvēki, vi -
ņas ideoloģijas cilvēki. Un Ordeņu 
ka  pituls piekrīt, prezidents pie -
krīt, viss kārtībā, lieta darīta.  Tad 
cik vēl zemu šis ordenis ir jā -
nomet?”

Te būtu jāatzīmē, ka pati Elita 
Veidemane ceturtās šķiras Triju 
zvaigžņu ordeni saņēma 2000. 
gadā, un anotācijā par ordeni viņa 

bija raksturota ar vārdu “žurnā-
liste.”  Tātad – kad žurnālistei Eli-
tai Veidemanei piešķīra ordeni, 
viss bija kārtībā, bet tagad, kad 
ordenis tiek piešķirts citiem žur-
nālistiem, tas nozīmē,  ka ordenis 
tiek mests zemē?  Fakts ir tāds, ka 
Sarmīte Ēlerte no laikraksta ai z-
gāja 2008. gadā, kad to nopirka 
grupa mūsu valsts tā dēvēto oli-
garchu.  Kopš tā laika viņa ir bijusi 
Saeimas deputāte un valdības 
ministre. Turklāt viņa bija Tautas 
frontes informācijas daļas vadī-
tāja. Un Diena viņas vadībā bija 
laikraksts, kas mēdza visai skarbi 
vērsties pret tā dēvētajām “Vents-
pils interesēm,” kuŗas cita starpā 
financē laikrakstu Neatkarīgā Rīta 
Avīze, kuŗā viena no komentē-
tājām ir tā pati Elita Veidemane...  

Es Triju zvaigžņu ordeni saņē-
mu par darbu, ko Atmodas laikā 
darīju Tautas frontē, nevis tāpēc, 
ka esmu žurnālists, kuŗš vadījis 
televīzijas raidījumus un, jā, rei-
zēm bijis visai skarbi kritisks par 
to, kas notiek mūsu valsts polīti -
kā.  Biju lepns.  Ja kādam no ma -
niem amata brāļiem liekas, ka 
ordeņa piešķiršana kompromitē 
viņa ētikas un morāles principus, 
tad laikam tāds cilvēks var mierīgi 
no ordeņa atteikties.  Nebūtu pir-
mā reize ordeņa vēsturē.  
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LIDIJA 
OZOLIŅA

Šogad, 2021. gada 1. aprīlī, ap -
ritēja novadnieka Jāņa Veseļa 
125 gadu dzimšanas atcere, bet 
18. maijā – rakstnieka pēkšņā 
aiziešana Mūžībā pirms 59 ga -
diem. Noslēgts dzīves gredzens. 
Taču darbi dzīvo cauri laikiem 
un paaudzēm.

Marta sākumā sapriecājāmies 
par gandrīz atnākušo pavasari, 
bet ziema vēl stingri neatkāpās 
no savām pozīcijām. Līdzīgi bija 
arī 1896. gada pavasarī, kad  
Neretas pagasta Āniņos 1. aprīlī 
(pēc jaunā stila) rentnieku An -
nas un Pēteŗa Veseļu ģimenē 
piedzima Jānis Veselis – sēļu ze -
mes zēns, nākotnē dižs rakst-
nieks, dzejnieks, teiksmotājs un 
dievturis. Viņš bija septiņpad s-
mit gadus jaunāks par Jāni Jaun-
sudrabiņu un nāca pasaulē tad, 
kad Jaunsudrabiņš vairs nedzī-
voja Riekstiņos. Dienu ritumā 
mēģinot saprast, kā atrisināt 
mū  žības un nāves noslēpumu, 
kvēli interesēdamies par cilvēka 
sakarību ar kosmosa telpu, cil-
vēku un tautu likteņiem un at -
tiecībām savā starpā, Jānis Vese-
lis bija ieguvis tik lielu domu 
skaidrību un patstāvīgu sprie-
dumu gan mākslas, gan sadzī -
ves jautājumos, ka, pēc viņa 
laikabiedru atzinumiem, ar šo 
autodidaktu būtu bijis grūti 
mēroties dažam labam augstās 
skolās gājušam. 

Par trimdiniekiem neretieši 
Jānis Jaunsudrabiņš un Jānis Ve -
selis kļuva vienlaikus, 1944. gada 
rudenī aizbraucot uz Vāciju. Abi 
neretieši literāro darbību sve - 
šu mā nepārtrauca, jo darbojās 
sir dī ieslēgtās Latvijas un tautas 
labā. Savā grāmatā “Latviešu 
rakst niecības vēsture” (1947) 
Ve   selis rakstīja: “Man kā dzimu-
šam, augušam ar Jaunsudrabiņu 
vienā pagastā, jāliecina, ka viņš 
devis reālistisku mūsu dzim-
tenes ainu. Mājas, cilvēkus viņš 
nosaucis tajos pašos vārdos, ar 
kādiem tie pazīstami Neretā vai 
kaimiņu pagastos. (..).”

Savukārt, Karolina Dāle ne -
krologā “Jaunā Gaita” 1962. gada 
39. numurā rakstīja šādi: “Lai ie -
pazītu kāda rakstnieka garīgo 
seju, ir īstenībā jāizlasa visi viņa 
darbi. Veseli pazinu personīgi 
diezgan labi jau Rīgā, bet rakst-
nieka garīgā mākslinieka perso-
nība un lielums man atklājās 
vienīgi trimdā, kad biju izlasī -
jusi gandrīz visu, ko Veselis bija 
raks tījis. Jo Veselis ir ne tikai 
mākslinieks – rakstnieks, bet arī 
domātājs. Savu dzīves ziņu, pa -
saules skatījumu un uzskatu  
viņš ir iedzīvinājis paša radītos 
tēlos un cilvēku raksturos… 
“Jāņa Veseļa literārais manto-
jums nav izklaides literatūra. 
Rakstnieks, lasītājam stāstot par 
sabiedrībā vai tuvākā apkaimē 
zināmiem cilvēkiem, notiku-
miem, liek domāt līdzi rakstīta-
jam, izprast, redzēt citā skatīju-
mā it kā pašsaprotamas lietas. 
Iesākto J. Veseļa darbu nevar 
nolikt plauktā un aizmirst neiz-
lasītu, jo tas lasītāju “nelaiž vaļā”.

Jānis Veselis no dzimtenes 
šķirts bija gandrīz 18 gadus, tai 
skaitā 12 trimdas gadus rakst-
nieks pavadīja mītnes zemē 

Sēlijas teiksmotājam un trimdiniekam 
Jānim Veselim – 125

Amerikā. Rakstnieka mūža at -
dusas vieta Kalamazū pilsētā 
Riversaidas jeb Upmalas kap sē-
tā. Pilskalnes pagastā par rakst-
nieku atgādina viņa piemiņas 
akmens pie Āniņiem. Pēckaŗa 
Latvijā Jānis Veselis bija aizlieg -
to rakstnieku sarakstā, viņa dar-
bi no bibliotēkām izņemti. Ie -
mesls – sabiedriskā un literārā 
darbība Latvijas brīvvalsts laikā, 
kā arī rakstnieka atrašanās Rie-
tumu trimdā. Tādēļ pat šobrīd 
Jāņa Veseļa kā literāta vārds 
daudziem svešs. Vai pie tā daļēji 
vainīgi neesam mēs paši, ja ne -
cildinām savus dižgarus? Bet 
varbūt vēl nebija pienācis viņa 
laiks? Rakstnieka klātbūtne Ne -
retas pusē jūtama viņa radītajās 
teiksmās, romānos, stāstos, dze-
jā. Jānis Veselis literātūrā un ne -
retiešos palicis ar mājvārdiem, 

vienmēr bijusi kā atgriešanās,    
kā atjaunošanās tālākam ceļam.

Skumja vēsts neretiešus sa -
sniedza 2021. gada martā: Jāņa 
Veseļa dēls Agnis (dzimis 1936. 
gada 18. oktobrī) pēc smagas 
slimības 2020. gada nogalē aiz-
gājis Mūžībā. Tieši viņš pulci-
nāja kopā radus, lai apmeklētu 
tēvam veltītos pasākumus Gric-
galē, Neretā. Kopā ar savējiem 
Agnis līdzdarbojās materiālu 
vākšanā, kad Lūcija Ķuzāne vei-
doja autobiografisko darbu par 
Jāni Veseli “Saules koka meklē-
tājs”. Šis būtu tēva un dēla jubile-

jas laiks, kaut viņu piedzimšanu 
šķīra 40 gadi. Agnis paredzējis, 
ka Neretā kādā veidā pat Covid-
19 pandēmijas apstākļos notiks 
rakstnieka piemiņas pasākums, 
uz kuŗu ar tuvinieku atbalstu 
dotos arī viņš. Toreiz, būdams 
jau astoņus gadus liels puika, 
Agnis atcerējās tēva atvadīšanos 
vēlā 1944. gada rudens dienā no 
savējiem pirms došanās trimdas 
ceļos. Tanī dienā zēns tēvu re -
dzēja pēdējo reizi. Dzīvē viņi tā 
arī nekad vairs nesatikās. Nu 
tēva un dēla dvēseles satikušās 
debesīs...

Rakstnieka Jāņa Veseļa portrets

Jāņa Veseļa piemiņas pasākumā 2018. gada 15. septembrī Ne -
retas novada Pilskalnes pagasta Āniņos. Ratiņkrēslā vecā -  
kais dēls Agnis Veselis. Aiz viņa stāv (gaišajā mētelī) rakstnie-
ka meita Velga Dreimane. Aiz Velgas – rakstnieka mazmeita 
Daiga Vesele un citi dažādu paaudžu Veseļu dzimtai piederīgie 

Precizēts to ziedotāju saraksts, kas pārstāvēti šajā grāmatā
Mārtiņš un Kristīne Puteņi, Dzintra Bungs, Lalita un Valdis 

Muižnieki, Daugavas Vanagu Toronto no  daļa, Ariadne un Paulis 
Dzintari, Alfrēds un Sarmīte Gravas, Rasma Dinberga, Līga un 
Matīss Kukaiņi, Jānis Kukainis, Vera Diviša, Gundars un Astrīda 
Straut nieki, Īra un Pēteris Bolšaiši, Saginavas latviešu klubs, Jānis 
Gabliks, Juris Grava,  Ilmārs Dambergs un Jaunsar dzes fonds, Zel-
ma Grīnfelde-Brežinska, Aivars Slucis, Marta un Vilis Vītoli, Sar-
mīte un Jānis Andersoni, Nora Mičule, Māris Slokenbergs un Jāņa 
Rutka fonds, Daumants un Biruta Heisteri, Andreja Zvejnieka 
ģimene, Atis un Balva Bredovski, Evarists un Mārīte Bērziņi, Egons 
un Rita Kaimiņi.

Ar Amerikas Latviešu ap -
vienības (ALA) Kultūras 
fon da financiālo atbalstu un 
Vītola fonda valdes priekš-
sēdes Vitas Diķes radošu 
līdz dalību apgādā “Laika 
Grāmata” nāks klajā Astrī-
das Jansones pēdējais lolo-
jums – šī grāmata.

Grāmatu drukātā veidā 
varēsiet iegādāties, sazino-
ties ar redakciju vai mājas-
lapā www.laikagramata.lv

Cena Eiropā 12 eiro, ASV 
25 dolari, t. sk. sūtīšanas 
izdevumi. Drukāto eksem-
plā ru skaits ierobežots, bet 
grāmatu varēsiet izlasīt arī 
laikraksta Laiks mājaslapā 
www.laiks.us

www.laikagramata.lv
JAUNUMS

CEĻĀ PIE LASĪTĀJIEM

vietvārdiem, kuŗus iemūžinājis 
literārajos darbos, tā atstājot vēs-
tī jumu savai, mūsu un nākama-
jām paaudzēm par Neretu, Ne -
retas novadu, Sēliju, Latviju.

Mūžībā Jānis Veselis pēkšņi  
un negaidīti aizgāja 1962. gada 
18. maijā trimdas latviešu saietā, 
Jānis Jaunsudrabiņš sirmos ga -
dos tā paša gada augustā. Viņi tā 
arī nepaspēja atkal skatīt savu 
dzimteni. No Trešās atmodas 
sākuma tēva piemiņu godā celt 
vēlējās rakstnieka Latvijā pali-
kušie bērni un dzīvesbiedre. Ve -
cākais dēls Agnis rosināja no -
vietot pie Āniņiem piemiņas 
akmeni tēvam. Rakstniekam 
mī  ļajai meitai Velgai tuva Mē -
meles puse, kur bieži ciemoju-
sies pie tēva māsas Annas. Kapu-
svētki Mēmeles kapos, ciemo-
šanās Gricgales Medņu krogā 

SEKOJIET 
REKLĀMAI!

cīga ar savu pieredzi un zinā ša-
nām. Viņas grāmata ir vērtīgs 
mazāk zināmas latviešu trimdas 
stāsts, balstīts faktos. Šī ir vien 
otrā grāmata par latviešiem Īrijā, 
kur joprojām mīt un darbojas 
ievērojama latviešu kopiena.

Grāmata sarakstīta aizraujošā 
vēstījumā, balstīta faktos, at klājot 
arī vēsturisko un specifisko laik-
meta fonu. Tapusi pēc 13 gadus 
vecās mazmeitas rosinājuma, 
tāpēc sarakstīta valodā, kas sa -
protama arī pusaudžiem.

Grāmatas “Un ko nu?!” autore 
Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas 
veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi 
līdzīgi citiem latviešu bēgļiem 
pēc Otrā pasaules kara. Māte 
sešiem bērniem un 13 mazbēr-
niem, Īrijas latviešu vidē atsau-

Grāmatas izdošanu 
līdzfinan sē jusi Lat vi -
jas Republikas Ār  lie -
tu mi  nistrija no di a-
sporas atbals ta pro-
jek  tu programmas 
līdzek ļiem
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Dakteris Vahbe Latvijā izstudēja 
medicīnu izveidoja ģimeni, pilnvei
doja savas profesionālās spējas, ap 
guva latviešu valodu tā, ka runā 
tikpat kā bez akcenta, un pavisam 
nesen Saeima viņam par nopel
niem valsts labā piešķīra Latvijas 
pilsonību. Viņš ir papildinājis to 
Libānas ārstu kopu, kuŗi kļuvuši 
par Latvijas pilsoņiem. Bez jau labi 
pazīstamā gastroenterologa Hosa
ma Abu Meri viņu vidū ir gan trau
matologs un ortopēds Rafaels Vi 
sams, asinsvadu chirurgs Žoržs Ža 
būrs, gan arī gastroenterologs Sabri 
Abdelmasī.

Kāpēc jūs izvēlējāties Latviju 
kā valsti, kur studēt un strādāt?

Man bija divas iespējas – vai nu 
palikt Libānā un mācīties to, ko es 
nevēlējos, jo tēva rocība nebija tik 
liela, lai viņš varētu apmaksāt me -
dicīnas studijas abiem saviem 
dēliem, vai arī doties studēt me  di-
cīnu ārpus savas dzimtenes. Arī 
mans vecākais brālis bija izlēmis 
kļūt par ārstu, bet es par šo profe-
siju sapņoju jau kopš bērnības.

Vai medicīnas studijas Libānā 
ir ļoti dārgas?

Protams! Turklāt tur ir atšķirīga 
programma, ja salīdzina ar Eiropas 
valstīm. Mans brālis Rabihs sāka 
studijas prestižajā Amerikas Bei-
rūtas universitātē, kur viņam trīs 
gadus bija jāapgūst bioloģija, lai 
iegūtu bakalaura gradu. Pēc tam 
bija jāiztur ļoti liela konkurence,  
lai četrus gadus varētu studēt tieši 
medicīnu. Vairāk nekā 2600 stu-
dentu pretendēja tikai uz 280 stu -
diju vietām. Ja nemaldos, bioloģi-
jas studiju semestris vien maksāja 
ap 50 tūkstošiem ASV dolaru, un 
tas,  neskaitot ikdienas izdevumus 
un mācību literātūru. Mana ģi  me-
ne dzīvo valsts ziemeļos, no kuŗie-
nes ir pusotras stundas brauciens 
līdz Beirūtai, arī tas nav lēti. Brālis 
ieguva bakalaura gradu, bet neiz-
turēja konkursu, lai studētu me -
dicīnu. Tikai par bioloģijas studi-
jām vien tika samaksāti vairāk 
nekā 300 tūkstoši dolaru.

Es biju ļoti spītīgs, jo uzstāju, ka 
piepildīšu savu bērnības sapni un 
kļūšu ārsts. Bet tēvs man atklāti 
pateica, ka viņš nespēšot šīs studi-
jas apmaksāt. Manam tēvam ir 
ara bu literātūras maģistra grads, 
bet viņš strādāja būvniecībā Saū da 
Arabijā, lai varētu pelnīt naudu un 
apgādāt ģimeni. Tēvs ļoti vēlējās, 
lai kāds no viņa dēliem kļūst par 
inženieri vai architektu, un ļoti ce -
rēja, ka es šo viņa vēlmi piepildīšu. 
Diemžēl mana sirds lūkojās citā 
virzienā. 

Bet te kādudien tēvs, ņemot 
vērā, ka es ļoti gribu kļūt par ārstu, 
man sacīja: “Vai nu tu paliec Li -
bānā un mācīsies par inženieri vai 
architektu, vai brauc līdzi brālim 
uz Latviju studēt medicīnu un pie 
reizes viens otru pieskatīsiet.”

Man, septiņpadsmitgadīgam 
jau neklim, toreiz,  1999. gadā,  ne -
kas par Latviju nebija zināms, tā -
pēc meklēju informāciju vikipē-
dijā, bet tur atradu kādas divas 
rindiņas, ne vairāk. Tagad vismaz 
trīs A4 lappuses var izdrukāt “mie-
ra vējos”. Tēvs ļāva man kārtīgi pa -
domāt tikai divas dienas, un tajās 
48 stundās es tomēr izvēlējos iet   

Kāpēc Latvija man ir patvērums?
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas neirochirurģijas virsārsts 

Basels Jakuba Vahbe intervijā Mārai Libekai

uz priekšu un pamest savu ligzdu.
Mēs ar brāli un vēl dažiem stu-

dentiem, kas jau mācījās Rīgas 
Techniskajā universitātē, lidojām 
caur Maskavu. Kārtojot vīzu Lat-
vijas vēstniecībā Maskavā, mani 
gandrīz neielaida Latvijā, jo skai tī-
jos nepilngadīgs. Paldies Dievam, 
man paveicās, jo vēstniecībā no -
ticēja, ka brālis mani pieskatīs līdz 
pilngadībai.

Un tā 1999. gada 28. oktobrī es 
pirmo reizi,  vēlā vakara stundā ie -
rados Latvijā. Šeit bija rudens, kas 
priekš manis bija ļoti auksta zie -
ma. Klimats citāds, ēkas arī, man 
tas bija pārsteidzoši, zināmā mērā 
pat tāds kā šoks, jo kaut ko tādu 
nekad nebiju piedzīvojis.

Apmetos Latvijas Universitātes 
Medicīnas fakultātes kopmītnē un  
lēnām sāku pierast pie jaunajiem 
apstākļiem. Jau iepriekš univer si-
tātei biju atsūtījis visus nepiecie ša-
mos dokumentus, vidusskolas di  p-
lomu. Skolā biju ļoti labi apguvis 
angļu valodu – 11. klasē visi kārto 
starptautisko svešvalodas testu, kā 
arī atsevišķu eksāmenu matēma-
tikā un svešvalodā. Manas zināša-
nas tika ļoti labi novērtētas.

Ja vidusskolas 12. klasi beidzāt 
septiņpadsmit gadu vecumā, tad 
skolas gaitas sākāt piecu gadu 
vecumā?

Jā, man bija pieci gadi.
Studējot angļu valodā medi-

cīnu, kaut kad pienāk brīdis, kad 
Latvijā jāsāk sazināties ar pa -
cientiem latviešu valodā. Kā tas 
notika?

Mums bija jāapgūst obligātais 
latviešu valodas kurss. Mana sā -
kot nējā doma bija, ka pēc studi -
jām es atgriezīšos Libānā, apgūšu 
rezidentūrā speciālitāti. Taču vē -
lāk, kad iepazinos ar savu nākamo 
sievu, kura arī studēja medicīnu, 
sapratu, ka palikšu Latvijā, ka man 
ir jāmācās latviešu valoda, lai va -
rētu sazināties ne tikai ar slimnie-
kiem, bet arī saviem kollēgām.

Spilgti atceros, ka trešajā studiju 
gadā varēju saprast pāris vārdu    
latviski, salikt kopā pāris fražu, bet 
tas bija par maz, lai izmeklētu pa -
cientus. Kādu dienu, apgūstot vis-
pārējo ķirurģiju, profesors Andrejs 
Pavārs, ļoti zinošs, bet ļoti skarbs 
vīrs, kuŗam ļoti nepatika nekārtī -
ba, mūs, studentus, sūtīja pie pa -
cien ta Bērziņa kunga savākt ana m-
nēzi. Centos ļoti labi apgūt latviešu 
valodu, tāpēc pirmais no visas stu-
dentu grupas sāku viņu iztaujāt, 
bet Bērziņa kungs man uzreiz at -
bildēja: “Ja ņičevo ņe poņimaju!” 
(no krievu val.: “Es neko nesapro-
tu!” – Red.). Es knapi runāju lat-
viski, bet viņš man stāsta kaut ko 
tādu, ko es pilnīgi nemaz nesapro-
tu... Devos atpakaļ pie profesora 
un sacīju, ka neizdevās savākt 
anamnēzi. Viņš bija ļoti dusmīgs, 
pateica, ka no manis nekāds dak-
teris nesanākšot, un, skatoties uz 
mani, ironiski vaicāja: “Ak, Bērzi -
ņa kungs nesaprot latviski? Nāc 
man līdzi!” Sapratu, ka kaut kas 
nav kārtībā. Profesors ieiet palātā 
un sveicina Bērziņa kungu. “Lab-
dien, profesor, labdien!” skanēja 
atbilde skaidrā latviešu valodā. Iz -
rādījās, ka pacients vienkārši ne -
vēlas runāt ar studentiem...

Ar katru gadu man veidojās 

arvien lielāks vārdu krājums, spēju 
arvien precīzāk un pareizāk uzdot 
jautājumus latviešu valodā un va -
rēju savākt informāciju no slim-
niekiem bez problēmām.

Kad iepazinos ar savu nākamo 
sievu Agnesi, man bija daudz lie-
lāka motivācija apgūt valodu nekā 
obligātajā latviešu valodas studiju 
kursā universitātē, kad mācījos 
medicīnisko terminoloģiju. Sapra-
tu, ka palikšu Latvijā, ka man ir 
jāiemācās latviešu valoda ļoti labā 
līmenī, jo pretējā gadījumā es ne -
spēšu sīki un smalki saprast, kas 
kaiš pacientam. Palīdzēja arī tas,  
ka man ir mūzikālā dzirde, spēju 
“noķert” cilvēku runas tonālitāti, 
intonāciju un parodēt viņus.

Vai slimnieki jūs netirpina, no 
kurienes esat ieradies?

To vaicā gandrīz visi. Daudziem 
šķiet, ka esmu no Šrilankas vai no 
Indijas. Tad skaidroju, ka esmu no 
Libānas, tepat, netālu... Jau 2017. 
gadā man ne viens vien vaicāja, 
kāpēc tu neesi Latvijas pilsonis? 
Šaubījos, ka man to piešķirs. Man 
bija pastāvīgā uzturēšanās atļauja, 
un tā deva gandrīz visu to pašu,  
kas pienākas ikvienam Latvijas 
pavalstniekam. Taču ar laiku es 
sapratu, ka Latvija mani piesaista 
arvien vairāk un vairāk. Mans 
sievastēvs bija īstens latvietis, ļoti 
strādīgs, īsts lauku cilvēks, mana 
autoritāte, tāpat kā mana sieva un 
skolotāji. Viņi daudz ko man ie -
mācīja. Daudz biju iemācījies savā 
ģimenē, bet, vērojot savu sievas-
tēvu, man radās pārliecība, ka arī 
es tāds gribētu būt. Diemžēl viņš 
aizgāja Mūžībā  šā gada sākumā, 
un es varu iedomāties – ja viņš 
būtu šajā saulē, tad ar sajūsmu sa -
viem paziņām un draugiem stā-
stītu, ka, lūk, znotam beidzot ir 
piešķirta Latvijas pilsonība! Bet es 
zinu, ka viņš to noteikti redz no 
kādas mākoņa maliņas...

Cik daudz jūs sekojat līdzi po -
lītiskajai dzīvei jūsu dzimtenē Li -
bānā? Kaut vai tam, kā sabiedrī -
ba reaģēja, ka polītiķus vakcinēja 
pret kovidu pašus pirmos, pat 
pirms mediķiem? 

Es būšu atklāts – uzskatu, ka 
esmu samērā dumjš polītikā. Man 

ir trīs lietas, par kuŗām parasti ne -
strīdos un neuzbāžos ar savu vie-
dokli – tā ir reliģija, polītika, jo es 
tur neko nesaprotu, turklāt polīti-
ķiem ir  jācenšas apmierināt visus 
un tas nekad nav iespējams, un 
trešā tema ir sekss, bet nevis no zi -
nātniskā viedokļa, bet gan kā iz -
klaide. Viena no lietām, kas man 
visvairāk patīk Latvijā, ir tieši tas, 
ka  te es varu patverties no polīti-
kas! Maniem vecākiem vai drau-
giem Libānā patīk padiskutēt par 
polītiku, un tad es viņiem atzīstos, 
ka Latvijā man ir pilnīgs miers no 
polītikas. Libānieši elpo un dzer 
polītiku kopā ar savu kafiju, bet 
man tas nekad nav bijis pie sirds. 
Man patīk vienkāršā dzīve.

Jūs Bērnu slimnīcā esat ienesis 
jaunas vēsmas – veicis operācijas, 
kas līdz tam nebija veiktas. Pa -
stāstiet, lūdzu, sīkāk par šiem 
jauninājumiem!

Viens pats es neko nevaru ie - 
viest – tas ir visas komandas 
darbs. Plūs saprotošs slimnīcas 
vadītājs un valde. Neirochirurģijas 
klīnikas vadītājs Dāvis Ozoliņš 
pajautā: klau, ko mēs varam iz -
darīt vēl vai rāk un labāk nekā līdz 
šim? Pētīt galvas un muguras 
smadzeņu funkcijas un nervu 
funkcijas ope rācijas laikā, lai tās 
nebojātu. Agrāk mēs operējām 
pēc radioloģiska jiem attēliem, ne -
zinot, cik tuvu at  rodas nozīmīgi 
nervi vai šķiedras, bet tagad iz -
mantojam neiromoni torēšanu.

Bērnu slimnīcā labs sasniegums 
ir arī neiroendoskopija, kuŗu bija 
mēģināts attīstīt piecpadsmit ga -
dus, diemžēl nesekmīgi. Šogad, iz -
mantojot šo minimāli invazīvo 
nei rochirurģisko metodi, izdevās 
izoperēt sešus pacientus. Piemē-
ram, 2018. gadā pusei no mūsu 
pacientiem tika izmantota šī 
saudzīgā metode.

Slimnīcas epilepsijas centra va -
dītājs Jurģis Strautmanis 2016. 
ga  da beigās sāka interesēties, ko 
mēs domājam par epilepsijas chi-
rurģisko ārstēšanu. Es pacēlu roku, 
sakot – mēs varam! – līdzīgi kā 
Baraks Obama. Aparātūra jau bija 
sagādāta, trūka vienīgi zināšanu. 
Nākamais jautājums bija par to, 

kuŗš to vēlas uzņemties, jo ir jā -
apgūst šī metode un jāapmāca citi. 
Iestājās klusums. Tad atkal es pa -
cēlu roku un sacīju, ka esmu ga -
tavs. Devos mācīties pie profesora 
Bertila Rudenhaga uz Gēteborgu 
Zviedrijā, apmeklēju arī kursus 
Čechijā, un tad sākām paši operēt. 

Pirmā epilepsijas pacienta ope-
rācija bija 2017. gada sākumā. 
Meitenītei bija nepilni divi gadi. 
Viņu bieži mocīja krampji, bija 
traucēta attīstība. Mēs baidījāmies, 
ka operācijas laikā varētu tikt skarti 
smadzeņu centri, kas atbild par 
valodu, un mūsu mazā paciente, 
kuŗa jau tāpat slikti runāja, paliks 
vispār bez valodas. Bet operācija 
bija sekmīga, meitenītei uzlabojās 
runas spējas, vārdu krājums trīs 
mēnešu laikā būtiski palielinājās, 
un šajā laikā viņa pilnībā atvese-
ļojās. Tagad viņa dzīvo kā normāls 
bērns, vien rēta palikusi operācijas 
vietā. Meitenes mamma man at -
sūta vēstuli vismaz reizi gadā, pa -
teicas, ka viņas bērns spēj darīt visu 
to pašu, ko meitas vienaudži.

Ārstējot bērnu, tiek ārstēta arī 
viņa vecāku dvēsele, jo mātei un 
tēvam ļoti grūti ir pārdzīvot, kā 
viņu mazulis mokās. Ārstam tā ir 
liela emocionāla slodze.

Bērnus vieglāk saprast, ja 
pašam ir bērni...

Man ir divpadsmitgadīga meita 
Jasmīne. Dievs viņu sūtīja tieši tad, 
kad visvairāk vajadzēja. Viņa ir 
mans prieks un lepnums, un mēs 
ļoti labi saprotamies, jo pēc horos-
kopa abi esam Dvīņi.

Mana mamma uzskata, ka jo -
pro jām esmu viņai trīsdesmit  - 
as toņ gadīgais bērns. Bieži vien 
tāds bērns arī esmu – nevainīgs, 
naīvs... Tas palīdz veidot labas at -
tiecības gan ar pacientiem, gan 
citiem bēr niem.

Jūs esat jauns, kādu nākotni  
jūs redzat šeit, Latvijā?

Ja jūs man šādu jautājumu uz -
dotu arī pēc desmit vai divdesmit 
gadiem, atbilde būtu līdzīga – jāiet 
tikai uz priekšu, jāattīsta savas zi -
nāšanas! Mazliet atpūsties, ievilkt 
elpu un turpināt! 

Pēdējo divu gadu laikā Bērnu 
slimnīcā arvien biežāk nokļūst pa -
cienti ar jaunveidojumiem sma-
dzenēs. Audzēji tiek diagnosticēti 
pat divgadīgiem un četrgadīgiem 
bērniem, bija arī viengadīgs pa -
cients. Agrāk gadā bija kādi četri 
pieci šādi pacienti, bet tagad viņu  
ir jau tuvu divdesmit. Iespējams, 
ka tas ir saistīts ar vidi – gan radiā-
cijas vai citāda veida piesārņoju-
mu, pārtiku un pat stress varētu 
izraisīt bojājumu DNS un veicināt 
ļaundabīgu smadzeņu audzēja at -
tīstību. Viņiem visiem ir jāpalīdz 
atveseļoties, tāpēc zināšanas ir 
mana maize.

Mēs lepojamies!
Mūsu redakcijas draudzenei 

un pastāvīgajai autorei 
Mārai Libekai 

izteikta Latvijas valsts 
visaugstākā atzinība par darbu 

žurnālistikā – piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis. 

Sveicam un vēlam radošu 
garu, neizsīk s to šu enerģiju, 

jaunus panāku mus!
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“Padomju laiki”, visticamāk, 
saistās ar vismaz 30 gadus se -
niem notikumiem Latvijā, Ba  l-
tijā, Eiropā… Izrādās, nemaz 
tālu nav jāmeklē – “padomju 
laiki” vēl joprojām ir reālitāte 
mūsu kaimiņzemē Baltkrievijā, 
kuŗā kopš 2020. gada augustā 
notikušajām prezidenta vēlēša-
nām tautas lielākajā daļā valda 
opozicija.

Kādā aprīļa svētdienā Saul kra-
stos, pie jūras, tiekos ar divām 
žurnālistēm no Baltkrievijas – 
Annu un Jūliju (vārdi ir mainīti). 
Sievietes man dāvina baltkrievu 
šokolādes kasti, uz kuŗas attēlota 
pļava ar rudzupuķēm. “Rudzu-
puķes ir viens no mūsu nacio-
nālajiem simboliem, un šodien 
ziediem ir dubulta nozīme: mēs 
sakām, ka rudzupuķes simboli -
zē tos uzsistos zilumus, kas vajā-
šanu rezultātā ir redzami uz cil-
vēku miesām,” stāsta Jūlija. Vie -
nojamies, ka mūsu sarunu pub-
licēšanai nosūtīšu tikai tad, kad 
viņas veiksmīgi atgriezīsies mā -
jās, lai izvairītos no iespēja mās 
vajāšanas.

Abas sievietes strādā neatka-
rīgos medijos, kuŗos tiek atspo-
guļota patiesā situācija  Baltkrie-
vijā. Jūlija aculiecinieku stāstīto 
par beztiesiskumu un netaisnī -
bu valstī pieraksta un nosūta tī -
mekļa portālam, kur ziņas tiek 
tulkotas arī krievu un angļu 
valodā; Anna – drukātā laik rak-
stā, kuŗam ir interneta versija, 
baltkrievu valodā. “Ja vēl nesen 
likās, ka drukātais laikraksts iz -
nīks, tad tagad nav šaubu par tā 
nozīmīgumu, jo arvien vairāk 
mūsu laikrakstu lasa cietumu 
kamerās, kuŗās nav pieejams in -
ternets,” stāsta Anna. (Diem žēl, 
tikko žurnālistu grupa atgriezās 
Baltkrievijā, Anna uzzināja, ka 
avīze, kas ir oficiāli reģistrēts iz -
devums un līdz šim kalpoja par 
vienīgo neatkarīgas informācijas 
avotu, cietumā ir aizliegta kā 
nevēlama lasāmviela, un to sūta 
atpakaļ uz noliktavu. – S. P.)

Uz Latviju baltkrievu žurnā-
listu grupa ieradusies pēc kollē-
gu ielūguma. Žurnālistiem tiek 
nodrošināta desmit dienu atpū -
ta un relaksācija, lai spētu kaut 
nedaudz atgūties no skaudrās 
reālitātes, ar kuŗu ir jāsadzīvo 
ikdienā. Katru dienu treneris un 
psīchoterapeits viņiem vada 
psīcholoģiskā atbalsta nodar bī-
bas. Žurnālistiem dots pietieka-
mi daudz brīvā laika, lai pavadī-
tu to,  kā sirds vēlas. “Daudz 
staigājam gar jūru, citreiz līdz 
pat 20 km dienā… Domāju – 
izkliegšu jūrai visas savas sāpes, 
taču pagaidām viss vēl sēž dziļi 
iekšā,“ stāsta Jūlija. Savukārt 
An  na pirmajās dienās raudā ju-
si… “Eju gar jūras krastu – ap -
kārt tāds miers un skaistums, bet 
man ir tik nospiedoši, apzino-
ties, ka dažu simtu kilometru 
attālumā cilvēki sēž cietumos 
necilvēcīgos apstākļos!”

Beztiesiskums bez robežām
Cilvēki joprojām ik dienas tiek 

aizturēti, pratināti, piekauti un 
ieslodzīti uz sutkām un  pat vēl 
ilgāk, un netiek šķiroti ne pēc 
vecuma, ne dzimuma, ne vese lī-
bas stāvokļa, ne sociālā stā vo kļa, 
nedz arī pilsonības. Bērni aug, 
kamēr viņu vecāki mēnešiem 

SOLVITA PAVLOVIČA
Par rudzupuķēm un baltkrievu tautas brīvību

ilgi atrodas cietumos falsificētu 
apsūdzību dēļ. Tādu ģimeņu ir 
simtiem. Sāpīgi apzināties, ka tu 
neko nespēj darīt, lai palīdzētu!

Žurnālistes stāsta… Kādu sie-
vieti viņas nepilngadīgais bērns 
nav redzējis vairākus mēnešus, 
jo trīs reizes ir apcietināta un ne 
reizi vien piekauta “pretvalstis-
kas” pārliecības dēļ. Savukārt 
kāds trīs bērnu tēvs, polītieslo-
dzītais, jau septiņu mēnešus at -
rodas cietumā. Pa šo laiku jau-
nākais dēls jau iemācījies staigāt, 
bet vidējais – runāt. Jau apmē-
ram gadu polītiķis un kristīgais 
demokrats Pāvels Severinecs, 
kuru arestēja pagājušā gada jū -
nijā, nav redzējis savu sievu un 
mazo dēlēnu. Arī blogera Igora 
Losika sieva un meita gaida tēti 
mājās. Viņš divas reizes bija pie-
teicis badastreiku – pirmo reizi 
42 dienas, bet otru reizi jau iz -
turēja īsāku laiku.

Kāds jauneklis ar garīgiem 
traucējumiem bija pievienojies 
protestētāju pulkam. Viņam tika 
piespriests naudas sods un pēc 
tam – aizsūtīts uz diviem gadiem 
vispārējā režīma kolonijā. Mātei, 
dzīvojot mazpilsētā ar šādu bēr-
nu, saprotams, tādas naudas ne -
bija. Par laimi – kāda sieviete šo 
naudas summu noziedoja.

Kāda meitene no Lietuvas 
2020. gada augustā viesojās Balt-
krievijā un tika aizturēta, jo iz -
rādīja opoziciju pret notiekošo, 

uz ko viņa saņēma repliku, ‒ ja 
jau Lietuvā valda vienlīdzība, 
tad arī šeit, Baltkrievijā, ir vien-
līdzība, un saņēma sitienus ar 
steku. 

“No aculiecinieku stāstiem va -
rētu veselu grāmatu sastādīt,” 
stāsta Anna. “Mēs pēdējo mē  ne-
šu laikā esam jau nocieti nā ju -
šies, jo vienkārši psīche nespēj 
pieņemt visu, kas te notiek.“

“Par ko esmu aizturēts?”
Baltkrievijā jau pierasts, ka 

ma  zākā iemesla dēļ jebkuŗš cil-
vēks var tikt aizturēts uz “pret-
valstisku” aizdomu pamata. Kā 
zināms – karogs balt-sarkan-
bal tā krāsā simbolizē baltkrievu 
tautas brīvību. Karolinai reiz 
ziemā bijuši cimdi rokās šādos 
toņos, par ko tika uz ielas aiz-

turēta. Tās var būt logu žalūzijas 
vai uz balkona izlikta iepakojuma 
kaste no LG firmas televizora – ja 
vien redzami attiecīgie toņi, tie 
var būt par iemeslu sa  dursmei ar 
likumsargiem… Jā, šie patie šām 
ir konkrēti ga  dījumi! 

Žurnālistiem Baltkrievijā jā -
strādā ar īpašu piesardzību, lai 
izvairītos no jebkāda aizdo mī-
guma un nebūtu iemesla tikt 
aizturētiem. “Diemžēl viss notie-
košais valstī ir radījis smagas 
psīchoemocionālas sekas,” stāsta 
žurnālistes. “Uz ielas nejūtamies 
droši, visu laiku atskatāmies, vai 
kāds neseko, vai negrasās aiztu-
rēt...” “Ja kādreiz teicām: mana 
māja – mana pils, tad šodien vairs 
nejūtamies droši nekur – ne uz 
ielas, ne savās mājās, jo jebkuŗā 
brīdī kāds var pieklauvēt pie 
durvīm un pārmeklēt dzīvokli,” 
piebilst Anna. Ja kādu žurnālistu 
aiztur, atņem telefonu un liek to 
atbloķēt. Ja atsakās – tad piespiež 
ar varu. Tāpēc, ja ir jādodas ne -
tālu no mājām, parasti telefonu 
vispār neņem līdzi.

Jūlija ir bēgusi no miličiem, 
kuŗi tēmējuši uz viņu, un viss 
notiekošais tik dziļi viņu iespai-
dojis, ka pat sasista vīna pudele 
uz ielas asociējas ar asinīm… 
Tagad nākas lietot nomierinošas 
tabletes un miega zāles…

Sākumā īpaši mediķus pakļāva 
vajāšanām. Vai tādēļ, lai kavētu 
cietušajiem sniegt savu profesio-
nālo palīdzību? Arvien vairāk 
mediķu pretojas režīmam. Psī-
chologi cenšas strādāt ar cietuša-
jiem, taču viņiem vēl jāmācās – 
tas ir kaut kas jauns…

Cietuma apstākļi
Cietumos apstākļi ir necilvē-

cīgi. Kamerā, kuŗa paredzēta 
dažiem cilvēkiem, tiek ievietoti 
desmitiem aizturēto. Kādā sie-
vie šu kamerā uz izmisuma sau-
cieniem par bezgaisu telpā, no 
kuŗa jau sāk zaudēt samaņu, uz 
lūgumu atvērt lodziņu, tiek at -
bildēts ar spaini ūdens, izlietu  
uz kameras grīdas, no kā gaiss 
kļūst vēl tveicīgāks. Cienījama 
žurnāliste raksta meitai no cie-
tuma, ka viņai jāēd ar zobu 
birstītes kārbiņas palīdzību, jo 
vienkārši nav karotes. Ieslodzī-
tiem nav iespējas nomazgāties 
dušā. Par gultasveļu var tikai 
sapņot. Matračos jau ir iemi ti-
nājušies tādi parazītkukaiņi, 
kā di bija sastopami tikai kaŗa lai-
kos…

Baltkrievijas likumsargi
Apzīmējums “likumsargi” skan 

gandrīz vai ciniski, redzot, kādus 
likumus aizstāv un ar kādiem 
līdzekļiem. Šiem režīma pār -
stāvjiem dota liela vara… Ja agrāk 
milicijā bija atlase, tad šobrīd 
miliču rindās tiek uzņemti visi 
bez izņēmuma – pat tie, kuŗiem 
ir bijusi sodāmība. Saprotams, 
arī cilvēki ar psīchiska rakstura 
novirzēm, uz ko ir norādījuši 
speciālisti. “Režīma kalpi” bauda 
ne vienu vien privilēģiju – sākot 
ar augstām algām un visbeidzot 
ar labu dzīvesvietu, – jāpiemin 
gan, ka šos cilvēkus mēdz izmi-
tināt vienkopus.

Miermīlīgā baltkrievu tauta
Kā cilvēki spēj sadzīvot savās 

mājās, vienā kāpņu telpā ar “re -
žī ma kalpiem”  ‒ miličiem, ties-
nešiem, kas spriež netaisnīgas 
tiesas? Pat baltkrievu kaimiņi, 
ukraiņi, iedrošinājuši rīkot aktī-
vākas sacelšanās un pretošanos 
režīmam! Žurnālistes atbild, ka 
baltkrievu tauta ir ļoti miermī-
līga, neviens nevēlas liet asinis, 
nevēlas ļaunu atdarīt ar ļaunu… 
Turklāt – ir bailes un bezspēcība. 
Pret ieročiem ar kailām rokām 
neiziesi. Šobrīd nekādas masu 
akcijas netiek organizētas. Cil vē-
ki ir iebiedēti, jo sodi  ‒ gan nau-
das sodi, gan cietumsodi ir kļu-
vuši krietni bargāki, taču cilvēki 
nesamierinās un turpina cīnī -
ties. “Mēs nepadosimies!” apņē-
mības pilna ir Jūlija.

Atbalsts “no ārpuses”
Balkrievijā darbojas starptau-

tiskais atbalsta fonds, bet vietējā 
vara to apspiež: bloķē kontus un 
rada citus šķēršļus, lai kavētu tā 
darbību. Ārzemju investoru ir 
maz – tie nevēlas “sapīties” ar 
vie tējo birokratiju. Vienā dienā 
tev ir bizness, bet nākamajā – 
nav!

Kāda ietekme ir Tichanovskai? 
“Viņa dara visu, kas ir viņas spē-
kos,” saka viena no žurnālistēm. 
“Viņa strādā vairāk starptautis -
kā līmenī. Arī tas, protams, ir 
labi. Galvenais, lai tiek runāts   
un stāstīts, kas patiesībā notiek 
Balt krievijā, un piesaista starp-
tautisko uzmanību. Esam ļoti 
pa  teicīgi par mūsu kaimiņu so -
li dāritāti un palīdzību, to vidū ir 
arī Latvija. Mums ir ļoti nozī -
mīgs jūsu atbalsts, nozīmīga ir 
informācijas izplatīšana par to, 
kas notiek Baltkrievijā!” 

Sarunu noslēdzam uz gaišas 
nots. Neskatoties uz notiekošo, 
baltkrievu tauta jūtas vienota   
un vairāk sāk apzināties savu na -
cionālo identitāti. Ja agrāk pār-
svarā runāja krieviski, tad tagad 
arvien vairāk visi cenšas lietot 
baltkrievu valodu. Atdzimst ne -
atzītā vēsture par baltkrievu tau-
tas represijām un deportācijām 
trīsdesmitajos gados, atdzimst 
nacionālie simboli, pašapziņa, 
kopības apziņa. Visi savā starpā 
ir brāļi un māsas – ar vienu sāpi, 
ar vienu mērķi, ar vienu uzvaru!

Sekot aktuālitātēm angļu va - 
lodā par notiekošo Baltkrievijā 
varat interneta portālā https://
august2020.info.en

 

Divām žurnālistēm piesprie-
da divu gadu cietumsodu par 
reportāžu 
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DAIGA
MAZVĒRSĪTE

(Turpināts no Nr. 18)

Kopā ar Pērkonīti bijām 1970. 
gada Dziesmu svētkos Toronto, 
Kanadā. Izrādījās, ka toreiz bi -
jām mērojuši vistālāko ceļu – no 
Anglijas lidoja veselas trīs čar-
ter lidmašīnas ar latviešiem, tai 
skaitā Londonas Metieniņš un 
Līdsas Kamoliņš. Nakšņojām iz -
kaisīti pa dažādām ģimenēm, 
bet, kad satikāmies, gāja lustīgi – 
jauna kompānija, neredzētas se -
jas. Iepriekšējā vakarā pirms ģe -
nerālmēģinājuma tā riktīgi “ie -
me tām”. Otrā rītā visiem paģiras, 
un mums ar to dancošanu gāja 
vienkārši šausmīgi. No Kanadas 
piedalījās Diždancis un Kamo
liņš, viņi un varbūt arī visi pārējie 
uz mums skatījās “no augšas”: 
“Kas šitie par jefiņiem, atbrau-
kuši no Anglijas, bet galīgi ne -
prot dejot!” Mūsu vadītājs Vik-
tors (Grigulis – D.M.) bija dikti 
cemmīgs, tā kārtīgi mūs izbāra 
un lika dejot līdz septītajiem 
sviedriem par spīti šausmīgajām 
galvassāpēm. 

Tautas deju lieluzvedums ar 
vairāk nekā 800 dejotāju pie da-
līšanos notika 5. jūlijā Maple 
Leaf  Gardens arēnā ar daudziem 
tūkstošiem skatītāju. Tur jau gā -
ja tīri labi, bet divi no maniem 
brāļiem toreiz netika uz Kanadu, 
līdz ar to pajuka, tā teikt, Pēr ko
nīša pirmais sastāvs, taču katrai 
grupai bija jādejo sava īpašā deja – 
tā saucamais “ciemakukulis”. Da -
   būju “ielēkt” dejā Brālīt’s māsu 
dancināja, kur biju vienīgais 
pui sis, kas tās meitenes dan ci nā-
ja. Parasti šo deju nedejoju,  un 
pirmā reize sanāca, jau publikai 
klātesot. Mēģinājumos vi  sas gai-
smas bija ieslēgtas, bet uzstāša-
nās laikā apgaismojums tika 
mai nīts. Visapkārt tumšs, mei-
tenes saliktas pa stūriem, pro-
žektors spīdēja man taisni acīs – 
it neko neredzēju, kuŗā kaktā 
kuŗa meitene! Tikai dzirdēju 
tumsā čukstus: “te, te, te”. Beigās 
dabūjām tādus aplausus, ka deju 
nācās atkārtot. It kā ar to būtu 
vēl par maz, dabūjām nodejot 
vēl trešo reizi – nevienai deju 
grupai tādu panākumu nebija! 
Kas tā bija par sajūtu – kā īstai 
rokzvaigznei! Pārējie dejotāji, 
kas redzēja mūs mēģinājumā, 
bija šokā – “Kā tas var būt, ka ši -
tie, kas nemāk dejot, dabū tādus 
aplausus!”

Grāmatā, kas izdota par To -
ronto dziesmu svētkiem, ir di-
vas manas fotografijas – viena, 
kurā redzams, kā es dejoju. Otrā 
stāvu ar dvieli un slaukos, jo 
esmu slapjš no sviedriem. Man 
no skatuves bail nekad nav bijis. 
Gluži otrādi – patika atrasties 
uz  manības centrā. 

Droši vien, ka pēc tāda trium-
fa atkal iedzēru kādu aliņu. 
Pirmie mani, protams, uzcienāja 
brāļi. Juris pēc skolas negāja 
mācīties tālāk, jo dabūja labi 
algotu dar bu. Vakarā viņš mūs 
veda uz krogu, es arī gāju pēc 
deju mē  ģinājuma līdzi, bet biju 
vēl ma  ziņš – dzēru kokakolu. 
Kad man palika sešpadsmit, 
brālis pieko dināja – “ja gribi 
nākt līdzi, tu nedzersi kolu, bet 
gan alu”. Visu vakaru tā arī 

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

nosēdēju pie vie -nas alus glāzes, 
jo dzēriens man īsti labi negāja 
lejā. Tad, kad jau dejoju 
pieaugušo Pērkonītī, aiz  braucām 
uz Heidelbergu, kur palikām pie 
latviešiem viņu ba  rakās. Toreiz 
mani pirmoreiz pa  cienāja ar 
rumu un kokakolu. Dzēru kolu, 
kam klāt “pa kluso” kāds bija 
pielējis rumu. Garša laba, 
iedzēru vēl, tad vēl vienu. Ārā,  
svaigā gaisā izgājis, nogā -zos 
zemē. Pārējie mani aizstiepa uz 
istabu, ielika gultā ar metalla 
rā   mi un matraci virsū. Ar visu 
spēku turējos pie rāmja, jo likās, 
ka gulta griežas briesmīgā ātru-
mā un es tūliņ izkritīšu. Varbūt 
pat miršu! Tikai nesakiet mam-
mai! Kad tiku atpakaļ pēc tā brau-
ciena, brāļu pirmais teiciens  
bija: “Mamma jau zina!” Ar lie lā-

 ko prieku viņi jau bija pastā stī-
juši, bet pērienu gan toreiz ne -
dabūju, kaut man bija gadi piec-
padsmit.

Kad tēvs mani pēra, viņš vien-
mēr sacīja: “Es tevi pēršu tik ilgi, 
kamēr tu nebeigsi raudāt.” Vēlāk, 
kad jau biju pieradis un pēcpusei 
laikam tik ļoti vairs nesāpēja, es 
vairs neraudāju. Tad viņš teica 
otrādi: “Mēs tevi pērsim, līdz tu 
sāksi raudāt!” Brāļi varbūt teiks, 
ka viņi dabūja vairāk pērienu, 
taču, kaut biju pastarītis, mani 
neviens nelutināja. Tēvam reiz 
vienā kompānijā prasīja – ja tu 
ar dēliem būtu laivā, kuŗa grimst 
un ir tikai viens striķis, tad – 
kuŗu tu glābtu? Mēs pieklusuši 
gaidījām, ko viņš teiks, jo tas no -
zīmēs – kuŗu tad viņš mīl vis-
vairāk? Viņš diplomātiski atbil-
dēja, ka visvājāko. Un brāļi atkal 
palaida zviedzienu: “Nu, tad jau 
tevi, Mārtiņ, izglābs!” Jaunākais 

katru reizi ir vājāks, taču nekāds 
vārgulis nebiju. Skolā spēlēju 
reg biju, futbolu, man patika 
skriet krosu. Reiz bija četru jū -
džu skrējiens, kuŗā sacentās čet-
ras komandas, dažādās krāsās – 
zils, sarkans, dzeltens un zaļš, 
kuŗā biju es. Finālā neiekļuvu, 
bet tik ilgi lūdzos, ka mani pa -
ņēma. Romijs Kārmaikls, kas 
dzī voja tai pašā ielā, kur es, mai-
ta, mani apdzina, un es paliku 
pēdējais. Bet es gribēju kaut ko 
pierādīt – nezinu, vai citiem, var-
būt sev pašam. Mūsu ģimenē la -
bākais sportists bija brālis An -
drejs, kuŗš meta disku, šķēpu. 
Sporta notikumiem līdzi dzīvo -
ja arī paps, viņš mums iekārtoja 
spēļu totalizatoru kā loteriju. 
Sestdienās, kad ap sešiem puika 
ielas galā sāka bļaut: “Foothball 

Results!”, tad mums tas bija mūsu 
“internets” – zinājām, ka klāt va -
kara avīze ar futbola maču re   -
zul tātiem. 

Kaimiņos nevienam nebija tik 
lielas, draudzīgas ģimenes – es 
ļoti daudz laika pavadīju kopā ar 
brāļiem, mēs rūpējāmies viens 
par otru, kaut gan, protams, cits 
citu arī pamatīgi apcēlām un 
izjokojām, bet tas piederējās pie 
lietas. Brāļi mani respektēja, taču 
varbūt ar viņiem nekad nejutos 
kā galvenais, kā noteicējs. Tad 
kļuvu par līderi kaimiņu bēr-
niem. Rīkoju viņiem ekskursi -
jas – netālu no Korbijas bija veca 
muiža, es pats tur nekad nebiju 
bijis, taču sapulcēju bērnu gru -
pu un vedu rādīt. Manī bija kaut 
kāda kāre uz piedzīvojumi un 
vēlme organizēt. Netālu dzīvoja 
Eglīšu pāris. Kad viņi atvaļinā-
jumā kaut kur aizbrauca, mana 
mamma gāja uz viņu dzīvokli 

puķes aplaistīt. Es paņēmu atslē-
gu, savācu kaimiņbērnus, un visi 
kopā gājām uz Eglīšmāju taisīt 
saldējumu. Kad pabeidzām, tei-
cu, lai visas mantas saliek atpakaļ 
tā, kā bija, bet tas taču ir neie-
spējami! Mammai, protams, bija 
nepatikšanas… 

Manai mammai bija trīs mī  le s-
 tības – pirmā bija dārzs, otrā – 
vīrs, trešā – bērni, tieši šādā se -
cībā. Vismaz mēs tā domājām. 
Ar laiku sapratu, ka pirmā mī -
lestība viņai tomēr bija bērni, jo 
caur dārzu viņa mūs baroja un 
pa  darīja veselus. Vispirms mums 
pie mājas bija dārzs. Vēlāk pilsēta 
piešķīra mazdārziņu, un mam-
ma pa to ņēmās, tiklīdz bija kāds 
brīvs brīdis. Ar laiku dārzs kļuva 
par mūsu barotāju, mamma ļoti 
centās, lai mēs visi būtu veselīgi. 
Viņa saknes veikalos pirka ļoti 
reti, lielākoties visu izaudzēja 
pati. Esmu mantojis mammas 
mīlestību pret visu dabisko, kā 
tagad saka, ekoloģisko. Atceros 
to laiku, kad Vilsons bija prem-
jērministrs un visus aicināja – 
“droši varat bērt dārzā šo balto 
pulverīti, kas nogalinās visus 
kukaiņus”. Tas bija DDT, ko ta -
gad visi pazīstam kā indi. Mam-
ma, protams, to nelietoja, un, 
pateicoties viņai, visi bijām stalti, 
bieziem matiem. Dabūjām mēs-
lus no tuvējās fermas, tad smir-
dēja visa apkaime, bet kartupeļi, 
burkāni un kāposti auga griez-
damies. Bija arī sava kompost-
kaudze. Es ar brāļiem raku, ra -
vēju, griezu zālīti ar šķērēm, kas 
bija visbriesmīgāk. Ar laiku 
mamma palika vienīgā, kas kaut 
ko pati audzēja, jo riņķī jau dzī-
voja vieni vienīgi skoti. Papam 
arī bija sava dārza daļa – viņa 
gurķu lauks, un tur neviens cits 

nedrīkstēja iejaukties. Visu zie -
mu ēdām pašu izaudzētos sī  po-
lus, ķiplokus, netrūka zirņu un 
pupiņu. Mamma taisīja kompo-
tus, vārīja ievārījumus, ēvelēja 
un skābēja kāpostus. Mums bija 
maz puķu, tikai ceriņkrūmi – 
balti un lillā pie mūsu mājas, arī 
jasmīni. Atceros vēl neļķes, lauv-
mutītes – viss tika sastādīts tik 
gudri, lai katrā gadalaikā būtu 
kādi augi, ko aiznest uz ka  piem. 
Mamma bieži gāja apkopt lat vie-
šu kapu kopiņas, tas bija viens 
no viņas pienākumiem kā Dau-
gavas Vanadžu biedrei. 

Reiz izdomāju, ka man vaja-
dzīgs savs peldbaseins. Paņēmu 
līdzi kaimiņbērnus, sākām rakt 
lielu bedri mūsu dārza vidū. 
Mamma pārnāca mājā un ierau-
dzīja, ka dārzs sapostīts. Jā, es 
biju gan resgalis, taču mammu 
ļoti mīlēju. Atceros, reiz dzirdēju, 
ka viņa vakarā augšistabā gauži 
raud. Todien bija nomiris Vin-
stons Čērčils, un es ļoti nobrī-
nījos, ka viņa dēļ mammai līst 
asaras. Nākamā dienā atjēdzā-
mies, ka viņai taču bija dzim-
šanas diena un mēs visi, ieskaitot 
tēvu, aiz mirsām mammu ap -
sveikt. Kopš tās reizes 24. janvāri 
atceros vie nmēr. 

No tēva puses par ģimeni neko 
nezināju. 1990. gadā mamma 
satika Straumēnos kādu Annu 
no Jēkabpils, sāka runāties, izrā -
dījās, ka viņa pazina tēva dzim-
tu, un tēva māsa vēl bija dzīva 
tajā laikā. 

(Turpinājums sekos)

Darba radīšanai izmantots AKKA/
LAA stipendijas finansējums

Mārtiņš Rītiņš nes olimpisko lāpu 2012. gada Londonas 
Olimpiskajās spēlēs

Jaunais pavārs Mārtiņš Rītiņš
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Z I ŅA S  N O  P B L A

Uz salas Daugavā pie Kokneses top Likteņdārzs – gaišas atceres vieta,     
kur svinēt latviešu tautas izturību un spēku. Tas ir arī Tavas ģimenes un 
dzimtas Likteņdārzs, veltīts visiem latviešiem, kas 20. gadsimtā gājuši bojā 
vai cietuši svešu varu dēļ. Likteņdārzs top kopdarbībā un par ziedoju
miem, tā atbalstītāju skaits jau pārsniedz 500 tūkstošus. Mūsu nākamais 
lielais kopdarbs  uzcelt Saieta namu! Palīdzi! Ziedo!

Nodibinājums “Kokneses fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV1011, Latvija
info@koknesesfonds.lv

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

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

Vairāk informācijas  www. liktendarzs.lv

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 18) atrisinājums
Līmeniski. 7. Valmiera. 8. 

Esentuki. 10. Keress. 11. 
Erots. 13. Raibas. 14. Alfs. 15. 
Aust. 16. Valsis. 18. Alauns. 
20. Sambo. 23. Olta. 25. Pats. 
27. Laika. 28. Matrona. 29. 
Sijas. 30. Draps. 33. Breloks. 

34. "Avots". 36. Ieva. 37. Arba. 
38. Talsi. 40. Moiras. 43. Dakara.   
45. Kūra. 47. Okte. 48. Liekna. 
49. Arati. 50. "Brands". 51. 
Audzināt. 52. Vekselis.

Stateniski.1. Pliens. 2. Tiesas. 
3. Taurs. 4. Vesta. 5. Inerta. 6. 
Tunisa. 7. Vietalva. 9. Igaunija. 
11. Efas. 12. Sumo. 17. Iela. 19. 
Lats. 21. Aptieka. 22. Biologs.  
23. Okapi. 24. Amēba. 25. Palsa. 
26. ‘’Silva’’. 31. Retorika. 32. Sena. 
34. Abra. 35. Tetrodes. 38. Tara. 
39. Inki. 41. Rokāde. 42. Skapis. 
43. Debisī. 44. Krauls. 46. Arita. 
47. Otava.

2021. gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu, kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas sarīkoja 
pirmās masu deportācijas – 1941. 
gadā tika izsūtīti vairāk nekā 15 
tūkstoši Latvijas pilsoņu. Piemi-
not deportāciju upuŗus, pašval-
dību centros visā Latvijā vienlai-
kus lasīs 1941. gadā izsūtīto Lat  vi-
jas iedzīvotāju vārdus. Piemiņas 
pasākumi notiks arī tautiešu mīt-
nes zemēs ārpus Latvijas.

Pasākuma idejas autore Sandra 
Kalniete  norāda, ka “nav nekā 
personīgāka un individuālāka par 
cilvēka vārdu un uzvārdu, jo tas 
pavada ikvienu no dzimšanas līdz 
nāves brīdim un turpina pastāvēt 
līdz laiku aizlaikiem vēstures an -
nālēs. Ikviens izsūtītais ir pelnījis, 
lai viņš nebūtu tikai sīka vienība 
kādā lielākā, apkopojošā skaitlī. 
Vārdu lasīšanas ceremonijai vien-
laikus notiekot visos Latvijas no -
vados un pagastos un piemiņas 
brīžus saslēdzot vienotā Latvijas 
tīmeklī, tiek dota iespēja piemiņas 
pasākumā piedalīties kā Latvijā, 
tā visā pasaulē mītošajiem tau -
tiešiem.”

PBLA aicina ikvienu pieminēt 
14. jūnija deportāciju 80. gadadienu

Deportāciju upuŗus latvieši pasaulē varēs atcerēties, 
īpašai digitālajai kartei pievienojot savu piemiņas foto

Pasākums “Aizvestie. Neaizmir-
stie. 80 gadi kopš 14. jūnija de  -
portācijām” sāksies pulksten 11, 
kad tiks sākti 1941. gadā deportēto 
iedzīvotāju vārdu lasījumi, tādē-
jādi godinot ikviena izvestā Lat-
vijas valstspiederīgā piemiņu. 
Pirms tam, pulksten 10.50 Valsts 
prezidents Egils Levits uzrunās 
Latvijas tautu, pieminot šīs Tau -
tas sēru dienas notikumus.

Lasījums no katras pašvaldības 
tiks straumēts tiešraidē 14. jūnijā,  
sākot no pulksten 11 platfor mās 
portālos lsm.lv un lnb.lv, kur arī 
būs pieejama karšu izdevniecības 

“Jāņa sēta” izstrādāta digitāla Lat-
vijas karte ar apkopotām saitēm 
uz tiešraidēm no pasākumiem 
pašvaldībās.

Šajā kartē vēlāk tiks ievietoti arī 
piemiņas pasākumu videomate-
riāli, kā arī dati par deportēta -
jiem, lai pakāpeniski veidotu un 
attīstī tu publiski pieejamu tieš-
saistes platformu, kas vizualizē 
depor tācijas Latvijā, palīdzot ap -
tvert to apmēru un sekas, parādot 
statistiku un vienlaikus ļaujot 
izsekot individuāliem izvesto cil-
vēku stāstiem.

Lai latvieši pasaulē varētu ie -

saistīties un šai piemiņas brīdī būt 
domās kopā ar 14. jūnija upuŗiem, 
kā arī ar latviešiem Latvijā un 
citur ārzemēs, pasākuma rīkotāji 
iecerējuši šai digitālajai piemiņas 
kartei pievienot sadaļu, kuŗā ik -
viens latvietis pasaulē varētu ie -
vietot savu, ģimenes vai domu-
biedru grupas foto.

14. jūnija piemiņas pasākumu 
rīko  Valsts prezidenta kancele-
ja sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku (LNB), ekspertiem no 
Latvijas Nacionālā archīva, karšu 
izdevniecības “Jāņa sēta” un sa -
biedriskajiem medijiem.

LNB un PBLA laipni aicina lat-
viešus pasaulē, organizāciju pār-
stāvjus un ikvienu indivīdu 26. 

maijā pulksten 15 pēc Latvijas 
laika piedalīties kopīgi rīkotā 
Zoom seminārā par 14. jūnija pie-
miņas pasākumu norisi pasaulē.

LNB Sabiedrisko attiecību vadī-
tājs Augusts Zilberts pastāstīs par 
iespējām sekot deportēto iedzīvo-
tāju vārdu lasījumiem Latvijas 
pašvaldībās, par ikviena iespējām 
precīzēt datus par deportētajiem 
digitālajā kartē, kā arī par praktis-
kajiem risinājumiem, lai varētu 
pievienot savu piemiņas foto no 
ārzemēm kopējai digitālajai kar-
tei. Ikviens latvietis pasaulē sa -
ņems piekļuves saiti 26. maija 
se mināram, rakstot uz e-pastu 
pbla@pbla.lv.

Līmeniski. 1. Spēcīgs. 7. Pil -
sēta Kurzemē. 10. Nepiepildāms 
sapnis. 11. Vācu komponists, 
pianists (1833-1897). 12. Tituls 
vairākās musulmaņu zemēs. 13. 
Piejūras josla, piekraste. 14. Bul-
ta. 15. Sievietes vārds (septembrī). 
16. Novecojis kukurūzas nosau-
kums. 19. Žurnāls Latvijā. 22. 
Tvīkt. 24. Pagalmi. 25. Novada 
centrs Kurzemē. 26. Izejviela 
alus gatavošanai. 27. Nevai  no-
jamas, prasībām atbilstošas. 28. 
Gods un atzinība. 31. I. Indrānes 
romāns. 34. Administrātīvi ter-
ritoriāla iedalījuma vienība Is   -

landē. 37. Sievietes vārds (jan vā
rī). 39. Hidrotechniska būve.   
40. Smalka, neizturīga. 41. Mali 
galvaspilsēta. 42. Somu pirtis. 
43. Ietvert sevī. 44. Kefīram lī -
dzīgs dzēriens, ko lieto Vidus-
āzijā un Kaukazā. 45. Lašveidīgo 
kārtas zivis. 

Stateniski. 2. Apdzīvota vieta 
Kuldīgas novadā. 3. Motīvēt. 4. 
Negaršīgs dzēriens. 5. Musul ma-
ņu baznīca. 6. Neliels automobi-
lis pasažieŗu un kravas pārva-
dāšanai. 7. Latviešu dziedātājs 
(1878-1966). 8. Divdīgļlapju kla-
ses augs. 9. Balsti, uz kuŗiem no -

stiprina lielgabalu stobrus. 
16. Bērnu infekcijas slimība. 
17. Dzīvojamās telpas. 18. Sa -
dau zīta. 20. Īpaša prece ar 
vispārēja ekvivalenta nozīmi. 
21. Ventas pieteka. 22. No -
teikta parauga metalla gal-
vassega kaŗavīriem. 23. Ceļi 
pilsētās. 29. Novada centrs 
Vidzemē. 30. Apdzīvota vieta 
Kocēnu novadā. 32. Apdzī-
vota vieta Ludzas novadā. 33. 
Apdzīvota vieta Krāslavas 
no  vadā. 35. Rīgas pilsētas 
daļa. 36. Apgaismojuma ie -
rīce. 38. Tēls A. Dimā romānā 
"Trīs musketieri". 39. Noslēg-
ta sabiedrības grupa Indijā. 
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Gan īpašu Likteņdārza objektu labiekārtošanai, gan ikdienas uztu-
rēšanai dārza draugi un atbalstītāji šī gada pirmajā pusgadā ziedojuši 
vairāk nekā 30 tūkstošus eiro, tostarp ir saņemti vairāki īpaši dāsni   
ziedojumi.

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Kokneses fonda 
padomes priekšsēdētāja: “Ikvienu ziedojumu Likteņdārzam pieņe
mam ar pateicību un ikkatrs ziedojums ir ārkārtīgi svarīgs praktisks 
atbalsts dārza pastāvīgai labiekārtošanai un uzturēšanai. Pagājušajā 
sezonā Likteņdārzā uzņēmām rekordlielu skaitu apmeklētāju – tikai ak 
tīvās sezonas laikā vien dārzā viesojās vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. 
Kā apmeklētāju, tā ziedotāju pastāvīgais atbalsts sniedz lielu gandarīju
mu, jo apliecina, ka Likteņdārzs nostiprinās mūsu kolektīvajā apziņā par 
gaišas atceres un spēka vietu.”

Lielu atbalstu Likteņdārzam sniedz ārzemēs dzīvojošo latviešu ģi -
menes un diasporas organizācijas – piemēram, Kuno un Nora Šmiti no 
Linkolnas, Nebraskā, ziedojuši 1500 ASV dolarus, kas tiks izlietoti Pļa-
vas ziedu kalna veidošanai, Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā zie-
dojusi vairāk nekā 1000 eiro, savukārt 300 eiro ziedojums saņemts no 
Toronto Latviešu biedrības sestdienas skolas.

“Likteņdārza ziedotāji, atkarībā no ziedojuma apjoma, ierindojas vai
rākās pakāpēs – ir Kadiķu, Pīlādžu un Kastaņu saimes, kā arī Dižozola 
pakāpes ziedotāji. Šajā pusgadā kuplāka kļuvusi mūsu ziedotāju Kastaņu 
saime, jo esam saņēmuši novēlējuma ziedojumu 10 tūkstošu eiro apjo
mā. Šie ziedotāji vēlas saglabāt savu privātumu un ir lūguši neatklāt viņu 
vārdus, bet esam šai ģimenei patiesi pateicīgi,” norāda Sandra Kalniete.

Likteņdārza draugi nereti ziedo arī konkrētu cilvēku piemiņas ie -
mūžināšanai, tā arī šajā pusgadā saņemti divi šādi ziedojumi – studen-
šu korporācijas “Dzintra” filistru biedrība ziedojusi 300 eiro Sarmītes 
un Ulda Gravu piemiņai, bet 600 eiro ziedoti Dainas Rozenbergas pie-
miņai.

Likteņdārza atbalstītāji 
dāsni ziedo piemiņas vietas izaugsmei
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

S P O R T S

(Turpināts  20. lpp.)

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

Apkārt
hokeja ripai

Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
komandas Sanhosē Sharks uz -
brucējs Rūdolfs Balcers ne  pa-
līdzēs Latvijas izlasei pasaules 
čempionātā, preses konferencē 
paziņoja Latvijas Hokeja fede-
rācijas (LHF) ģenerālsekretārs 
Viesturs Koziols.

Balceram jāsadziedē šosezon 
gūtais pleca savainojums un 
viņam nav līguma uz nākamo 
sezonu – šie bijuši divi galvenie 
iemesli, kāpēc viņš nevarēs pie -
dalīties planētas meistarsacīkstēs. 
Liepājnieks šajā sezonā 40 NHL 
spēlēs guvis astoņus vārtus un 
atdevis deviņas rezultātīvas pie-
spēles.

***
Latvijas hokeja izlases galve-

nais treneris Bobs Hārtlijs ap -
zinās, ka pasaules hokeja hier-
arhijā Latvija joprojām tiek uz -
skatīta par pastarīti, taču viņš 
apņēmies pildīt savu solījumu 
un Rīgā gaidāmajā pasaules 
čempionātā pietuvināt valstsvie-
nību cīņai par godalgām, trene-
ris pastāstīja preses konferencē.

Pasaules hokeja čempionāts 
sāksies 21. maijā, Latvijas izlasei 
pirmajā B grupas spēlē Arēnā 
Rīga tiekoties ar Kanadas 
valstsvienību.

***
Izglītības un zinātnes minis-

trija (IZM) rosina mīkstināt 
vairākus Covid19 ierobežo ju-

mus izglītībā, sportā un darbā ar 
jaunatni, ja tiek sasniegti 
konkrēti vakcinācijas rezultāti. 
Ministrija piedāvā atļaut vak-
cinētām personām apmeklēt 
klātienē pasaules čempionāta 
hokeja spēles.

“Mēs rosinājām, ka vakci nē-
tajām personām varētu būtu 
tiesības apmeklēt arī sporta sa -
censības kā skatītājiem,” Latvijas 
Televīzijai stāstīja IZM valsts 
sekretāra vietnieks, Sporta de -
partamenta direktors Edgars 
Severs. “Tā kā hokeja čempionāts 
sāksies 21. maijā, mēs redzējām, 
ka šis varētu būt viens no pilot-
projektiem, lai šo sistēmu pār-
baudītu dabā.” Severs gan atzina, 
ka šobrīd nav metodes, pēc 
kuŗas pārliecināties, vai cilvēks 
bijis vakcinēts pret Covid19. 
Tālab viņš pieļauj iespēju, ka to 
varētu izstrādāt čempionāta 
laikā, bet skatītājiem ļaut ap -
meklēt spēles no turnīra playoff 
stadijas.

***
Daugavas stadiona ledus 

halle ir nodota ekspluatācijā, 
14. maija vakarā paziņoja Sa -
eimas Izglītības, kultūras un zi -
nātnes komisijas Sporta apakš-
komisijas priekšsēdis Sandis 
Riekstiņš (JKP).

Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienestā (VUGD), inspek-
tori veiktajā pārbaudē ledus 
treniņu hallē konstatēja, ka 
nepilnības ugunsdrošības jomā 
ir novērstas un tiks gatavots 
pozitīvs atzinums par objekta 
atbilstību ugunsdrošības prasī-
bām.

***
Vienai personai no Kazach-

stānas hokeja izlases delegācijas 
konstatēja saslimšanu ar Covid
19, tāpēc tika atcelta iecerētā 
pārbaudes spēle pret Baltkrie-
vijas valstsvienību.

Divas
pārbaudes spēles
Latvija – Šveice 0:3 (0:1, 0:2, 

0:0) un 1:2 (0:1,1:1, 0:1)  
Latvijas hokeja izlase, gatavo-

joties pasaules čempionātam, 
aizvadīja divas pārbaudes spēles 
pret Šveices vienību. Savā starpā 
abas izlases pēdējo reizi spēlēja 
2019. gada pasaules čempionātā, 

kuŗā Šveice bija pārāka ar 3:1. 
Uzvaras vārtus toreiz guva 
Nacionālajā hokeja līgā (NHL) 
spēlējošais talants Niko Hišīrs, 
bet vienīgos Latvijas izlases 
vārtus iemeta Miks Indrašis.

Pirmajā pārbaudes spēlē pret 
Šveices valstsvienību piedzī-
vojām zaudējumu ar rezultātu 
0:3. Šveices izlases labā divus 
vārtus guva Dario Simions, bet 
reizi precīzi meta Kilians Motē. 
Latvijas izlases vārtus pirmos 
divus periodus sargāja Ivars 
Punnenovs, kuŗam arī trīsreiz 
neizdevās apturēt Šveices izlases 
spēlētāju metienus. Trešajā pe -
riodā vārtos stājās Jānis Kalniņš. 
Latvijas izlase šajā spēlē izdarīja 
18 metienus uz pretinieku vār -
tiem, bet šveicieši meta 28 reizes. 
Spēles trešajā periodā Latvijas 
izlase trīs reizes spēlēja vairā-
kumā, pēdējā no tām piecatā 
pret trijiem, taču skaitliskā sa -
stāva pārspēku izmantot nespēja. 
Šveices izlases ripu ķērājs Reto 
Berra vārtus atstāja nepārspēts.

Pēc pamatlaika vienības tre -
niņu nolūkos aizvadīja pagari-
nājumu un pēcspēles metienus. 
Papildlaiks noslēdzās bez vārtu 
guvumiem, bet pēcspēles metie-
nos Latvija uzvarēja ar 3:0, pre-
cīzi meta Lauris Dārziņš, Miks 
Indrašis un Kaspars Daugaviņš.

***
Otrajā spēlē jau pirmajā mi -

nūtē ripa ielidoja Matīsa Kiv-
lenieka sargātajos vārtos. Lat vi-
jas hokeja valstsvienība Olim-
piskajā sporta centrā ar 1:2 zau-
dēja Šveices izlasei. Mājiniekiem 
neizdevās revanšēties par zau-
dējumu dienu iepriekš. Vārtus 
Latvijai otrajā trešdaļā guva 
Mārtiņš Dzierkals, atjaunojot 
neizšķirtu.

Par labāko mājinieku sastāvā 
atzina vārtsargu Matīsu Kiv le-
nieku.

***
Sliktais pēc Latvijas hokeja 

izlases pārbaudes pirmo spēli 
pret Šveici ir tas, ka mājinieki 
neguva vārtus, pēcspēles preses 
konferencē atzina valstsvienības 
galvenā trenera Boba Hārtlija 
asistents Artis Ābols.

“Zinājām, ka šajā spēlē būs 
daudz kļūdu, jo gandrīz mēnesi 
nav spēlēts. Sliktā ziņa ir tā, ka 
neko neiemetām, neskaitot tos 
“bullīšus” pašās beigās. Divi 
ielaistie vārti bija pēc pašu kļū-
dām standartsituācijās. Tre niņš 
iedod to bildi, kā visam jā  iz-
skatās, bet spēle to parāda reā li-
tātē. Līdz pirmajai spēlei čem-
pionātā vēl ir laiks, taču no šīs 
spēles esam ieguvuši daudz 
materiāla,” skaidroja Ābols.

Šveices izlase iepriekš aizva-
dījusi divas oficiālās pārbaudes 
spēles. Abās ar attiecīgi 3:1 un 
1:0 uzvarēta Krievijas vienība.

***
Latvijas hokeja valstsvienības 

treneŗu sastāvs izraudzījies tos 
28 spēlētājus, kuŗi pārstāvēs 
Latvijas izlasi pasaules čem pio-
nātā Rīgā. Izlases sastāvā iekļauti 
16 uzbrucēji, deviņi aizsargi un 
trīs vārtsargi. Vispieredzējušā-
kais Latvijas izlasē būs Miķelis 
Rēdlihs, kuŗam šīs būs 13. pa -
saules meistarsacīkstes karjērā. 
Par vienu turnīru mazāk būs 
Kristapam Sotniekam, bet des-
mito reizi Latviju elitē pārstāvēs 
Kaspars Daugaviņš, Lauris 
Dārziņš, Andris Džeriņš un 
Gints Meija. Izlasē ir tikai viens 
potenciālais debitants – 22 gadus 
vecais uzbrucējs Renārs Kras-
tenbergs, kuŗš sevi labi aplie-
cināja valstsvienības pēdējā pār-
baudes spēlē.

Matīss Kivlenieks droši sar-
gāja Latvijas vienības vārtus

Izcīna olimpisko 
ceļazīmi

 Latvijas smaiļotājs Roberts 
Akmens Segedā, Ungārijā, pār-
liecinoši sasniedza Tokijas Olim-
pisko spēļu Eiropas zonas kva-
lifikācijas finālu 200 metru 
distancē.

Finālā Akmens pa astoto 
celiņu labi startēja, distances 
vidū likās, ka konkurenti viņu 
apsteidz, taču finišā cīņā par 
otro vietu viņš kopā ar vēl diviem 
sportistiem finišēja gandrīz vien-
laikus. Rezultāti liecināja, ka 
otrais ir Akmens, kuŗš par 0,61 
sekundi atpalika no uzvarētāja – 
Krievijas Smaiļošanas un kanoe 
airēšanas federācijas (VFGBK) 
pārstāvja Jevgeņija Lukancova, 
taču par sešām sekundes simt-
daļām apsteidza slovēni Vidu 
Debeljaku un par 0,24 sekun-
dēm – ungāru Kološu Čizmadiu, 
kuŗš finišā ar izmisīgu lēcienu 
mēģināja panākt konkurentus. 
Ar to Akmenim pietika olimpis-
kajai ceļazīmei

Segedā ne smaiļotāja Madara 
Aldiņa ne 500 metru, ne 200 
metru distancē, ne smaiļotājs 
Aldis Artūrs Vilde 1000 metros, 
ne kanoe airētājs Roberts Lag-
zdiņš 1000 metros Tokijas spē-
lēm nekvalificējās.
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Passengers list

Index card

(Turpināts  19. lpp.)

Looking for a relative!

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

zināties ar sarīkojumu un 
dievkalpojumu rīkotājiem, pre-
cīzējot, vai paredzētie sarī-
kojumi 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 ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, Chi
 cago IL 60634), tālr.: 773-725-
3820; e-pasts: cianasdrau dze@
gmail.com; www.facebook.  com/ 
Čikāgas-Ciānas draudze 2550-
4389-7965-234. Dievk. Notiek 
svētdienās 10:00. Pēc dievk. kaf-
ijas galds. Māc. Gundega Pui -
dza, tālr. birojā: 773-736-1295; 
mājās: 708-453-0534, E-pasts: 

puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 

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

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

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

Detroitas Sv. Paula latv. ev. 

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

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, e-pasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 5614479050. 
Dievk. notiek 14:00. Pēc dievk. 
visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). 
Dievkalpojumi notiek plkst. 
11:00.

First, I will introduce myself: 
My name is Dirk Martinsons, 
born in Stuttgart (Germany) on 
the 22.11.1966. My father is 
Aleksandrs Martinsons, born in 
Riga (Latvia) on the 26.09.1943. 
His father or my grandfather 
was Aleksandrs Martinsons, 
born in Minsk on the 18.08.1916. 
Unfortunately, my grandfather 
died on the 15.10.1962 in 
Esslingen (Germany). 

Due to the chaos and unclear 
situation during and after the 
Second World War my grandfa-

ther and his family, were trans-
lated to the American War 
Refugees Camp at Esslingen 
(Germany). Because of the chaos 
(or me not quite clear) one of the 
family member (the first son of 
my grandfather, brother of my 
father and my uncle – Leopolds 
Martinsons, born in Jelgava 
(Latvia) on the 26.04.1941) was 
send/emigrate alone (9 years 
old) to the USA (in detail – New 
York, see attached list of passen-
gers and index card).

I would like to find the where-

abouts of my uncle Leopolds 
Martinsons in the USA.

In the index card (Leopolds 
Martinsons – G02732717) from 
the American War Refugees 
Camp at Esslingen (Germany) is 
the following comment:

“According to the decision of 
the Envoy of the Republic of 
Latvia in Washington D.C. Dr. 
Bilmanis”.

 
Furthermore, I find in the list 

of passengers following infor-
mation:
Roll No.:                41 – MCA.
Master List No.:   7468
Visa No.:                533
E.C. No.:                157741
Val. No.:                U-1
Name: Leopold Martinsons
IRO St.:                   C
Nationality:           Latvian
Religion:                uv. L.
Mar. St. & Sex:     S/M
Age:                        9
Country of birth:  Latvia
Occupation:           nono
Area:                      7, AZG
Sponsor:                USCom.
Destination in USA:        2154th 
Ave. New York, N.Y.

Also, a Note in the index card: 
USA on 25.07.1950.

 
The specified and correspond-

ing Visa No. is for my under-
standing the most important 
and helpful information!

Help me to find the where-
abouts of my uncle.

I am now searching over sev-
eral years and it is my heart´s 
desire to find my “lost” uncle. He 
must have now the age of 80 
years! Hopefully, he is still alive!

Certificarte of death Aleksandrs Martinsons sen

If anyone has any
information about

my uncle or
a passengers
from the list,

please contact me
dirkmartinsons@yahoo.es
 

Many thanks in advance and 
kind regards!

 DIRK MARTINSONS
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Dieva mierā aizgājis mūsu ģimenes draugs

KĀRLIS RŪTIŅŠ
Dzimis 1937. gada 17. maijā, miris 2021. gada 26. aprīlī

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

(Turpināts no 18. lpp.)

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs
fil! ARNIS TŪBELIS, psych., 1962 II

Dzimis 1934. gada 4. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 5. maijā Del Mar, Kalifornijas štatā, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs
fil! GATIS PAULIS VELBERGS, iur., 1963 II

Dzimis 1945. gada 3. maijā Greicā, Vācijā,
miris 2020. gada 20. jūnijā Tukumā, Latvijā

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs
fil! ANDREJS JĒKABS GROTS, iur., 1948 I

Dzimis 1927. gada 22. martā Rīgā, Latvijā,
miris 2021. gada 26. aprīlī Hartlendā, Vermontas štatā, ASV

Mūžībā aizgājis mūsu biedrs
fil! ELMĀRS ARTŪRS PRIEDĪTIS,

arch., 1953 II
Dzimis 1929. gada 18. augustā Rīgā, Latvijā,

miris 2021 .gada 17. aprīlī Fridley, Minesotas štatā, ASV

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

LETTONIAS KONVENTS un F!P!B!

Siti tibi terra levis

Siti tibi terra levis

Siti tibi terra levis

Siti tibi terra levis

Mīļa piemiņā paturēs
MĀRA BUKS

ASTRĪDA UN ANDREJS LIZIŅI
AIJA UN KEN SCHMIDT

Aiz kalna palika saule
Un blāzmas purpura liesmas;
Aiz kalna es atstāju draugus
Un mīļas dienas, un dziesmas.

DIEVA MIERĀ AIZGĀJIS MŪSU MĪĻAIS

KĀRLIS VISVALDIS RŪTIŅŠ
Dzimis 1937. gada 17. maijā Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 26. aprīlī  Benningtonā, Vermontā, ASV

Dziļās sērās un mīlestībā,
SIEVA MARGITA,
DĒLS ĒRIKS AR SIEVU PATRICIA,
MAZDĒLS ALEKSANDRS

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

(Kārlis Skalbe)

Kad mana dvēsle šķirsies
No dziesmu lejas šīs,
Tā mīlestības dziesmu
Sev līdzi aiznesīs.

Ak, teci jel, saulīt’, uz dzimteni steidz,
Un viņai no manis daudz sveicienu teic,
Un noskūpsti dzintara jūrmalu tur,
Kur dzimu un bērnību pavadīju!
(J. Stūrmanis)

KĀRLIS V. RŪTIŅŠ
*1937. gada 17. maijā, Rīgā. + 2021. gada 26. aprīlī, Beningtonā, Vermontā.

Skumstam līdzi Margitai, Ērikam, Patty un Aleksim un novēlam mieru un spēku.

Ilze un Mark Lamberton, Andris un Daiga Rūtiņi, Anna Rūtiņa un Davis Rubin, Inta Rūtiņa,
Zinta Rūtiņa un Dominic Kelly, Guntis Rūtiņš, Ilga Rūtiņa, Tālis Rūtiņš-Frouge, Ben Rubin

Atsāksim dievkalpojumus 
maija beigās.

23. maijā-Vasarsvētku dievkal-
pojums.

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.

23. maijs Dievkalpojums – 
Vasarsvētki plkst 11:00.

30. maijs Dievkalpojums ne -

būs – “Memorial Dienas Nogale”.
6. jūnijs Dievkalpojums plkst. 

11:00.
Seko skolas izlaidums.
Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 

Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505. Tālr: 616-361-6003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

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

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

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

Dievkalpojumi ar viesu mācī-
tājiem latviešu un angļu valodā 
plkst. 10:00. Par datumiem sazi-
nāties ar draudzes pr. Karli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pensio-
nāru saiets katra mēneša otrā 
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied-
riskās telpās.

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

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

414-416-6157 Dievk. notiek 
svētdienās 10:00.

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

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

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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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

Akmens par 
olimpisko 

ceļazīmi: Sajūtas 
ir neaprakstāmas
Latvijas smaiļotājs Roberts 

Akmens Tokijas Olimpisko 
spēļu kvalifikācijas Eiropas at -
lases finālā bija koncentrējies 
tikai savam airējumam un ne -
redzēja to, kā startē sāncenši, 
sarunā ar aģentūru LETA atzina 
sportists. „Sajūtas ir neparak-
stāmas, laikam tikai rīt no rīta 
sapratīšu, ko esmu paveicis. 
Super. Ir 13. datums un esmu 13. 
sportists no Latvijas, kuŗš kva-
lificējies olimpiskajām spēlēm – 
tā bija lemts,” teica Akmens.

Akmens finišēja pēc 36,43 se -
kundēm un fināla uzvarētājam 
Jevgeņijam Lukancovam no Krie-
vijas zaudēja 0,61 sekundi. Cīņā 
par otro vietu latvietis par nieka 
sešām sekundes simtdaļām ap -
steidza krāčūdens sacensībās 
vai  rākus titulus izcīnījušo slo-
vēni Vidu Debeljaku. Ja Lukan-
cova pirmā vieta bija gana 
pārliecinoša, tad otrās ceļazīmes 
ieguvējam bija jāgaida līdz tiek 
apstiprināti airējuma oficiālie 
rezultātu.

“Airējot distancē, neredzēju to, 
kas notiek apkārt. Pēc finiša 
ticēju un cerēju, ka ceļazīme ir 
rokā. Pa īstam to sapratu tikai 
tad, kad, ejot uz laivu svēršanu, 
man iedeva otro numuriņu. Tad 
bija skaidrs, ka braucu uz 
Tokiju,” atzīmēja Akmens.

Līnai Mūzei – 
piektais rezultāts 

pasaulē!
Šķēpmetēja Līna Mūze Jelgavā 

uzvaru olimpiskā čempiona Jāņa 
Lūša piemiņas kausa izcīņā 
nodrošināja ar 2021. gada se -
zonā piekto labāko rezultātu 
pasaulē. Visas trīs laureātes sie -
viešu konkurencē pārsniedza 60 
metru atzīmi.

Mūze labāko rezultātu sas-
niedza pirmajā mēģinājumā, 
šķēpu raidot 64,81 m tālu. Otro 
vietu nodrošināja Anete Kociņa 
ar rezultātu 62,44 metri, bet 
Latvijas rekordiste Madara Pa -
lameika bija trešā, šķēpu aiz -
metot 60,10 m. Madaras Pala-
meikas 2016. gadā sasniegtais 
Latvijas rekords ir 66,18 metri. 
Pasaulē sezonas līdere ir poliete 
Marija Andrejčuka ar rezultātu 
71,40 m. Tokijas Olimpisko 
spēļu kvalifikācijas normatīvs ir 
64 metri, ko Mūze vienīgā no 
Latvijas šķēpmetējām bija sa -
snie gusi jau iepriekš. Tiesa, ceļa-
zīmi uz Tokiju varēs nopelnīt arī 
pēc vietas pasaules rangā. 

Vīriešiem uzvarēja Patriks Gai -
lums ar rezultātu 80,79 metri, 
kas ir dalīts 20. labākais rezultāts 
sezonā pasaulē. Trijniekā iekļuva 
arī Rolands Štrobinders (78,85) 
un Jānis Svens Grīva (76,14).

Kristīne Blaževica 
ar rekordu

Latvijas daudzcīņniece Kris-
tīne Blaževiča ar jaunu perso-
nīgo rekordu tika kronēta par 
Nacionālās kolledžu sporta aso-
ciācijas (NCAA) “Big 12” kon-
ferences čempioni septiņcīņā, 
informē Latvijas Vieglatlētikas 
savienība (LVS).

 Pēc pirmās dienas viņa ar 
3446 punktiem bija tikai ceturtā, 
toties ar 185 punktu handikapu 
pār sava rekorda (5813) grafiku. 
Pirmajā dienā viņa 100 metru 
barjersprintu noskrēja 13,77 se -
kundēs (1011 punkti), augst-
lēkšanā pārvarēja 1,72 m aug-
stumā novietot latiņu (879) lodi 
grūda 12,03 m tālumā (663), bet 
200 metrus noskrēja 24,83 se -
kundēs. Abās skriešanas discip-
līnās viņa laboja personīgos 
rekordus.

Otro sacensību dienu Teksasas 
universitātes studente Blaževiča 
iesāka ar teicamu startu tāllēk-
šanas sektorā – arī jauns perso-
nīgais rekords – 6,29 m, kas deva 
940 punktus. Pēc tāllēkšanas 
latviete pārņēma līdeŗpoziciju, 
ko no rokām neizlaida. Sacen-
sību turpinājumā viņa šķēpu 
aizmeta 39,62 m tālumā (660), bet 
800 metrus skrēja divās minūtēs 
un 14,44 sekundēs (901).

Blaževičas jaunais rekords 
tagad ir 5947 punkti. Šobrīd 
NCAA rangā tas ir ceturtais, bet 
World Athletics pasaules rangā – 
21.vietā. Latvijā viņas rezultāts 
joprojām ir piektais labākais – 
aiz Lauras Ikaunieces (6815), 
Aigas Grabustes (6507), Līgas 
Kļaviņas (6279) un Esēnijas 
Volžankinas (5996).

Manhetenā Latvijas sportistes 
pārsvars pār tuvāko sekotāju bija 
iespaidīgs – 175 punkti. Lorena 
Teuberte no Kanzasas univer-
sitātes nopelnīja 5772 punktus.

***
Latvijas soļotāji Ruslans Smo-

lonskis un Arnis Rumbenieks 
Čechijā Eiropas komandu čem-
pionātā laboja personīgos rekor-
dus 50 kilometru distancē. 
Smolonskis finišēja pēc trīs 
stundām 50 minūtēm un 31 
sekundes, tikai par 31 sekundi 
atpaliekot no Tokijas Olimpisko 
spēļu normatīva. Savu personīgo 
rekordu Smolonskis laboja par 
četrām minūtēm un 29 se  kun-
dēm.

Savukārt Rumbenieks finiša 
līniju šķērsoja pēc trīs stundām 
51 minūtes un 51 sekundes, savu 
personīgo rekordu labojot par 

divām minūtēm un 52 sekun-
dēm. Abiem latviešiem šajās 
sacensībās attiecīgi ceturtā un 
septītā vieta.

Sandra Grosberga 
iekļūst

Eiropas Top-10
Ar sacensībām klasiskajā 

sprinta distancē Šveices pilsētā 
Neišatelē noslēdzās Eiropas čem-
pionāts orientēšanās sportā 
sprintā, kur 10. vietu izcīnīja 
Sandra Grosberga, informēja 
Latvijas Orientēšanās federācija. 
Grosbergas rezultāts ir labākais 
sasniegums sprintā un viens no 
visu laiku labākajiem individuā-
lajiem sieviešu rezultātiem Lat-
vijas orientēšanās sporta vēsturē.

Sandra Grosberga

Līdz šim labāko rezultātu 
sprintā sasniedza Aija Skrastiņa, 
kuŗa 2011. gadā pasaules čem-
pionātā ieguva 15. vietu.

Eiropas čempiones titulu veik-
smīgi aizstāvēja Zviedrijas la -
bākā orientieriste, pieckārtēja 
pasaules čempione sprintā Tūve 
Aleksandersone, kuŗa četru kilo-
metru distanci veica 16 minūtēs 
un 10 sekundēs. No viņas piecas 
sekundes atpalika otrās vietas 
ieguvēja šveiciete Elena Roosa, 
kuŗa par sekundi apsteidza savu 
tautieti Simonu Aebersoldu.

Grosberga spēja ielauzties 
ātrāko orientieristu pirmajā des-
 mitniekā, no uzvarētājas atpa-
liekot minūti un 16 sekundes. 
Irita Puķīte finišēja 62. vietā 
divas minūtes un 58 sekundes 
aiz uzvarētājas, bet Kristīne 
Brunere sasniedza 91. rezultātu 
(+4:13).

Vīriešiem par Eiropas čem-
pionu kļuva zviedrs Emils 
Svensks, kuŗš 4,4 km distanci 
veica 16 minūtēs un vienā 
sekundē. Viņam 13 sekundes 
zaudēja beļģis Janiks Mišels, bet 
bronzas medaļas izcīnīja uzva-
rētāja tautietis Gustavs Berg-
mans un norvēģis Kaspers Fos-
sers Harlems, kuŗi uzvarētājam 
zaudēja 22 sekundes. No lat vie-
šiem labāko rezultātu sasniedza 
Andris Jubelis, kurš 120 dalīb-
nieku konkurencē finišēja 64. 
vietā (+1:56), 69. vietu izcīnīja 
Artūrs Prauliņš (+1:58), Uldis 
Upītis finišēja 77. (+2:14), Fricis 
Spektors uzrādīja 99. rezultātu 
(+3:12), Jānis Tamužs kopā ar 
vēl diviem orientieristiem dalīja 
100. vietu (+3:20), bet Endijs 
Titomers ierindojās 108. vietā 
(+4:00). Iepriekš jauktajā sprinta 
stafetē Latvija izcīnīja 14. vietu.

Plūdmales 
volejbols

Austrijas pilsētā Bādenē risi-
nājās Eiropas U-22 čempionāts 

plūdmales volejbolā. Lielisku 
panākumu guva Latvijas plūd-
males volejbolisti Artūrs Rin-
kevičs/Ardis Daniels Bedrītis, 
kas izcīnīja sudraba medaļas 
(attēlā).

Viņi finālā ar rezultātu 0:2 
(18:21, 16:21) zaudēja ar 14. 
numuru izsētajiem zviedriem 
Dāvidam Ohmanam/Jūnatanam 
Hellvigam. Pirms tam pusfinālā 
Rinkevičs/Bedrītis ar 2:1 (23:21, 
19:21, 15:11) uzvarēja Polijas 
duetu.

Anete Namiķe/Varvara Brail  -
ko (attēlā) Eiropas čempionātu 
noslēdza ar izcīnītu ceturto vietu.

Ar sesto numuru izliktais Lat -
vijas duets bronzas spēlē ar re -
zultātu 1:2 (16:21, 21:17, 11:15) 
piekāpās turnīrā 15. numuru sa -
ņēmušajām ukrainietēm An  he-
linai Hmiļai/Tetjanai Lazarenko.

Izslēgšanas spēļu pirmo kārtu 
neizdevās pārvarēt Kristai Pa -
eglei un Kristīnei Briedei. 
Paegle/Briede Eiropas U-22 čem-
pionātā ieņēma dalītu 17. vietu.

 Maveriks – 
piektajā vietā

Kristaps Porziņģis Nacionālās 
basketbola asociācijas (NBA) 
spēlē guva 21 punktu un izcīnīja 
desmit atlēkušās bumbas, palī-
dzot Dalasas Mavericks koman-
dai izcīnīt uzvaru un nostip ri-
nāties izslēgšanas spēļu zonā. 
Mavericks mājās ar 114:110  uz -
varēja Toronto Raptors un svi-
nēja sesto uzvaru pēdējās sep-
tiņās spēlēs.

Kristapa Porziņģa pārstāvētā 
Dalasas Mavericks komanda 16. 
maijā aizvadīja pēdējo spēli šīs 
sezonas Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) rēgulārajā čem-
pionātā, Rietumu konferencē 
iegūstot piekto vietu.

Mavericks izbraukumā ar re -
zultātu 121:136 zaudēja Mine-
sotas Timberwolves, piedzīvojot 
tikai ceturto zaudējumu pēdējās 
16 spēlēs. Porziņģis nospēlēja 
nepilnas 26 minūtes, kuru laikā 
guva 18 punktus. Piektā vieta ir 
labākais rezultāts kopš 2011. gada, 
kad komandai izdevās Rietumos 
finišēt trešajā vietā. Togad beigās 
izdevās arī izcīnīt NBA čem -
pionu titulu. Tāpat kā pērn, arī 
šosezon Mavericks izslēgšanas 
spēļu pirmajā kārtā spēkosies ar 
Losandželosas Clippers, kas šo -
sezon izcīnījusi 47 uzvaras un 
cietusi 25 zaudējumus.

Porziņģis: Mums 
šis būs liels 

izaicinājums
Viens no Dalasas Mavericks 

komandas līderiem Kristaps 
Porziņģis Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) izslēgšanas 
spēļu turnīrā ir gatavs izai ci nā-
jumam un pauda demonstrēt 
savu labāko sniegumu.

“Esmu patīkami satraukts par 
atkal iespēju spēlēt izslēgšanas 
spēlēs. Domāju, ka mums tā ir 
visiem. Mana pirmā pieredze iz -
slēgšanas turnīrā bija pagājušajā 
gadā bez skatītāju klātbūtnes. Tā 
bija neliela, bet neticami vērtīga,” 
pēc pēdējās rēgulārā čempionāta 
spēlēs medijiem teica Porziņģis. 
Iepriekšējā sezonā Porziņģis pir-
 mo reizi karjērā piedalījās play
off, kas risinājās “burbulī” Or -
lando. Toreiz gan savainojuma 
dēļ Porziņģim izslēgšanas spēles 
noslēdzās priekšlaicīgi. Arī šogad 
pirmajā kārtā Mavericks spēkiem 
mērosies ar Losandželosas Clippers.

***
Dāvis Bertāns guva 17 punk-

tus Nacionālās basketbola 
asociācijas (NBA) rēgulārā čem-
pionāta spēlē un palīdzēja Va -
šingtonas Wizards komandai 
izcīnīt uzvaru, kā arī nopelnīt 
vietu playin turnīrā. Wizards 
mājās ar rezultātu 120:105  pār-
spēja Klīvlendas Cavaliers. Uz -
vara Wizards komandai ļāvusi 
nostiprināties Austrumu kon-
ferences 10. vietā.

Peldēšana
Peldētāja Gabriela Ņikitina 

laboja Latvijas rekordu 50 metru 
tauriņstilā.

Ņikitina olimpisko spēļu kva-
lifikācijas sacensībās Rīgā dis-
tanci nopeldēja 26,87 sekundēs, 
sev piederošo rekordu labojot 
par sešām sekundes simtdaļām. 
Iepriekšējo reizi savu rekordu 
Ņikitina laboja aprīlī Brestā no -
tikušajā Baltkrievijas atklātajā 
čempionātā. 

***
Latvijas peldētāju kvartets Ieva 

Maļuka, Gabriela Ņikitina, 
Arina Baikova un Arina Siso-
jeva Ungārijā sasniedza 14. vietu 
Eiropas čempionātā 4x100 m brīvā 
stila stafetē un netika finālā, kur 
startēs astoņas komandas. Finišu 
Latvijas komanda sasniedza pēc 
trim minūtēm un 49,99 sekun dēm, 
kas ļāva apsteigt divas sāncenšu 
vienības. No iekļūšanas finālā 
Latviju šķīra 9,37 sekundes.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


