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Eiropā demonstrē koncertu “Dzimuši Rīgā”

Suminām Ainu Nagobads Ābolu

29. maijā plkst. 12.15 Mol-
dovas televīzijas kanalā Jurnal 
TV skanēja viens no krāš ņā-
kajiem 2014. gada Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas Rīgas mū -
zi kālajiem notikumiem – kon-
certa “Dzimuši Rīgā” ieraksts.

Koncerts atkārtoti tika de -
monstrēts Moldovas skatītā jiem 
31. maijā plkst. 20. tiešsaistes 
platformā www.privesc.eu. Gran-
diozais klasiskās mūzikas kon-
certs ierakstīts 2014. gada 6.
jūlijā uz īpaši pie Latvijas Na -
cionālās operas izveidotās brīv-
dabas skatuves, pulcējot Rīgā 
dzimušās mūzikas pasaules 
zvaigznes.

Koncertu jau ir noskatījušies 
simtiem tūkstošu skatītāju visā 
pasaulē. To savos televizoru 
ekrānos redzējuši Šveices (RSI 
Switzerland), Spānijas (RTVE 
Spain), Andoras (RTVA An -
dorra), Slovēnijas (RTVSLO 
Slovenia), Ukrainas (NTCU 
Ukraine), Bulgārijas (BNT Bul-
 garia), Somijas (YLE Finland), 
Lietuvas (LRT Lithuania), Igau-
nijas (ERR Estonia) iedzīvotāji 
un nu arī  Moldovas (Jurnal 
TV) skatītāji. Koncerts ticis pār -
raidīts arī pazīstamajā Eiropas 
kultūras kanālā ARTE (Fran-
cija, Vācija, Austrija, Šveice). 

Koncerta programma aptver 
plašu mūzikas un mūziķu spek-
tru, vienkopus prezentējot iz  ci-

lāko Latvijā radīto mūziku un 
slavenākos Rīgā dzimušos mū -
ziķus, kuŗu vidū ir Aleksandrs 
Antoņenko (tenors), Iveta Ap -
kalna (ērģeles), Daniils Bulajevs 
(vijole), Inese Galante (sop-
rāns), Laima Jansone (kokle), 
Maija Kovaļevska (soprāns), 
Miša Maiskis (čells), Raimonds 
Pauls (klavieres), Andrejs Puš-
karevs (vibrafons), Ksenija Si -
dorova (akordeons), Egils Siliņš 
(basbaritons), Baiba Skride 

(vijole), Vestards Šimkus (kla-
vieres), koris “Latvija”, Latvijas 
Radio koris, orķestris Kre me
rata Baltica, Rīgas festivāla 
orķestris, diriģenti Andris Poga 
un Māris Sirmais. Koncert-
ieraksta laikā skan arī sarunas 
ar koncerta veidotājiem un 
dalībniekiem.  Koncerta ierak-
sta demonstrēšana Moldovā ir 
daļa  no Eiropas dienas Mol -
dovā 2021 ietvaros rīkotā Ei -
ropas kultūras un filmu fes-

27. maijā Latvijas vēstnieks 
Francijā Eduards Stiprais tikās 
ar Levezinē (Le Vésinet) pil-
sētas mēru Bruno Koradeti 
(Bruno Coradetti), lai pārru-
nātu iespēju rīkot izstādi 
“Gadsimta Latviete”, godinot 
Latvijas pirmo vēstnieci Fran-
cijā Ainu Nagobadu-Ābolas 
kundzi, kuŗa šogad svinēs savu 
101. dzimšanas dienu un kuŗa 
šajā pilsētā dzīvo jau vairāk 
nekā 50 gadus.

Aina Nagobads Ābola pelnīti 
tiek dēvēta par Latvijas Zelta 
diplomāti, jo savas diplo mā-
tiskās darbības laikā tūlīt pēc Aina Nagobads Ābola

Latvijas Neatkarības atjauno-
šanas viņa kopā ar savu dzī-
vesbiedru Guntaru Ābolu pa -
veica nozīmīgu darbu Lat vijas 
zelta krājuma atgūšano no 
Francijas un Anglijas.

Izstāde “Gad  simta Latviete”, 
kas tapusi sa  darbībā ar Ārlietu 
ministriju un Latvijas Nacio-
nālo biblio tēku un kuŗas ku -
rātors ir Ro  lands Lappuķe, tika 
atvērta publikai Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā sākot ar 17. 
maiju. To varēs apmeklēt līdz 
rudenim un vēlāk izstādi plā -
nots parādīt arī Francijā.

tivāla programmas.
Koncerts “Dzimuši Rīgā” Ei -

ropas kultūras un filmu fes-
tivālā Moldovā tiek izrādīts 
Latvijas valsts Simtgades pub-
liskās diplomātijas ārvalstīs pro -
grammas ietvaros. Koncerta 
ieraksta pārraidi Moldovā īs -
teno Latvijas Ārlietu ministrija 
sadarbībā ar Latvijas vēstnie-
cību Moldovā un Latvijas 
Televīziju. 
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Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda
Abonējiet laikrakstu LAIKS, neizejot no mājām – lietojiet 

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas teikums
“Barakam Obamam pieder atziņa, ka “lielāko daļu no pasaules problēmām rada veci vīri, 

kuŗi pārāk ilgi turas pie varas”. Laiks ir nepielūdzams.”
Žurnālists Juris Lorencs

Nedēļas gudrība
“Kas baidās no uzbrukuma saviem uzskatiem, tas pats par tiem šaubās.”

Vendls Filips, amerikāņu polītiskais darbinieks (1801–1884)

Lasītājs jautā – redakcija atbild

Lasītāja balss

Atbildot uz daudzu mūsu lasītāju jautājumiem, kas radušies, pošoties Latvijas 
apmeklējumam šovasar, sazinājāmies ar Latvijas Ekonomikas ministrijas 
pārstāvi Evitu Urpenu, kuŗa atbildēja uz raksturīgākajiem jautājumiem.

Cienījamie lasītāji!
Laika redakcija un izdevēji atvainojas par pārtraukumiem mūsu avīzes 

saņemšanā vairākās ASV vietās, kas radušies sakarā ar Amerikas Pasta darbu! 
Acīmredzami bija techniskas kļūmes tā darbā, kas skāra arī mūs.

Līdz ar to Laika abonenti nesaņēma avīzes nr., kā arī atgādinājuma vēstules.
Īpaši vēlamies pateikties lasītājiem Latvijā un citur Eiropā par Jūsu sapratni 
un pacietību. Laika kavēšanās notiek sakarā ar avioreisu ierobežojumiem,

kas no ASV atved uz Latviju kārtējo sūtījumu.
Latvijas Pasts strādā bez kavēšanās.

Turpināsim būt kopā!
Jūsu Laiks

Vai jābūt vakcinācijas ap -
liecinājumam no mītnes ze -
mes (ASV, Kanadas u.c.)? 
Kādam tam jābūt – vai Lat -
vijas valsts valodā, vai ar 
mītnes zemes valsts iestādes 
apstiprinājumu?

Pagaidām vakcinētajiem cil-
vē kiem, iebraucot vai atgrie-
žoties no trešajām valstīm (val-
stis, kas nav Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomikas zonas 
valsts, Šveices Konfederācija 
vai Apvienotajā Karaliste), nav 
nekādu priekšrocību ieceļo ša-
nai Latvijā. Līdz ar to iece ļo tā-
jiem jāievēro tādi paši noteiku-
mi kā nevakcinētajiem. Šobrīd 
no Ārlietu ministrijas saņemtie 
citu valstu sertifikātu paraugi 
tiek nodoti Valsts policijai un 
Valsts Robežsardzei. Jau ziņots, 
ka tiek plānots, ka no jūnija 
Latvijā būs pieejams Covid-19 
sertifikāts, apliecinot personas 
statusu.

Vai nāksies būt karantīnā/
izolācijā, cik ilgi?

Personai, ieceļojot Latvijā no 
valsts, kas nav Eiropas Sa  vie-
nības dalībvalsts, Eiropas Eko-
nomiskās zonas valsts, Šveices 
Konfederācija un Apvienotā 

Karaliste, ar gaisa kuģi vai pa 
sauszemi u.c., jāveic papildu 
obligāts Covid-19 tests pēc ie -
ra šanās Latvijā. Neveikta testa 
vai pozitīva testa rezultāta ga -
dījumā 10 dienu izolācija jāpa-
vada kādā no Latvijas tūristu 
mītnēm no LIAA administrētā 
saraksta (par saviem līdzek-
ļiem); savukārt negātīva testa 
rezultātā 10 dienu pašizolācija 
jāpavada sevis izvēlētā dzī ves-
vietā.

Vai un kur jāveic testi, cik 
ilgs ir to derīguma termiņš?

Ieceļojot Latvijā no valsts, kas 
nav Eiropas Savienības dalīb-
valsts, Eiropas Ekonomiskās zo -
nas valsts, Šveices Konfederācija 
un Apvienotā Karaliste, ar gaisa 
kuģi, pa sauszemi u.c., pēc 
ierašanās Latvijā jāveic papildu 
Covid-19 tests iespējami tuvā-
kajā testēšanas punktā (pie  mē-
ram, lidostā).  Būtiski norādīt, 
ka tests jāveic arī bērniem un 
vakcinētām personām. Šis no -
sa cījums attiecas arī uz per-
sonām, kas Latvijā ieceļo caur 
citām ES dalībvalstīm pa saus-
zemi, ar jūras transportu u.c.

Vai jābūt kādam īpašam 
iemeslam, lai šovasar ierastos 

Latvijā (parasti iemesls ir vien-
kārši Latvijas apciemojums)?

Nē, ierodoties Latvijā no 
trešajām valstīm, īpašs iemesls 
nav nepieciešams.

Informācijas avoti – iestāžu 
e-pastu adreses, mājaslapas, 
tālruņu numuri
• Covid-19 informātīvā mājas 

lapa – https://www.spkc.gov.
lv/lv/kontakti

• Ārlietu ministrijas infor mā-
cija par došanos uz ārvalstīm 
un ieceļošanu Latvijā Covid-
19 ierobežojumu laikā – 
www.mfa.gov.lv/konsulara-
informacija/celo-drosi-2 un 
sadaļā Konsulārā informācija 
apakšsadaļa Ieceļošana Lat-
vijā.

• Latvijas vēstniecība ASV 
www.mfa.gov.lv/usa Adrese: 
2306 Massachusetts Avenue 
NW, Washington DC 20008. 
Tālrunis: (202) 328-2884

vai attiecīgās mītneszemes vēst-
niecībā.

Atgādinām arī Latvijas 
Ārlietu  ministrijas ārkārtas 

tālr. nr.: +371 2633-7711, 
e-pasts:

palidziba@mfa.gov.lv.

Pavasarī
Atkal jautrā, dzidrā mēlē
visi strauti spēlēt spēlē;
Upes čalo skaļā čalā:
Ziema galā ! Ziema galā !
(V. Plūdons)

Vai tu gaidīji pavasari? Pava-
sarī saule ir spožāka un siltāka, 
pamazām atgriežas gājputni, 
trallina putni,  kūko dzeguzes... 

Vakar mūsmājās bija intere-
santa un ļoti saspringta diena, 
un par to es gribu jums pastāstīt. 
Vispirms – divas ļoti skaistas 
Mallard pīles parādījās pie mūsu 
mājas priekšdurvīm un prasīja 
ēst. Pabarojām, iedevām maizi.

Mallard pīles dzīvo gan Zie -
meļ amerikā, gan Eiropā, gan 
Āzijā, arī Kanadā.

Pīļu mammai ir skaļa quack, 
quack balss.

Paēdušas  pīles devās uz mūsu 
kaimiņa peldbaseinu.

Nedaudz vēlāk,  tās pašas die-
nas vakarā liela, skaista oran ž-
krāsas lapsa pārjoņoja mūsu 
mājas aizmugures dārzu. Tādas 
lietas notiek pavasarī.

Lai dzīvo pīles, zosis un lapsas, 
visa dzīvā radība!

VILIS MILEIKO,
Kanadā
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Top jauna latviešu vēsturiskā spēlfilma – 
“Zeme, kas dzied”

Ar Latvijas Nacionālā Kino 
centra atbalstu topošās filmas 
pirmizrāde plānota 2023. gadā, 
bet jau aizvadītā gada rudenī  
radošā komanda un aktieŗi sa 
nāca kopā, lai pielaikotu kos tī
mus, grimu un kopā ar scēnārija 
autoriem Daini Īvānu un Māri 
Martinsonu (viņš ir arī filmas 
režisors) izrunātu filmas vēstu
riskos aspektus.

Filmas sižeta pamatā ir vēs
turisks stāsts par pirmo latviešu 
Dziesmu svētku tapšanu 1873. 
gadā, kad tika ielikts pamats 
mūsu unikālajai tradicijai, kam 
pavisam drīz apritēs 150 gadu.

Tas bija laiks, kad sākās cīņa 
arī par sieviešu pašnoteikšanos, 
tāpēc parallēli vēsturiskajai si 
žeta līnijai filmu caurvij stāsts 
par jaunu un izglītotu meiteni 
Annu, kuŗa vēlas dziedāt korī. 
Lai arī tolaik tā galvenokārt bija 
vīriešu nodarbošanās un Vid 
zemes ciematiņā, kuŗā viņa mīt, 
ir tikai vīru koris, Anna ir ap 
ņēmības pilna pārvarēt visus 
šķēršļus un kopā ar citiem tau
tiešiem dodas uz Rīgu, lai pie 
dalītos pirmajos Dziedāšanas 
svētkos...

 Režisors un viens no filmas 
“Zeme, kas dzied” scenārija 
autoriem Māris Martinsons 
pirms Latvijas valsts Simtgades 
daudz domājis par notikumi-
em, ko vērts atcerēties, izstāstīt 
un iemūžināt. “Bija svarīgi  at -
rast stāstu, kas uzrunātu ne 
tikai mūs pašus, bet varētu būt 
nozīmīgs ikvienam, visai Lat-
vijas tautai. “Ejot cauri vēstu-
ris kajiem notikumiem un per-
sonām, nonācām līdz pirma-
jiem latviešu Dziedāšanas svēt-
kiem. Sākām pētīt materiālus 
un secinājām, ka tas taču ir 
fantastisks stāsts par to, kā no 
idejas, kuŗa radās februāŗa 
beigās, līdz Dziesmu svētkiem, 
kas notika jūnijā, izveidojās 
tradicija, kuŗai 2023. gadā tiks 
svinēti 150 gadi!” Sadarbībā ar 
Daini Īvānu filmas scenārijā 
apvienota vēsturiska ticamība 
un spilgti raksturi. Dainis Īvāns 
“ir atbildīgs” par topošās filmas 
vēsturisko kontekstu.  

 “Kaut arī latvieši jau izsenis 
bija dziedājuši kopā Jāņos un 
hernhūtiešu draudzes saietos, 
Dziesmu svētki nebija latviešu 
tradicija – to vairāk piekopa 
vāciskajās zemēs,” stāsta Dainis 
Īvāns. “Dziesmu svētki kļuva 
par pirmo organizēšanās formu, 
par pirmo latviešu tautas sap-
ulci, uz kuŗu kopā sanāca 
tautieši no dažādiem etnograf-
iskajiem novadiem. Tā bija mil-
zīga pašapliecināšanās. Pir mo 
Dziesmu svētku atklāšanā tika 
nodziedāta arī vēlāk par Lat-
vijas valsts himnu kļuvusī Bau-
maņu Kārļa “Dievs, svētī Lat-
viju!”. Kā vēlāk rakstīja pētnieki, 
tā šajos Dziesmu svētkos ie  ko-
dēja Latvijas tautas pašapziņā 
lūgt svētību nevis svešiem kun -
giem, bet gan savai zemei, kuŗā 
dzīvot un turpināties. Pirmie 

latviešu Dziesmu svētki bija 
latviešu tautas dzimšana.”

Par filmas “Zeme, kas dzied” 
mūzikālo noformējumu rūpē-
sies komponists  Uģis Prauliņš. 
“Dziesmu svētki ir viens no 
svarīgākajiem priekšnotei ku-
miem  mūsdienu identitātei – 
tie saliedē nāciju,” saka Uģis 
Prauliņš. “Pieskaršanās tik no -
zī mīgai temai arī uzliek milzu 
atbildību. Tie bija reāli notiku-
mi, kuŗus ar dažādu mūsdienu 
technoloģiju palīdzību varam 
restaurēt, un tas man šķiet ļoti 
aizraujoši un svarīgi.”

Filmas “Zeme, kas dzied” va -
roņus atveidos Latvijā populāri 
aktieri – Ģirts Ķesteris, Vilis 
Daudziņš, Andris Keišs, Andris 
Bulis, Ainārs Ančevskis, Nauris 
Brikmanis, Marta Lovisa Jan-
čevska un citi. Filma top stu -
dijā “K Films”, tās producente ir 
Linda Krūkle. Kostīmus veido 
Katrīna Liepa, bet grima māk -
sliniece ir Beāta Rjabovska.

Filmas radošā komanda jo -
projām turpina vēsturisko 
faktu izpēti, tāpēc Latvijas 

dažas nelielas saimniecības ēkas. 
Vienlaikus filmēšana nori si-
nāsies arī pagastmājā – koka 
vai mūŗa ēkā, kam ne tikai 
garenfasādē, bet arī vienā galā 
atrodas durvis. Tā varētu būt 
kādā vecā skolas ēka. Meklē arī 
krogus ēku – vēsturisku celtni 
bez papildu elementiem. Pēc 
scēnārija ēkai jāiekļaujas skais-
tā, pakalniem un līkloču ceļiem 
rotātā ainavā.

Un vēl – vienu no galvenajām 
lomām filmā atveidos pasaul-

Viņa krustmeitu ievada ne tikai 
lauku, bet arī pilsētas dzīvē. Bez 
lauku darbiem un mājas soļa 
māca, kā moderni ģērbties, kā 
par sevi pastāvēt, liek izteik-
smīgi lasīt grāmatas, lai izkoptu 
runas dotumus, un mudina dzie-
 dāt – par spīti tam, ka 1873. 
gada Dziedāšanas svētkos Rīgā 
starp daudz vīru koŗiem ir tikai 
daži jauktie koŗi ar pavisam 
nedaudz sievietēm.

Marina Rebeka atzīst, ka 
loma filmā “Zeme, kas dzied” 

Māris Martinsons stāsta, ka 
Marinu Rebeku lomai uzru-
nājis, zinādams, cik daudz pa -
saulē pazīstamajai operdzie dā-
tājai nozīmē Dziesmu svētki. 
“Marina savulaik Rīgas koŗa 
sastāvā ir piedalījusies Dziesmu 
svētkos. Bet pirms pāris ga -
diem, neraugoties uz sasprin-
gto koncertu grafiku, viņa iera-
 dās Rīgā tikai viena iemesla dēļ 
– lai piedalītos atklāšanas 
koncertā Dziesmu un deju 
svētku dalībniekiem! Mani aiz-
kustina tas, cik ļoti viņa mīl 
mūsu tradicijas, nesdama tās 
plašajā pasaulē. Turklāt viņa ir 
brīnišķīga aktrise ar pieredzi 
uzstāties uz lielākajām pasaules 
skatuvēm. Pēc scēnārija izla sī-
šanas Marina atzina, ka Zelmas 
tēls viņai šķiet tuvs un asociējas 
ar viņu pašu – arī Zelma ir 
aktīva, bet vienlaikus ļoti jūtīga 
un sirsnīga,” stāsta Māris 
Martinsons.

Filmas uzņemšana sākta ar 
ainām no īpaši filmēšanas va -
jadzībām paviljonā iekārtota 
vēsturiskā Rīgas Latviešu bied-
rības nama kabineta. Tajā kopā 
sanāk Rīgas Latviešu biedrības 
vadība, kas ilgstošu pārrunu 
rezultātā nolemj rīkot Pirmos 
Vispārīgos latviešu dziesmu 
svētkus un dibina Dziesmu 
svētku Rīcības komiteju. Šis 
kabinets gāja bojā 1908. gada 
ugunsnelaimē, kad bojātas 
krāsns dēļ izcēlās ugunsgrēks, 
kas pilnībā izpostīja Rīgas Lat-
vieša biedrības nama ēku. Īpašu 
izaicinājumu filmas radošajai 
komandai sagādāja kabineta 
vizuālā veidola rekonstrukcija, 
jo materiāli, kas par to ir 
saglabājušies līdz mūsdienām, 
ir ļoti skopi. “Filmēšana  pan-
dēmijas laikā ir īpaši izaicinošs 
process, tomēr mums izdodas 
strādāt saskaņā ar visiem ne -
pieciešamajiem drošības pasā-
ku miem,” stāsta Māris Mar tin-
sons. “Līdzīgi kā filmas “Zeme, 
kas dzied” pirmajās ainās, kad 
Rīgas Latviešu biedrības namā 
sanāca kopā tā laika uzņē mī-
gākie un gudrākie cilvēki un 
lēma par Pirmo Vispārīgo lat-
viešu dziesmu svētku organi-
zēšanu, arī šobrīd, sanākot 
kopā mūsu radošajai komandai 
un vienam no Latvijas vado-
šajiem uzņēmumiem “Latvijas 
Mobilais Telefons”, šajā sarež-
ģītajā laikā esam spējuši apvie-
noties, lai jau pēc pāris gadiem 
dāvātu latviešiem šo filmu.”

Ja arī jūs vēlaties un esat ga  -
tavi financiāli atbalstīt filmas 
tapšanu, lūdzu ziedot, naudu 
ieskaitot to biedrības kontā.

Biedrība „Nameyse” 
Rīga, Kurzemes prospekts 6 – 90, LV-1067 
Reģistrācijas Nr.40008198562
“Swedbank” AS
Konta Nr. LV80HABA0551050005957
Kods: HABALV22
Biedrībai ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss 

sabiedrība tiek aicināta ie -
saistīties filmas tapšanā, sūtot 
vēsturiskus materiālus un in -
formāciju par tā laika noti-
kumiem  – fotografijas, pie -
rakstus, atmiņu stāstus, avīzes 
u. c. Visi, kas vēlas iesaistīties 
jaunās vēsturiskās filmas  
“Zeme, kas dzied” tapšanā, ir 
aicināti sūtīt informāciju uz 
info@zemekasdzied.lv

 Vienlaikus ar sagatavošanās 
procesu ir uzsākta filmas scē-
nārijam atbilstošu filmēšanas 
vietu meklēšana, tāpēc  filmē-
šanas komanda aicina atsauk-
ties iedzīvotājus, kuŗiem ir zi -
nāma atbilstošu objektu atra-
šanās vieta vai kam pieder 
attiecīgs īpašums un kuŗi ir ga -
tavi uzņemt filmēšanas grupu.

Ir nepieciešama stāsta gal ve-
nās varones Zelmas māja – 
pieticīga mājsaimniecība no -
ma ļus no ikdienas burzmas. Tā 
ir koka vai neliela mūŗa ēka ar 
skaidu, niedru vai māla dak-
stiņu jumtu, kuŗas noderīgs 
papildinājums varētu būt arī 

slavenā operdziedātāja Marina 
Rebeka. Viņa atveidos turīga 
Vidzemes saimnieka vecāko 
māsu Zelmu, kuŗai ir liela no -
zīme filmas vēsturiskajā sižetā. 
Zelma un viņas krustmeita 
Anna – filmas centrālie tēli – 
iemieso divu paaudžu, 19. gs. 
vidus un beigu latviešu sieviešu 
pasaules redzējumu, viņu tiek-
šanos pēc pilnvērtīgas līdzda-
lības topošās latviešu nācijas 
garīgajā, kultūras un saim nie-
ciskajā dzīvē.

Marinas Rebekas atveidotā 
Zelma pēc Vidzemes guberņā 
ietilpstošās Pērnavas meiteņu 
ģimnazijas beigšanas un māj-
skolotājas tiesību iegūšanas 
kalpojusi vispirms par guver-
nanti, bet vēlāk arī par saim-
niecības vadītāju bagātā Pēter-
burgas apkaimes muižā. Brāļa 
pēkšņā nāve viņai likusi at -
griezties Vidzemē un uzņemties 
rūpes gan par dzimtas saim-
niecību, gan brāļameitu Annu. 
Zelma, kuŗai pašai bērnu nav, 
Annu audzina kā savu meitu. 

viņai būs ugunskristības: “Pašai 
ir interesanti, kā ar visu tikšu 
galā, jo kameras priekšā at  rai-
sīties nav viegli. Tas būs īpašs 
izaicinājums – nospēlēt šo tēlu 
tā, lai izskatītos tiešām patiesi, 
dziļi un izjusti. Būs jāiemācās 
aprast ar filmēšanas procesu, jo 
te viss notiek citādi nekā operā, 
kur izrādes skati seko viens 
otram. Filmēšanas gaitā noti-
kumu secība tiek jaukta, tāpēc 
ik reizi jāspēj iejusties kon-
krētajā situācijā. Ar nepacietību 
gaidu filmēšanas sākumu, lai 
varētu izaicināt sevi kā aktrisi. 
Esmu gandarīta, ka varēšu kļūt 
par daļu no šīs latviešu tautai 
nozīmīgās filmas.”
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”Esmu ziedojis latvietībai visu mūžu”
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Lucs sarunā ar Tairu Zoldneri

“Esmu pavisam parasts cil-
vēks,” Jānis saka, un pierunāt 
viņu intervijai nav nemaz tik 
viegli. Vienmēr iesaistīts kādā 
projektā, darbīgs un enerģisks, 
Jānis šobrīd pārrauga jaunas 
kapelas izbūvi latviešu centrā 
Priedainē. Tomēr beidzot skaistā 
maijā rītā notiek mūsu saruna 
par darbu, ģimeni un latvietību.

Jāni, sirsnīgi apsveicu ar Triju 
zvaigžņu ordeņa piešķiršanu! 
Kā tu uzzināji, ka esi saņēmis 
Latvijas valsts augstāko apbal-
vojumu?

Tas man bija pārsteigums! 30. 
aprīlī atnāca e-pasti no Valsts 
prezidenta kancelejas un no PBLA 
(Pasaules brīvo latviešu apvie nī-
bas) biroja par to, ka man pie -
šķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

Ordenis gan vēl ir Rīgā. Vai 
tas ceļos pie tevis, vai tu – pie 
ordeņa?

Man bija izvēle, vai saņemt 
ordeni Rīgā, kad atkal būs ie -
spējams ceļot, vai arī Latvijas 
vēstniecībā ASV. Es tomēr izvē-
lējos ordeni saņemt Rīgā, un tas 
varētu notikt šī gada novembrī. 
Būs labi atkal doties uz Latviju.

Amerikā tu nonāci kā Otrā 
pasaules kaŗa bēglis. Kāds bija 
tavas ģimenes ceļš uz ASV?

Esmu dzimis Pļaviņās, bet 
vēlāk mans tēvs Ansis Lucs sāka 
strādāt par direktoru Apes lauk-
saimniecības skolā, un mēs pār-
cēlāmies uz Api pie Igaunijas 
robežas. Kaŗa laikā skolā ievācās 
vācu armijas stābs, bet 1944. ga -
dā, kad bija pienācis laiks doties 
prom,  mans tēvs dabūja atļauju 
aizbraukšanai pa lielo Pleskavas 
šoseju. Tajā laikā tur drīkstēja 
braukt tikai militārais transports. 
Tā mēs – tēvs, mana māte Elza, 
māsa Vija un es, arī braucām – 
ar zirgu un ratiem. Brauca arī 
mani vecvecāki un vēl daži tuvi 
radi, kopā bijām kādi četri rati. 
No Apes izbraucām augustā, un 
mūsu mērķis bija Liepāja. Man 
tolaik bija seši gadi, bet atceros, 
ka vairākas reizes piedzīvojām 
bumbošanu, pie Rīgas fronte 
bija pārrauta, un kādu laiku mēs 
nevarējām tikt cauri. Beidzot 
nonācām Liepājā 1944. gada no -
vembrī un kāpām vācu armijas 
kuģī. Atceros, ka kuģis arī tika 
bumbots, tomēr mēs netikām 
skarti un izkāpām krastā Vācijā, 
Dancigā.

Pēc tam vairākas reizes pa  bi-
jām īstermiņa dīpīšu nometnēs, 
kamēr beidzot 1946. gadā nonā-
cām Fišbachā, kas bija liela no -
metne, un tur bija apmēram 
pusotrs tūkstotis latviešu. 1949. 
gada novembrī ar ASV trans-
porta kuģi braucām uz Ameriku. 
Rudens ir vētru laiks, un kuģītis 
pamatīgi līgojās no viena sāna uz 
otru. Daudziem bija grūtības ar 
jūras slimību, bet kā man gāja, to 
es kaut kā nevaru atcerēties.

Mans tēvs pēc profesijas bija 
agronoms, un viņam bija sagā-
dāts darbs Ņūdžersijas vidienē 
meža darbos. Tomēr Ņujorkā 
mūs sagaidīja luterāņu organi zā-
cijas pārstāvis, kas sacīja, ka mūs 
nevar uz to vietu sūtīt, jo apstākļi 
tur ir galīgi nepieņemami. Mūs 
izmitināja hotelī, un tā sagai dī-
jām 1949. gada Ziemsvētkus un 
arī Jauno, 1950. gadu. Pa to laiku 

tika atrasts jauns darbs Ņū  džer-
sijas dienvidos, vistu fermā. Bija 
solīti labi apstākļi, tomēr tā nebi-
ja – mums bija jādzīvo pagrabā, 
sākām slimot, un tā pati luterāņu 
organizācija atrada atkal jaunu 
vietu Ņūdžersijā augļu fermā. 
Tur gan bija ļoti labi, mums ie -
deva atsevišķu mājiņu, samaksa 
bija niecīga, bet saimnieki bija 
izcili labi cilvēki. Pēc pāris ga -
diem pārcēlāmies uz blakus esošo 
pilsētiņu Mauntholiju (Mount 
Holly), kur tēvs dabūja darbu 
kompānijā, kas nodarbojās ar 
gāzes un elektrības apgādi, un 

apceļot pasauli. Pirmais kuģis 
gāja no Ņujorkas uz Indiju caur 
Vidusjūru, un tas bija trīs ar pusi 
mēnešus gaŗš ceļojums. Man kā 
inženierim bija jāstrādā kuģa 
mašīntelpā, bet kuģis bija vecs 
un temperatūra mašīntelpā rei -
zēm sasniedza +118F (+48C), 
kamēr es tur strādāju pie boile-
riem. Man bija jālabo visas kuģa 
techniskās iekārtas – pumpis, 
boileri, elektriskās lietas. Strā dāju 
tāpat kā pārējie – četras stundas 
katrā maiņā, pēc tam astoņas 
stundas bija brīvas. Kalkutā pa -
vadījām desmit dienas, jo kuģis 

farmācijas kompānijā Bristol 
Myers Squibb par ražošanas va -
dītāju. Vēlāk pārgāju darbā uz 
inženieŗtechnisko un celtniecī-
bas nodaļu, kur pēc laika kļuvu 
par nodaļas viceprezidentu un 
biju atbildīgs par lieliem celt-
niecības projektiem ASV un vai-
rākās Eiropas valstīs. Bristol Myers 
Squibb pavadīju 31 gadu. Pēc 
tam, kad biju jau oficiāli pensijā,  
ik pa laikam vēl turpināju strādāt 
dažādos mazākos uzņēmumos.

Tajā laikā tu ne tikai veidoji 
savu darba karjeru, bet no  di-
bināji arī ģimeni un sāki aktīvi 
darboties Amerikas latviešu 
dzīvē.

Esmu studentu korporācijas 
Lettgallia biedrs, un  korporācijas 
pasākumā 1963. gadā satiku Dainu, 
kuŗas tēvs un divi brāļi arī bija 
letgaļi,  un viņa vēlāk kļuva par 
manu sievu. Apprecējāmies 1964. 
gadā, mūsu kāzu svinības notika 
Priedainē, kas nesen bija uzbū-
vēta, un mēs bijā otrais pāris, kas 
tur precējās.

Tolaik jau biju Ņūdžersijas 
latviešu draudzē, bet apmēram 
gadu pēc kāzām mani “ievilka” 
draudzes padomē. Ar laiku man 
bija jāpārņem draudzes finances, 
jo darba praksē visos projektos 
man bija jāstrādā ar financēm, 
budžetu utt., un man uz to bija 
zināms ķēriens. Sākot ar 1966. 
gadu, biju draudzes grāmatvedis 
un kasieris. Tajā laikā draudzē 
bija pāri par 500 cilvēkiem, un 
dievkalpojumi notika četrās vietās.

Tā bija liela saimniecība!
Jā, tā bija liela saimniecība, un 

Īstbrunsvikā (East Brunswick) 
paši uzcēlām arī savu baznīcu. 
Mūsu budžets tajā laikā, 1966.
gadā, bija 13 000 dolaru. Šobrīd 
mūsu draudzē vairs tikai ap 60 
biedru, bet mūsu gada budžets ir 
ievērojami lielāks, un financiāli 
mēs atbalstām LELBP (Latvijas 
evaņģēliski luteriskā baznīca pa -
saulē), Ņūdžersijas latviešu bied-
rību, skolu un latviešu centru 
Priedainē, ALA (Amerikas lat-
viešu apvienība), Latvijas Oku-
pācijas mūzeju, kultūras bied-
rību TILTS un citas latviešu orga-
nizācijas, arī Gaŗezeru.

Tu ne tikai vēl arvien vadi 
draudzes finances, bet pats arī 
piedalies dažādos projektos. 
Pašreiz tevi grūti noķert mājās, 
jo esi aizņemts jaunās kapelas 
būvniecības projektā Prie dainē.

Mūsu draudze baznīcu Ņū -
brunsvikā pārdeva 2019.gada 
beigās, jo tā mums bija par lielu. 
Pašreiz dažas telpas Priedaines 
ēkā mēs pārbūvējam par lūgšanu 
telpu vai kapelu, un es atkal dar-
bojos kā “projektu menedžeris”.

Tu vienmēr esi bijis veiksmīgs 
finanču plānotājs, un latviešu 
sabiedrībā šo tavu talantu pa -
manīja un novērtēja jau sav lai-
cīgi. Tu esi bijis gan Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) fi -
nanču padomnieks un Revī zi-
jas komitejas priekšsēdis, gan 
Latvijas Brīvības fonda (LBF) 
pārvaldes priekšsēdis. Savu-
kārt LBF financiāli atbalsta 
PBLA. Kā tu sāki darboties 
finanču laukā lielajās latviešu 
organizācijās un fondos?

Deviņdesmitajos gados ALAs 
struktūra nebija tik profesionāla 

kā šodien, un 1995. gadā ALA 
uzaicināja trīs cilvēkus kļūt par 
finanču padomniekiem: Rai  mon-
du Matisonu, Jāni Šulcu un mani. 
Mēs izpētījām, kā ir ieguldīti 
ALAs līdzekļi, un atradām, ka 
tur daudz ko vajadzēja mainīt un 
uzlabot. Raimonds Matisons bija 
galvenais, kuŗš izstrādāja stra tē-
ģisko modeli, kā vajadzētu veik-
smīgāk ieguldīt un vadīt ALAs 
finances. Mūsu darbu vēlāk tur-
pināja Mārtiņš Duhms, un tika 
iesaistītas vairākas finanču or  ga-
nizācijas. Tas ir pareizais veids, 
kas darbojas arī pašreiz. No 
1999. līdz 2000. gadam biju 
ALAs Biedru nozares vadītājs.

Grāmatā “ALA 50 līdz LV 100” 
(2018) 19. lpp. lasām: “ALAs Biedru 
nozare informēja, ka 2000. gadā 
tikusi sasniegta augstākā biedru 
piesaiste pagājušo sešu gadu 
laikā… kopējais biedru skaits 
2000. gada beigās pārsniedza 
5900… Par šo panākumu ALAs 
priekšsēdis (Jānis Kukainis) pa 
teicās Biedru nozares vadītājam 
Jānim Lucam… “Pielietojot savu 
“business” pasaules pieredzi, zi  nā ju, 
ka mērķu sasniegšanai vajag 
iepriekš izstrādātu plānu … ” 
savu panākumu atslēgu skaidroja 
J. Lucs. “Ir pierādīts, ka per so nī
gais kontakts ir vissekmīgākais 
jaunu biedru piesaistīšanā.”

Cik zinu, tagad ALAs biedru 
skaits ir mazāks, bet to var 
saprast. Vecākā paaudze izmirst, 
bet daudziem jaunajiem pirmā 
atbilde uz aicinājumu iestāties 
ALA ir: “Bet ko es par to da  būšu?”

Tā ir taisnība, un tāpat klājas 
arī citām latviešu organi zā-
cijām.

ALAs struktūra šodien ir ļoti 
profesionāla, un vienīgā prob lē ma 
vēl arvien ir – piesaistīt jaunus 
biedrus. ALA ir labi ieguldījumi, 
kas palīdz segt izdevumus. 
Tomēr daudzi no ienākumiem ir 
no testamentāriem novēlēju miem, 
kas savukārt nāk no paaudzes, 
kas pašreiz izmirst. Jautājums – 
kā būs nākotnē?

Vēlāk kādu laiku biju arī ALAs 
Nominācijas komisijā, un ar 
prieku varu teikt, ka viens no 
cilvēkiem, ko ievedu ALA, ir 
pašreizējais priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs.

Latvijas Brīvības fonds (LBF) 
ir organizācija, kas financiāli 
atbalsta PBLA. No 2007. līdz 
2018. gadam tu biji fonda pār-
valdes priekšsēdis. Vai LBF arī 
bija vajadzīgas strukturālas 
pārmaiņas, lai fonds varētu 
turpināt darbu?

LBF tika dibināts 1973. gadā 
Priedainē ar mērķi vākt lī  dzek-
ļus, lai atbalstītu PBLA darbu 
Latvijas neatkarības atjauno ša-
nai. Iesākumā cilvēki fondā sa -
ziedoja daudz naudiņas, bet tad, 
kad Latvija atguva brīvību, cil -
vēku atsaucība ziedot fondam 
bija ļoti maza, un ap 2000. gadu 
līdzekļu vākšana tika pārtraukta. 
Kad pārņēmu fonda vadību, 
2007. gada beigās,  fonda kapitāls 
bija 1,6 miljoni dolaru, un tajā 
laikā sākās 2008. gada pasaules 
finanču recesija. Mēs tomēr “ti -
kām cauri”, ieviesu dažas pār-
mai ņas, kas varbūt nebija 
populāras, tomēr bija jādara.

tas jau bija daudz labāk ap  mak-
sāts darbs. Mauntholijā bijām 
vienīgā latviešu ģimene, bet 
Filadelfija atradās tikai kādas 
trīsdesmit jūdzes no mums. To -
laik ģimenei jau bija mašīna, un 
vecāki mūs veda uz Filadelfiju, 
kur bija latviešu jaunatnes pul-
ciņš. Ap 1956. gadu tēvs dabūja 
darbu Rutgera universitātes 
(Rutger University) laboratorijā 
Ņūbrunsvikā (New Brunswick), 
un mēs atkal pārcēlāmies.

Kā tu turpināji savas skolas 
un darba gaitas?

Skolā man veicās labi, pa drus-
kai arī sportoju, un skaidrs, ka 
pēc vidusskolas bija kaut kas 
jādara tālāk. Man jau bija visādas 
cerības, biju plānojis kļūt par 
architektu, tomēr bija vajadzīga 
pilna stipendija. Pieteicos vairā-
kās universitātēs un arī divās 
militārajās akadēmijās – Vest-
pointā (West Point) un Jūras 
akadēmijā Kingspointā (Kings 
Point). Mana pirmā izvēle bija 
Vestpointa, tomēr es tiku uz -
ņemts ar pilnu stipendiju Sa  vie-
noto valstu Jūras tirdzniecības 
akadēmijā (the United States 
Merchant Marine Academy). At -
skatoties, varbūt ir labi, ka ne -
aizgāju uz Vestpointu, jo tie, kas 
pabeidza šo militāro akadēmiju, 
garantēti nokļuva Vjetnamā. Var -
būt, ka tādā gadījumā es nemaz 
te nesēdētu un nerunātu ar tevi.

Sāku mācīties inženieŗzinības  
Jūras tirdzniecības akadēmijā. 
Tolaik pirmo gadu pavadījām 
akadēmijā, bet otrais bija prak-
ses gads uz dažādiem tirdznie-
cības kuģiem, bet pēc tam – atkal 
divi gadi akadēmijā. Man pa -
veicās to vienu gadu pabūt uz 
četriem kuģiem, un 1959. gadā 

veda graudus, un visus graudus 
ar rokām no kuģa tilpnēm 
pārbēra maisos.

Tas izklausās pēc aizraujoša 
piedzīvojuma, it īpaši tik jau-
nam cilvēkam!

Nenoliedzami! Mans nākošais 
kuģis gāja no Ņujorkas uz Fran-
ciju, Vāciju, Angliju. Londonā 
pavadījām apmēram vienu ne -
dēļu, un atceros, ka tur noskatījos 
slaveno mūziklu “Mana skaistā 
lēdija”. Mani pārsteidza, ka starp-
brīdī tika pārdots sasildīts alus! 
Bet tas bija ziemā pirms seš-
desmit gadiem.

Pēc tam man gadījās tikt uz 
preču kuģa, kas veda arī divpa -
dsmit pasažieŗus un brauca 
apkārt pasaulei. Tas bija samērā 
jauns kuģis, tur jau bija gaisa 
kondicionieris, divas ēdamzāles 
un citas ērtības. Brauciens ilga 
ap  mēram trīs ar pusi mēnešus. 
Gājām caur Panamas kanalu, 
tālāk uz Kaliforniju. Apmeklējām  
Koreju, Japānu, Formozu, pavi-
sam kopā apmēram divdesmit 
valstis. Tas tiešām bija neticams 
piedzīvojums!

Savu prakses gadu pabeidzu 
uz tankkuģa, kas gāja no Ņu -
jorkas uz Teksasu un atpakaļ. 
Atminos, ka ēdiens bija burvīgs 
– lobsteru un steiku dabūjām 
gandrīz katru dienu.

Beidzot akadēmiju, mēs da  bū-
jām gradu inženierzinībās, virs-
nieka tiesības uz tirdzniecības 
kuģiem un arī kaŗa flotes virs-
nieka pakāpi. Kādu laiku strā-
dāju uz tirdzniecības flotes kuģa, 
bet drīz sapratu, ka tas nav tas, 
ko gribu darīt visu mūžu.

Tātad, tu nolēmi “teikt ardie-
vas jūrai”, un ko tālāk?

Sāku strādāt lielā starptautiskā 

Jānis Lucs // FOTO: J.Luca personīgais archīvs



LAIKS 52021. gada 5. jūnijs – 11. jūnijs

(Turpināts no 4. lpp.)

”Esmu ziedojis latvietībai visu mūžu”
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Lucs sarunā ar Tairu Zoldneri

Saginava svin 70 darbības gadus

Vēlam veiksmi!

Laura Emma Belovs no ma -
zām dienām zināja, ka bez uz -
cītīga darba nevar panākt savus 
mērķus. Jau pamatskolā viņu 
interesēja medicīna un doma 
palīdzēt cilvēkiem. Vidusskolā 
Laura pieņēma lēmumu brīv-
prātīgi strādāt Morristown Me 
morial Hospital, kur viņa tika 
novērtēta par labāko brīvprātīgo 
izpalīdzi ar Ruth Award stipend-
iju. Pēc vidusskolas absolvēšanas 
2017. gadā turpināja mācības 
Fairleigh Dickinson University – 
Florham filiālē Ņūdžersijā, kur 
studēja bioloģiju un ķīmiju. 

2021. gada maijā Laura absolvēja 
FDU ar bakalaura gradu (cum 
laude). 

Laura turpinās studijas šovasar 
F. Edward Hébert School of 
Medicine at Uniformed Services 
University of the Health Sciences 
Bethesdā, Merilendā. Viņa vē  lē-
tos speciālizēties dermatoloģijā. 
Laura sekos savas mātes pēdās, 
kuŗa beidza Latvijas Medicīnas 
akadēmiju (Paula Stradiņa Uni -
versitāti) 1992. gadā. Vecāki – 
Inga un Lotārs Belovs – novēl 
meitai izturību un veiksmi, 
studējot medicīnu!

8. maijā Mičiganas vidienes 
latvieši beidzot varēja pulcēties 
Saginavas latviešu kluba 70. Pa -
vasaŗa sarīkojumā Apple Moun
tain, Freeland, MI, Fountain 
zālē, ierobežotā – 25 personu 
skaitā.  Šis vakars bija paredzēts 
2020. gadā, lai svinētu kluba 70 
darbības gadus. Pandēmijas dēļ 
sarīkojums tika atlikts uz šo 
gadu.   ALAs Kultūras nozare 
atbalstīja šo sarīkojumu. Va  ka ra 
programmu vadīja Ieva Hart
well, kluba kasiere.  Programma 
iesākās ar kluba priekšnieka 
Daiņa Martinsona uzrunu.  Se -
koja māc. Birutas Puiķes-
Wilson  lūgšana.   Atmiņas par 
kluba agrajiem gadiem un noti-
kumiem stāstīja Skaidrīte Ģī -
bietis, Juris Moruss un Dainis 
Martinsons. Galveno program-
mas daļu piepildīja Svetlana 
Stone, soprāns, viņa ir  mūzikas 
studente Rietummičigānas uni -
versitātē. S. Stones priekš ne-
sumā skanēja tautasdziesmas, 
R. Paula, I. Kalniņa, un trīs 

No kreisās: Ieva Hartwell, Svetlana Stone un Dainis Martinsons

amerikāņu komponistu skaņ-
darbi. Klātesošie pēc S. Stones 
pēdējās dziesmas cēlās kājās, lai 
izteiktu savu atzinību. Gardo 
vakariņu bufeti papildināja 
paš taisītie saldie ēdieni: Mary 

Beth-Dzirnis cepumi, Skaid-
rītes Spūles torte, un Ievas 
Hartwell kliņģeris. Pēc vaka ri-
ņām bija kopdziedāšana un 
bagāta izloze.

Ja iepriekš fonds atbalstīja da -
žādus projektus, tad nolēmām, 
ka LBF atbalstīs tikai PBLA. 
Vienmēr centos parādīt PBLA 
valdei financiālo situāciju, ne 
tikai to, kas ir pašreiz, bet arī, ska -
toties uz priekšu. Sekojot ALAs 
paraugam, arī LBF lī  dzekļus ie -
guldot sadalījām vairākās katē-
gorijās, lai viss neglabātos vienā 

dojumus un testamentāros 
novēlējumus?

Jā, saņem. Redzu, ka 2019. ga  dā 
saņemti 140 000 dolaru un 
mazākas summas nākošajos ga -
dos. 2023. gadā LBF varēs svinēt 
savu 50 gadu jubileju!

Tu esi atbalstījis daudzas 
latviešu organizācijas ASV un 
Latvijā ar ievērojamiem ziedo-

labi, ziedo. Kas ir tas pamu di-
nājums, kāpēc tu ziedo?

To ir grūti pateikt… Latvijas 
Okupācijas mūzejs rēgulāri pa -
saka paldies saviem ziedotājiem, 
un redzu , ka daudzi cilvēki, kuŗi 
varētu ziedot, tomēr to nedara. 
Kāpēc? Es nezinu … Bet ziedot 
ir bijusi mana attieksme vienmēr. 
Protams, tas ir tāpēc, lai latviešu 

jo jauno latviešu bija daudz. 
Šodien tas tā vairs nav…

Jā, patiesi – ja cilvēki dzīvo 
jauktā laulībā, kuŗā partneris 
nav latvietis, tad ir daudz ma -
zāka iespēja sagaidīt, ka daļa 
no ģimenes budžeta tiks zie-
dota latviešu organizācijām. 

Tu esi nākotnes plānotājs. 
Kāds ir tavs redzējums par to, 
kā turpināsies latviešu sabied-
riskā dzīve?

Latviešu dzīve turpināsies lie -
los centros, kur galvenais ir lat -
viešu skolas. Bet ļoti daudz 
bērnu no jauktajām laulībām 
nenāk uz latviešu skolām un 
neparādās latviešu sabiedrībā. 
Kad notika lielais latviešu pie  plū-
dums piecdesmito gadu sākumā, 
Amerikā iebrauca ap 100 000 lat -
viešu. Tajā laikā latviešu drau-
dzes Ņujorkā un Filadelfijā, kas 
bija pastāvējušas kopš 20. gad-
simta sākuma, jau galīgi nīka 
ārā. Arī pašreiz Amerikā iebrauc 
latvieši, bet ne tuvu tādā skaitā. 
Asimilācija notiek, tā ir dzīves 
reālitāte.

Kaut arī nelielā skaitā, tomēr 
ir latvieši, kas arī atgriežas uz 
dzīvi Latvijā. Kad tu pirmo 
reizi pēc kaŗa atkal apmeklēji 
Latviju?

Atgriezos 1990. gadā kopā ar 
Dainu un bērniem Jāni E. un 
Lauru.  Bijām liela grupa lat vie šu, 
ap četri simti, ielidojām Stok-
holmā, un no turienes ar kuģi 
“Baltic Star” devāmies uz Rīgu. 
Tas bija nenoliedzami ļoti emo-

cionāls brīdis… Man vēl bija 
dzīva tante, kas dzīvoja Valkā, vēlāk 
pats iegādājos dzīvokli Rīgā.

Pēc tam uz Latviju braucu 
rēgulāri, dažreiz pat trīs un vai -
rāk reizes gadā. Mana korpo-
rācija Lettgallia atguva īpašumu 
Rīgā, Dzirnavu ielā 36, vecu 
koka ēku. Kopā ar trīs citiem – 
Valdi Godmani, Osvaldu Saus-
verdu un Pēteri Āboliņu bijām 
kodols, kas nodarbojāmies ar 
mājas pārbūvi un atjaunošanu, 
un es biju tas dzinējspēks no 
Amerikas. Tajā pašā laikā mans 
draugs Daumants Hāzners, arī 
letgalis, gādāja par līdzekļu vāk-
šanu globālā mērogā, lai iecerēto 
projektu varētu īstenot. Sadar-
bībā ar architektu biroju “Nams” 
mēs dabūjām apstiprinājumu 
ēkas eksperimentālai atjauno-
šanai. Mums atļāva būvēt četru 
stāvu ēku, kur pirmie divi stāvi ir 
komerctelpas, bet trešo un ce -
turto stāvu lietojam paši. Rezul-
tātā radās oriģināls rekonstruk-
cijas projekts, kur mājas augšējā 
stāvā var redzēt koka virsbūvi 
pēc vecā nama parauga. Ēka tika 
iesvētīta 2006.gadā.

Vai tavs nākamais brauciens 
uz Latviju būs pēc Triju Zvaig-
žņu ordeņa?

Nu, varbūt nav jāgaida līdz 
rudenim, es jau gribētu aiz-
braukt ātrāk, varbūt vēl šovasar.

Mūsu sarunu nobeidzot un 
ar optimismu raugoties nā -
kotnē, norunājam ar Jāni labi 
drīz atkal tikties Rīgā!

vietā. Nupat saņēmu LBF ziņo-
jumu par 2020. gadu, un redzu, 
ka fonda līdzekļi ir ievērojami 
auguši un varam turpināt fi -
nancēt PBLA vēl labu laiku. 
Tagad gan PBLA ir daudz lielāka 
loma, atbalstot Latvijas diasporu 
pasaulē. Tomēr jāņem vērā, ka 
situācija būtu daudz sliktāka, ja 
2014. gadā nebūtu saņemts mil-
zīgs testamentārais novēlējums 
no Elmāra Freiberga – apmēram 
viens miljons dolaru. Tādu pašu 
summu viņš novēlēja arī ALA 
un mūsu vietējai Ņūdžersijas 
draudzei.

Vai LBF joprojām saņem zie-

jumiem. Kāpēc tu ziedo?
Esmu ziedojis visu savu mūžu, 

un ne tikai latviešu organi zā-
cijām. Nupat saņēmu uzaicinā-
jumu uz savas kolledžas Merchant 
Marine Academy salidojumu, 
kuŗai esmu ziedojis vairāk nekā 
30 gadus no vietas.

Kad man palika 80 gadu, no -
dibināju četru gadu stipendiju 
pie Vītolu fonda īpaši mācībām 
Latvijas Jūras akadēmijā, un tur 
pašreiz studē viena jauna sieviete.

Man kaut kā ir tāda atbildība 
... mums ir gājis labi, un mēs 
esam varējuši to darīt. 

Tomēr ne visi, kam ir gājis 

Lucu ģimene Ņūdžersijā ap 1952. gadu. No kr.: Jānis, tēvs Ansis, fermas īpašnieks, māte Elza, 
māsa Vija // FOTO: J.Luca personīgais archīvs

sabiedrība turpinātos. Diemžēl 
daudzām organizācijām šodien 
ar līdzekļiem iet grūti.

Vai cilvēki ir kļuvuši sav tī-
gāki, vai arī trūcīgāki?

Tā grupa, kas bija lielie zie do-
tāji, daļēji jau ir aizgājusi Mūžībā. 
Jaunākā paaudze diemžēl neredz 
to pašu motivāciju, ko daudzi, 
tajā skaitā arī es, savulaik re  dzē-
jām. Tomēr ir jau arī  izņēmumi. 
Iespējams, ka  jaunākai paaudzei 
ir grūtāk – ja ir kolledžas aizde-
vums, nav darba, tad situācija ir 
citāda. Vēl jāpiemin, ka manā 
laikā varbūt astoņas no desmit 
laulībām bija latvietis ar latvieti, 
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Vara un viltus viduslaikos
Zigfrīds fon Fēgezaks. ”Pizas pastarā tiesa. Mans ticības apliecinājums.” No vācu 

valodas tulkojis Pēteris Bolšaitis, Laika grāmata, 2021,183 lpp.

Cena: USD 30,–

Šo savu alegorisko le ģendu 
Latvijā 1888. gadā dzi  mušais 
Z. fon Fēgezaks ir “novie-
tojis” 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

Ieņēmumi no šīs grāmatas pārdošanas 
tiks ieskaitīti Okupācijas mūzeja 
Kluso varoņu fondā

WWW.LAIKAGRAMATA.LV

J AU N U M I
Ar Amerikas Latviešu ap -

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

Grāmatu drukātā veidā 
var iegādāties, sazino ties ar 
redakciju vai mājas lapā 
www.laikagramata.lv
Drukāto eksem plā ru skaits 
ierobežots

Cena Eiropā 12 eiro
Interesentiem Amerikā 
cena – 25 dolari

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

St. Petersburg, Florida 33715

Pizas slaveno šķībo torni Ita-
lijā esmu mūžā redzējis vienu 
pašu reizi. Tas bija 1974. gada 
vasarā plašāka Eiropas apce-
ļojuma ietvaros… Vērdamies 
tornī no ārpuses, spriedām, vai 
būtu vērts tajā arī uzkāpt. Garā 
sev teicu: ”Silkaln, tu nu gan 
sevi varen pārvērtē, ja iedo-
mājies, ka gadu simtus pār dzī-
vojušais tornis varētu sagāzties 
tieši tajās pāris desmit minūtēs, 
kad to ar savu klātbūtni pa -
godinājis būtu tu ar savējiem.” 
Tomēr, drošs paliek drošs, sa -
mierinājāmies bērnu dēļ ar 
torņa pavērošanu tālskatī. 

Tagad tuvskatā divās vietās 
varam pavērot Pizas torni Pē -
teŗa Bolšaiša no vācu valodas 
tulkotajā baltvācu rakstnieka 
Zigfrīda fon Fēgezaka gaŗstāstā 
”Pizas pastarā tiesa”. Tornis tur 
redzams divās Gustava Dorē 
grafikās. Pie viena pateiksim, 
ka trīskrāsainais izdevums ar 
vāku sarkano iekšpusi un kon -
trastējošām melnajām lapu ma -
lām ir īpaši kvalitatīvs Latvijas 
poligrāfijas veikums, kam sar -
kanā asiņu krāsa un melnā 
šausmu krāsa nav mazāk pie -
mērota kā tā būtu Stendāla 
”Sarkanā un melnā” jaunizde-
vumam. Te pienākas cildinā-
jums grāmatas mākslinieces un 
maketa veidotājas Daigas Brink-
manes lieliskajam veikumam.

2012. gadā Pēteris Bolšaitis 
latviešu lasītājiem sagādāja divu 
monumentālu fon Fēge zaka 
(1888-1974) romānu  ”Baltiešu 
traģēdija” un ”Pēdējais cēliens” 
latviskos tulkojumus, kuŗus 
Laika grāmata izdeva kopsē-
jumā, 500 lappušu biezajā ”Bal-
tiešu gredzenā”. Tulkotāja pūļu 
iemesls bija viegli saskatāms: tā 

EDUARDS 
SILKALNS

bija vēlēšanās latviešiem parā-
dīt, kā uz viņiem un viņu tēv-
zemi reiz raudzījies viņu kād-
reizējais līdzgaitnieks – vismaz 
ģeografiskā ziņā – labs baltvācu 
rakstnieks. Jaunajai grāmatai 
”Pizas pastarā tiesa”, kas sarak-
stīta 1947. gadā, kad autors jau 
ilgāku laiku bija mitis Vāczemē, 
nekādu īpašu saikņu ar Latviju 
un Baltiju nav. Tomēr stāstā 
ierauj vispārcilvēciskais: arī lat-
vietis taču pazīst labo un ļauno, 
varu un viltu, citu cilvēku iz -
mantošanu vai upurēšanos šo 
citu labā, tuvāku vai tālāku 
attieksmi pret kristietību.

Stāsta meti ir viegli ieski cē-
jami, un to zināšana nenāks par 
sliktu visa sacerējuma izbau-
dīšanai. Kā zinām no skolā reiz 
mācītā, mūsdienu Italijas terri-
torija reiz sastāvēja no mazām 
pilsētvalstiņām, pār kuŗām val-
dīja vai nu Baznīca vai kāds 
laicīgs varas nesējs, kā, pie mē-
ram, dodžs Venēcijā. Valstiņas 
savā starpā daudz plēsās. Pizas 
tirans Ugolino ir tāda naida 
pilns pret kristietību un Baz-
nīcu, ka pastrādā visaugstāko 
zaimu, izkārnoties altāŗa priek-
šā. Kad vēlāk varu Pizā pārņem 
baznīca, tā ar Archibīskapu 
priekšgalā piespriež Tiranam 
nāves sodu, piesitot viņu krus tā. 
Te ticīgs lasītājs sev tūdaļ jautās, 
vai Baznīca nepošas uz ne ma -
zāk zaimojošu rīcību par to, par 
kādu apsūdz Tiranu. Bet diev-
bijīgs mūks, Fra Džovanni, 
iemanevrē sevi situācijā, kur 
viņš ļaujas soda izpildei tikt 
vērstai pret sevi, gluži kā 
Kristus vietnieciski izcieta 
sodu, ko bija pelnījusi cilvēce. 
Vai pastarās tiesas gleznotājs 
Orkaņa nepiešķiŗ gleznotājam 

Kristum Brāļa Džovanni vaib-
stus?

Varas un viltus machināciju 
stāstā ir daudz, ar tām rīkojas 
pasaules varenie, kamēr viņiem 
līdzās dzīvo sirdsšķīstais jau no -
sauktais mūks un pastarās tie-
sas  apgleznotājs Orkaņa, kam 
jāmeklē pareizie vaibsti Lie  la-
jam Tiesnesim. Tautas masas 
stāstā pārstāv vien divi īsteni 
proletārieši: vešeriene (kāpēc 
ne veļas mazgātāja?) un viņas 
vīrs, ziepju gatavotājs. (Gandrīz 
uzrakstījās ”ziepju taisītājs”, bet 
to varētu pārprast, jo ziepju 
taisītāji pieder augstākām sa -
biedrības šķirām.) Ievadā P. 
Bolšaitis paskaidro, ka perso-
nāžu rakstnieks paņēmis no 
Dantes ”Dievišķās komēdijas”.

Stāsta pamatdoma ietverta 
Jēzus mudē: ”Netiesājiet, lai arī 
jūs netiesā!”, bet uzmanību pie -
vērš arī atziņa: ”Tikai uz  va rē-
tājiem ir taisnība.” Kā mums 
atgādina tulkotājs, Fēgezaks 
savu stāstu rakstījis laikā, kad 
Nirnbergā notika process, kuŗā 
”masu slepkava-uzvarētājs tie-
sāja masu slepkavu-zaudētāju”. 
Interesanti būtu bijis lasīt kādus 
teikumus par to, kāda īsti bija 
rakstnieka attieksme kā pret 
komūnismu, tā pret nacionāl-
sociālismu. Grāmatas pēdējas 
lappusēs ietverts Fēgezaka ”Ti -
cības apliecinājums”, ko viņš 
teicis kā uzrunu, saņemot Aus-
trumvācijas Literātūras apbal-
vojumu 1963. gadā.

”Ticības apliecinājums” gan 
mazliet rezervēti attiecas pret 
Baznīcu kā sabiedrisku insti-
tūciju, tomēr Fēgezaks par savu 
reliģisko ievirzi šaubas neatstāj 
un tieši to viņš izceļ pateicības 
uzrunā saviem apbalvotājiem. 

Runa kulminējas pēdējā tei-
kumā: ”Jā, es ticu Dieva bū -
tībai.” Ja nu dzelzs priekškara 
gados Fēgezakam patiesi pie -
šķirts ”Austrum vācijas” (tātad 
t.s. VDR) un nekādas maz no-
zīmīgu literāro dumpinieku prē-
mija, tad cilvēkiem, kas pazina 
valsts (mūsu gadījumā PSRS) 
attieksmi pret dievbijības aplie-
cinājumiem atklātībā, atliek 
tikai pabrīnīties ne vien par 
”VDR” toleranci reliģisku uz -
skatu paudumos, bet pat par to 
uzslavēšanu. Skaidrojums va -
rētu būt rodams vienīgi ap -
stāklī, ka ”austrumvācieša” Mār   -
tiņa Lutera vadībā reformācija 

tur tika uzskatīta par daļu 
Vācijas kulturālā mantojuma. 
Tas it kā atbilstu plāksnēm ar 
uzrakstu ”Kultūras pieminek-
lis”, kas padomju laikā tika 
piestiprinātas pie daudzām 
vecām Latvijas baznīcām. Būt 
Dieva namam ateistiskā iekārtā 
neklājās būt, bet uzskatīt celtni 
par kultūras mantojumu varēja 
droši.

Varbūt intelektuālie prelāti, 
kas 1963. gadā noklausījās vecā 
Fēgezaka pateicības runu, viņu 
noturēja par tādu pašu sen-
dienu objektu, kāds viņiem 
šķita Mārtiņš Luters un viņa 
reformētie viduslaiki?

Nule klajā nākušo 
Astrīdas Jansones 

"Trimdas
izskolotie"

atvērusi viena no 
atbalstītājām
Rita Kaimiņa. 

Viņa saka:
"Šie jaunie cilvēki 
ir mana cerība un 

mana dzīves 
enerģija.

Lai viņiem labi 
veicas! Un aicinu 
ikvienu iesaistīties 

jauno latviešu 
izglītošanās 

atbalstā.
Tas ir to vērts!"
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Rita LiepaRūta Upīte

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

(To be continued)

(Continued from No. 20)

The pages were not written by 
an author, and there is no imagi-
nation; a young girl is simply 
screaming about the suffering 
that she had experienced during 
her unfulfilled life. Simple 
words, simple evidence of the 
injustice that has been faced by 
thousands and thousands of our 
brothers and sisters who were 
fated to walk the same paths of 
deportation as she had, the 
injustice that was committed to 
our whole nation. I had to pub-
lish a second edition of the book 
and then a third one.

It occurred to me that Rūtiņa’s 
book should be translated and 
published in English so that peo-
ple outside of the range of 
Latvian readers would learn 
about the sufferings of our 
nation. I had never published a 
book in English, and I did not 
plan to publish this one. An 
unknown publishing house that 
has released just one book would 
have no chance at all to enter the 
vast American book market. 
That could be achieved only by a 
well known American publish-
ing house. I hoped that I could 
present a complete manuscript 
to one of them, and then it would 
release the book.

First of all I needed a good 
translator. Rita Liepa had pub-
lished articles in several Ame-
rican magazines, and she took 
on the job.

A finished manuscript that is 
sent to a publishing house is sel-
dom read. Major American pub-
lishing houses receive thousands 
of manuscripts each year, and 
they often send them back with-
out even opening the package. I 
can just imagine the piles of 
manuscripts a publisher has to 
read, pages that has been written 
by someone who has imagined 
that he is an author. A whole 
army of editors would be need-
ed, and no publishing house 
could afford that. It is also true 
that if someone did not accept 
the rejection by one publishing 
house, then he would send the 
manuscript to another publish-
ing house, and that process 
would take forever. There is no 
doubt that true jewels perish in 
this avalanche of manuscripts, 
but that was reality. We had to 
find a back door entrance to 
ensure that American readers 
could read Rūtiņa’s story.

Aleksandrs Liepa worked for 
the Doubleday publishing house. 
He had a very important job as 
the director of the division of the 
publishing house that dealt with 
religious books. That was not a 
division that would approve the 
fate of the book, but at least 
Liepa was a Latvian. He happily 
undertook the job of moving 
the manuscript onto the right 
tracks. The publishing house 
read the manuscript, thanked 
Liepa, but said no. There was no 
hope that such a book would be 
successful, he was told. There 
was no reason to be worried 
about the first rejection, because 

there were other publishing 
houses.

We found Latvians who had 
links to the Reader’s Digest pub-
lishing house, which was happy 
to publish anti-Communist lit-
erature. The Reader’s Digest 
magazine was never shy about 
criticizing Russians and their 
compatriots. We thought that 
we would be lucky in this regard.

People at the publishing house 
read the book, said thank you, 
but politely rejected it. The only 
statement was that if the book 
were to be published elsewhere, 
then the magazine would be 
happy to publish an excerpt 
from it. When my publishing 
house released the book, I sent it 

people. We released a second, 
third and fourth edition of the 
book, and as I write these lines, 
the seventh edition is being pre-
pared. I do believe that an eighth 
edition will be published, as well. 
All of this was done by Latvians 
and the Grāmatu Draugs pub-
lishing house without the help of 
any American bookstores. The 
book went into the world. I have 
to say there is fortune in a disas-
ter. If Doubleday had accepted 
the manuscript, the book might 
have been in bookstores, return-
ed to the publishing house 
because it was not sold, and 
would be shredded, as is the case 
with many books. Few people 
would have read Rūtiņa’s story.

of the story. Quite a while ago I 
granted permission for the book 
to be translated into Spanish so 
that it could be released in 
Venezuela. Several years have 
passed since I was told that 
someone wanted to do that, but 
the Spanish translation of the 
book has not yet appeared.

There are other languages, of 
course. Where are the Scan-
dinavians, the French and the 
Italians? There are hardly any 
Latvians in France and Italy, but 
there are plenty of them in 
Sweden. It seemed that Latvians 
in Sweden have become firmly 
assimilated into their country of 
residence. I thought that they 
should present this book as a gift 

just for me, but also for other 
Latvians who immigrated to 
America. They have not been 
just good years, but also “gifted 
years.” I consider more than half 
of my life as a set of gifted years. 
If I had not been lucky enough 
to escape the clutches of the 
KGB in 1941, then I would have 
no good or gifted years. I would 
have died a terrible death in 
Siberia. Then there would be no 
long-lasting Grāmatu Draugs, 
and there would be no Laiks. 
There would be other publish-
ing houses and a different news-
paper or newspapers, but all of 
that would happen without me.

***
The years have passed by. It is 

time for a new generation to 
take control. I feel that my 
adventurousness has been in -
herit ed by my son. He was 
adventurous as a young man, 
though he was interested in dif-
ferent things than I was. He 
looked at me with pity and won-
dered how I could sit behind a 
desk all day long. He would 
never do that. Like me, he want-
ed to see the wide world and 
decided that the best way to do 
that would be to become a sea 
captain. He entered a maritime 
academy at King’s Point. He sur-
vived severe military discipline 
during the first year and 
achieved the dream of every 
cadet. During his second year he 
traveled all around the world, 
because second-year cadets had 
to serve internships on ships. 
Two cadets sailed on each 
American ship – one who hoped 
to become a captain and another 
who wanted to learn all about 
the mighty machinery of the 
vessel. After each trip, cadets 
were moved to a different ship. 
Over the course of the year, my 
son visited all five continents. 
Once the y ear was over, howev-
er, he decided that he did not 
want to be a seaman after all. 
When the ship was returning 
home from South Africa, my 
son remained in Africa and 
learned a lot about the conti-
nent. He had traveled enough, 
and he could say goodbye to the 
maritime life.

Years have passed, my son is 
now married, and he is now sit-
ting behind my former desk, 
which he had promised never to 
do. I have found an heir to the 
work that I have done all my life. 
Leadership of the publishing 
house is now in the hands of a 
second generation. Let my son 
find new adventures. Not in seas 
an oceans, of course, but in the 
vast meadow of book publish-
ing.

I am delighted that my family 
has remained a family of Lat-
vians with no mixed marriages. 
My son married Dace Čika and 
is raising four children. My 
daughter married Andris Sal-
nītis and is raising three chil-
dren. It seems that this ensures a 
third generation that will run 
the publishing house.

Instead the story written by 
little Rūtiņa is in many American 
homes. At libraries, her book is 
alongside other books in En -
glish, and people who are inter-
ested in it will be able to find and 
read it many years from now. 
Little Rūtiņa has achieved her 
goal. Her suffering is now under-
stood by a much larger group of 
people than she would ever have 
dreamed of.

That was not the end of the 
story. The National Foundation 
provided financing for a German 
language translation of the book. 
There are not all that many 
Latvians in Germany, and one 
edition of the book was enough. 
There are even fewer Latvians in 
Brazil, but a clergyman found a 
Latvian philanthropist who 
agreed to finance the publica-
tion of the book in Portuguese. 
Now little Rūtiņa’s story was 
available in four languages.

That was also not the end of 
the story. Something very unex-
pected happened. A Brazilian 
army general had read the book 
and understood that it was a 
true and believable weapon 
against communism, which was 
also of concern to Brazilians. 
The general asked for permis-
sion to release 10,000 copies of 
the book for soldiers in the 
Brazilian army. I said yes, of 
course, and then the general 
increased the number to 50,000 
copies! Although the book was 
released as a paperback, it is just 
as pretty as it is in other languag-
es. Little Rūtiņa has conquered 
the world!

I hope that that is not the end 

to their Swedish friends. At least 
on Christmas. Rūtiņa’s book 
would be the best possible gift. 
Our closest neighbors should be 
reminded of the suffering of a 
nation on the opposite shore of 
the Baltic Sea. Our respected 
overseas neighbors, the Swedes, 
have not always been particu-
larly sensitive about this, and it 
is precisely they, instead of 
Brazilians, who might under-
stand such suffer ing. Since those 
who create the suffering, after 
all, are neighbors of the Swedes.

Rūtiņa’s book, then, is the last 
little adventure that I have expe-
rienced during my years of 
peace. I have had no lack of 
work, thought. The biweekly 
newspaper is still printed, and 
there have been more than 3,500 
issues of it. During the period of 
calm, I have published more 
than 700 books. I suppose that I 
have achieved certain things 
during this phase in my life.

Years have passed by, some 
happy, some dramatic, but 
always interesting and active 
years. I must thank God above 
for all of the wealth that I have 
received in my life. Under his 
leadership, my life has been 
more light than dark.

No land of immigration can 
replace an émigré’s homeland. 
Perhaps only someone who has 
arrived in a strange land as a 
child can fully become part of its 
society. And yet the peaceful 
years of emigration in the United 
States, which is the most impres-
sive and democratic country in 
the world, have also been “good 
years.” They have been good not 

to the Reader’s Digest publishing 
house and reminded it of the 
promise. Nothing happened, 
and I did not even receive a 
reply. Apparently a book pub-
lished by an unknown publish-
ing house attracted no attention.

We could not find other back 
doors through which we could 
present the manuscript, but then 
I realized that there is such a 
thing as literary agents who, for 
a good fee, would help the book. 
Rita Liepa had used an agent to 
find magazines that would pub-
lish her articles, and the agent 
accepted the manuscript and 
promised to find a publisher for 
it. We didn’t have to wait long. 
Soon the agent returned the 
manuscript to us and said that 
she had been unable to find a 
publisher.

This angered me, and I decid-
ed to publish the book myself. I 
had published books in four lan-
guages, so why not release one in 
a fifth language? At least I would 
be able to present the book as a 
gift to Americans whom I knew. 
It seemed to me that American 
publishing houses were wrong 
to be so pessimistic, and I 
believed that if Americans read 
Rūtiņa’s book, they would be 
interested in it. Those who 
started to read the book would 
read all of it. Thus I promoted 
the book by inviting Latvians to 
present it to their American 
friends.

The success surprised me. 
Latvians were happy to present 
the book as a gift. It is in many 
libraries, and it has been received 
by presidents and less important 
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Irma Grebzde

IRMA GREBZDE

(Turpinājums sekos)

"Rakstniece, kas izstaro mīlestību" – tāds virsraksts likts žurnāla
"Akadēmiskā Dzīve" 1982. gada 24.nr. publicētajam rakstam par

Irmu Grebzdi viņas 70. dzimšanas dienā. Nule nācis klajā viņas romāns 
"Ziedi, mana vasara", vēl priekšā gab PBLA K. Barona prēmijas un Latvijas 
valsts augstākās atzinības – Triju Zvaigžņu ordeņa saņemšana 1997. gadā. 

Atsaucoties uz mūsu lasītāju aicinājumu publicēt darbus no latviešu trimdas 
literātūras pūra, izraudzījām jums piedāvāt stāstu "Inde"

no Laika Mēnešraksta 1963. gada sējuma.
Mēdz teikt, ka jaunums ir labi piemirsts vecais...

Red.
“Tātad uz redzēšanos, vīra-

māt…” Miķeļa paviršais skūpsts 
vēsi pielipa Annas pierei: “Es, 
māt’, pieskriešu kādu dienu.” 

Miķeļa gaŗais stāvs aizsedza 
Līzas šauros plecus un augstu uz -
sukātos, sarkanos matus. Dur vis 
aizvērās.

Anna redzēja divas dobītes, 
iemītas mazajā paklājā pie dur-
vīm. Tur bija stāvējusi viņas 
jaunā vedekla, uz augstajiem 
papēžiem dīdīdamās. 

Loga stiklā iekrita zaļa un tad 
sarkana gaisma. Tur kāds pie -
solīja pasaulei savu preci. Spilgti 
un uzbāzīgi Līza Maklīna bija 
ielauzusies Annas Rūses dzīvē. 

Vedekla! Kā šis vārds agrāk 
bija skanējis Annas ausīs – mīlīgs 
un glaudīgs! Miķelis varēja 
izvēlēties sev meiteni, tepat no 
Sorupes latviešu jauniešu pul-
ciņa. Varbūt gaišmataino Zani, 
varbūt Veltiņu, kas Annai bija 
mīļa no vasaras nometņu lai-
kiem. Tur bija arī citas meitenes, 
kuŗas Anna labprāt sauktu par 
savu vedeklu. Nē, Miķelis iz -
vēlējās Līzu. Vai viņš izvēlējās, 
jeb viņa to paņēma? Kā rotaļlietu. 
Vienkārši – paņēma. 

Līza bija sekretāre tajā pašā 
uzņēmumā, kur pēc divu vasaru 
prakses uzsāka pastāvīgu darbu 
Miķelis Rūsis. Viņš nu bija ķī -
miķis. Līza aicināja Miķeli uz 
dažādām māju viesībām, zvanīja 
tam ik vakarus, sūtīja puķes. 
Vīrietis ir gļēvs. Vīrietis bieži ir 
paņemams. To Anna zināja. 
Sievietei bija doti daudzi līdzekļi, 
kā pietuvināt sev kāroto vīrieti. 

Miķelis bija padevies pārlieku 
ātri. Ak, kā šī Līza Annai nepa-
tika! Tik pašapzinīga, ar skaļu 
balsi un pavēlošiem žestiem.

“Maikel, Maikel…” – šis vārds 
derdzās Annai kā kaut kas ne -
glīts, nepieklājīgs. Reiz viņai pie-
 dzima Miķelītis, kas izauga par 
Miķeli. Un nu tas pārvērties par 
Maikeli!

Anna iespieda seju plaukstās. 
Zaļā uguns uzspīdēja viņai uz 
rokām. Iedzēla acīs, cauri pirk-
stu starpām izšķīzdama. Kā inde. 

Pēkšņi Annai likās, ka visi šie 
svešuma gadi ir velti dzīvoti – 
atdoti kādai svešai meitenei. 
Miķelis Annai bija vienīgais, kam 
dzīvot un strādāt. Viņš bija labs 
dēls. Mācījās, centās. Anna ļoti 
lepojās ar dēla sekmēm. Citām 
mātēm, viņa zināja, bija prob-
lēmas ar bērniem. Annai prob-
lēmu nebija. Miķelis bija priekš-
zīmīgs. Viņa sajutās citu sievu 
apskausta.

Dienu steigā Annai aizmirsās, 
ka gadiem viņa nebija atļāvusies 
sev atpūtu. Varbūt viņai tās 
nemaz nevajadzēja… kas nu tas 

Inde

par darbu, ko viņa veica – māju 
un dzīvokļu tīrīšana…

“Anna, kad tu atkal nāksi? Vai 
nevari biežāk? Pati redzi, bērni 
aug un līdzi tam aug, netīrība 
mājā,” sacīja kundzes. Annas 
galva nosirmoja.

”Ziedi, ziedi, ābele,” – viņa sev 

atteicās. “Ko nu vairs,” viņa at -
meta ar roku, atliekdama sāpīgos 
plecus. Šīs muskuļu sāpes sara-
dās ķermenī  arvien biežāk . Bet 
ilgi jau vairs tā nebūs. Miķelis 
studēja pēdējo gadu. Pēc tam 
sāksies cita dzīve – viņam un 
mātei. Anna par to daudz domāja. 

Dāmas aizgāja apmierinātas 
un aizdomīgas. Nevienam taču 
sirds negulēja tik dziļi, lai kāds 
nepamanītu, kas tur notiek. 
Skaidrs, ka Anna nekā nezināja 
par Miķeļa meiteni. Iedomīgā 
Anna Rūse!

Viņa stāvēja istabas vidū kā 
pazaudējusi spējas kustināt lo -
cekļus. Kafijas  smarža derdzās, 
ai kā derdzās.

Miķelis pārnāca un uz viņa 
vaiga dega mazs lūpu krāsas 
nospiedums.

“Kad tad tu precēsies?” vaicāja 
Anna un nepazina savas balss 
asumu.

Dēls mazliet apjuka, tad pa -
vērsa pret māti savu apaļi zē -
nisko un atklāto seju. “Ja jau tu 
esi uzminējusi, tad atzīšos – mēs 
ar Līzu precēsimies šo rudeni.”

Līzu! Kas tā tāda! Ne Velta, ne 
Zane, bet Līza!

“Esam pazīstami divi gadi, ka 
ir pietiekam ilgs laiks, lai mēs 
kļūtu nopietni.”

“Kādēļ tu man viņu nerā dī ji?” 
Anna mēģināja runāt klusi, jo 
nekad nebija mēģinājusi kliegt 
uz dēlu.

“Kas tad tur ko rādīt. Mēs, 
māt, dzīvojam divdesmitajā gad-
simtā, kad valda cilvēka per so-
nīgā brīvība. Pie tās es pieskaitu 
arī dzīves drauga izvēli. Tu aiz-
mirsti, ka man ir divdesmitčetri 
gadi.” 

“Tad jau gan tu zini, ko dari,” 
Anna noteica un iegāja savā 
istabā. Pirmo reizi viņa sajuta, 
cik dēls tai svešs. Viņa tam bija 
devusi dzīvību, kopusi to un pēc 
savām spējām lutinājusi. Bet 
viņa bija izaudzinājusi svešu 
cilvēku!

Ja pleci un rokas sāpēja, tas 
nebija nekas. Tagad nu sāpēja 
sirds, kā adatām piedurta. Mātes 
vienmēr runāja par sirdssāpēm. 
Te nu tās bija! 

No rīta Miķelis posās uz darbu 
svilpodams. Saule spīdēja ma -
zajā istabā, un Miķelis mīlēja 
Līzu. Tas bija pirmais gadījums, 
kad Anna nesagatavoja dēlam 
brokastis. Viņa gandrīz izskrēja 
tam pakaļ atvainoties, kad dzir-
dēja durvis aizcērtamies. Miķelis 
aizgāja nepaēdis! Un Annas 
pirksti cieši turējās gultas malā, 
uz kuŗas tā sēdēja. Vai tiešām 
līdz šinējais dzīves ritms bija pār-
 rauts? Ak, neko viņa neizdomās! 
Līza bija viņai Miķeli atņēmusi! 
Vai tā bija? Vai Anna sen jau 
nebija pazaudējusi savu dēlu? 
Viņš taču bija tai garīgi svešs. – 
Tikai svešinieks tā varēja runāt 
ar Anu. Viņš nebija ar māti ap -
spriedies, nebija vaicājis padomu. 
Vai padoma prasīšana neizbei-
dzās toreiz, kad Anna nevarēja 
dēlam  izskaidrot kādu algebras 
uzdevumu? No tā brīža viņš bija 
kļuvis svešineks, kuŗu viņa kopa 
un baroja. 

Vai tā notika ar visām mātēm? 
Cik tuvu citas spēja pieiet sa  -
viem bērniem? Cik tuvu? Tā 
Anna Rūse sev vaicāja, rīdama 
sāļas asaras, kuŗas radās līdz ar 
naidu, kas brieda viņā. Ar naidu 
pret Līzu.

***
Ak, tavu krāšņu rudeni! Ilgi 

kokos dega lapu lāpas, ilgi 
debesīs ziedēja zils dzidrums. 

Un saule nebija skopa. Rudens 
puķu krāšņumā, likās,  nogrima 
un izgaisa cilvēku bēdas. Tikai 
Anna tās nesa kā smagu bērnu 
zem sirds. Līza reiz bija atnākusi 
Miķelim līdz. Neliela jaunava ar 
skarbu balsi un uzrautu degunu.

“Mēs jūs aicinām kāzās,” viņa 
sacīja, lūkodamās Annai pāri. 

“Paldies,” Anna izdvesa. Viņa 
juta, ka Miķelis vēlējās ko sacīt, 
bet neteica. Līzas klātienē viņš 
sarāvās mazs. Droši vien dēla 
nākamā sieva nezināja, kā Anna 
nopelnīja maizi.

Pēc tam viņa dēlu reti redzēja. 
Viņš pārnāca vēlu naktīs, nokri-
ta uz savas vāļas un gulēja kā 
akmens. Nē, viņam nebija prob-
lēmu. Bet Annai bija! 

Tad – tas brīdis pienāca. Ka -
mēr vien Anna dzīvos, viņa 
neaizmirsīs šo dienu. Līgavas 
māte skābi smaidīja, kad Miķelis 
sapazīstināja. Līgavas tēva, Mak-
līna kunga mazās, spožās acis 
atdūrās dzintara gabalos ap 
Annas kaklu.

“Vai tie nāk no Havaju salām?” 
viņš jautāja. 

“Nē, no Baltijas jūras.”
“Ā –.”
“Dzirdēju, jūs bijusi tur, mājās, 

aktrise,” čivināja Maklīna kun-
dze. “Interesanta dzīve, vai ne?” 

Tātad Miķelis nebija nocieties 
apgaismot māti ar neīstu spo-
žumu. Muļķis!

Anna bija diezgan centusies, 
lai kāzās nedarītu viņam kaunu. 
Viņa nopirka dārgu tērpu un pat 
sudrabotas kurpes, kuŗās, likās, 
skaudri sāpēja viņas dvēsele un 
kāju pēdas. Viesu barā viņa sa -
jutās viena, lai arī pie galda 
sēdēja līdzās Līzas tēvam. 

“Vai jums, tur – savā zemē, 
piederēja īpašumi?” 

“O – jā,” Anna iesmējās. “Mums 
bija Rīgā divi nami.” Viņa at  ce-
rējās savas vīramātes pelēkās 
būdiņas, kas pie Olaines pur-
viem līda zemē. Un viņa redzēja 
tēva kurpju veikaliņu Zasulaukā. 

“Vai krievi jums par atņem-
tajiem īpašumiem samaksāja?“ 
Maklīna kungam, likās, ļoti 
ieinteresēja, cik liels ir Annas 
bankas konts. Annai negribējās 
atbildēt šādam stulbumam. 

“Nē, tādas lietas tur nenotiek. 
Par atņemtām mantām taču 
nemaksā. Arī par cilvēku dzī-
vībām ne.”

Maklīna kunga interese bija 
izsmelta. Meitas vīra mātes galvu 
nerotāja nekāds spožums. Bet 
tas nebija svarīgi. Svarīgs bija 
Maikels. Ķīmiķis ar lielām iz -
redzēm nākotnē. 

Moku stunda pie galda drīz 
beidzās. Anna atelpoja. Zālē, kas 
bija noīrēta kāzām, dejā aiz  grie-
zās Miķelis Rūsis ar savu jauno 
sievu. Anna varēja iet projām. 
Viņa neatvadījās un neviens ne -
ievēroja viņas aiziešanu. Tukša 
viņa šai telpā bija ienākusi, vēl 
tukšāka izgāja. Un tā bijusi viņas 
dēla kāzu nakts!

Annai Līza bija atņēmusi dzīvi. 
Atlika tikai veģetēšana. Viņa 
kus tējās un darījās kā sapnī. 
Vakaros sēdēja pie loga kā kādu 
gaidīdama. Patiesībā viņa nevie -
nu negaidīja, tikai auklēja sirdī 
naidu. Tik rūgtu kā indi. 

teica, un tas nebija svarīgi. 
Svarīgi bija, vai no šī mēneša 
nopeļņas iznāks Miķelim jauns 
mētelis. Puisis bija jau izaudzis, 
un viņam derētu arī rak stām-
galds. 

Miķelis dabūja mēteli un rak-
stāmgaldu. 

“Reinolda kundze, ja vēlaties, 
atnākšu arī sestdien,” Anna pie -
dāvāja kundzei, kas vislabāk 
maksāja. 

Miķeļa vajadzības pieauga. 
Va  jadzēja lielāku kabatas naudu. 
Zēns nebija mūks, viņam bija 
jāaizved kāda meitene uz kino 
vai ēdnīcu. Tas bija pats par sevi 
saprotams.

Miķelis nesagādāja mātei ne -
kādas raizes, bet arī viņš nekad 
nevaicāja: “Māt’, vai tu vēl spēj?” 
Citādi viņš bija labs dēls. Viss, 
kas Annai bija. Viņas dzīve. 
Citas Annai nebija. 

Draudzes dāmas aicināja An  nu 
savā pulkā. Mācītāja kundze bija 
atcerējusies, ka Anna Rūse bijusi 
aktrise provinces teātrī. Vai nu 
viņa nevarētu izmantot savas 
zināšanas, apmācot dāmas drau-
dzes vakara izrādei? Nē, Anna 

Vienīgā reize, kad Anna Rūse 
sarīkoja savā dzīvoklī dāmu ka -
fiju, bija tad, kad Miķelis ieguva 
ķīmiķa  gradu. 

Tā bija viņai liela diena! Anna 
pienesa istabu pilnu puķēm, kā 
pati sev pateikdamās par ilgo 
gadu centību. Viņa izšķieda ne -
lielos ietaupījumus, nopirkdama 
pocelāna traukus šim gadīju-
mam. Gan tie noderēs, kad Mi -
ķelis kādreiz apprecēsies. Toreiz 
Annai ne prātā neienāca, ka tas 
notiks tik drīz. 

Kafijas vakars izdevās labi. 
Dāmas bija jautras un centās 
iepriecināt vienmēr nopietno 
mājasmāti.

“Jūs esat iekārtojusies tik ļoti 
jauki,” sacīja kāda. “Žēl, ka nu 
drīz paliksit te viena.” 

“Kā viena?” Anna savilka muti. 
“Miķelim esot noteikta mei-

tene, vai ne?”
Nē, to Anna dzirdēja pirmo 

reizi, ka kāda meitene viņas 
dēlam būtu tā pielipusi, ka tam 
draudētu šķiršanās no mātes.

Viņa smaidīja un māja ar galvu. 
Protams, protams! Citām nebij 
jāredz, kas notika viņas sirdī.
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***
Valsts prezidents: 

Dziesmu svētku kustība 
nedrīkst apstāties

31. maijā Valsts prezidentam 
Egilam Levitam kā patronam 
notika tiešsaistes tikšanās ar XII 
Latvijas skolu jaunatnes dzies -
mu un deju svētku vadītājiem – 
tautas deju lielkoncerta režisoru 
un scēnografu Reini Suhanovu, 
folkloras programmas režisori 
Māru Mellēnu, svētku māksli-
nie ciskās padomes priekšsēdi, 
virsdiriģentu Romānu Vanagu, 
tautas deju projektu vadītāju 
Zandu Mūrnieci un kokļu mū -
zikas koncerta režisoru Juri Jo -
neli.

XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju mākslinieciskās 
padomes priekšsēdis, virsdiri - 
ģ ents Romāns Vanags Valsts 
prezidentam ieskicēja līdz šim 
paveikto darbu pie svētku plā-
nošanas, kā arī paskaidroja, kā -
dēļ svētkus nedrīkst pārcelt par 
vēl vienu gadu. R. Vanags pie-
bilda, ka e-formāts ļaus svētkus 
pagarināt līdz pat š. g. oktobŗa 
beigām.

Uzklausot svētku mākslinie-
ciskās vadības pārstāvjus, Valsts 
prezidents pauda savu nostāju 
par plānoto svētku rīkošanu, 
ņemot vērā to, ka ir ieguldīts liels 
darbs gan no organizātoru, gan 
no dalībnieku puses: “Esmu pār-
liecināts, ka svētkiem ir jā  notiek 
šajā gadā, lai pieliktu punktu 
tam, kas līdz šim ir izdarīts, un 
dotu iespēju sākt jaunu ciklu. Ir 
jāpasaka paldies dalībniekiem 
un kopu vadītājiem. Man ir 
prieks, ka visi esam par to 
vienisprātis!”

***
Saņem Valsts prezidenta 

parakstītas grāmatas 
2020./2021. mācību gada sko -

lēnu radošo darbu un pētījumu 
konkursa “Vēsture ap mums” 
laureāti saņēmuši Valsts prezi-
denta Egila Levita parakstītas 
grā matas – Romualda Ražuka 
“Latvijas Tautas Fronte barikā-
dēs” un profesora Dr. hist. Ērika 
Jēkabsona vadībā izdoto autoru 
kopas grāmatu “Karš un sabied-
rība Latvijā 1914–1920”.

Valsts prezidents Egils Levits 
augsti novērtē konkursa “Vēstu-
re ap mums” nozīmību vēstu ris-
kās atmiņas kopšanā un ik gadu 
rūpīgi izvēlētā temata aktuālitāti 
(šī gada konkurss bija veltīts 
barikāžu atceres trīsdesmit ga-
dei): “Barikādes 1991. gada jan-
vārī bija nozīmīgs pavērsiena 
punkts un valstsgribas aplieci-
nājums Latvijas ceļā uz pilnīgu 
neatkarības atgūšanu. Barikāžu 
notikumus ir jāturpina pieminēt, 
izzināt un saglabāt tautas vēst-
uriskajā atmiņā.”

***
Memoranda 

“Dators ikvienam bērnam” 
komanda uzsāk darbu

28. maijā Rīgas pilī notika 
pirmā sadarbības memoranda 
“Dators ikvienam bērnam” pa -
domes sēde, kuŗā tika pārrunāta 
turpmākā padomes darba orga-
nizācija un aktuālie uzdevumi, 
lai sāktu ceļu pretī memorandā 
nospraustā mērķa sasniegšanai, 
proti, līdz 2025. gadam Latvijas 
skolēniem un skolotājiem no -
drošināt mūsdienu izglītības 
pra sībām atbilstošus datorus.

Padomes vadītāja Valsts prezi-
denta padomniece informātīvās 
telpas un digitālās polītikas jau-
tājumos Ieva Ilvesa stāstīja, ka 
pirmā padomes sēde bijusi dar-
bīga un padomes locekļi bijuši 
vienisprātis par to, ka tuvākajos 
mēnešos padomei gaidāms ļoti 
intensīvs darbs un tā tiksies reizi 
mēnesī.

“Kā jau visām jaunām iniciā-
tīvām arī projekta “Dators ikvie-
nam bērnam” sākuma faze būs 
saspringta, it īpaši ņemot vērā, 
ka strauji tuvojas jaunais mācību 
gads un Eiropas fondos pieeja-
mie atbalsta līdzekļi varētu būt 
pieejami jau tuvākajā laikā,” 
sacīja Ilvesa.

***
Rīga piketā pauž solidāritāti 

Baltkrievijas opozīcijai
29. maijā, Baltkrievijas opozī-

cijas līdere Svjatlana Cihanouska 
organizēja starptautisku solidā-
ri tātes akciju, kuŗā tiks aplie ci-
nāts atbalsts Baltkrievijas ie  dzī-
votājiem. Akcija notiks 29. mai -
jā – dienā, kad tieši pirms gada 
tika apcietināts Cihanauskas 
vīrs, populārais blogeris Sergejs 
Cihanouskis, kuŗam tika liegts 
piedalīties prezidenta vēlēšanās. 
Tajās tad nolēma kandidēt viņa 
dzīvesbiedre, kas saskaņā ar opo-
zīcijas informāciju balsojumā 
tālu apsteidza autoritāro Balt-
krie vijas līderi Aleksandru Lu -
kašenko.

Rīgā notika vietējās baltkrievu 
kopienas pikets, kuŗā pausta 
solidāritāte Baltkrievijas opozī-
cijai. Kā novēroja LTV, piketā 
piedalījās vairāki desmiti cilvē-
ku, rokās turot plakātus un Balt-
krievijas vēsturisko – balti sar-
kano – karogu.

 Piketā piedalījās vairāki balt-
krievi, kuŗi rudenī aizbraukuši 
no dzimtenes, baidoties no re -
presijām.

***
Baltkrievu atbalstam 

atklāts mākslas objekts 
“Pārmaiņu laukums”

Rīgā, Esplanādē pie Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja ska-

tāms festivāla “Rīgas Fotomē-
nesis” veidots mākslas objekts – 
izstāde “Pārmaiņu laukums”, kas 
ir veltījums baltkrievu iedzīvo-
tājiem, kuŗi pēdējo astoņu mē -
nešu laikā izgājuši cauri Balt-
krievijas cietumiem, informēja 
rīkotāji.

Oriģinālais Pārmaiņu lauku-
ms atrodas kādā no Minskas 
iekšpagalmiem, kas kļuva par 
nozīmīgu baltkrievu simbolu cī -
ņai par savām tiesībām. Šī vieta 
radās pārmaiņu rezultātā 2020. 
gada augustā, kad Baltkrievijā 
izcēlās masu protesti pēc prezi-
denta vēlēšanām. Pagalms kļuva 
par vienu no centrālajām pulcē-
ša nās vietām, kur cilvēki apsprie-
da polītiku, rīkoja koncertus, 
pretojās drošības spēku patvaļai.

***
Uz Latviju pārcēlušies

 15 Baltkrievijas uzņēmumi
Līdz šim uz Latviju pārcēlušies 

15 Baltkrievijas uzņēmumi, ra -
dot vairākus simtus jaunu darba 
vietu un piesaistot investīcijas 
teju 10 miljonu apmērā, informē 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūrā (LIAA). Konkurēt spē-
jīgāka ir Lietuva, kuŗai izdevies 
piesaistīt teju trīs reizes vairāk 
uzņēmumu. Kopš pagājušajā 
ga  dā sākās krīze Baltkrievijā, 
Latvija centās atvieglot baltkrie-
vu uzņēmumu pārcelšanos pie 
mums. Šajā laikā izvēli par labu 
Latvijai izdarījuši 15 uzņēmumi, 
trīs nolēmuši šeit paplašināties, 
bet vēl septiņi uzņēmumi izskata 
iespēju pārcelties uz Latviju. Ko -
pumā tie plāno radīt līdz 1000 
jaunu darba vietu. Pēc pilnvēr-
tīgas darbības uzsākšanas šie uz -
ņēmumi valsts budžetā ik ga  du 
varētu iemaksāt ap 40 miljoniem 
eiro.

***
Artis Pabriks ES aizsardzības 

ministru sanāksmē

Eiropas Savienībai (ES) strauji 
jāreaģē, lai sodītu Baltkrieviju 
par valsts sponsorēto teroraktu, 
jo, ja tas netiks darīts, tad nā -
kotnē neviens ceļotājs vairs ne -
varēs justies droši, lidojot pāri 
autoritatīvu valstu territorijām. 

Tā neformālajā ES aizsardzī -
bas ministru sanāksmē Lisa-
bonā, Portugalē sacīja Latvijas 
aizsardzības ministrs Artis Pa -
briks. Tā kā lielākā daļa ES da -
lībvalstu vienlaicīgi ir arī NATO 
sastāvā, tad resursu taupīšanas 
nolūkos ministrs arī aicināja 
turpmāk ES aizsardzības un dro-
šības plānošanas procedūras 
veikt saskaņā ar NATO plāniem.

***
NBS mācību centrs 

saņem  karogu
Valsts prezidents Egils Levits 

piedalījās Nacionālo Bruņoto 
spēku sarīkojumā, kad Kaujas at -
balsta un nodrošinājuma mā  cī-
bu centrs saņēma savu vienības 
karogu. Savā uzrunā Valsts pre-
zidents sacīja, ka  šī ir nozīmīga 

diena ne tikai Kaujas atbalsta un 
nodrošinājuma mācību cen-
tram, bet gan visiem Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem 
(NBS). Vienība ir nokomplektēta 
tikai tad, kad tai ir savs karogs. 
Karogiem vienmēr ir bijusi bū -
tiska nozīme latviešu kaŗavīr -
iem. “Jūsu centrs īsteno pie au-
gušo izglītības programmas un 
nodrošina Nacionālo bruņoto 
spēku personāla un ārvalstu 
kaŗavīru individuālās mācības. 
Ko tas reāli nozīmē? Tas nozīmē 
to, ka jūs nodarbojaties ar vissa-
režģītākajām un kādreiz arī vis-
bīstamākajām kaujas speciāli - 
tā tēm. Visas šīs speciālitātes ir 
ne  aizvietojamas, lai stiprinātu 
mū  su vienību kaujas spējas. 
Dažas speciālitātes – īpaši ne -
sprā gušas munīcijas neitrāli zē-
šana – ir ikdienas nepieciešamī -
ba mūsu kaŗu postītajā Latvijā, 
kā arī bīstams uzdevums starp-
tautiskajās misijās, sargājot mū su 
un sabiedroto kaŗavīrus. Karogā 
ir redzamas jūsu emblēmas: pus-
mēneši – mēness senlatviešu sim-
bolikā ir kaŗavīru un bāreņu 
aizgādnis; lāpa, kas simbolizē zi -
nību gaismu; ozollapu vainags, 
kas simbolizē nepārtrauktību, 
laika ritējumu; stūros attēlota 
lat viskā zīme – zalktis, kas sim-
bolizē gudrību, prātu un ener-
ģiju,” sacīja Egils Levits. 

***
Militārās mācībās ņem līdzi 

Latvijas karogu
Spānijā Moronas gaisa spēku 

bazē bazēto ASV Gaisa spēku 2. 
bumbvedēju brigādes stratēģis-
kā bumbvedēja B-52H Stratofor
tress apkalpe pēc atgriešanās no 
mācību uzdevuma izpildes Āda-
žu poligonā nofotogra fē ju sies ar 
Latvijas valsts karogu. 

Karogs lidotājiem bija līdzi 
visu mācību operācijas laiku, 
informēja ASV Gaisa spēku pār-
stāvji.

*
Ādažu poligonā norisinās 

starptautiskās militārās mācības 
“Summer Shield XVII”. Mācību 
mērķis ir trenēt un pilnveidot 
vienību savstarpējo sadarbību 
un savietojamību, gaisa un saus-
zemes operāciju integrāciju tak-
tisko uzdevumu izpildē un ne -
tiešās uguns integrēšanu ma -
nevrā.

***
Atbalsta Covid19 sertifikātu 

ieviešanu Latvijā
Ar grozījumiem Covid19 in -

fekcijas izplatības pārvaldības 
likumā Latvijā paredzēts ieviest 
sertifikātus, kas apliecinās pret 
vīrusu vakcinācijas vai pārsli-
mošanas faktu vai informāciju 
par veiktā testa rezultātu. Šādu 
lēmumu galīgajā lasījumā pie-
ņēma Saeima. Sertifikātu izman-
tošanas kārtība jānosaka valdī-
bai. Šādi sertifikāti vajadzīgi, lai 
varētu atļaut izmantot izņēmu-
mus no epidemioloģiskās dro-

šības pasākumiem personām, 
kuras ir vakcinētas pret vīrusa 
infekciju, to pārslimojušas vai 
kuŗām veiktie vīrusa testi ir 
negātīvi. Šādām personām plāno 
izsniegt sertifikātus, kas aplie-
cina attiecīgo faktu. Plānots, ka 
personai, uzrādot minēto Covid
19 sertifikātu, būs arī jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments.

*
Saslimstības ar vīrusu divu 

nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 
100 000 iedzīvotāju ir sarucis 
līdz 278,9 gadījumiem. Tas ir ze -
mākais rādītājs kopš pagājušā 
gada 24. novembŗa, kad tas bija 
282,5.

***
Valsts apmaksāts 

psihoemocionālais atbalsts 
pandēmijas seku mazināšanai

Lai īstenotu psihoemocionālā 
atbalsta pasākumus Covid19 pan-
dēmijas radīto seku mazināša-
nai, Izglītības un zinātnes mi -
nist rija (IZM) plāno organizēt 
supervīzijas pedagogiem, sko lē-
nu vasaras nometnes, kā arī 
men tālās veselības veicināšanas 
pasākumus skolām. Šim projek-
tam  kopumā plānots 3,3 miljo-
nus eiro liels financējums. Pro-
jekta aktivitātes tiks īstenotas 
līdz pat gada beigām, pazi ņo ju-
mā presei informēja IZM pār-
stāvji.

***
Somu dzejniece Heli 

Lāksonena raksta atbildes 
dzejoļus Čakam

Aleksandrs Čaks pirmoreiz 
skan somiski! Somu dzejniece 
Heli Lāksonena aizrāvusies ar 
Aleksandru Čaku un raksta 
viņam atbildes dzejoļus, kas drī-
zumā iznāks grāmatā “Paņēmi 
manu sirdi no plaukta”. 

Savukārt pašas Lāksonenas 
dzejoļus ne pirmo reizi atdzejo-
jis Guntars Godiņš. Viņš rada 
pats savu valodas tiltu starp 
Čaku un Lāksonenu, izceļot abu 
savdabīgo dzejnieku spēju trāpīt 
dziļi un sāpīgi. Jāatzīmē, ka 
so  mu dzejniece par Čaku domā 
ne tikai dzejā, bet arī vizuālajā 
mākslā. Trīsdesmit Aleksandra 
Čaka dzejoļi un tikpat somu au -
tores Heli Lāksonenas atbildes 
dzejoļu pavisam drīz iznāks 
so  mu izdevniecības Kynälä 
(“Pild spalva”) grāmatā “Paņēmi 
manu sirdi no plaukta”. To pa -
pildinās arī audiogrāmata somu 
valodā.

***
Fotogrāmatām veltīta izstāde 

“Self Publish Riga”
No 1. jūnija līdz 1. jūlijam ISSP 

galerijā būs skatāma “Self Pub
lish Riga” fotogrāmatu izstāde – 
viens no galvenajiem Rīgas 
Fotomēneša notikumiem. Eks-
pozīciju veidos ap 150 daudz-
veidīgi izdevumi, kā arī īpaši  
šim notikumam radīta instalā-
cija “Stikla Strenči dažos vārdos”, 
informēja galerijas pārstāvji.
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(Turpināts no 9. lpp.) Valsts izglītības attīstības aģen-

tūrā (VIAA). Programmā varēs 
apgūt digitālās prasmes, kas vī -
rusa pandēmijas laikā kļuvušas 
neaizvietojamas, intervijā LTV 
raidījumā “Rīta panorāma” no -
rādīja aģentūras vadītāja Dita 
Traidās.

• Koronavīrusa pandēmija 
ne  beigsies, kamēr nebūs vak-
cinēti 70% iedzīvotāju, brīdinājis 
Pasaules Veselības organizācijas 
(PVO) Eiropas reģiona direktors 
Hanss Klūge. Viņš norādīja, ka 
valstis un to iedzīvotāji nedrīkst 
kļūt bezrūpīgi par pandēmiju. 
PVO Eiropas reģions aptver 53 
valstis un territorijas, ieskaitot 
Krieviju, Turciju, Izraēlu, Dien-
vidkaukaza un Vidusāzijas vals-
tis.

• Lietuvā kļūdas dēļ uz divu 
eiro piemiņas monētām, kas vel-
tītas Žuvintas biosfēras rezerv ā-
tam, iekalts teksts latviešu valo-
dā “DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU”, 
lai gan bija jābūt “LAISVĖ * 
VIENYBĖ * GEROVĖ”, informē 
Lietuvas Banka.

• Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem būs 
atļauts sniegt sabiedriskās ēdi-
nāšanas pakalpojumus ārtelpās 
no plkst. 6 līdz plkst. 24. To pa -
redz Saeimas vairākuma 27. 
maijā, sēdē galīgajā lasījumā at -
balstītie grozījumi vīrusa infek-
cijas izplatības pārvaldības liku-
mā.

• Krievijas amatpersonas ir 
apvainojušās par Rīgas domes 
lēmumu pasaules hokeja čem-
pionāta reklāmas stendos Krie-
vijas Federācijas karogu nomai-
nīt pret Krievijas Olimpiskās ko -
mitejas karogu. Tādēļ izskan 
aicinājumi pie Latvijas vēst nie-
cības Maskavā izkārt Latvijas 
PSR karogu un vairs nepirkt Lat-
vijā ražotās šprotes. Krievijas 
amatpersonas arīdzan vaino Lat-
 viju rusofobijā, tādēļ Krievijas 
Ārlietu ministrijas oficiālā pār-
stāve Marija Zaharova brīdina, 
ka Latviju varētu iekļaut Krie-
vijai nedraudzīgo valstu s a -
rakstā.

joties koru un deju kopu va -
dītājiem, motivējot bērnus, tad 
svētkiem ir jānotiek.

Tieši tāpēc, lai arī īsti nav zi -
nāms, kā tieši notiks šie attā-
linātie e-svētki, kuru sauklis ir 
“Svētki ir tur, kur esam mēs. 
Svētki ir tādi, kādi esam mēs” – 
tiem jo sparīgi gatavojas dia-
sporā. Tāpat kā dejotāji Latvijā, 
arī diasporas deju kopas cītīgi 
filmē “Svinēt sauli” – deju svētku 
fināla deju, bet dziedātāji strādā 
pie video sveicieniem un mācās 
dziesmas. 

***
Režisores Daces Pūces 

spēlfilma “Bedre”
pēc Lībekas kinofestivāla ietei-
kuma kļuvusi par atklāšanas fil-
mu no jauna atvērtajos kinoteā-
tros Lībekā, aģentūru LETA in -
formēja kinoprojektā “Spek trs”. 

Jūnijā filma būs skatāma arī Šan-
hajas filmu festivālā, programmā 
Spectrum: Alternatives. Tikmēr 
tiesības izrādīt filmu Eiropas 
valstīs iegādājusies starptautiskā 
televīzijas un tīmekļa platformu 
grupa HBO Europe.

***
Ziņas īsumā

• 31. maija pēcpusdienā sākās 
iepriekšēja balsošana pašvaldību 
vēlēšanās 731 balsošanas iecirk-
nī, kuŗi būs atvērti līdz plkst.20, 
aģentūru LETA informēja Cen-
trālās vēlēšanu komisijas (CVK) 
pārstāve Laura Zaharova.

• 31.maijā atklāta jaunā pie-
teikšanās kārta Eiropas Savie -
nības (ES) fondu pieaugušo iz -
glītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās kompe-
tences pilnveide”, informēja 

Izstāde ISSP galerijā šogad ar 
grāmatu palīdzību “ļaus apceļot 
pasauli no Strenčiem līdz pat 
Kongo”. Tajā būs apskatāmi ap -
tuveni 150 fotoizdevumi, kuru 
vidū atrodami gan prestižu kon-
kursu uzvarētāji, gan vēl neizdo-
tas, pašrocīgi veidotas grāmatas 
no dažādām valstīm.

Ekspozīcija sniegs iespēju 
vienkopus aplūkot pasaulē no -
zīmīgākā fotogrāmatu konkursa 
“Paris Photo – Aperture Founda
tion PhotoBook Awards” pagā-
jušā gada finālistes, starp kurām 
iekļuva arī divi Latvijas autoru 
veidoti izdevumi – mākslinieces 
Diānas Tamanes grāmata “Flo
wer Smuggler” (“Ziedu kontra-
bandiste”) un mākslinieku gru-
pas “Orbīta” sadarbībā ar Lat-
vijas Fotogrāfijas mūzeju radītais 
izdevums “Stikla Strenči”, kas 
ieguva arī “Gada vēsturiskās grā-
matas 2020” titulu fotogrāfijas 
festivālā “Les Rencontres d’Arles” 
un Latvijas Grāmatiz devēju aso-
ciācijas konkursā “Zelta Ābele” 
tika apbalvots kā 2019. gada 
“Skaistākais mākslas izdevums”.

***
Diasporā gatavojas 
Dziesmu svētkiem

Sabiedrībā joprojām valda da -
žādi viedokļi par XII Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
norisi. Bērnu slimnīcas mediķi 
mudina atteikties arī no virtuā-
lajiem dziesmu svētkiem, arī 
premjērs Krišjānis Kariņš (Jaunā 
Vienotība) aicina pārdomāt va -
jadzību pēc svētkiem šogad, uz -
sverot, ka vēlas “neatņemt bēr-
niem dziesmu svētkus” un do -
māt par to rīkošanu nākamgad. 
Tikmēr raidījuma “Globālais 
latvietis. 21. gadsimts” uzrunātās 
diasporas kopas pavisam droši 
saka, svētkiem būs būt. Jā, ne 
tādā formātā, kā līdz šim tie 
notikuši, bet, ņemot vērā, ka 
visu pandēmijas laiku strādāts 
centīgi, apgūstot visas iespējamās 
tiešsaistes platformas, izglīto-

KANADA. 25. maijā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eich en-
baums attālināti tikās ar Edvīnu Kalviņu, Kanadas Tirdzniecības 
palātas Latvijā (The Canadian Chamber of Commerce in Latvia) pre-
zidentu un priekšsēdi. E. Kalviņš iepazīstināja ar plānotajiem pa -
sākumiem, lai veicinātu Kanadas un Latvijas, kā arī plašāka reģiona 
sadarbību uzņēmējdarbībā.

AUSTRIJA. 22. maijā Vīnes Breitenzē baznīcā notika latviešu 
garīgās mūzikas koncerts, ko sniedza Austrijā dzīvojošas latviešu 
mūziķes – mecosoprāns Helēna Sorokina un ērģelniece Ilze Kroja. 
Pasākums tika rīkots par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas   
31. gadadienai un Latvijas – Austrijas diplomātisko attiecību simt-
gadei. Koncerta programmā bija Pēteŗa Vaska, Bruno Skultes, Paula 
Dambja, Imanta Zemzara un Helēnas Sorokinas darbi. Īpašu 
klausītāju atzinību izpelnījās Helēnas Sorokinas dziesmu cikla 
“Dzīvības koks” pirmatskaņojums ar Friča Bārdas dzejas vārdiem. 
Viesu vidū bija Vīnes diplomātiskā korpusa pārstāvji, starptautisko 
organizāciju darbinieki, kultūras un mediju sektora pārstāvji, 
Latvijas diaspora Austrijā, kā arī Vīnes iedzīvotāji.

Pasākumu organizēja Latvijas vēstniecība Austrijā, Latviešu 
biedrība Austrijā un biedrība “Stimmkubator” ar Vīnes pilsētas un 
Breitenzē draudzes atbalstu. 

KRIEVIJA. 27. maijā ar režisora Dzintara Dreiberga filmas 
“Dvēseļu putenis” pirmizrādi Krievijā tika atklāts ceturtais Baltijas 
valstu kino festivāls Sanktpēterburgā. Kino festivāls norisinājās no 
27. līdz 30. maijam Sanktpēterburgas kino centrā “Veļikan Park”. 
Festivālu, kas kļuvis jau par tradiciju, kopīgi organizē triju Baltijas 
valstu ģenerālkonsulāti, sadarbībā ar Sanktpēterburgas kinoklubu 
“Sinemafija”, visu triju valstu nacionālajiem kino centriem, lai 
parādītu Sanktpēterburgas skatītājiem jaunākās Baltijas valstīs 
radītās filmas. Festivālu atbalsta kompanijas AirBaltic un Lux 
Express, kā arī televīzijas kanāls “Sankt-Peterburg” un radio “Eho 
Peterburga”. Šogad festivālā katra valsts demonstrē divas filmas. 
Igaunija rādīs dokumentālo filmu “Kostja/Nestandarta domāšana” 
par futbolistu Konstantīnu Vasiļjevu un retro komēdiju “Ātrie 
igauņu puiši”, kas pazīstama arī latviešu skatītājiem. Savukārt 
Lietuva skatītājiem piedāvā ģimenes drāmu “Klusuma otrā pusē”, 
kuŗā spēlē leģendārais lietuviešu aktieris Jozs Budraitis, un do -
kumentālo filmu par dabu “Senie meži”. Latvija, noslēdzot festivālu, 
30. maijā skatītājus iepriecinās ar otru festivāla filmu – populāro un 
iecienīto režisores Annas Vidulejas retro komēdiju “Homo Novus”.

CEĻĀ PIE LASĪTĀJIEM

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

• Pagājušajā gadā Latvijā pie-
dzima 17,6 tūkstoši bērnu, kas ir 
par 6,6 % mazāk nekā 2019. 
gadā. Un tas ir zemākais rādītājs 
pēdējo simt gadu laikā. Savukārt 
nomira 28,9 tūkstoši cilvēku, kas 
ir par 4,1% vairāk – tā liecina 
Centrālās statistikas pārvaldes 
tautas skaitīšanas dati.  Vislie lā-
kais iedzīvotāju skaita sama-
zinājums pērn bija Latgalē – 
par 1,8%.

• Viens no baltkrievu opozī-
cijas līderiem Valērijs Cepkalo, 
kurš pašlaik dzīvo Latvijā, ie -
rosinājis savākt 11 miljonus eiro, 
ko varētu piedāvāt kā atlīdzību 
par Baltkrievijas vadoņa Alek-
sandra Lukašenko arestu. Pie dā-
vājuma mērķis, visticamāk, ir 
Baltkrievijas drošības dienestu 
darbinieki, kas apsargā Luka-
šenko.

Ziņas skopojis P. Karlsons 
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“Laiks-BL”

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”

Divas lietas, kas pēdējās dienās 
Latvijā aizēnojušas Covid-19 pan -
dēmiju – Rīgā notiekošais Pasau-
les čempionāts hokejā un Balt-
krie vijas specdienestu nolaupītā 
kompānijas Ryanair lidmašīna. 
Pēdējais notikums Latviju skāris 
visai tieši. Pēc tam, kad ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs un Rī -
gas galva Mārtiņš Staķis pilsētas 
ielās oficiālās Baltkrievijas karo -
gu nomainīja ar opozīcijas sar-
kani – baltajām krāsām, Baltkrie-
vija izraidīja Latvijas diplomātus, 
bet pret Rinkēviču un Staķi kai-
miņvalstī ierosināta krimināllieta 
par “nacionālā naida kurināšanu”. 
Tagad visiem skaidrs, ka nekādas 
bumbas lidmašīnā nebija, tā tika 
nosēdināta ar vienu mērķi – 
arestēt žurnālistu Romānu Pro-
taseviču, vienu no opozīcijas kus-
tības koordinatoriem. Baltkrie-
vijas diktatora Lukašenko rīcība 
nav racionāla, tā nedeva nekādu 
labumu ne baltkrievu tautai, ne 
viņa režīmam. Vienīgais skaidro-
jums – personīgas atriebības vēl-
me. Līdzīgi rīkojies Krievijas pre-
zidents Putins, kuŗa polītiskais 
oponents Aleksejs Navaļnijs jau 
notiesāts un izcieš sodu “labo ša-
nas darbu”’ kolonijā Vladimiras 
apgabalā.

Visos laikos viena no galve na-
jām diktatoru rakstura iezīmēm 
bijusi vēlme atriebties un paze-
mot. Vienu šādu gadījumu esmu 

Viņi nav karaļi
piedzīvojis personīgi. Ir 1995. 
gada 7. septembŗa rīts, Minska. 
Mēs sēžam Baltkrievijas prezi-
denta Aleksandra Lukašenko re -
zidences (šķiet, toreiz tā vēl bija 
agrākā Baltkrievijas kompartijas 
mītne) sarunu telpā, patiesībā 
lielā zālē, un gaidām ierodamies 
saimnieku. Vēl dažas minūtes, un 
arī man būs tas gods spiest viņam 
roku. Tolaik es strādāju Ministru 
prezidenta Māra Gaiļa birojā un 
kā viņa padomnieks biju iekļauts 
oficiālajā Latvijas valdības delegā-
cijā, kas uzturējās Baltkrievijā       
6. un 7. septembrī. Esmu mazliet 
saguris, jo iepriekšējā vakarā pie-
dalījos gaŗās vakariņās, ko rīkoja 
toreizējais Baltkrievijas valdības 
vadītājs Michails Čigirs. Tika 
dzerts šņabis, galdā celti vienkārši, 
bet sātīgi un garšīgi ēdieni. Atce-
ros, tur bija soļanka, cūkas kar-
bonāde ar kartupeļu biezeni, mēr-
ci un salātiem, neskaitāmi uzko-
žamie. Sēžu un gaidu tik šanos ar 
Lukašenko. Paiet piecas, desmit, 
piecpadsmit minūtes, viņa vēl 
nav. Beidzot pēc pusstundu ilgas 
gaidīšanas lielajā telpā atveras kā -
das sānu durvis un tajās parādās 
Lukašenko ar svītu. Pati tikšanās 
bija draudzīga, pat sirsnīga un 
krietni pārsniedza protokolā pa -
redzēto laiku. Sarunu dalībnieki 
jau bija piecēlušies no galda, bet 
Gailis, Lukašenko un Čigirs vēl 
turpināja diskusiju kuluāros. Gar-

laicības mākts, apstaigāju zāli un 
ziņkāres pēc pa puspievērtajām 
durvīm ielūkojos telpā, no kuŗas 
iznāca Lukašenko. Liels ir mans 
pārsteigums, redzot, ka tā ir no -
slēgta! Tajā nav citu durvju, ista-
bas centrā uz milzīga paklāja at -
rodas vien atpūtas krēsli un gal-
diņš ar pusizdzertām tējas tasēm. 
Tātad Lukašenko bija gaidījis, rī -
kojis izrādi un kavējis sev laiku,  
lai speciāli ierastos vēlāk!

Runā, ka arī Putins mēdzot 
rīkoties līdzīgi. Bet toreiz bija 
1995. gads, un par Putinu neviens 
vēl nebija dzirdējis. Tātad vismaz 
prasmē likt gaidīt Putins uzska-
tāms par Lukašenko skolnieku. 
Pirms dažiem gadiem Vācijas me -
dijs de.statista.com sastādīja īpa  -
šu “rangu tabulu”, cik ilgi katras 
valsts vadītājs gaidījis uz tikšanos 
ar Putinu. Vismazāk – Lielbrita-
nijas karaliene Elizabete II, vien 
14 minūtes. ASV prezidents Ba -
raks Obama – 40 minūtes, Zvie d ri-
jas karalis – Kārlis XVI Gutavs – 
40 minūtes, Donalds Tramps – 45 
minūtes, pāvests Francisks – 50 
mi  nūtes, Indijas premjerministrs 
Narendra Modi – vienu stundu, 
Aleksandrs Lukašenko – trīs stun-
das, Ukrainas prezidents Viktors 
Janukovičs – četras stundas. Bet 
visilgāk nācies gaidīt Vācijas kanc-
lerei Angelai Merkelei – četras 
stundas un 15 minūtes. Precīzitāte 
esot karaļu tikums. Ja tā, tad ne 

Lukašenko, ne Putins nav karaļi. 
Bet kāpēc viņi tā rīkojas? Lai pa -
zemotu savus viesus? Lai pa  rā-
dītu, ka viņi ir saimnieki ne tikai 
pār Baltkrieviju un Krieviju, bet 
arī pār citu cilvēku laiku? Bet 
varbūt, lai iedzītu bailes? 2007. 
gada 21. janvārī, tiekoties ar Vā -
cijas kancleri Angelu Merkeli re -
zidencē Sočos, Vladimirs Putins 
sarunu telpā ieaicināja arī savu 
lab radoru vārdā Konija. Labi zi -
not, ka Merkelei jau kopš bērnī-
bas ir paniskas bailes no suņiem.

Cik zināms, tad vienīgais cil-
vēks, uz tikšanos ar kuŗu Putins 
ierodoties ar precīzitāti līdz mi -
nū tei, esot Ķīnas prezidents Sji 
Dzjiņ pins. Vēl viens apliecinājums 
senajai patiesībai, ka diktatori 
cienī tikai un vienīgi spēku. Bet 
viņi ir vāji greznības un luksusa 
priekšā. Viens no lielākajiem Na -
vaļnija “noziegumiem” – filma, 
kuŗā parādīta Putina vajadzībām 
celtā pils Melnās jūras krastā.      
Bet Lukašenko cenšas neatpalikt! 
Balt krievijas prezidenta rīcībā ir 
aptuveni septiņpadsmit (!)  rezi-
dences dažādos valsts reģionos  
un trīs pilis Minskā. Pati pompo-
zākā no tām – 2013. gadā pa -
beigtā, 700 miljonus ASV dolaru 
vērtā Neatkarības pils. Vēl Luka-
šenko patīk greznas uniformas. 
Būdams atvaļināts padomju ar -
mijas apakšpulkvedis, viņš mili-
tārās parādēs valkā PSRS maršala 

formas tērpu. To, ka no malas tas 
izskatās mazliet dīvaini, prezi-
dents laikam nemana. Britu 19. 
gad simta polītiķis Džons Aktons 
ir teicis: “Vara samaitā, bet abso-
lūta vara samaitā absolūti”. Pārfra-
zējot šo teicienu, varētu sacīt: 
“Vara izolē, bet absolūta vara izolē 
absolūti”. Un vadonis vairs nema-
na, ka apkārt sāk pūst pārmaiņu 
vēji. Ka izaugusi paaudze, ar kuŗu 
grūti atrast kopīgu valodu. Vado-
ņiem šķiet, ka ir neaizstājami, ka 
bez viņiem “viss sabruks”. Bara-
kam Obamam pieder atziņa, ka 
“lielāko daļu no pasaules problē-
mām rada veci vīri, kuŗi pārāk ilgi 
turas pie varas”. 

Laiks ir nepie lūdzams. Agrāk 
vai vēlāk pienāk brīdis, kad aiziet 
arī “neaizstā ja mie”. Vēsture lieci-
na, ka šādos brī žos valstī parasti 
sākās lielākas   vai mazākas jukas. 
Visai iespēja ma notikumu attīs tī-
b a, ar kuŗu Eiropai un Latvijai 
jāsāk domāt jau šodien.

Aizvien biežāk prātā nāk brā-
ļu Kalniņu – komponista Iman-
ta Kalniņa jeb ImKas  un Viktora 
Kalniņa jeb Vika dziesma, kas 
sākas ar vārdiem: “Vai jūs zināt, 
kas mēs esam,/ Vai jūs zināt, kas 
ir kas?/ Viss, ko iekārojas dabūt, /
Galu galā nav nekas”.  ImKa nu -
pat sagaidīja savu astoņdes mito 
dzimšanas dienu, un viņa sakā-
mais par nodzīvotajiem ga  - 
diem bija pavisam vienkāršs – 
viņš ir laimes bērns, jo vienmēr 
ir darījis to, kas viņam patīk un 
to, bez kā viņš nevar dzīvot: ir 
rakstījis mūziku, ir atradis savu 
vismīļāko cilvēku un līdzsvaru 
dzīvē. Par to, kas mums ir pats 
svarīgākais, pēdējā laikā nācies 
runāt ar vairākiem cilvēkiem. 
Jauna Cēsu ārste ķirurģe sacīja, 
ka piederības izjūta atsevišķai 
komūnai, savējiem, vienmēr ir 
ļoti svarīga, tas ir pamats, un 
pastāstīja par kādu gadu desmi-
tiem ilgu pētījumu par jau nie-
šiem, kuŗi iestājušies augstskolā. 
Ik pa pieciem, desmit gadiem 
vi  ņus aptaujāja, cik laimīgi viņi 
jūtas. Daudzi gadu gaitā kļuva 
par akadēmiķiem, zinātniekiem 
– ar vārdu sakot, par veiksmī-
giem cilvēkiem. Pēc gadiem 
četr des mit viņiem pajautāja, vai 
viņi ir laimīgi un kas viņus da - 
ra lai mīgus. Izrādījās, ka visi, 
kuŗi bija laimīgi, tādi bija, patei-
coties ģimenei. Ne akadēmiskais 
grads, ne sasnie gumi karjērā, 
bet viņu sociālie kontakti, ģi -

Par līdzsvara saglabāšanu
menes, kāds tuvs cilvēks, uz 
kuŗu var paļauties. 

No mazliet citas puses, bet 
līdzīgi par kopienas izjūtu un 
cilvēku neizstumšanu no sava 
vidus, intervijā mūsu laikrak-
stam runāja arī ekspozīcijas  
“sirdsapziņas Ugunskurs” izvei-
dotāja un vadītāja Elīna Kalni -
ņa, sakot, ka, esot neiecietībai 
pret visu, kas ir atšķirīgs, arī jeb-
kuŗš no mums pēkšņi var no -
kļūt “nepareizo” cilvēku gru pā, 
kļūt par sava veida minoritāti: 
“Liedzot tiesības kādām sabied-
rī bas grupām, mēs graujam de -
mo kratiju un tā apdraudam paši 
sevi, par to pat nenojaušot un to 
ne  saprotot, līdz ir jau par vēlu”.

Starp citu, minētā dziesma “Si -
tiet bungas” 2004. gadā tika ie -
kļauta Grieķijā sastādītajā Eiro-
pas Savienības valstu mūzikas 
izlasē “Tava balss Eiropā”.

Kāpēc to pieminu un kādēļ 
manuprāt tik svarīgs ir līdzsvars 
gan domāšanā, gan darbos? Pro-
tams, zinām, ka viss nav tikai 
balts vai melns, tāpat arī sapro-
tam, ka arī tiem, kuŗi sakās esam 
laimes bērni, viss nav noticis un 
nenotiek bez smagiem brīžiem 
un grūtiem jautājumiem.

Pašreizējā  pandēmijas izrai -
sītā krize pasaulē un arī katrā 
valstī ir saasinājusi cilvēku attie-
cības, izgaismojusi neatrisinātos 
jautājumus un uzdevusi dažu 
labu jautājumu, uz kuŗu tā īsti 
šobrīd nav atbildes.

Izņēmums neesam arī mēs 
Lat vijā. Pēdējā laikā saasinājušās 
Saeimas un valdības attiecības, 
un parlamenta deputāti nereti 
pieņem pilnīgi vai daļēji valdī -
bas pieņemto lēmumu nolie dzo-
šas izvēles. Iespējams, šo pret stā-
vēšanu veicinājušas jau 5. jū  nijā 
gaidāmās pašvaldību vēlēšanas. 
Arī 14. Saeimas vēlēšanas nav  
aiz kalniem, tās būs nākamajā 
gadā. Vairākas partijas ir ļoti 
zau dējušas populāritāti, reitingi 
krīt, un tās ļoti cenšas  atgūt vē -
lētāju labvēlību, runājot par to, 
ko daudzi vēlas dzirdēt.

Šķiet, pats spilgtākais piemērs 
ir – atļaut vai neatļaut skatītā -
jiem būt klāt Pasaules hokeja 
čempionāta spēlēs. Valdība bija 
piesardzīga un to neatļāva, sa -
vukārt Saeima lika valdībai ātri 
izdomāt, kā tas darāms un to 
atļaut. Valdība nesteidzās, tomēr 
beigu beigās lēmums ir pie-
ņemts, un tie, kuri ir pārslimo -
juši Covid-19 vai arī ir pilnībā 
vakcinējušies, hokeja spēles klā-
tienē varēs vērot no 1. jūnija. 
Protams, tam ir jāiegūst oficiāls 
apliecinājums. Neskaidrība ir arī 
par valdības turpmāko darbu, 
un sarunas par to turpināsies 
pēc pašvaldību vēlēšanām.

Tikmēr Latvijā, no vienas pu -
ses, inficēšanās un saslimstība 
samazinās. Kumulatīvais jeb ko -
pējais divu nedēļu saslimšanu 
skaits ir samazinājies līdz 268 
ga  dījumiem, tas ir mazākais 

kopš pagājušā gada novembŗa. 
Arī vakcinācija kļuvusi ātrāka, 
vismaz vienu vakcīnas devu 
saņēmis gandrīz pusmiljons cil-
vēku. Tiesa gan, pilnu vakcīnas 
devu no tiem saņēmuši vien 
gandrīz 10 procenti iedzīvotāju 
jeb tuvu 200 tūkstošiem iedzī-
votāju. Jāpiebilst, ka minu tik 
aptuvenus skaitļus tādēļ, ka vak-
cinēto cilvēku skaits katru dienu 
mainās, un tas jau būs lielāks, 
kad lasītāji saņems mūsu avīzi.

No otras puses, šobrīd pēc sa -
slimušo skaita esam trešajā vie tā 
Eiropā. Jautājums ir, vai pārāk 
ātri nesamazinām ierobežo ju-
mus, tā apdraudot atpūtu vasarā 
un riskējot rudenī atkal saskar-
ties ar inficēšanās uzliesmoju-
mu. Turklāt ir jautājumi, kuŗi 
nav tik vienkārši risināmi. Vieni 
uzskatīja, ka ātrāk jāatver skolas, 
jo bērniem savstarpējā saskar-
sme, satikšanās ar vienaudžiem 
ir ļoti svarīga. Par to liecina arī 
tas, ka biežāki kļūst pusaudžu 
depresijas gadījumi un vecākiem 
aizvien biežāk nākas meklēt psi-
hologu vai pat ārstu palīdzību. 
Tika atgādināts arī, ka bērni 
slimo retāk. Tomēr izrādās, ka 
bērni ļoti pārnēsā vīrusu un 
pieaugušie to ne vienmēr pama-
na, jo slimības simptomu nav. 
Kā zināms, no 7. aprīļa 12.klašu 
skolēni visā Latvijā divreiz ne -
dēļā varēja doties uz skolu un 
mācīties klātienē, bet visām pā -
rējām klasēm iespēja mācīties 

klātienē bija tikai epidemio lo-
ģiski drošajās pašvaldībās. Paš-
valdību saraksts mainījās, mai-
noties arī epidemioloģiskajai 
situācijai. Tagad, mācību gadam 
beidzoties un apkopojot datus, ir 
kļuvis redzams, ka pašvaldībās, 
kuŗās bērniem atļāva mācīties 
klātienē, inficēšanās palielinājās 
un pieauga saslimušo skaits. Epi-
demiologi skaidro, ko tas nozī -
mē, – visvairāk vīrusu pārnēsā 
bērni.

Manuprāt, piemērs ar attāli-
nātajām vai klātienes mācībām 
ir labi redzams piemērs tam, ka 
lielākoties vienkāršu risinājumu 
nav. Izpratne, vēlme saprast, kas 
noder sabiedrībai kopumā, ne - 
vis atsevišķai cilvēku grupai vai 
partijai jeb prasme atrast līdz-
sva ru, pandēmijas apstākļos kļūst 
zelta vērta. Tieši tāpat, kā spēja 
kritiski vērtēt visu to informā-
ciju, kas, piemēram, sociālajos 
tīklos atrodama par Covid-19, 
pandēmiju un vakcīnu. Varētu 
sacīt: saglabāsim vēsu prātu gai-
dāmajā karstajā vasaras saulē!
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SANDRA MILEVSKA

Balti burotā sauszemes kuģī –
vēršu pajūgā – bērnu literātūras 
varoņi Ingalsu ģimene šķērso 
prēriju, pārvietodamies arvien 
tālāk uz rietumiem jaunas māj-
vietas un jaunas dzīves meklē-
jumos. Bītu rakstnieks Džeks 
Keruaks slavenā romānā piešķiŗ 
nosaukumu veselam žanram, ar 
atslēgas vārdu “ceļš”. Pīters Fon-
da, atgāzies pusguļus kā ērtā 
klubkrēslā, šķērso kalnu grēdas 
un tuksnešu plašumus nepār-
spē jama dzinējspēka apveltītā 
supermocī. Izmīlējušas jauniņo 
Bredu Pitu, pret kuŗu, kā teicis 
Džastins Hofmans, “mēs visi pā -
rējie izskatāmies kā nomizoti 
sīpoli”, buntinieces feministes 
Tel ma un Luīze (Džīna Deivisa, 
Susana Sarandona), savā (zelta?) 
zirdziņā Forda Thunderbird t.i. 
Pērkonputnā pārlido Lielā kan-
jona malai, pēdējā nepārspēja-
mā brīvības izteiksmē. Jo ceļš – 
tā ir brīvība!

Arī mums, latviešiem, kāds 
pilnās burās ir pārlaidies Lielā 
kanjona malai. Kājām. Nepane-
samā karstumā. Pēc jau mērota 
gaŗa, gaŗa ceļa. To izdarījis divas 
reizes, jaunībā kā īstens olim -
pietis un pēc tam atkal 26 gadus 
vēlāk. Un abas reizes veiksmīgi 
iznācis otrā malā, lai turpinā -     
tu iesākto 4200 jūdžu ceļu ar 
skri tuļ slēpēm. Šī Latvijai un,    
do mā jams, visai pasaulei unikā -
lā persona ir Raimonds Dom-
brov s kis.

Pateicoties filmas “A to B Rol l
er ski” teksta autoram/režisoram/ 
producentam Arnim Asperam, 
arī mums, latviešiem, beidzot ir 
sava īstenā (nav izvēles, jāraksta 
angliski) road movie. Jo iespējas 
ir bijušas mazas, ģeografija ir ne -
pielūdzama, un tā mums ir ie -
robežota. Pabrauc tik pāris stun-
das, un kas? Ja uz rietumiem – 
iekāp jūrā. Ja uz ziemeļiem – 
atduries pret Igauniju, vai uz 
dienvidiem, pret Lietuvu. Bet 
braukt uz austrumiem, kur tik 
daudziem starp mums nācies 
doties pret savu gribu, nez vai ir 
īpaša vēlme.

Filmā savijas daudzas tēmas, 
kuŗas saliekot kopā, sanāk cil-
vēka mūžs. Pirmā, pamats vi -
sam, no kā mēs neviens neiz-
bēgam, ir vēsture un polītika. 
1979. gadā, septiņpadsmit gadu 
vecumā, Dombrovskis no Pa -
domju Latvijas, filmā neizpaustu 
izdarību dēļ, no Padomijas no -
nāk Ņujorkā, arī vecās trimdas 
sabiedrībā,  t.i., Katskiļos. Mēs 
vairāki viņu atceramies; filmā   
šo posmu komentē Juris Ulma-
nis, bet režisors fona izpratnes 
veicināšanai ielicis arī vecus 
meln baltus kadrus no padomju 
dzīves pelēcības.

Vēl būdams Latvijas PSR, Rai-
monds esot bijis slimīgs, pie trū-
kušas fiziskas nodarbības. Viņš, 
tikko iesoļojis padsmitniekos, 
pats no sevis “piesējās” LPSR 12 
cilvēku biatlonas komandai, kas 
atļāva viņam neoficiāli pieda lī-
ties šaušanas un distanču slē-
pošanas treniņos. Nonācis ASV, 
viņš cenšas šo interesi attīstīt tā -
lāk, piesakoties Ankoridžas (Aļa-
skā) universitātē un tās spon-
sorētajā ASV olimpiskajā biatlo-

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

na komandā. Taču neveiksmīgi, 
esot bijis pārāk sasprindzis. 

Techniski talantīgs un no -
svērts, īpaši labs šāvējs, Dom-
brovskis nolēma uztrenēties slē-
pošanā, pie reizes izdomājot la -
bāku veidu, kā slēpojot nest     
jau nās, vieglākas stikla šķiedras 
šau tenes: augšpēdus uz mugu-
ras, ar zemāku smaguma centru. 
Viņš iedzīvojās nelielajā ASV 
biatlonistu sabiedrībā, ar toreiz, 
pašos pirmsākumos trūcīgu in -
frastruktūru, kas atpalika no 
aus trumeiropiešiem. Tuvojoties 
1988. gada Olimpiadai, Rai mon ds, 
pretendents uz vietu ASV ko -
man dā, divdesmit sekunžu laikā 
zaudēja visu: mēnesi neatklāts 
vēdera dobuma iekaisums iz  rai-
sīja aklās zarnas plīsumu, bija 

nepieciešama pusvēdera izope-
rēšana, un mēnesi nācās pavadīt 
slimnīcā. ASV komandas dalīb-
nieki nelaimē esot stāvējuši klāt. 
Pa to pašu laiku Latvijas olim-
pie ši, jau sajūtot brīvības un 
eventuālās neatkarības priekš-
vēs tis, milzīgi riskēja un pārgal-
vīgā drosmē nokrāsoja kamanas 
ar baltu viduci un tumši sarka-
nām malām, lai starptautiskos 
telekanālos uz trases filmētajās 
epizodēs parādītos Latvijas sar-
kanbaltsarkanais karogs. 

Iespējams, kā kompensācija par 
zaudēto olimpiadu radās do    ma 
veikt neiedomājamu 4200 jūdžu 
skrituļslēpju “pārgājienu”, Dom-
brovskim ASV sporta apstākļi 
atveŗ acis par sponsoru nepie-
ciešamību. Skrituļslēpot no Ka -
nadas Arktikas līdz Meksikas 
Bacha pussalai, pa granti un pa 
asfaltu, daudz kas vajadzīgs: pa -
vadošais personāls viena vai divu 
personu sastāvā (šoferēja Mār-
tiņš Grants, daļējs līdzgaitnieks 
bija Florians Huttner); ne mazāk 
svarīgo charismatisko kompan-
jonu suni Buci; pārtiku visiem 
augšminētajiem; busiņu, kuŗā 
arī pārgulēt, degvielu un dažādus 
nepieciešamos rīkus. Pārdodot 
A to B t-kreklus, ienākumi bija 
mazi, naudu neviens sponsors 
ne  sūtīja, bet pa ceļam satikts 
gud rinieks norādīja, ka sponsori 
došot preci, nevis naudu. Tā arī 
bija. Preces pa ceļam pārdodot, 
varēja piepelnīties, bet laipns 
tautietis, viens no diviem vai 
trim Montanā dzīvojošajiem lat-
viešiem, noskatīja busiņa riepas 
un izmaksāja jaunu komplektu. 
No Josemīta parka ūdeņiem iz -
lēkusi forele nāca pa velti. 

No ceļojuma visaugstākā punk-

ta Salt Water Pass, Vaiomingas 
štatā (7600 pēdas, 3000 jūdzes 
jau noskrituļotas), kompanjoni 
aprēķināja – lai nonāktu laicīgi 
galapunktā, caurmērā jāveic 50 
jūdzes dienā, daudzkārt vairāk 
par jebkuŗu treniņa režīmu. Ga -
ŗais lejupceļš draudēja ar zināmu 
bīstamību, jo ātri dragājot, sav-
lai cīgi neredzot pat nelielu šķēr-
sli, ceļš varēja beigties letāli. Arī 
ja šķērslis izrādījās, piemē ram, 
vesels bizoņu pulks, kuŗi iztrū-
kās paši.  

Arizonā vēl gaidīja vislielākais 
šķērslis – Lielais kanjons, kuŗa 

malās tālu virs upes ik pa brīdim 
parādās pamācības, ko nedarīt, 
lai nenomirtu. Šīm gudrībām 
Rai monds neko daudz nepa-
klausīja.  

Tālākais līdz Meksikai vairs 
likās kā nieks, vienīgi karstums 
traucēja, un paši ceļi kļuva ar -
vien sliktāki, taču alus un ēda-
mais bija lēti, tāpat kā viss cits, 
un mazajos veikaliņos un ēstu -
vēs abpus robežām, kas bija sava 
veida sabiedriskie centri, tirgojās 
un pulcējās draudzīgi ļaudis.

Raimonds Dombrovskis at -
griezās dzimtenē jau neatkarību 
atguvušā Latvijā; savā sporta vei-
dā – biatlonā viņš ar savu ASV 
pieredzi būtu varējis veiksmīgi 
pretendēt uz Latvijas olimpisko 
komandu, bet nolēma to nedarīt, 
izvēloties  citus mērķus, dodot 
vietu tā laika jaunajiem Latvijas 
biatlonistiem. Tagad Raimon-
dam pieder slēpošanas kalns un 
territorija “Vanagkalns”. 

Filmas nobeigumā redzam pār-
 gājienu, kas veikts 26 gadus vē -

lāk, gluži neticami – pa to pašu 
maršrutu, ieskaitot Lielo kanjo-
nu, ar tādām pašām, tikai mo -
dernākām skrituļslēpēm. Jau tā 
neticami, ka Raimonds Dom-
brovskis spēja atkārtot šo savu 
jaunības sasniegumu; vēl neti-
camāk, ka 2014. gadā iznāk atkal 
redzēt kādreiz satiktos ļaudis, 
īpaši jau Arktikas iedzimtos, ku -
ŗiem tāpat kā iepriekšējo reizi 
jautājot, vai bērni runā savā va -
lodā, šoreiz ir iepriecinoša atbil-
de: tagad to prot vairāk un to 
māca arī skolā. Pa ceļam laimējās 
satikt bijušos sporta biedrus un 
redzēt, kā attīstījušies biatlona 
centri, bet nākas arī novērot, ka 
daudz kur agrākie lielie meži ir 
nocirsti, izdeguši vai slimo un 
nīkuļo. Par savu nelielu valodas 
akcentu un ciešo biatlonu bikšu 
valkāšanu Raimonds senāk esot 
vietējo apsaukāts par spiegu un 
geju. Toties šoreiz, šķērsojot 
Mek sikas robežu, viņš varēja 
lepni pasniegt Latvijas pasi.

Filma “A to B Rollerski” ir 
Ar  ņa Aspera veiksme, lieliski un 
dabīgi kopā savērpjot 1988. un 
2014. gada filmas, padomju un 
neatkarības atgūšanas laika kad-
rus, sapinot kopā daudzās tēmas, 
kas raksturo Raimonda Dom-
brovska dzīvi. Filmai lieliski pie-
skaņota mūzika, īpaši izceļas 
daudzie “Prāta vētras” pazīs ta-
mie gabali, kuŗus vismaz šo rin-
du autorei bija neparasti klau-
sīties angļu valodā. Pats Dom-
brov skis ir vienkārši apbrīno-
jams, ne pašlepns, ne pazemīgs, 
bet tiešs cilvēks, kas darījis savu 
darāmo, notverot un piesātinot 
katru mūža mirkli. Jo mūžs ir 
ceļš, un ceļš ir brīvība. Road trip! 

26 gadus vēlāk tai pašā maršrutā
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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”

Kā raksturojat Latvijas ārpo-
lītisko nostāju pēc dramatiska-
jiem notikumiem Baltkrievijā 
un atbalsīm sabiedrībā un lie -
lajā polītikā?

Latvijas ārpolītika turpina to, 
ko visu laiku ir definējusi, proti, 
mēs esam vērsti uz labām kai -
miņattiecībām. Bet – , tēlaini iz -
sakoties, tām jābūt kā tango, ko 
nevar dejot viens, ir “jādejo” 
divatā. Taču, ja mūsu kaimiņ-
valstis, kas ir ārpus ES un NATO 
to neņem vērā, attiecības kļūst 
diezgan sarežģītas. Kopš Latvijas 
neatkarības atjaunošanas attie cī-
bas ar Krieviju iet kā pa kalniem 
un lejām, īpaši pēc viņu valsts 
prezidenta vēlēšanām 2000. ga -
dā. Kopš Putins nāca pie varas, 
īstenībā iespējama vien gluži 
“techniska” sadarbība, teiksim 
attiecībā uz robežkontroli. Pa -
dzi ļināta dialoga nav. Lai kā mēs 
vēlētos pēc iespējas labākas attie-
cības, gan retorika, gan prak-
tiskās darbības, ko īsteno Krie-
vijas Federācija, liecina, ka kai -
miņ valsts nav ieienteresēta ab -
pu sēji cieņpilnu, labu attiecību 
veidošanā un uzturēšanā. Atce-
rē simies 2008. gadu Gruzijā, 
2014. gadu Krimā, Austrum-
ukrainu utt. – tie nav notikumi 
“tālā pagātnē”. Turklāt Putins ir 
deklarējis, ka Krievija ir gan 
Krievijas impērijas, gan PSRS 
tiešā mantiniece... No tā, saskaņā 
ar šo loģiku, viņu ieskatā izriet, 
ka Baltijas valstis ir Kremļa 
interešu ietekmes sfērā. Mūsu 
iestāšanās ES un NATO gan ne -
saskanēja ar šo Kremļa pieņē-
mu mu – maldīgo iedomu, ka 
mūsu valstu teritorijas “pienā-
kas” Krievijai.

Par citu kaimiņvalsti – Balt-
krie viju. Ir skaidri redzams, ka 
tirāns – jā, šo vārdu droši varam 
lietot, raksturojot Lukašenko, lai 
gan vēl nesen “maigi” saucām 
viņu par “pēdējo Eiropas dikta-
toru”, – jau kopš aizvadītā gada 
augusta dara ļoti bažīgus ne tikai 
mūs, bet arī mūsu sabiedrotos 
NATO. Arī pirms 9. augusta ne -
leģitīmajām Baltkrievijas prezi-
denta vēlēšanām mūsu pierobežā 
norisinājās bija Krievijas un 
Baltkrievijas militārās mācības 
Zapad. Atšķirībā no visām NATO 
mācībām, Zapad bija izteikti 
ofensīva (uzbrūkoša) rakstura, 
tajās tika “izspēlēta” Polijas ie -
ņemšana, potenciāls kodoluz-
brukums, demonstrācija, ka līdz 
Baltijas jūrai apvienotie spēki 
var nonākt 24 stundu laikā... 
Daudzi jautās – nu, kāpēc tad tikai 
tagad jūs pamostaties? Kāpēc ne 
kopš Lukašenko ievēlēšanas 1994. 
gadā? Protams, ka arī mūsu uz -
manībai nebija gājusi secen Lu -
kašenko lielā meistarība “taisīt 
špagatu”, piemērojoties te Krie-
vijas, te Rietumu interesēm, – kur 
tobrīd viņam izdevīgāk, mainot 
attiecīgus polītiskos akcentus. 
Sankcijas pret Baltkrieviju no -
teik tas ne reizi vien – atminē-
simies 2011. gadu, kad ES noteica 
sankcijas par represijām pret 
opozīcijas pārstāvjiem. Vēlāk, 
2016. gadā, šīs sankcijas mīk-
stinot, Lukašenko demonstrēja 
“labas gribas” žestu, atbrīvojot 
dažus, bet ne visus polītieslo dzī-
tos. Galu galā – Baltijas interesēs 

Par atbalsta signāliem demokratijas centieniem Baltkrievijā
13. Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdis Richards Kols (NA) intervijā Ligitai Kovtunai

pilnīga Baltkrievijas nonākšana 
Krievijas “orbītā”. Redzam turpi-
nātus Krievijas centienus arvien 
ciešāk integrēt Baltkrieviju Kolek-
tīvajā aizsardzības savienības lī -
guma organizācijā un, attiecīgi, 
Kremļa kontrolē.  

Bija taču mūsu Ministra pre-
zidenta valsts vizīte, citas augsta 
līmeņa apmaiņas vizītes, kuru 
gaitā un pēc tam nekas ne -
liecināja par kādu drāmatisku 
turpinājumu.

Jā, līdz brīdim, kamēr Luka-
šenko vērsās ar skarbām repre-
sijām ne vien pret politisko opo-
zīciju, bet arī pilsonisko sabied-
rību. Eiropa bija apjukusi... Ne -
var neņemt vērā ar Lukašenko 
režīmu cieši saistīto paša režīma 

atbalstītāju tīklu gan Baltkrievijā, 
gan ārpus tās.

Mūsu laikraksta žurnālisti 
aizvadītā gada laikā ir vairāk-
kārt tikušies klātienē un inter-
vējuši Baltkrievijas kollēgas. 
Vienā no sarunām žurnāliste 
vaicāja – kā tas var būt, ka 
miliči un citi varas īstenotāji 
vēršas pret tautu, nevis pāriet 
tās pusē. Atbilde bija – viņiem 
ļoti labi maksā, līdz pat asto-
ņiem tūkstošiem eiro mēnesī. 
Par naudu, kā saka, velns 
danco...

To nevar noliegt. Autoritārā 
režīmā, kā zināms, viss ir pa -
kļauts vienam mērķim – režīma 
stabilitātei –, un no tā ir atkarīga 
ne tikai indivīda labklājība, bet 
dzīvība. Tiek izveidota varas ver  -
tikāle, kurā elitārs varai pietu-
vināto personu loks ir ieinte re-
sēts noturēt esošo režīmu, jo no 
tā atkarīga viņu labklājība un arī 
dzīvība. Režīms atbalstu nopērk, 
bet ir arī cilvēki, kas riskē un 
pieņem drosmīgu lēmumu nepie-
dalīties un pretoties tam. Ir arī 
šādi piemēri. Bet ne no visiem 
var sagaidīt drosmīgu izlēmību 
– šīs elites liktenis visbiežāk ir 

tieši atkarīgs no režīma likteņa. 
Lūk, tāpēc ir svarīgas sankcijas 
gan no ES, gan NATO, kas vērstas 
nevis uz plašāku sabiedrību, bet 
gan uz režīmu un tam pietuvi-
nātiem cilvēkiem. Un sankcijas 
strādā – lēni, bet pārliecinoši, 
neraugoties uz to, ko par to saka 
Putins vai Lukašenko. Mērķētas 
sankcijas “sit” ne tikai pa režī mam 
pietuvinātajiem un viņu ma  ci-
ņiem, bet arī pa paša Lukašenko 
režīma finansiālo dzīvotspēju 
ilgtermiņā.  

Pēc nesenās Lukašenko un 
Putina tikšanās sabiedriskajos 
medijos nesekoja kāds plašs 
paziņojums, tik vien kā vēro-
jām tādu šķību un noslēpu-
mainu Putina smīnu.

Attiecībā uz Baltkrieviju, manu-
prāt, notiek vairāki para llēli pro-
cesi. Viens – kā pašam Luka-
šenko par katru cenu noturēties 
pie varas, apspiest jebkādas pre-
tošanās. Otrs – režīmam ir sma-
gas financiālas problēmas. Balt-
krievijai ir milzīgs ārējais parāds, 
neviens starptautiskais fonds aiz -
devumus izsniegt netaisās. Vie-
nīgā iespēja – Krievijas atbalsts, 
bet cik ilgi? Un par kādu cenu? 
Nedomāju, ka Putins ir gatavs 
nenoteiktu laiku uzturēt Luka-
šenko režīmu. Ja nu vienīgi, ejot 
uz agrāk noslēgto Baltkrievijas 
integrācijas līgumu, ko gan es 
precīzāk dēvētu par inkorpo-
rācijas līgumu. Turklāt Putina 
gājieni, apmierinot savu tieksmi 
pēc neatkarīgu kaimiņvalstu ter-
ritoriju “pievienošanas” ne vien-
mēr tiek pietiekami asi novērtēti 
no Rietumu puses.

Vai teiksim atklāti – Rietumi 
ir gļēvi. Kā izteicās baltkrievu 
žurnāliste Jūlija Volčoka inter-
vijā nedēļrakstam IR: „Ja Eiro-
pa nevar neko vairāk, kā pa -
teikt “mēs esam nobažījušies”, 
tad lai vispār tur muti ciet!”

Tā diemžēl līdz šim bijis – 

pakrata ar pirkstu un drīz pēc 
tam sāk runāt, ka mums vajag 
dialogu ar Krieviju. Leksikā pat 
ienāca termins – “stratēģiskais 
dialogs”. Kas attiecas uz Krieviju – 
Baltkrievija tai īstenībā vis vai rāk 
vajadzīga kā militārais plac darms.  
Tam visam līdzi nāk Kremļa 
naratīvi, ko apņēmīgi atskaņo arī 
Lukašenko režīms, par ārējo 
agresoru un nepārtrauktu ārēju 
apdraudējumu.

Runājot par Eiropas nostāju, 
redzam, ka, piemēram, Francijā, 
nākot pie varas Makronam, tika 
“uzvilktas rozā brilles” – neska-
toties uz politisko realitāti un to, 
ka nekādas izmaiņas Krievijas 
rīcībā netika panāktas, kārtējo 
reizi tika sākti “restarti”, dialogs, 

mīkstinātas kopējās pozīcijas. 
Latvijas pieeja attiecībām ar 
Krieviju ir bijusi ļoti pragmatis-
ka un balstīta stingros principos, 
kas izriet no mūsu vērtībām un 
starptautisko tiesību ievērošanas. 
Un šo nostāju nācies apstiprināt 
arī šim Saeimas sasaukumam. 
Vēl nesen EP augstais pārstāvis 
Žozefs Borels ieradās pie Putina 
īstenībā apkaunojošā vizītē, no 
kuŗas viņu mēģināja atturēt Bal-
tijas ārlietu ministri. Neieklau-
sījās, un, lai gan Borels ir pie -
redzējis polītiķis, savulaik Spā-
nijas ārlietu ministrs, šī kļūdainā 
lēmuma rezultāts bija – ES da -
būja pļauku ar graujošām sekām, 
kad tika patrieki vairāki Eiropas 
valstu diplomāti un Borels atzina, 
ka ES un Krievijas attiecības no -
nākušas pašā zemākajā pun ktā. 
Tas pārapstiprināja to pozīciju, 
ko Baltijas valstis jau gadiem 
aicinājušas ES piemērot, veido-
jot attiecības ar Krievijas Fede-
rāciju – piemērot stingri definē-
tus un demokrātiskajās vērtībās 
balstītus principus – likuma 
vara, tiesiskums, cilvēktiesības. 
Mācība ir gūta.

Tagad redzam, ka ES sankcijas 

attiecībā uz Baltkrieviju ir strau-
jas un principiālas. Un vēl gribu 
piebilst, ka ASV stingrā polītiskā 
nostāja to arī ir veicinājusi – 
Baidena administrācija jau tuvā-
kajās dienās izziņos pret Balt krie-
viju noteiktās sektorālās sankcijas.

Runājot par aso, straujo 
reakciju jāpiemin Latvijas un 
Rīgas izlēmība un stāja, rea ģē-
jot pēc Ryanair lidmašīnas ares-
tēšanas, kad mūsu valstī ritēja 
Pasaules hokeja čempionāts ar 
Baltkrievijas komandas pieda -
līšanos un kad Rīgas galva 
Mārtiņš Staķis un valsts ārlietu 
ministrs demonstrātīvi noņē ma 
Baltkrievijas oficiālo karogu 
vietā, kas ir pilsētas territorija 
(un kuŗā savulaik stāvēja Ļe -
ņina piemineklis!), nevis hoke-
ja spēļu norises vieta, tā vietā 
uzvelkot Baltkrievijas opozi-
cio nāru dāvāto šīs valsts neat-
ka rības karogu. Drosmīga ak -
cija, vai ne?

Uz šādu rīcību, protams, pa -
mudināja bezprecedenta gadī-
jums Eiropas Savienībā – lid ma-
šīnas nolaupīšana un žurnālista 
arests. Tā bija auksta ūdens šalts, 
kas lika saprast, ka Baltkrievijas 
režīms tā opozicionāru vajāšanā 
neapstāsies ne pie kā. Un vēl tie 
nožēlojamie meli, kas nāca no 
Lukašenko... Vai vēl jāatgādina, 
ka kopš aizvadītā gada augusta 
ik svētdienu baltkrievi kon-
sekventi, mierīgi un inteliģenti 
iziet ielās, lai protestētu pret 
autoritāro režīmu. Tas jau kļuvis 
par “ierastu lietu”, lai gan ir sim-
tiem polītieslodzīto un represēto, 
par ko arvien mazāk un mazāk 
pienāk ziņas, jo Baltkrievijas 
neatkarīgie mediji ir “nožņaugti”. 
Lidmašīnas nolaupīšanas dienā 
Starptautiskās hokeja federācijas 
šefs Renē Fāzels vēl turpināja 
runāt, ka vajadzīgi “diplomātiski 
risinājumi” un “nevajag jaukt 
sportu ar polītiku”, utt., utjpr., 
aicinot atcerēties, ka Federācija 
paudusi savu nostāju, pārceļot 
čempionātu no Minskas uz Rīgu. 
Bet mēs atceramies, ka Fāzels vēl 
ne tik sen sirsnīgi tikās ar Luka-
šenko, un ne jau nu polītiskie 
apsvērumi bija tie, kāpēc čem-
pionāts tomēr notiek Rīgā... 

Atbildot uz pārmetumiem, kā 
mēs tā varam rīkoties ar citas 
valsts karogu, varu teikt – tā mēs 
paudām savu nostāju pret to 
nihilismu attiecībā uz demo krā-
tijas vērtībām, ko izrāda Luka-
šenko režīms, tas bija žests, kas 
neskāra čempionāta oficiālās no -
rises vietas, kur valda “cita juris-
dikcija”. Pēc šī fakta Lukašenko 
režīma agonija atklājās visā “krāš-
ņumā” – no valsts patriekti Lat-
vijas diplomāti un mūsu ārlietu 
ministrs un Rīgas mērs atzīti par 
krimināli sodāmiem “naida kuri-
nātājiem”! Īstenībā esmu pārlie-
cināts, ka šis “karogu akts” balt-
krieviem bija sen gaidīts atbalsta 
signāls no ārpuses.

Richards Kols: “Atbildot uz pārmetumiem, kā mēs tā varam rīkoties ar citas 
valsts karogu, varu teikt – mēs paudām savu stingro nostāju pret to nihilismu 
attiecībā uz demokratijas vērtībām, ko izrāda Luka šenko režīms, tas bija žests, 
kas neskāra čempionāta oficiālās norises vietas, kur valda cita jurisdikcija. Pēc 
šī fakta Lukašenko režīma ago nija atklājās visā “krāšņumā” – no valsts patriek
ti Latvijas diplo māti un mūsu ārlietu ministrs un Rīgas mērs atzīti par krimināli 
sodāmiem “naida kurinātājiem”! Īstenībā esmu pārliecināts, ka šis “karogu akts” 
baltkrieviem bija sen gaidīts atbalsta signāls no ārpuses.” 
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VALDA
LIEPIŅA

Sākām gaidīt jau ceturtdien. 
Katru ceturtdienu. Kādreiz pie -
nāca tikai piektdien. Un tā bija 
liela nelaime, ja arī piektdien 
nepienāca. Cik ļoti mēs gaidījām 
pastkastītē ieraugām avīzi Aust rā
lijas Latvietis (AL)! Tā bija mūsu 
(Austrālijas latviešu) “avīzīte”, un 
visi to gaidīja ar nepacietību. Ja 
nebūsi izlasījis, būsi kaut ko pa -
laidis gaŗām un nebūs par ko 
apspriesties ar draugiem un pa -
ziņām! Septiņdesmitajos gados, 
kad no Latvijas sāka pienākt ziņas 
pa dažādiem slepeniem kana-
liem, AL gaidīja vēl vairāk.

Manā bērnībā, 1960. gados, 
Austrālijas Latvietis bija kā lat  vis-
kas informācijas saliņa anglis ka -
jā Austrālijā. Tajā bija sleja bēr -
niem, jaunatnei, krustvārdu mīk-
la, ziņas no Dzimtenes un daudz 
kā cita. Laikraksts bija mans la  sī-
šanas mācībmateriāls. Varēja jau 
arī slikti beigties, jo es izlasīju sleju 
“Kas, kad, kur” ar anglisko burtu 
izrunu. Mamma sāka skaļi smie-
ties, es apvainojos un galvoju, ka 
nekad vairs nelasīšu avīzi… Bet 
aizvainojums un spīts pārgāja, jo 
laikrakstā Austrālijas Latvietis bija 
daudz interesanta. Dažs labs var-
būt iedomājas, ka mītnes zemes 
Austrālijas vietējās trimdas sa -
biedrības laikraksts varētu būt ar 
samērā šauru skatījumu. Droši 
vien daudziem Latvijā ir priekš - 
s tats par dziļi patriotiskiem rak-
stiem, satraucošām un negātīvām 
ziņām par notikumiem Latvijā  
un mazliet par vietējiem noti-
kumiem. Bet tā bija tikai daļa no 
avīzes Austrālijas Latvietis (AL) 
satura. Taisnību sakot, tikai ga -
diem ejot, īsti novērtēju redakto -
ra Emīla Dēliņa plašo žurnālista 
skatījumu un kontaktus visās pa -
saules malās. Kā izrādījās, šis tīkls 
lieti noderēja 25 gadus pēc avīzes 
izveidošanas 1949. gadā, kad Aus t-
rālijas latviešiem bija vajadzīgs 
citu valstu baltiešu atbalsts. AL 
lasījām Anšlava Eglīša intervijas 
ar Holivudas personībām, par 
polītisko stāvokli Eiropā, ASV. 
Informācijas apjoms bija ļoti 
plašs. Esam daļēji aizmirsuši, ka 
papīra avīzei ir sava specifika – 
un viens no priekšnoteikumiem 
ir žurnālista/rakstnieka spēja īsi 
un kodolīgi izteikties, vienlaikus 
sniedzot padziļinātu un intere-
santu skatījumu uz pasaules vai 
sabiedrības notikumiem. Tādēļ 
AL vēl joprojām ir vērtīgs vēstu-
risks avots.

15.maijā Emīlam Dēliņam ap -
ritēja 100 gadu. Viņš auga un dzī-
voja sarežģītā laikā, taču viņam 
piemita spēja šajos sarežģītajos 
apstākļos saskatīt iespējas atbal -
stīt Latviju vairākās izpausmēs. 
Mums ir paveicies, ka viena no 
viņa devīzēm bija – “Tas, kas nav 
pierakstīts, nav noticis”. Jau tūlīt 
pēc Latvijas neatkarības atjauno-
šanas, Latvijas Republikas Saei-
mas deputāti un vēsturnieki ar 
interesi lasīja Austrālijas Latvieti. 
Un tur noteikti nākotnē vēl smel-
sies daudz informācijas.

E. Dēliņš mācījies Rīgas Franču 
licejā (1929–1940), pēc tam neilgi 
Jelgavas Lauksaimniecības akadē-
mijā (1940). Studējis Latvijas Uni-
versitātes Ķīmijas fakultātē no 
1941. gada līdz iesaukšanai Lat-

Tas, kas nav pierakstīts, nav noticis
Emīlam Dēliņam – 100

viešu leģionā 1943. gadā. Pēc Otrā 
pasaules kaŗa bēgļu gaitās Vācijā, 
kur 1946. – 1947. gadā turpināja 
ķīmijas studijas Štutgartes tech-
niskajā augstskolā (Technische 
Hochschule Stuttgart).

Emīls Dēliņš uz Austrāliju de -
vās ar pirmo pārvietojamo perso
nu transporta kuģi 1947. gadā. Uz 
klāja bija 262 latvieši. Kuģis bijis 
kā maza, labi apgādāta pilsētiņa, 
kuŗā netrūcis pat kino. Drīz pēc 
kaŗa tas ir īsts brīnums. Baltiešu 
bēgļi ceļojuma laikā pat izdod     
at  ceres izdevumu  Baltijas Vi  k in gs 
lat viešu, lietuviešu, igauņu un 
angļu valodās.

Emīls Dēliņš apmetās Mel-
burnā, kur, savas kundzes Ņinas 
Dēliņas mudināts un atbalstīts, 
1949.  gadā nodibināja laikrak-
stu Austrālijas Latvie tis. Laik rak-
stu viņš izdod un rediģē 51 gadu – 
līdz 2000.  gadam. Avīžniecība 
Emīlam ir pazīstama joma jau no 
Latvijas laikiem – 1939. gadā pub-
licējies Latvijas Kareivī, pēc Otrā 
pasaules kaŗa Vācijā strādā-
jis  Lībekas Vēstneša  un  Latviešu 
Ziņu  redakcijās. Tiesa, iegūt at -
ļauju Austrālijas Latvie ša dibinā-
šanai nav bijis viegli. Baltieši bija 
pirmā lielā “nebritu” izcelsmes 
iebraucēji. Turklāt pēckaŗa gados 
visur vēl meklēja vācu vai komū-
nistu spiegus… Lai iegūtu atļauju 
izdot AL, Emīlam Dēliņam par 
katras avīzes saturu bija jācīnās   
ar birokratiju – jāiesniedz pārskats 
par katras avīzes saturu un arī 
daļai (laikam 20%) bija jāiznāk 
angļu valodā. Tā tas turpinājās 
kādus gadus četrus, iekams palai-
da grožus vaļīgākus. Te lieti pie-
minēt, ka pat 20 gadus vēlāk, 

1970. gados, kad veidojās pirmie 
radio raidījumi latviešu valodā, 
arī tad mums bija jāiesniedz 
pārskati par raidījumā iekļauto 
informāciju un nedrīkstēja pār-
raidīt polītiska rakstura infor - 
mā ciju. Savā pastāvēšanas laikā 
Austrālijas Latvietis bija viens no 
lielākajiem trimdas laikrakstiem. 
Laikraksta dibināšana un rēgulā-
ra izdošana daudzu gadu gaŗu-
mā latviešu valodā bija nozīmīgs 
ieguldījums latviešu sabiedrības 
Austrālijā saliedēšanā, latvietības 
un latviešu valodas uzturēšanā 
trimdā.

Šķistu, ka avīzes redaktora darbu 
jaunos un nezināmos ap  stākļos 
būtu gana (no 1950. gada iznāca 
reizi nedēļā; trimdas gados ap trīs 
tūkstošiem eksemplāru tirāžā), 
bet Emīls Dēliņš sabiedriskajā 
darbībā aktīvi iesaistījās jau no 
1952. gada, darbojoties Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaun zē-
landē (LAAJ) informācijas no -

zarē. Vēlāk viņš kļuva par LAAJ 
prezidija padomnieku polītiskos 
jautājumos, kā arī bija Pasaules 
brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
Kultūras fonda valdē. Austrālijas 
latviešu teātrim tulkojis vairākas 
lugas no franču un vācu valodas 
(piem., Žana Anuija traģē diju An 
tigone, Cīrulis un Satikšanās San
lisā,  Žana Kokto  Svētie bries mo
ņi,  arī Fridricha Dirren mata, Ei -
žena Jonesko lugas).

Emīlam Dēliņam bija spēja 
skaidri un kodolīgi izteikties. 
Atceros, ka latviešu sarīkojumos 
zināju – ja uzrunu teiks Emīls 

Dēliņš, viņš vismaz nerunās gaŗi 
(tāds bija vērtējums bērna gados) 
un allaž pateiks kaut ko intere-
santu vai no cita skatpunkta (tā 
sāku novērtēt mazliet pieau-
got…). Emīls Dēliņš arī it kā tau-
stāmi savienoja Latvijas brīv -
valsts laiku, jo viņš bija Kārļa 
Ulmaņa krustdēls.

Kad 1974. gadā, kad Austrālijas 
un Jaunzēlandes valdības negai-
dīti atzina Baltijas valstu inkor-
porāciju Padomju Sociālistisko 
Republiku Savienībā  de jure, E. 
Dēliņš bija viens no aktīvākajiem 
un redzamākajiem baltiešu pro-
testu organizētājiem un īsteno-
tājiem. Lielā mērā tieši pateico -
ties E. Dēliņa veiksmīgi izveido-
tajiem sakariem ar opozīcijā eso-
šajiem polītiķiem, izdevās opo zī-
cijas līdeŗus noskaņot baltiešiem 
labvēlīgi un panākt lēmuma at -
celšanu uzreiz pēc ārkārtas vēlē-
šanām un opozīcijas nākšanas pie 
varas 1975. gada decembrī.

1979. gada 30. augustā E. Dēliņš 
uzsāka darbu Latvijas Republikas 
konsulārajā dienestā kā Latvijas 
goda vicekonsuls Melburnā. Šo 
pozīciju atzina arī Austrālijas val-
dība, un 1980. gadā Austrālijas 
ārlietu ministrija iekļāva E. Dēli-
ņu oficiālajā konsulārajā sarakstā. 
Pēc goda konsula Roberta Mak-
komasa (Robert Galbraight Mc 
Comas) nāves E. Dēliņš 1982. ga  dā 
kļuva par Latvijas goda konsulu. 
Formāli konsulārais apgabals 
ietvēra Tasmānijas un Viktorijas 
pavalstis, taču faktiski konsulāts 
apkalpoja arī pārējās Austrālijas 
territorijas.

Ar Emīlu Dēliņu personiski 
vairāk iepazinos tikai septiņ des-
mito gadu otrajā pusē. Mūsu ceļi 
krustojās žurnālistikas jomā, kā 
arī polītiskās un personiskās pār-
runās. Viņš allaž bija ļoti korekts – 
viņš bija viens no retajiem vecāka 
gadagājuma latviešu sabiedrības 
cilvēkiem, kas, lai gan mani pazi-

nis no bērna kājas, mani vienmēr 
uzrunāja uz “jūs”. Bija reizes, kad 
mūsu viedokļi nesaskanēja, bet ar 
Emīlu Dēliņu vienmēr varēja 
līdzsvaroti debatēt, pārrunāt sāpī-
gos tematus. Atceros kādas va -
kariņas deviņdesmitajos gados, 
neilgi pēc tam, kad bijām uzsā-
kuši daudzmaz rēgulāras intervi-
jas ar Latviju mūsu Austrālijas 
radio raidījumos. Viņš ar zināmu 
humora pipariņu man teica – 
“Bet jūs jau šo vārdu – skaidrs – 
ienesāt mūsu šejienes valodā”.

Dēliņu ģimenē auga trīs bērni – 
Maruta, Jānis un Daris. Lai gan 
negāju vienā sestdienas skolas 
klasē ne ar vienu no viņiem, gadu 
gaitā, protams, vairāk iepazi nā-
mies un sadarbojāmies. Ar Ma -
rutu esam vienā korporācija “Zin-
ta” un ar Jāni aktīvi kopā dar-
bojāmies Viktorijas Baltiešu pa -
domē. Gan Jānis, gan Daris seko 
tēva pēdās, uzņemoties goda kon-
sula pienākumus Austrālijā un 
Ņujorkā. No bērnu stāstiem varu 
secināt, ka sabiedrībai neredza -
mā Emīla Dēliņa puse ir ģime - 
nes cilvēks. Par to šajās dienās 
rakstījuši viņi paši, bet atceros 
kādu gadījumu, kad Jānis stāstīja, 
ka tēvs, dodoties svētdienas rīta 
pastaigā, pie Jāņa mājas durvīm, 
kas kādu divu kilometru attālumā 
atstājis kruasānus, lai viņam būtu 
jauka svētdienas rīta kafija. Man 
uzreiz pavērās skats uz pavisam 
citu Emīlu Dēliņu.

Nozīmīgs bija Emīla Dēliņa 
darbs, uzturot sakarus ar Aust rā-
lijas polītiķiem: “Līdz 1991.ga -
dam, pacietīgi strādājot, Austrā-
lijā bija iegūti daudzi draugi – 
Latvijas un pārējo Baltijas valstu 
neatkarības atjaunošanai labvēlīgi 
polītiķi. To vidū bija Austrālijas 
ministru prezidenti Malkolms 
Frēzers (Malcolm John Fraser) un 
Bols Hoks (Robert Lee James 
Hawke), kā arī ārlietu ministri 
Andrjū Pīkoks (Andrew Sharp 
Peacock) un Bils Heidens (William 
George Hayden), vēlākais Austrā-
lijas ģenerālgubernators.”

Darbību ārlietu dienestā Emīls 
Dēliņš atspoguļojis materiālu un 
dokumentu krājumos “Konsuls 
bez valdības” (1997) un “Konsuls 
ar valdību” (2002). Emīls Dēliņš 
sarakstījis vairākus publicistiskus 
darbus par Baltijas valstīm un 
Latviju starptautiskajās attiecībās, 
latviešu ieceļošanu Austrālijā un 
viņu sabiedriski polītiskajām 
aktivitātēm.

1992. gada novembrī Emīls 
Dēliņš saņēma goda ģenerāl kon-
sula Austrālijā eksekvatūru. To -
mēr viņa darbība neaprobežojās 
tikai ar konsulāro pienākumu 
izpildi. Šajā sakarā Emīls Dēliņš 
1996. gada 19. aprīlī intervijā 
“Latvijas Vēstnesim” teica: “... Lat-
vijai Austrālijā nav vēstniecības, 
tāpēc ģenerālkonsulātam jāveic 
arī dažas vēstniecības funkcijas. 
Jāuztur sakari ar Ārlietu ministri-
ju ... darām arī vēl daudzas citas 
lietas, kas iesniedzas diplomātijas 
sfērā.” 

Ir pagājuši 25 gadi, un beidzot 
Austrālijā veidojas vēstniecība. 
Nozīmīgs notikums, taču bez 
Emīla Dēliņa un viņa dedzīgās 
paaudzes līdz šim būtiskajam 
brīdim nebūtu nonākuši…

Austrālijas latviešu Kultūras dienas. Ap 1978. gadu. Ārlietu 
ministrs Endrjū Pīkoks (Andrew Peacock) un Emīls Dēliņš

Redaktors E. Dēliņš spiestuvē agrajos 1970. gados // Foto no 
Dēliņu ģimenes archīva
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vada ar teorētiskiem apcerē ju-
miem par indivīda un sabied-
rības veidotājiem faktoriem, ar 
vēsturisku atskatu, tad tikai pā  r-
ejot uz savām atmiņām. Tās sai-
stās ar bērnību pie Mazā Balt-
ezera, Aldeŗu muižā, kur viņa 
tēvs Mārcis Cielēns, dzīvesvietas 
nosaukumam it piemērotā vei -
d ā, ir alus darītavas direktors. 
Jūs mīgas rindas veltītas dzimta-
jam ezeram – gan ceļojumos, 
gan trimdā daudz slavenu ezeru 
re  dzējis, Cielēns nezina neviena 
skaistāka par brīnišķīgo Mazo 
Baltezeru, kuŗa krastā 1888. 
gada 7. februārī kārts viņa šū -
pulis un kuŗa krastos aizritējusi 
bērnība. Strādīgā un turīgā tēva, 
gādīgās inteliģentās mātes gā -
dībā tā ir jauka, bezrūpīga, taču 
ne bez dažādiem drāmatiskiem 
notikumiem. Tāds gadījums 
nāk, kad muižas ļaudis taisās   
sist kādu 15 gadus vecu puiku, 
kas noziedzies, kādai meitenei 
“paceldams svārciņus par augs-
tu”... Kaut gan Fēliksam tikai seši 
ar pus gada, viņš ar saucienu 
“Nemokiet cilvēku!” metas pretī 
sodītājiem un ar savu protestu 
tos tā apmulsina, ka pārāk bar-
gais sods paliek neizpildīts. Tā ir 
pirmā reize, kad viņš metas cīņā 
pret netaisnību, taču nekādā 
ziņā pēdējā. 

Pirmie gadi krievu Aleksandra 
ģimnazijā Rīgā paiet mierīgi, 
čaklās mācībās, kur, cita starpā, 
vācu valodas skolotājs ir pazīsta-
mais valodnieks K. Mīlenbachs. 
Mācību programma, kaut arī 
trūkst latvju valodas, ir laba un 
humāna, taču skolniekiem nav 
ļauta nekāda pašdarbība. Viņi 
dibina pulciņu ārpus skolas, kur 
interesējas par Rietumeiropas 
kultūru un pat polītiskām ide jām. 

Nesalīdzināmi interesants 
“Laikmetu maiņā” ir toreizējās 
Rīgas tēlojums. To lasot, mums 
pat grūti iedomāties, ka vēl sa -
mērā nesen Latvijas galvaspil-
sēta varējusi tāda izskatīties. 

Drīz brīvības kustība ierauj 
savā straumē arī latviešu ģim-
nazistus. Rīgā notiek ģenerāl-
streiks, demonstrācijas, seko 
re presijas; studentu biedrībās, 
skolnieku pulciņos  briest opo-
zicija cara un muižnieku pat-
vaļai. Cielēns pirmo sabiedriskās 
darbības mācību gūst vidus sko-
lēnu  biedrībā “Darbs”, kuŗas 
žur nālā arī ievieto savu pirmo 
rakstu. Atzīmējams, ka no šī 
skol nieku pulciņa  biedriem vē  -
lāk nāk seši Latvijas Saeimas de -
putāti, trīs ministri (V. Salnais,       
K. Krievs, F. Cielēns) un ģene-
rālis (K. Bachs). No citiem tā -
laika vidusskolnieku pulciņiem 
nākuši Marģers Skujenieks,       
Kr. Eliāss, Pauls Lejiņš, P. Ulpe, 
M. Antons u. c. Cielēns šai laikā 
sāk sadarboties ar latvju sociāl-
de mokratiju, starp kuŗas idejis-
kiem pamatlicējiem ir dzejnieks 
Veidenbaums, Aspazija, Rainis, 
J. Jansons, K. Kasparsons, Alek-
sandrs Dauge un citi. Par nele-
gālo darbību draud izslēgšana 
no skolām, bet tas jauniešus ne -
atbaida. 

* Publikācija no 
Laika Mēnešraksta, 1963

(Turpinājums sekos)

Tas bija vēl nesen.
Gandrīz katru dienu, ziemu 

un vasaru, kad vien atļāva laika 
apstākļi, pa kāda neliela īres 
nama durvīm Tegelbrukas ielā, 
Stokholmas ārpilsētā Hēgers te-
nā, iznāca kāds vīrs, lai dotos 
ierastā pastaigas gājienā. Slaida 
auguma, tumšās drēbēs ģērbies, 
kupliem, sirmiem matiem, viņš 
soļo vējā un saulē, baudīdams 
svaigo gaisu. Gabalu pagājis, viņš 
pagriežas pa kreisi un lēnām, bet 
droši nokāpj lejā pa augstām, 
stāvām akmens kāpnēm, lai lejā 
turpinātu gājienu pa citu ielu. 
Pretī nācēji viņu pazīst, sveicina 
un ne reti apstājušies drusku 
bažīgi noskatās, kā viņš nokāpj 
pa stāvajām kāpnēm, sevišķi 
ziemā, kad pakāpieni sniegaini 
un apledojuši.

Jo tie zina, ka gājējs pilnīgi 
neredzīgs.

Tomēr laipno kaimiņu bažas  
ir nevietā. Kā savā gaŗajā, drā-
matiskiem notikumiem bagāta -
jā mūžā pieradis, Feliks Cielēns 
droši iet savu ceļu; kaut arī ārēji 
tas tagad tinies tumsā, viņam ir 
laba atmiņa un varbūt vēl labāka 
nojauta. 

No pastaigas pārnācis, Cielēns 
sēžas pie rakstāmgalda, lai tur-
pinātu darbu. Kāds ir šis darbs? 
F. Cielēns, agrāk pazīstams so -
ciāl demokrāts, kopš 1948. gada 
vairs nepieder ne pie vienas po -
lītiskas partijas; 1953. gada sāku-
mā glaukomas slimības dēļ pil-
nīgi zaudējis redzi, viņš nevar arī 
necik aktīvi darboties sabied ris-
kajā laukā. Taču mazajā dzī vok-
lītī Tegelbrukas ielā nemitīgi rit 
ļoti spriegs intellektuāls darbs. 
Iemācījies ar tausti lietot raks - 
tām mašīnu, Cielēns strādā gar 
publicistiskiem un vēsturis  kiem 
dar biem, bet visvairāk gar sa -
viem četros biezos sējumos ie -
cerētiem memuāriem.

Autoram netrūkst vielas šim 
plašajam darbam. Kopš zēna 
dienām līdz tagadējās trimdas 
gadiem zem viņa dzīves tiltiem 
tecējušas varenu notikumu, vien-
reizīgu pieredzējumu straumes: 
Cielēns bijis drosmīgs brīvības 
cīnītājs jau 1905. gada nemieros, 
ēdis pirmo trimdas maizi pēc to 
sabrukuma, peldējis Krievijas 
juku un revolūcijas mutuļos, cī -
nīdamies pret boļševikiem, bijis 
deputāts Latvijas Saeimās un 
ministrs neatkarīgās valsts val-
dībā, sūtnis – charge d’affaires 
Parīzē... Labi pazinis tik daudz 
ievērojamu personu gan Latvijā, 
gan Krievijā un Rietumeiropā, 
ka visus grūti uzskaitīt. 

Lielā darba pirmais sējums – 
Felikss Cielēns, "Laikmetu mai -
ņā" – Atmiņas un atziņas; Me 
men to, Pilvagen 11, Lidingo, Swe
den – iznāca 1961. gadā. Šai sa -
karā varu pieminēt  kādu raks-
turīgu epizodu. Biju ar Fēli ksu 
Cielēnu jau agrāk sarakstījies, 
lūdzot viņam dažas literāri-vēs-
tu riskas izziņas; gribēju viņu pat 
šai sakarībā apciemot, ja gadī -
tos paredzamā nākotnē nokļūt 
Zvied rijā. Negaidot saņēmu 
laip nu ielūgumu: ierasties viņa 
dzīvoklī Tegelbrukas ielā Hēger-
stenā uz mazām svinībām saka -
rā ar memuāru pirmā sējuma 

Uz laikmetu sliekšņa                       
Valdemārs Kārkliņš stāsta par Fēliksa Cielēna mūžu un darbu*

iznākšanu. Tas bija neparastā -
kais ielūgums, ko savā mūžā 
esmu saņēmis. No Sēlemas Ore-
gonā līdz Stokholmai ir patāls 
ceļa gabals, bet man pēkšņi ie -
šāvās prātā: tiešām, kādēļ ne? 
Vajadzētu braukt par spīti visiem 
 "prātīgiem" apsvērumiem un ap -
lēsēm; braukt, kaut arī jākavē 
darbs un biļete jāpērk uz parāda. 
Mēs lāgā neapzināmies, cik ār -
kārtīgi ievērojams notikums ta -
gadējos apstākļos mums ir katra 
romāna, katras nozīmīga atmiņu 
grāmatas iznākšana – lai tādus 
gadījumus atzīmētu, nav jāskaita 
kilometri, pat ja to būtu 10 000...

Nu, neveselības dēļ no iecerē -
tā brauciena toreiz nekas neiz nā-
ca. Bet vēl labi atceros citu, drus-
ku agrāku apciemojumu klu sās 
Te  gelbrukas ielas nama augš stā-
vā pie Fēliksa Cielēna un viņa 
dzī vesbiedres Maijas. Toreiz pār-
li ecinājos, kādā cieņā  sirmo di -
plo mātu un rakstnieku tur dau-
dzie viņa  draugi Stokholmas 
latviešu vidū. Pat bohēmiskais 
gleznotājs Niklāvs Strunke, uz 
pusdienām ierodoties, bija uz -
vilcis pavisam solidu uzvalku, 
apsējis pilsoniski glītu kakla                            
saiti, un, ja nemaldos, mājastēvu 
pat godbijīgi uzrunāja par mi -
nistru (kamēr citus paziņas tem-
peramentīgais mākslinieks ne 
reti pagodina tikai dažādu mie-
sasdaļu apzīmējumiem). 

Pusdienas bija intīmas, tikai 
dažiem cilvēkiem. Interesē vēro-
ju dzīvokli, kuŗā trimdas gadus 
pavada sirmais rakstnieks, biju-
šais politiķis, valstsvīrs un brīvī-
bas cienītājs: tas ir viens no ārēji 
pieticīgajiem stūrīšiem, kur vēl 
karsti kvēlo mūsu intelektuālās 
jaunrades darbs, mūsu neiznī-
cināmā brīvības un patstāvības 
degsme. Uz maza galdiņa stāv 
rakstāmmašīna, kas sirmajam, 
aklajam rakstniekam palīdz iz -
teikt pārdomās nobriedušās at -
zi  ņas un atmiņas. Grāmatu 
plauktā  blakus daiļliteratūrai 
vā  cu, franču, amerikāņu spe-
ciālie žurnāli, kas rakstniekam 
palīdz orientēties pasaules po -
lītikā. Vērību saista uz plauk -
tiem un konsoles novietotās 
Maijas Cielēnas skulptūras – 
mo  delē ju mi un plastikas, kuŗu 
vidū viens no interesantākiem 
skatu saistī ja Fēliksa Cielēna 
sejas dzīvs, izteiksmīgs atveido-
jums. Maija Cielēna ir ne vien 
kritiķe, esejiste un mākslas vēs-
turniece, bet arī ārzemju māks -
las skolās izglīto jusies tēlniece; 
taču daudz ne  domā ar savu dar-
bu izstādīšanu vai pārdošanu:    
ar tēlniecību viņa nodarbojas 
galvenokārt artistiska prieka dēļ. 
Goda vietā pie dibensienas, it kā 
alkovā, raksturīgās, izteiksmīgās 
līnijās un krāsās veidots Maijas 
Cielēnas portrets, ko gleznojis 
viņas brālis, vēlākais Latvijas 
Mākslas akadēmijas profesors 
Ģederts Eliass. 

Kamēr vēl pa logu iespīd zel-
tainā Stokholmas vasaras pēc-
pus dienas saule, padarbojos ar 
filmu aparātu; bet gan cauri ob -
jektīvam, gan tam pāri vairāk 
vēroju sirmā rakstnieka seju. Tā 
nav viegli aprakstāma; lēti varu 
maldīties, pēc tās vaibstiem 

mēģinādams zīlēt rakstura īpa-
šības. Zem kuplajiem, sirmajiem 
matiem seja pirmajā iespaidā 
šķiet pārsteidzoši jauneklīga. Ta  ču 
jāpiebilst arī, ka tanī zināmu ie -
spaidu atstājis acu gaismas trū-
kums: tā ir it kā uz iekšu vērsta, 
atradinājusies no spējām redzes 
iespaidu maiņām; mierīga un it 
kā drusku vienaldzīga. 

Miers un vienaldzība tomēr 
nepavisam nav Fēliksa Cielēna 
dabā. Kādreiz spožs sapulču ru -
nātājs, viņš arī tagad ir saistīgs 
tērzētājs, viegli tur un vērpj 

sarunas pavedienu, apliecina 
kultu rālu smalkumu saskarē ar 
viesiem, viņu domām. Kaut 
šauros emigranta apstākļos 
dzīvodams, viņš nav atkāpies no 
gaumes un kultūras līmeņa, pie 
kā pieradis valstsvīra un 
diplomāta gados. Saruna viņa 
ierosmē saistīga, ierosinoša; 
galdā ir laba gada gā  juma franču 
vīns. Aizejot ma  ni iespaidi 
noteikti, skaidri, liekas 
neaizmirstami; bet man nevilšus 
jādomā, kāds iespaids gan Cie-
lēnam palicis no šīs mūsu sa -
stapšanās tumsā?...

Nākamā, tuvākā un nopiet-
nākā saskare ar Fēliksu Cielēnu 
man bija, kad Villameles ielejas 
vientulībā, miglainos un lie -
tainos Sēlemas ziemas vakaros 
lasīju viņa memuāru “Laikmetu 
maiņā” pirmo sējumu; un vēlāk, 
kad, pateicoties autora un izde-
vēju laipnībai, vēl pirms tā iz - 
nā k šanas varēju iepazīties arī ar 
otro sējumu. 

Savāds ir pārdzīvojums, šīs 
bie zās atmiņu grāmatas lappu -
ses šķirstot. Pirmais iespaids: tas 
viss taču tik tāls, tik sen pagājis. 

Nu, ja tas tā liekas mums, ko tad 
lai saka jaunākā paaudze? Tiem 
visas šīs lietas droši vien liksies 
tikpat tālas kā mums Kronvaldu 
Aša, Friča Brīvzemnieka vai Au -
sekļa laiki. Bet rindām un lap-
pusēm sekojot, viss pārvēršas; 
dīvainā, gandrīz neizskaidroja -
mā kārtā pagātne kļūst dzīva. 
Lasītājam šķiet, ka viņš pats visu 
aprakstīto izjūt un pārdzīvo: 
ga  lu galā mēs jau vēl neesam tik 
tālu no laikiem, kad tapa mūsu 
valsts neatkarība idejā un īste-
nībā. Nu, kad esam atkal to zau-

dējuši, viss kļūst it kā par jaunu, 
it kā otrreiz aktuāls: kad atkal 
jācīnās, mums gribas zināt, kā to 
pirmo reiz darījusi tēvu un ve -
cāko brāļu paaudze.

Tas tiešām ir aizraujošs, aug - 
s tākā mērā saistīgs stāsts. 

Cielēna grāmata nav perso-
nīgu atmiņu krājums vien. Šai 
darbā, ko viņš veltī mātei, tēvam 
un lielajiem draugiem, kas viņu 
augšā cēluši – Aspazijai un Rai-
nim, kā arī visiem 1905. gada 
brīvības cīnītājiem, Cielēns jau 
priekš vārdā aizrāda, ka me  muā-
ri gan saistās ar autora dzīvi, 
tomēr plašā vērienā tēlo arī laik-
abiedrus, laikmetu, tā kultūru, 
idejiskās un polītiskās norises. 
Tas pilnā mērā attiecināms uz 
grāmatu “Laikmetu maiņā”.

Nekur autors neieslīgst perso-
nīgo interešu šaurībā, bet vis no - 
taļ cenšas tēlot laikmetu un tā 
notikumus, protams, savā tiešajā 
pārdzīvojumā un personīgā ska-
tījumā. Manuprāt tas ir vienī gais 
veids, kā vēsturisku vielu padarīt 
arī vēlākām paaudzēm intere-
santu; tā ir rakstnieka pie eja.

Plašos memuārus Cielēns ie -

Ar sievu Maiju un meitu Izabellu
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 20) atrisinājums
Līmeniski.  1. Kaucminde. 6. 

Taro. 7. Zane. 9. “Saulrieti’’. 10. 
“Nora’’. 12. Sisenis. 13. Abas. 18. 
Iesēt. 19. Vaive. 21. Alise. 22. 
Renstele. 23. Neatļaut. 25. Līnis. 
26. Arkas. 27. Glets. 28. Siet. 30. 
Alabama. 33. Sets. 37. Esmeralda. 
38. Erss. 39. Tone. 40. Sasnausks. 

Stateniski 1. Kosa. 2. Usuri. 3. 
Merģelis. 4. Nieki. 5. Ezis. 6. Ti  bo. 
8. Emba. 10. Neitrālas. 11. Ro  -
sinante. 14. Brigadere. 15. Skep-
tisks. 16. Statuss. 17. Kar tā ga. 19. 
Velsa. 20. Efels. 24. Ska bar ga. 29. 
Irbe. 31. Lamas. 32. Me  lis. 34. 
Tume. 35. Less. 36. Vats.

1 2 3 4 5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19

20 21 22

23 24

25 26 27

28 29

30

31 32 33 34 35

36 37

38 39

40 41

42 43 44

45 46

47 48 49 50 51

52 53

Līmeniski. 7. Siltuma daudzu-
ma mērvienība. 8. Neliels rota ļī-
ga rakstura skaņdarbs. 11. Ame-
rikāņu revolveris. 12. Alkoho-
lisks dzēriens. 13. Ābolu šķirne. 
18. Ķīmiskais elements. 19. Krie-
vu pareizticīgo baznīcas patriar-
cha padomdevējs organs. 20. 
Kaujas cirvji. 22. Atļauja ārzem-
niekam ieceļot citas valsts terri-
to rijā. 23. Greznot. 25. Gudrības 
un kaŗa mākslas dieviete sen-
grieķu mītoloģijā. 27. Bignoniju 
dzimtas koks. 29. Stikla trauks ar 
tievu kaklu. 30. Somu pirtis. 31. 
Nesaaicināt. 32. Straujš ātruma 
palielinājums sportā. 35. Japānas 
ķirsis. 37. Savienot ar kādu saist-
vielu. 39. Sens gaismeklis. 40. 
Pilsēta Somijas dienvidrietu-
mos. 41. Vulkāns Sicīlijā. 42. 
Potēt ar pumpuru. 43. Lētticīgas. 
45. Liroepikas žanrs. 48. Hori  -
zontālas būvkonstrukcijas. 50. 

Kalnu sistēma Turcijas dienvi-
dos. 52. Suņu šķirne. 53. Raiņa 
memoriālais mūzejs Jēkabpils 
novadā. 54. Tauriņziežu dzimtas 
koks vai krūms. 

Stateniski 1. Reāli noteikumi. 
2. Strinkšķināmais mūzikas in -
struments. 3. Rīgas Kinostudijas 
mākslas filma. 4. Lieli buŗu kuģi. 
5. Trauks maizes mīklas gatavo-
šanai. 6. Vēsturisks novads 
Zviedrijas dienvidos. 9. Valsts 
Dienvidamerikā. 10. Latviešu 
dzejniece (1865-1943). 14. Ķirb-
ju dzimtas augs. 15. Pēc neilga 
laika. 16. Tēls V. Lāča romānā 
“Zvejnieka dēls’’. 17. Vienāds. 21. 
Briesmīga. 24. Pretstats “līkas’’. 
25. Pārtraukt. 26. Valsts Okea ni-
jā. 28. Rīgas Kinostudijas māk-
slas filma. 33. Glezniecības teh-
nika. 34. Banālas. 35. Sacukuroti 
augļi vai augļu mizas. 36. Mācība 
par runas mākslu. 37. Gods un 

atzinība. 38. Resna. 44. Sastipri-
nājuma elementi. 45. Borskābes 
nātrija sāls. 46. Aizjūga piede-
rums. 47. Ostas pilsēta Bulgārijā. 
49. Valsts galvaspilsēta Eiropā. 
51. Indīgas čūskas.

darbiem. Jaunības maksimālis -
ma un dzīvesprieka piesātinātajā 
glez nā “Spogulis” Anita Meldere 
gleznojusi sevi – Mākslas akadē-
mijas Glezniecības nodaļas stu-
denti, dzirkstoša prieka un gais-
mas pilnu. Arī vēlāk tapis ne viens 
vien pašportrets, atklājot māksli-
nieces dažādās rakstura šķautnes.

Portretu glezniecībai māksli-
nieces daiļradē ir īpaša loma – 
dzīves laikā tapuši neskaitāmi de -
likāti, noskaņu un nianšu ba  gāti 
portreti, kuŗu skatieni gandrīz 
hipnotizējoši uzrunā skatītāju – 
no “Pašportreta ar zaļo šalli” uz 
mums raugās mērķtiecīga un  
apņēmīga gleznotāja.

20. gadsimta 90. gados Anitas 
Melderes mākslinieciskajā rok-
rakstā strauji ienāk abstraktā glez-
niecība – vieglu, dejojošu līniju 
un krāsu laukumu sakausējums, 
biezas krāsas akcenti līdzās gan-
drīz akvareliskam eļļas krāsu 
pludinājumam un notecinā ju-
miem. Intensīva, negaidīta un 
pār  steidzoša glezniecība, kas pie-
saista ar enerģiju un krāsu spēku.

Izstāde “Paldies, Skolotāj!” ir sil-
tuma, gaišuma un pateicības pie-
pildīta izstāde, kuŗā Anitas Mel-
deres gleznās redzam netieši at -
balsojamies viņai svarīgo māksli-
nieku domu un neredzamās 
klātbūtnes pieskārienus. Izstādē 
skatāmas gleznas no Tukuma 
mū  zeja, Zuzānu kollekcijas, Lat-
vijas Nacionālā mākslas mūzeja, 
mākslinieces personīgās kollekci-
jas un atsevišķām privātkollek-
cijām.

Gleznotāja Anita Meldere 
(18.05.1949.) absolvējusi Latvijas 
Mākslas akadēmijas glezniecības 
nodaļu (1973), mākslas maģistre 
un docente. Piedalās izstādēs 
kopš 1972. gada. Latvijas Māksli-
nieku savienības biedre no 1973. 
gada Izstādes Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā 1995. un 2002. 
gadā, Jūrmalas pilsētas mākslas 
mūzejā 2009. gadā un Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centrā 
2014. gadā. Strādājusi Latvijas 
Mākslas akadēmijā (LMA), no 
1974. – 2004. gadam pedagoģe 
LMA Vakara sagatavošanas kur-
sos, no 1995. – 2009. gadam – 
krā su mācības pasniedzēja LMA 
Funkcionālā Dizaina nodaļā. No 
2007. gada – Rīgas Techniskās 
uni  versitātes Architektūras fakul-
tātes Tēlotājas mākslas katedras 
vadītāja.

Anitas Melderes gleznas atro-
das mūzejos un mākslas krātuvēs 
Latvijā, Lietuvā, Gruzijā, Krievijā, 
Japānā, kā arī privātkollekcijās 
Latvijā, Krievijā, ASV, Francijā, 
Beļģijā, Dānijā, Vācijā, Norvēģijā 
un citviet.

INESE KLESTROVA,
Tukuma Mākslas muzeja vadītāja Mieriņš muižā, Meldere – mūzejā

jaušam gaŗāmgājējam. “Krāsa ek 
sistē kā fizisks fakts. Viena pret 
otru nostādīta, tā var radīt zināmu 
noskaņojumu, emociju. Tātad krā
sa var eksistēt pati (par sevi), var 
būt neatkarīga no priekšmeta.       
Es domāju, ka tā ir māksla, jo 
māksla ir EXPERIENCE (pieredze, 
pār dzī vojums), ne objekts,”  
mākslinieks Laimonis Mieriņš 
stāstījis vēstulē 1965. gada martā 
rakstniecei un dzejniecei Indrai 
Gubiņai.

Gleznotājs, Līdsas Mākslas kol-
le džas pasniedzējs Laimonis Mie-
riņš ir mūsu novadnieks – dzimis 
Tukuma apriņķa Slampes pagas -
tā, Otrā pasaules kaŗa beigās 
nonācis Vācijā, bet darba mūžu 
pavadījis Anglijā. Daudz mācī -
jies no Valdemāra Tones (1892–
1958). Viņš piederējis atjaunotajai 
pagāniskajai draudzei “Dievturi” 
un mīlējis tautas mūziku, tostarp 
stīgu instrumenta – kokles – izpil-
dījumā. Piedalījies izstādēs Ang-
lijā un citās valstīs, arī Latvijā. 
Pirmā Laimoņa Mieriņa izstāde 
Tukumā notika Tukuma Mākslas 
mūzejā 2013. gadā. Brīvdabas 
izstādē Durbes pils pagalmā eks-
ponētas to gleznu reprodukcijas, 
ko Tukuma mūzejam dāvināja 
mākslinieka dzīvesbiedre Ilga 
Mie  riņa 2021. gadā. Ekspozīciju 
papildina pavadteksts latviešu, 
krievu, angļu un vācu valodās.

Maijs ir mūzeju svētku mēne -
sis – dažas dienas pēc Mūzeju 
nakts 18. maijā atzīmējam Starp-
tautisko mūzeju dienu. Arī šī die-
na Tukuma mūzejā “iekrita” māk-
slas zīmē. 

Lai arī muzeju klātienes ap -
meklējums Latvijā vēl nav atsā-
cies, ļoti uz to cerot un gatavojo-
ties, tiešsaistē atklājām Anitas 
Melderes un viņas skolotāju glez-
nu izstādi “Paldies, Skolotāj!” Tu -
kuma Mākslas mūzejā un svi nē-
jām mākslinieces dzimšanas die-
nu. Izstādē skatāmi Anitas Mel  -
de res dažādu periodu un žanru 
darbi, kam līdzās viņas skolotāju 
un otas radinieku – Jāņa Oša, Ed -
gara Iltnera, Eduarda Kal niņa un 
Jāņa Pauļuka gleznas. Viņu daiļ-
radi vieno līdzīgi līniju, krāsu 
attiecību un noskaņu meklējumi 
un risinājumi.

“Visas dzīves gaŗumā manu 
skolotāju neredzamā klātbūtne ir 
bijusi mans spēka avots, sniegusi 
pārliecību tam, ko daru un drosmi 
izturēt šaubu brīžos,” teic māksli-
niece Anita Meldere, domājot par 
izstādi Tukuma Mākslas mūzejā. 
Izstādes darbi aptver laikposmu 
no pavisam agrīniem – studiju 
gadiem 1970. gadu sākumā līdz 
pat pavisam svaigiem 2020. gada 

izbaudīt plūstošās robežas starp 
zināmo un nepierasto. Vakara 
stundās reprodukcijas tiek izgais-
motas, paspilgtinot krāsu spēku 
un radot efektīgu iespaidu pat ne -

klēts sienām ar nosaukumu “Mie-
riņš muižā”. Šī brīvdabas mākslas 
izstāde rada lielisku kontrastu 
starp senatnīgo vidi un moderno 
glezniecību, turklāt tādējādi mu -
dinot dažādos rakursos parau dzī-
ties uz robežu tēmu.  Apmeklētājus 
pārsteidz neierastas glezniecības 
reprezentācija senā muižas an -
sam blī pie vēsturiskās ēkas sienas, 
ļaujot apcerēt robežu jautājumus 
vidē un mākslā.  Arī paša Laimoņa 
Mieriņa glezniecībā redzams, 
ka mākslinieks pievērsies robežu 
jautājumiem, to definēšanai un  
pārkāpšanai – precīzie laukumi, 
to pārklāšanās, skaidrā ģeome-
trija pretstatā un apvienojumā ar 
brīviem notecinājumiem un 
krāsas šļakstiem.

 Brīvdabas gleznu reprodukciju 
ekspozīciju Mūzeju naktī un die-
nā papildināja kokļu mūzika, vēl 
intensīvāk ļaujot apmeklētājiem 

Šogad pavisam neparastu Starp -
tautisko Mūzeju nakti piedzīvojis 
ne viens vien mūzejs un tā ap -
meklētāji visā plašajā pasaulē. Arī 
Tukuma mūzejs meklēja jaunus 
ceļus un iespējas, kā nokļūt pie 
skatītājiem, ja jau skatītāji ne -
drīkst ienākt mūzejā. Šogad Mū -
zeju nakts tēma bija “Robežas”, 
ai  cinot izcelt robežas kā kultūras 
mantojuma un robežu radīta kul-
tūras mantojuma aspektus, ko 
Tukuma mūzejs izvērsa vairāku 
notikumu apvienojumā ar no -
saukumu “Ārpus robežām”. Tas 
bija iznāciens ielās, laukumos, 
sētā, dārzā, pilsētā – ietverot da  žā-
du ar acīm baudāmu, klausāmu 
un lasāmu pieturpunktu kopumu.

Viens no spilgtākajiem mo -
mentiem Tukuma Mūzeju naktī, 
kas sākās jau dienā, – Laimoņa 
Mieriņa sešu gleznu reprodukciju 
parāde Durbes pils pagalmā pie 

Anita Meldere izstādes at  klā-
šanā // Foto: Līva Lielmane

Mūzeju naktī Durbē // Foto: Līva Lielmane
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PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

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

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

Tālr: 973-746-3075

S P O R T S

(Turpināts  20. lpp.)

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

lai nevienam nebūtu jābaidās mūs satikt pie mantu nodošanas!

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

No 1. jūnija
Rīgā notiekošā pasaules čem-

pionāta hokejā spēles klātienē 
vakcinētie un Covid19 izsli mo-
jušie līdzjutēji varēs sākt ap -
meklēt no 1. jūnija, lēmis Mi -
nistru kabinets. Valdība apstip-
rinājusi grozījumus vīrusa iero-
bežošanas noteikumos, kas pa -
redz, ka PČ spēles klātienē lī -
dzjutēju statusā varēs apmeklēt 
personas, kuŗas vakcinētas pret 
vīrusu un kuŗas šo slimību jau 
pārslimojušas. Abi fakti būs 
jāapliecina ar attiecīgiem doku-
mentiem pie biļešu kontroliera, 
citādi biļete nebūs derīga.

***
Preses konferencē Starp tau-

tiskās Hokeja federācijas (IIHF) 
prezidents Renē Fāzels, IIHF ģe -
nerālsekretārs Hirsts Lihtners, 
Latvijas Hokeja federācijas (LHF) 
Aigars Kalvītis un rīkotāju ko -
mitejas vadītājs Edgars Buncis 
informēja par pasaules čem pio-
nāta biļešu cenām, kas ir gana 
augstas, kā arī norādīja, ka 
skatītāji, vismaz pagaidām, varēs 
būt tikai no Latvijas un zema 
riska valstīm. Biļešu cenas uz 
hokeja čempionāta spēlēm būs 
gana augstas: grupas spēlēm – 
110 eiro, ceturtdaļfinālam – 165 
eiro, pusfināliem – 220 eiro, 
spēle par trešo vietu – 280 eiro, 
bet lielais fināls – 340 eiro. 
Neatkarīgi no sēdvietas izvieto-
juma, visas cenas būs identiskas. 
Viena persona drīkstēs iegā dā-
ties tikai divas biļetes, un tās būs 
personalizētas – uz biļetes būs 
rakstīts vārds un uzvārds. Biļešu 
iegāde būs IIHF mājaslapā 24 
stundas pirms spēles sākuma.

Visas biļetes būs perso na li-
zētas, un tās būs jāuzrāda kopā 
ar sertifikātu, kas apliecinās 
vakcināciju. Tas iegūstams vietnē 
Covid19sertifikats.lv, kas būs 
pilnīgi jauna sistēma. Zīmīgi, ka 
šī sistēma sāks darboties tikai 1. 
jūnijā. Ierodoties arēnā, skatī-
tājiem būs jāuzrāda arī personu 
apliecinošs dokuments.

***
Ārvalstu līdzjutēji pasaules 

čempionāta (PČ) spēles varēs 
apmeklēt tikai no tām valstīm, 
kas iekļautas tā dēvētajā “drošo 
valstu” sarakstā, preses konfe-
rencē informēja turnīra rīkotāji. 
Kā liecina Slimību profilakses 
un kontroles centra (SPKC) 

sniegtā informācija, no pasaules 
čempionāta dalībvalstīm “drošo 
valstu” sarakstā iekļautas Liel-
bri tanija un Somija.

Karogu „cīņas”
Starptautiskā Hokeja federā-

cija (IIHF) vērsusies pie Rīgas 
mēra Mārtiņa Staķa, paužot 
neapmierinātību ar Baltkrievijas 
karoga nomaiņu ar šīs valsts 
opozīcijas balti sarkano karogu 
Latvijas galvaspilsētas pilsētvides 
reklāmas stendos, kas veltīti 
2021. gada pasaules čempio nā-
tam hokejā. 24. maijā Baltkrie-
vijas karogs nomainīts Brīvības 
ielā, bet pārējos stendos galvas-
pilsētā Baltkrievijas karoga vieta 
bija tukša. Kā sociālajos tiklos 
norādījis Rīgas mērs Staķis (PP), 
Rīgā nedrīkst plīvot karogi, kas 
simbolizē režīmu, kuŗš nodar-
bojas ar valsts terrorismu, līdz ar 
to Baltkrievijas oficiālais karogs 
ir noņemts un aizstāts ar balti 
sarkano. “Mēs nosūtījām vēstuli 
Rīgas mēram. Tas mums nav 
pieņemami. Spēļu arēnās mēs 
nedomājam mainīt karogu. Un 
lūgsim noņemt pasaules čem-
pionāta un IIHF karogus tajās 
vietās, kur Rīgā nomainīja (Balt-
krievijas) karogus,” paziņojis  
IIHF prezidents Renē Fāzels.

Polītiķi izmanto hokeju savu 
polītisko mērķu sasniegšanai, 
komentējot Baltkrievijas karoga 
aizstāšanu ar vēsturisko šīs valsts 
simbolu, uzskata Latvijas Hokeja 
federācijas prezidents Aigars Kal  -
vītis. Viņš uzsvēra, ka Pasaules 
hokeja čempionāta norises vie-
tās protokols tiek ievērots un 
Baltkrievijas karogs nav aizstāts. 
“Hokejisti ir draugi un šajās 
polītiskajās spēlēs neiesaistās, bet 
spēlē hokeju,” piebilda federā-
cijas vadītājs.

“Sensācijas būs,”
 tā turpmāko šīgada pasaules 

hokeja čempionāta gaitu rai dī-
jumā “Spried ar Delfi” progno-
zēja bijušais Latvijas hokeja 
izlases kapteinis Harijs Vītoliņš. 
(attēlā). 

komandām šogad ir lielākas iz -
redzes uz panākumiem. Ho  keja 
eksperts Mārtiņš Lācis viņam 
piebalsoja, pieļaujot, ka citkārt 
spēcīgajām Kanadas un ASV 
izlasēm šogad grūtības varētu 
sagādāt iekļūšana izslēgšanas 
spēlēs.

IIHF spēka rangs
Starptautiskā hokeja federācija 

(IIHF) atjaunojusi 2021. gada pa -
saules čempionāta spēka rangu, 
Latvijas hokeja izlase veicot kā -
pienu pa četrām vietām. Pirms 
čempionāta Latvija tika ierindota 
desmitajā pozīcijā, bet pēc pir-
majām divām turnīra spēlēm tā 
ieņēma devīto vietu. Savukārt 
uzvara pret Italijas valstsvienību, 
kā arī citu vienību neveiksmes 
ļāvušas jau pakāpties uz augsto 
piekto poziciju. No  pelnīto vietu 
pavada teksts “tukši vārti > 
tukšas arēnas”, atgādinot par 
diviem vārtu guvumiem, ar 
kuŗiem Latvijas izlase atzīmējās, 
kad Italijas valstsvienība vārt-
sargu bija jau nomainījusi pret 
sesto laukuma spēlētāju.

IIHF spēka rangs (25. maijs). 
1. Slovakija (4. vietā iepriekš); 2. 
Vācija (2.); 3. ASV (7.); 4. Somija 
(6.); 5. Latvija (9.); 6. Krievija 
(1.); 7. Šveice (3.); 8. Zviedrija 
(15.); 9. Baltkrievija (8.); 10. 
Kazachstāna (5.); 11. Čehija (12.); 
12. Dānija (10.); 13. Norvēģija 
(11.); 14; Lielbritanija (13.); 15. 
Italija (14.); 16. Kanada (16.).

Pirms spēles ar ASV
ASV hokeja izlases treneris 

Džeks Kapuano ļoti labi pārzina 
Boba Hārtlija spēles stilu, tāpēc 
spēlē pret Latvijas valstsvienību 
tiek gaidīta smaga cīņa, preses 
konferencē norādīja Kapuano. 
“Pazīstu Bobu Hārtliju, tāpēc 
aptuveni zinu, kādu spēles stilu 
piekops Latvijas izlase. Pieļauju, 
ka viņi spēlēs pozicionāli, un 
mūs sagaida smaga cīņa. Šajā 
spēlē būtisks faktors būs ripas 
kontrole un spēle bez ripas,” par 
gaidāmo ceturtdien teica ASV 
izlases galvenais treneris. “Šo -
dien uzbrukuma zonā pieļāvām 
dažas kļūdas ripas kontrolē, 
tāpēc šīs epizodes drīzumā ap -
skatīsim tuvāk.”

Ziemeļamerikā viens pēc otra 
klubi noslēdz dalību Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) izslēgšanas 
spēlēs, kas nozīmē, ka vairāki 
spēlētāji teorētiski varētu ceļot 
uz Rīgu. Kapuano atklāja, ka 
komandas iekšienē pirms tur-
nīra Rīgā nolemts, ka šogad 
čempionātā tiks spēlēts ar gados 
jaunāku sastāvu, tāpēc viņš 

Viņš norādīja, ka tikai Krie-
vijas izlase apstiprinājusi plānus 
pastiprināt sastāvu ar Nacinālās 
hokeja līgas (NHL) zvaigznēm, 
tādēļ citkārt nomināli vājākām 

nelika lielas cerības uz kāda 
NHL kalibra hokejista pievie-
nošanos komandai.

Neizmantojām 
savas iespējas

Latvija – ASV 2:4 (2:2, 0:2, 
0:0). Latvijas hokeja izlase pie -
dzīvoja pirmo zaudējumu pa -
matlaikā, nespējot atbildēt uz 
ASV valstsvienības diviem pēc 
kārtas gūtajiem vārtiem otrajā 
periodā. Līdz ar šo neveiksmi 
Latvijas izlase apgrūtinājusi sev 
iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Lai 
pacīnītos par vietu ceturt daļfi-
nālā, Latvijai atlikušajās spēlēs 
pret Norvēģiju, Somiju un Vā -
ciju vajadzēja gūt divas uzvaras. 
Vārtus Latvijas vienības labā 
guva Miks Indrašis un Renārs 
Krastenbergs. Metienu attiecība 
šajā spēlē bija līdzvērtīga (19:26), 
ar nelielu pārsvaru amerikāņiem. 
Mūsu vienība izmantoja vienu 
no pieciem vairākumiem, ame-
rikāņi – vienu no trim.

Uzbrucējam Renāram Krasten-
bergam ar laiku ir visas iespējas 
kļūt par Latvijas izlases līderi, 
pēcspēles preses konferencē pēc 
zaudējuma ASV izlasei teica 
Latvijas valstsvienības galvenais 
treneris Bobs Hārtlijs.

  Hokejistu komentāri pēc nev-
eiksmes. Miks Indrašis pēc 
zaudējuma ASV valstsvienībai 
neslēpa, ka paši Latvijas hokejisti 
bijuši vainīgi pie neveiksmīgā 
spēles iznākuma. “Neko īpašu 
viņi neparādīja. Tā ir laba ko -
manda ar ātriem slidotājiem un 
labiem metējiem. Taču mēs, kā 
lai pasaka, kļūdījāmies [fucked it 
up] – rupja frāze angļu valodā] 
savā zonā. Viņi to izmantoja un 
guva dažus vārtus. Tas arī viss,” 
skaidro Indrašis. 

Latvijas hokeja izlases uzbru-
cējs Rodrigo Ābols pēc zau dē-
juma sarunā ar LTV atzina, ka 
pretinieki izmantoja Latvijas ho -
kejistu kļūdas, kas bija izšķiroši. 
“Iegāza mūsu kļūdas aizsardzībā, 
Amerikāņi tās kļūdas uzreiz iz -
mantoja. Ļoti labi sarīkoja “ka -
ruseli” tur divas reizes, mēs maz-
liet pazaudējām poziciju un uz -
reiz tikām par to sodīti. Viņiem 
meistarība lielāka, izmantoja mūsu 
kļūdas un guva vārtus, mēs viņu 
kļūdas neizmantojām. Pretinieks 
neļāva uzspiest savu spēles stilu 
un reālizēt Latvijas izlases taktiku. 
Trešais periods bija salīdzinoši 
labs. Viņi bija pa diviem vārtiem 
priekšā un varbūt atkāpās. Mēs 
centāmies uzspiest to spēli, kā 
gribējām spēlēt, centāmies sa -
asināt ar momentiem. Beigās 
bija labi momenti, kur jāmet 
iekšā. Šodien varbūt neiemetām, 
bet rīt jauna spēle un trīs svarīgi 
punkti.”

Arī viens no Latvijas izlases 
līderiem Lauris Dārziņš sarunā 
ar LTV atzina, ka neizdevās 
reālizēt savu taktiku. “Tas ir mūs-
dienu hokejs – katra koman da 
cenšas uzspiest savu spēli.

Mums arī ir tās taktiskās ie -
strādes, mēģinām uzspiest savu 
spēli, bet pretinieks to pašu dara. 
Pirmais un trešais periods bija 
salīdzinoši vienādi, bet otrajā 
viņiem nedaudz labāk sanāca 
izpildīt tās savas iestrādes.”
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Dieva mierā aizsaukts mūsu mīļais tētis, vectēvs un vecvectēvs

VILIS DĀBOLIŅŠ
dzimis 1924. gada 23. decembrī Baldonē, Latvijā,
miris 2021. gada 9. maijā Richmond Hill, Kanadā,

dzīvojis un apbedīts Hamiltonā, Kanadā

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā tante

ILGA MAIJA DUKĀTS
dzim. RITUMS

Dzimusi 1931. gada 2. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 21. maijā Čikāgā, Illinojā

Mūsu mīļā māmmiņa, vecmāmmiņa, un vecvecmāmmiņa

ILGA MAIJA DUKĀTS,
dzim. RITUMS

Dzimusi 1931. gada 2. aprīlī Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 21. maijā Čikāgā, Ilinojā

S A R Ī K O J U M I  /  D I E V K A L P O J U M I

I N  M E M O R I A M

(Turpināts  19. lpp.)

Sēro
MEITA VELTA DĀBOLIŅA
DĒLS GUNTIS UN INDRA

DĒLS ULDIS UN BEATRICE
MAZBĒRNI IMANTS, MAIRA, ASTRA UN KARINA

MAZMAZBĒRNI ELLA UN LAILA
UN CITI RADI LATVIJĀ, ASV UN EIROPĀ

Viņuu vienmēr mīļā piemiņā paturēs
LAILA UN JĀNIS, INESE UN KENNETH, BAIBA, 

SANDRA UN ROBERT, SILVA UN MICHAEL
AR ĢIMENĒM

Viņu mīlestībā, neaizmirstamā piemiņā paturēs
ANDRIS, CINDY, MĀRA, ORESTS, ĒRIKS

DANIEL, JESSICA, JENNIFER, JONATHAN, NIKOLAJS, IEVA, ALEKSAN-
DRS, PATRIKS, GRACE, KATRIANA, PETER, CHARLIE

RADI UN DRAUGI AMERIKĀ, KANADĀ, ZVIEDRIJĀ, VĀCIJĀ UN LATVIJĀ

No tevis tik daudz bija, ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.

/K. Apškrūma/

Vakarzvaigzne
mirgo klusi,
sirds ir mieru
atradusi...

/A. Lūsis/

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl Tavas acis pretī mirdz.

Pēteris Kārlis Elferts // FOTO: Arlietu ministrija

Piektdien Atēnās 59 gadu 
vecumā mūžībā devies Lat vi-
jas vēstnieks Grieķijā Pēteris 
Kārlis Elferts, informē Lat-
vijas Ārlietu ministrijā (ĀM). 
Vien pirms dažām nedēļām 
Valsts prezidents Egils Levits 
pieredzējušajam diplomātam 
bija uzticējis vēstnieka pienā-
kumus arī Serbijā un Kiprā. 
Diplomāts savā darbībā īpaši 
pievērsies latviešu diasporai 
gan kā vēstnieks ārvalstīs, gan 
arī būdams speciālo uzdevu-
mu vēstnieks diasporas jau-
tājumos.

Latvijas ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks Īrijā, kā arī 
Saeimas priekšsēdētāja ārlietu 
padomnieks un Ministru prezi-
denta padomnieks.

No 2016. līdz 2020.gadam 
Elferts bija ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Turcijā, sa  vu-
kārt kopš 2020. gada diplomāts 
pildīja Latvijas vēstnieka pie-
nākumus Grieķijā. Vēstnieks 
Elferts pildījis arī Latvijas ne -
rezidējošā vēstnieka pienā ku-
mus Irānā un Irākā.

ĀM izsaka visdziļāko līdzju-
tību Elferta piederīgajiem, drau-

Mūžībā aizsaukts 
Latvijas vēstnieks 

Grieķijā
Pēteris Kārlis Elferts

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa -

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

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

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 pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Face book lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

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

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-
725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.facebook. -
com/ Čikāgas-Ciānas draudze 
2550-4389-7965-234. Dievk. No -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds. Māc. Gundega 
Puidza, tālr. birojā: 773-736-
1295; mājās: 708-453-0534, 

E-pasts: puidza@yahoo.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 

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

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

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

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

Dienvidfloridas latv. ev. lut. 
dr.: Shepherd of the Coast Luth.

Church (1901 E Commercial 
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308). 
Info: Ilze Folkmane Gibbs, 
e-pasts: folkmane@hotmail.com 
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

Dienvidkalifornijas latv. ev. 
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside 
Dr., Los Angeles CA 90039). Diev-
 kalpojumi notiek plkst. 11:00. 
14. jūnijā-dievkalpojums ar diev-
galdu. 27. jūnijā-dievkalpojums.

JŪLIJĀ NEBŪS DIEVKAL-
POJUMU

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.

1961. gadā dzimušais Elferts 
darbu ārlietu dienestā sāka 
1999.gadā. Viņš pildījis ĀM 
parlamentārā sekretāra pienā-
kumus, kā arī bijis speciālo 
uzdevumu vēstnieks Irākas at -
jaunošanā un demokra ti zā cijas 
veicināšanā, Latvijas pastāvī-
gais pārstāvis Eiropas Padomē, 

giem, kolēģiem. “Esam patei-
cīgi par viņa ieguldījumu Lat-
vijas un tās diplomātiskā dien-
esta attīstībā. Pēteri, mums 
Tevis ļoti pietrūks!” mikro blo-
gošanas vietnē “Twitter” ierak-
stījis ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs (JV).

Avots: LETA
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Dieva mierā ir devusies mūsu mīļā

BIRUTA ASTRA ABULS,
dzim. KALĒJS

Dzimusi 1929. gada 28. jūlijā Rīgā, Latvijā,
mirusi 2021. gada 11. janvārī Plainwell, Michigan, ASV

Dieva mierā aizgājis mūsu tēvs, vectēvs, un vecvectēvs

ULDIS MĀRTIŅŠ KRONĪTIS
Dzimis 1925. gada 10. novembrī Rīgā,

miris 2021. gada 5. martā Westlake, Ohio

Mūžībā aizsaukts

EDVĪNS Ž. KRAMS
Dzimis 1926. gada 20. februārī Annenieku pag.,
miris 2021. gada 3. maijā Vilmingtonā, DE, ASV

Mūžībā aizgājusi
KONSTANCE JOHANNA NIKIFOROVS,

dzim. NEIMANIS
Dzimusi 1922. gada 17. septembrī Liepājā, Latvijā,

mirusi 2021. gada 10. maijā Montreālā, Kanadā

D I E V K A L P O J U M I
(Turpināts no 18. lpp.)

Viņu mīlestībā piemin:
BĒRNI PĒTERIS (CHERIE) ABULS, MIĶELIS (TIA) ABULS

UN DIĀNA (ANDRIS) KĀRKLIŅŠ
MAZBĒRNI KRISTĪNE, KĀRLIS, LIVIA, MARKS,

DĀVIS, ROBERTS,  SOLVITA UN KATRINA

Viņu mīļā piemiņā paturēs
MEITA SANDRA (ULDIS) UN MAZMEITAS INĀRA, ELISA, 

ANDRA (MATT) UN MAZMAZDĒLS HENRIKS
DĒLS ĒRIKS (LAUMA) UN MAZMEITAS KATE, TĪNA

sēro
KRUSTMEITA INĀRA, ERIC, UN

ALESSANDRA SUUBERG

Mīlestībā piemin
ĢIMENE UN DRAUGI

KANADĀ, ASV UN LATVIJĀ

Nekas nav mainījies, 
Ne zudis tālās dienās –
Ir saule, magones un mīlestība tava. 
/I. Kalnāre/

Tik daudz siltu vārdu teici,
Tik daudz mīlestības prati dot,
Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.

Augšā, aiz zvaigznēm, tur tiksies reiz mīļi
Tie, kas šeit pasaulē šķīrušies būs.
Dvēsele skatīsies dvēselē dziļi,
Mūžībā skaidrībā mieru tie gūs.

No Tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 610-353-2227. Mac. 
Gija Galina. 6. jūnijs Dievkal-
pojums 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 jaun-
ais dievnams būs lietojams.

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 sa -
zināties ar draudzes pr. Karli 
Indriksonu, tālr.: 402-730-3427, 
e-pasts: kindriks@aol.com. Pen-
sionāru 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.

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

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

Ierodoties, lūdzu lietot sejas 
maskas.

Visi klātienes dievkalpojumi 
notiks NJ Latviešu biedrības 
namā “Priedaine”, 1017 State 

Route 33, Freehold, NJ 07728.
Pārējām svētdienām iespējams 

saņemt mājas svētbrīžu mate-
riālus. Lūdzu sazināties ar mā -
cītāju Ievu Pušmucāni-Kineyko, 
e-mail: latvianlutheranchurch@
gmail.com, telefons: 908-638-1101.

Ročesteras ev. lut. Krusta dr.: 
Atonement Lutheran Church 
(1900 Westfall Rd, Rochester NY 
14618).

Saginavas latv. ev. lut. dr.: (128 
N Elm Str, Saginava, MI 48602).

Mācītāja Biruta Puiķe-Wilson, 
mob. (269) 2675-330. Kontakt-
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)781-1163. E pasts: 
dzirnis@chartermi.net.

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

Sandiego latv. ev. lut. dr.: 
Ascension Lutheran Church (5106 
Zion Ave, San Diego, CA 92120), 
Dr. pr. Jānis Legzdiņš, tālr.:1-
619-630-8143, e-pasts: janislegz-
dins@hotmail.com.

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

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

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

Dievkalpojumi Sietlā ir at  sā-
kušies klātienē.

Skenektedijas latv. ev. lut. dr.: 
Trinity Lutheran Church (35 Fur 
man St, Schenectady NY 12308). 
Diakone Linda Sniedze-Taggart.

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

Dievkalpkojumi Svētdienās, 
14:00:

12. jūnijā sestdien aizvesto 
piemiņas dievkalpojums.

Bībeles stundas svētdienās, 
14:00: 6. junijā.

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

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

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.
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Renars Krastenbergs

Kalniņš nosaukts par KHL 
nedēļas labāko vārtsargu

Izlases galvenā treneŗa Boba  
Hartlija vaigs ir apmācies... 

Lauris Dārziņš spēlē pret ASV 
izdarīja vienu rezultātīvu pie -
spēli, līdz ar to viņš kļuvis par 
rezultatīvāko Latvijas izlases spē-
lētāju pasaules čempionātu vēs -
turē ar 39 punktiem. “Tas ir liels 
gods, jo tajā sarakstā ir lieliski 
spēlētāji, ar kuŗiem esmu spē lējis, 
gan tādi, ar kuŗiem vēl tagad 
spēlēju. Bērnībā visiem tiem 
spēlētājiem sekoju līdzi, tāpēc 
būt daļai no viņiem ir liels gods.”

Cerības uz 
ceturtdaļfinālu 

sarūk... 
Latvija – Norvēģija 3:4 (2:1, 

0:1, 1:1, 0:0, 0:1). “Labi iesākām 
spēli. Man patiesi patika pirmais 
periods. Demonstrējām labu āt -
rumu un spējām izveidot vai -
rākas labas vārtu gūšanas ie  spē-
jas,” pēc zaudējuma pret Nor vē-
ģiju preses konferencē teica 
Hārtlijs. “Otrajā periodā mazā-
kumā zaudējām vārtus, bet pēc 
tam dzināmies viņiem [norvē-
ģiem] pakaļ.” “Trešā perioda sā -
kumā bijām noskaņojušies uzva-
rai, jo zinājām, ka mums ir ne -
pieciešami šie punkti. Pret So -
miju nepieciešama laba koman-
das spēle. Redzu, ka puiši lau -
kumā kārtīgi cīnās,” par Latvijas 
izlases sniegumu teica Hārtlijs.

Krastenbergs. Treneris jau pēc 
iepriekšējās spēles norādīja, ka 
uzbrucējs pēdējos gados ir kriet-
ni progresējis, tāpēc arī šogad 
viņš demonstrē pavisam cita 
līmeņa spēli. “Krastenbergs līdz 
šim turnīrā ir bijis viens no mūsu 
labākajiem spēlētājiem,” uzsvēra 
Hārtlijs. “Viņš kļūst labāks. Var 
redzēt, ka divu gadu laikā viņš ir 
nobriedis un gatavs cīnīties 
augstā līmenī. Renārs ir apveltīts 
ar labu metienu, labi izprot spēli 
un necenšas izcelties citu vidū.” 
Hārtlijs norādīja, ka ir ap  mie ri-
nāts ar komandas sniegumu. 
Saikne starp gados jaunākajiem 
hokejistiem un pieredzējušajiem 
kļuvusi ciešāka, taču sastāvā tre -
nerim gribētos redzēt vēl vairā-
kus gados jaunos hokejistus.

Viens vērtīgs 
punkts

Latvija –Somija 2:3 (1:1,0:1, 
1:0, 0:1). Latvijas hokeja izlase 
saspringtā pasaules čempionāta 
B apakšgrupas spēlē zaudēja 
Somijas valstsvienībai, bet ar 
vienu izcīnīto punktu panāca, ka 
tā vēl var pacīnīties par ce  turt-
daļfinālu. Tas gan atkarājās arī 
no citu spēļu rezultātiem.

Pirmā perioda iznākumu no -
teica divi negadījumi. Jau spēles 
ceturtajā minūtē Marko Antilas 
uzmetienu vārta virzienā neveik-
smīgi atsita 2021. gada meistar-
sacīkšu debitants Jānis Kalniņš. 
– ripa ielidoja vārtos no Saku 
Maenalanena kājas. Latvijas iz -
lase pie metieniem tika maz, 
chaosa pilno spēli kontrolējot 
somiem. Taču perioda izskaņā 
veiksmīgi vārtu priekšā nocīnījās 
Lauris Dārziņš, kurš liedza Harri 
Seteri redzēt Mārtiņa Dzierkala 
metienu – 1:1. Spēles satura ziņā 
Latvijas hokejistiem otrajā pe -
riodā izdevās reabilitēties. Lat-
vieši uzbruka daudz biežāk, kā 
arī izpildīja neskaitāmus metie-
nus, bieži to darot pie pirmās 
iespējas. Veiksme gan stāvēja 
Somijas izlases pusē. Somi ini-
ciātīvu atguva vien trešdaļas 
izskaņā, taču uzreiz radīja pāris 
izcilas vārtu gūšanas iespējas.

smīgi vārtos spēlēja Harri Seteri. 
Pēdējo vārdu teica Somijas 
valstsvienības līderis Antons 
Lundells, kurš ar techniski skais-
tu solo gājienu guva vārtus četras 
sekundes pirms papildlaika bei-
gām – 2:3.

Tādējādi pirms B apakšgrupas 
pēdējām spēļu kārtām uz ie -
kļūšanu ceturtdaļfinālā preten-
dēja trīs vienības.

Pirms izšķīrējām sacensībām 
B grupā augšdaļā bija saspringts 
stāvoklis. Vārti. Punkti. 

Somija 16-8      15
ASV  17-6      15
Kazachstāna 21-15    10
Vācija  20:1        9
Latvija 14:14      9
Kanada 17:15      9
Norvēģija 14:20      5
Italija  9-37       0    
Par Somiju un ASV bija 

skaidrs – tām abām 15 punkti. 
Seko Kazachstāna ar 10, bet 
Latvija, Vācija un Kanada – ar 9 
punktiem. Viss izšķīrās 31. maija 
spēlēs ASV – Vācija, Norvēģija 
– Kazachstāna un 1. jūnija spēlēs 
Latvija – Vācija, Kanada – So -
mija un Italija – ASV.  Līdz re -
dak  cijas slēgšanai rezultāti nebi-
ja zināmi.

Latvijas 3x3
basketbola izlase 

izcīna ceļazīmi uz 
Tokijas olimpiskajām 

spēlēm
Grāca (Austrija), 30.maijs, 

LETA. Latvijas 3x3 basketbola 
izlase, kuras sastāvā ir Agnis 
Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis 
Lasmanis un Nauris Miezis, 
svētdien Austrijas pilsētā Grācā 
izcīnīja ceļazīmi uz 2021.gada 
Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Cīņā par trešo vietu turnīrā 
Latvija ar rezultātu 21:15 pār-
spēja Franciju.

Latvietis sesto reizi 
kļuvis par Austrijas 

čempionu sporta 
dejās

Vīnē dzīvojošais latviešu de -
jotājs Gustavs Ernests Arājs saka 
– dejai ir jābūt patiesam stāstam, 
kuram notic. Acīmredzot savu 
stāstu viņš prot izstāstīt izcili 
meistarīgi, jo nule kļuvis jau par 
seškārtējo Austrijas čempionu 
Latīņamerikas dejās.

Uz Austriju Gustavs Ernests 

Arājs pārcēlās pirms deviņiem 
gadiem un jau nākamajā gadā 
kopā ar savu deju partneri Ka -
tarīnu Vīreri Austrijas čempio-
nātā ieguva 3. vietu, pēc tam 
piecus gadus pēc kārtas – čem-
piona titulu. Tagad pēc neliela 
pārtraukuma kopā ar jauno par t-
neri Jaroslavu Hūberi – atkal 
čempiona tituls, nu jau sestais!

Gustava un Jaroslavas mērķis 
tagad ir tēmēt uz starptautisko 
arēnu, bet šobrīd Gustavs aktīvi 
paplašina savu redzesloku un 
zināšanas visā, kas saistīts ar un 
ap deju, sākot ar laikmetīgā bale-
ta apmeklēšanu līdz psīcholoģijas 
mācībām.

Plūdmales 
volejbols

Latvijas plūdmales volejbola 
pāris Anastasija Kravčenoka/
Tīna Graudiņa Krievijas pilsētā 
Sočos izcīnīja ceturto vietu 
Pasaules tūres četru zvaigžņu 
posmā. 

Cīņā par  Olim-
piadas punkiem

Naktī uz svētdienu pēc Latvijas 
laika aizvadīts UCI Pasaules 
kausa trešais posms BMX su  per-
krosā. Lielisku sniegumu tajā 
demonstrēja Latvijas sportisti.

Vīru elites lielajā finālā trešo 
vietu izcīnīja Helvijs Babris, 
kamēr Kristenam Krīgeram 
pēc nepatīkama kritiena astotā 
vieta. U-23 vīru sacensībās piek-
to vietu izcīnīja Edvards Glā -
zers, informēja Latvijas Riteņ-
braukšanas federācija.

Treniņu sesiju norisi Bogotas 
trasē ietekmēja spēcīgais lietus. 
Tomēr sacensību dienā laika 
apstākļi jau bija uzlabojušies un 
starti varēja notikt kā ierasts pēc 
pilnas programmas. Latvijas brau-
cējiem šī sacensības bija ļoti no -
zīmīgas cīņā par Tokijas Olim-
pisko spēļu kvalifikācijas punk-
tiem. Elites vīru grupā Latvija 
startēja labākajā sastāvā ar šo -
brīd vadošajiem braucējiem – 
Kristenu Krīgeru un Helviju 
Babri – priekšgalā.

Teniss
Latvijas tenisiste Jeļena Osta -

penko piedzīvoja zaudējumu 
sezonas otrā Grand Slamturnīra 
– Francijas atklātajā čempionāta 
– ievadā, pirmajā kārtā ar 4:6, 
6:4, 3:6zaudējot amerikānietei 
Sofijai Keninai, kas izlikta ar 
ceturto numuru.Ostapenko 2017. 
gadā triumfēja French Open bet 
nākamajās četrās reizēs trīsreiz 
nav pārvarējusi pirmo kārtu. 
Pagājušā gadā Ostapenko tika 
līdz trešajai kārtai.

***
Latvijas tenisiste Daniela Vis-

mane izcīnīja uzvaru Starp tau-
tiskās Tenisa federācijas (ITF) 
Liepājas W-25 serijas vienspēļu 
turnīrā.

Trešajā periodā Latvijas izlase 
divreiz pēc kārtas bija spiesta 
spēlēt skaitliskajā mazākumā. 
Pirmajā epizodē tiesnesis Miķeli 
Rēdlihu noraidīja pēc ļoti šau-
bīgas epizodes. Hārtlijs spēles 
laikā neslēpa savas emocijas 
soģa virzienā, bet pēcspēles pre-
ses konferencē norādīja, ka 
kļūdas mēdz pieļaut visi, arī tie, 
kuŗi strādā pēc labākās sirdsap-
ziņas. Savainojuma dēļ spēli 
nepabeidza Latvijas valstsvie nī-
bas kapteinis Kaspars Daugaviņš. 

Šī iemesla un arī veiksmīgā 
snieguma dēļ vietu pirmajā uz -
brucēju trijniekā izcīnīja Renars 

Trešā trešdaļa aizsākās pietie-
kami samocīti, tomēr komandas 
ar laiku atraisījās. Bīstamāk gan 
uzbruka somi, kuri pēc ma  zā-
kuma aizbēga ātrajā uzbrukumā 
“trīs pret viens”. Jānis Kalniņš 
gan glāba izlasi pēc Maenalanena 
metiena. Latvijas izlase atbildēja, 
savu iespēju realizējot. Šoreiz 
metienu vārtu virzienā izpildīja 
Lauris Dārziņš, bet ripas lidoju-
mu pielaboja Dzierkals, kuŗš 
guva otros vārtus spēlē.

Papildlaika ievadā divas izcilas 
iespējas izraut uzvaru bija Ro -
bertam Bukartam, taču veik-

Gustavs ar deju partneri un 
pašreizējo treneri // FOTO: 
No G. E. Arāja privātā arhīva

Graudiņa/Kravčenoka, kuŗas 
turnīrā izsētas ar desmito nu -
muru, mazajā finālā lietū ar 0:2 
(18:21, 11:21) zaudēja mājinie-
cēm – Svetlanai Holominai un 
Nadeždai Makroguzovai, kuŗas 
turnīrā izsētas ar pirmo numuru.

Pirmajā setā sākumā vadībā 
izdevās izvirzīties latvietēm, taču 
seta turpinājumā gandrīz visu 
laiku vadībā ar pāris punktu 
pārsvaru bija duets no Krievijas, 
uzvarot setu ar 21:18. Otro setu 
ar 3:0 un 6:1 vadību sāka māji-
nieces, līdz seta beigām panākot 
vēl lielāku rezultāta starpību. 
Divas mačbumbas latvietēm iz -
devās atspēlēt, un arī trešajā iz -
spēlē bumba pēc Graudiņas rai-
dījuma atmuguriski pieze mē jās 
tikai nedaudz ārpus laukuma – 
11:21. Ceturtā vieta četru zvaig-
žņu turnīrā ir Latvijas dueta līdz 
šim labākais sasniegums. Par to 
viņas ieguva 560 pasaules ranga 
punktus.

Volejbols
Latvijas vīriešu volejbola iz  -

lase Tartu cieta zaudējumu tre -
šajā Eiropas Zelta līgas turnīra 
spēlē. Latvija ar 1:3 (24:26, 
23:25, 25:19, 24:26) piekāpās 
Spānijas valsts vie nībai, pirmo 
apli no  slē dzot bez punktiem.

Ar 19 punktiem Latvijas iz -
lases rindās rezultatīvākais bija 
Kristaps Šmits, 18 punktus, 
čet rus no tiem blokā, guva 
Kristers Dardzāns, 12 punkti, 
septiņi no tiem blokā, bija 
Gustavam Frei manim, bet 11 
punktus guva Toms Švans, kuŗš 
izpildīja četras netveramās ser -
ves. Desmit pun  kti bija At  va -
ram Ozoliņam. Spā  nijas valsts-
vienībā ar 17 punktiem atzī -
mējās Augusto Renato. Jau zi -
ņots, ka pirmajā spēlē latvieši 
ar 1:3 piekāpās Beļģijai, bet 
otrajā ar 0:3 – igauņiem.

Organizātoru ielūgumu saņē -
musī Vismane (WTA rangā 488. v.) 
finālspēlē ar rezultātu 6:4, 6:4 
pārspēja norvēģieti Malēni Helgē 
(541.) Par uzvaru turnīrā Vis-
mane nopelnīja 65 WTA ranga 
punktus, kas ļaus veikt ievēro-
jamu kāpumu reitingā. Vismanei 
šis ir trešais ITF tituls karjērā – 
2018. un 2019.gadā viņa uzvarēja 
W-15 sērijas sacensībās. W-25 
finālā viņa spēlēja otro reizi 
karjērā. Vismane pirmajā kārtā 
ar 6:0, 6:0 sagrāva zviedrieti 
Faniju Ostlundu (508.), otrajā 
kārtā ar 6:0, 6:2 – krievieti Jeka -
terinu Makarovu (558.), bet ce -
turtdaļfinālā ar 3:6, 6:1, 6:1 – tur-
cieti Ipeku Ezu (504.). Savukārt 
pusfinālā viņa ar 1:6, 6:3, 6:4 pār-
 spēja vācieti Annu Zaju (448.).

Līdz ceturtdaļfinālam tika cita 
Latvijas tenisiste Kamilla Bar -
tone (648.), kuŗa pirms tam 
otrajā kārtā apturēja rīkotāju 
speciāli ielūgumu saņēmušu 
Patrīciju Špaku.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


