
Kas par neaizmirstamu dienu izvērtās 5. jūnijs, kad visa skolas 
saime varēja pulcēties saulainajā un brīnišķīgi sapostajā Ņudžersijas 
latviešu biedrības īpašumā – Priedaines estrādē uz skolas jau 48. 
izlaidumu! Šis mācību gads ir izlocījies līkločiem pa kalniem un pa 
lejām, un bijām gatavi “svinēt mūsu absolventu ražu”, kā to nosauca 

14. jūnijā Lietuvas vēstniecībā 
Vašingtonā, DC notika sarī ko
jums “A Day of Mourning and 
Hope: The Living Memory of  
Soviet Deportees and Displaced 
Persons of the Baltic States”, kuŗā 
piedalījās Baltijas valstu vēst
nieki, kā arī rakstniece Rute 
Šepetys, profesore Māra Lazda 
un Amerikas lietuviešu jauniešu 
apvienības prezidente Marija 
Čyvaite. (Lasiet 3.lpp.)

Attēlā no kreisās: Karl Altau, 
Lietuvas vēstniece Audra 
Plepytė, Igaunijas vēstnieks 
Kristjan Prikk, Latvijas 
vēstnieks Māris Selga
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Ņudžersijas latviešu pamatskolas
48. izlaidums Priedainē

Sēru un cerību diena

pasākuma vadītāja Laura VilsoneMeixner. Skolu šogad pabeidza 
septiņi apņēmīgi 8. klases skolēni: (no kreisās) Tālivaldis Kreichelt, 
Maksis Jurēvics, Zinta Lazda, Ella Damratoski, Marisa Byron, 
Kristers Leja un Gabriela Pantele // FOTO: Kristīna Rathode 
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Nedēļas gudrība
“Vienas durvis karotei un dziesmai. Paņem karoti pie rokas un paved malā, palaid dzies

mu pirmo!.”
Dzejnieks Imants Ziedonis

Nedēļas teikums
“Varbūt šajos laikos tas skan nemoderni, bet atzīšos – es tiešām ticu zinātnei un moder

najai medicīnai. Iespējams, tāpēc, ka jaunībā esmu studējis fiziku un matēmatiku.”
Žurnālists Juris Lorencs

Iznākušas Amerikas latviešu katoļu apvienības
(ALKA)Ziņas Nr.74

Precīzējums

To der zināt!

Lai gan pandēmija nav beigu
sies, mums jābūt piesardzīgiem 
un nedrīkstam būt “pārgudri”. 
Pēdējie pārejas un pārmaiņu 
gadi ir bijuši nenoteiktības 
pilni. Visu to ņemot vērā, esam 
sadūšojušies un kopējiem spē 
kiem izdevuši ALKAs Ziņas 
Nr. 74 pēc ilgāka pārtraukuma, 
pateicoties daudzu tautiešu 
palīdzībai ar rakstiem un ietei
kumiem. 

Apskatījuši pašreizējo stā vo k  
li, Ziņās esam uzsvēruši, ka  
tikai ar apņēmību un sīkstumu, 
ko esam mantojuši no mūsu 
vecākiem – tēviem un mātēm, 
visu turpinām,  tikai mazākos 
apmēros. Galvenais  šobrīd ir 
uzlabot savstarpējos sakarus 
un draudzību, nedrīkstam aiz
mirst cits citu.   Mums vienmēr 
ir jāgodā  mūsu valoda, ticība, 
sadraudzība un draudzības 
saites. 

Ziņas izsūtītas visiem tiem, 
kuŗu vārdi un adreses ir mūsu 
rīcībā. Daudzi ir mainījuši dzī 
ves vietas, bet nav norādījuši 
pašreizējo adresi. Daudzi diem
žēl  ir jau Dieva valstībā. Ar 

visu to mums jārēķinās.  Nāciet 
palīgā – nepazudīsim viens 
otram! 

Ziņas vēl var dabūt, rakstot: 
2330 Innsbruck Parkway, Min 
neapolis, Minnesota 55421.

Turpinu mudināt un aicināt 
visus atbalstīt mūsu vienīgo 
latviešu laikrakstu Amerikā 
LAIKS, vispirms ar tā abo nē
šanu un lasīšanu,  kā arī kupli
not to ar saviem rakstiem. 

Pēc LAIKA saņemšanas pir
mām kārtām izlasu Lasītāju 
balsis, jo tās atspoguļo mūsu 
sabiedrību caur mums pašiem,  
sniedz īsto noskaņu un domā
šanas veidu, pirms mēs tiekam 
ierauti sabiedrības uzskatos. 
Notikumi diasporā ir nākamie,  
ar ko iepazīstos, ‒ tie sniedz 
plašāku ieskatu par mums 
pašiem. Seko intervijas ar ak 
tīviem un darbīgiem cilvēkiem 
kā diasporā, tā arī Latvijā. 
Recenzijas par jaunākajām grā
matām un intervijas ar rakst
niekiem. Tik bieži mēs neko 
nezinām cits par citu, un  tas 
neveicina vienotības saites.  Par  
Centrālo organizāciju darbību 

uzzinām no ziņojumiem presē. 
Arī krustvārdu mīklas asina 
prātu. Ieskatos bēŗu sludinā
jumos, kur bieži atpazīstu savus 
draugus un paziņas. Sports nav 
mana stipra puse, bet, izskrienu 
cauri – vispārējai zināšanai.  
Otrā dienā izlasu visu pārējo. 
LAIKA saņemšana pārvēršas 
par maziem svētkiem. 

Pateicos visiem par visāda 
veida atbalstu, kas saistās ar 
mums pašiem!

JĀNIS J. DIMANTS,
Jr., M.D.

Paldies Anitai Bataragai par 
interesanto rakstu “Pa Antiņa 
Jēra pēdām” laikraksta Laiks šī 
gada 23. numurā! Vēlos to pa 
pildināt ar piezīmi, ka rakstam 
pievienotais zīmējums, kas attēlo 
viesības “Elles ķēķi”, pieder Reiņa 
Birzgala spalvai.

RASMA BIRZGALE
VĪTOLA,

Bostonā

Stājoties spēkā jaunajai 
ceļošanas kārtībai, kas ļauj 
pasažieriem pēc ieceļošanas 
nodotā Covid-19 testa re  zul-
tātu sagaidīt mājās, lidosta 
“Rīga” sadarbībā ar E.Gulbja 
laboratoriju ir atvieglojusi 
testu nodošanas procesu, pie -
dāvājot tiem pasažieŗiem, kam 
ir šāds pienākums, iespēju 
pirms robežkontroles nodot 
siekalu testu, rezultātus sa -
gaidot pašizolācijas vietā.

Jaunā ceļošanas kārtība, kas 
stājās spēkā 16. jūnijā, gan sniedz 
atvieglojumus vakci nē tiem un 
pārslimojušiem ceļo tājiem, gan 
arī paredz, ka tie pasažieri, 
kuŗiem ir pienākums pēc iece
ļošanas Latvijā nodot atkārtotu 
Covid19 testu, tā rezultātu var 
sagaidīt mājās vai uzturēšanās 
vietā, ievērojot paš izolāciju.

Līdz ar to lidostai ir radusies 
iespēja, izveidot “zaļo korido
ru” vakcinētiem un pārslimo
jušiem ceļotājiem, savukārt 
pārējiem pasažieriem piedāvāt 
iespēju pirms robežkontroles 
nodot Covid19 siekalu testu. 

Tādējādi testu nodošanas pro
cess lidostā ir kļuvis raitāks.

Tomēr brīžos, kad vienlaikus 
ielido vairāki reisi ar lielu 
pasažieru skaitu, jārēķinās ar 
papildu gaidīšanas laiku uz 
iespēju nodot testu. Lai pa  āt 
rinātu procesu, lidosta aicina 
pasažierus jau iepriekš reģis-
trēties testam un veikt ap -
maksu E. Gulbja laboratorijas 
mājas lapā (https://www.egl.lv/
eksprestestslidosta/?auth)!

Tāpat lidosta aicina pasa žie
rus rūpīgi sekot lidostā noteik
tajiem epidemioloģiskās drošī
bas pasākumiem – nēsāt masku 
un gaidīšanas laikā ievērot dis
tanci. Lai palīdzētu pasažieriem, 
testēšanas zonā ir izvietotas 
norobežojošās lentas un drošas 
distances grīdas uzlīmes.

Plašāku informāciju par to, 
kuŗi ceļotāji ir atbrīvoti no 
pienākuma veikt atkārtotu 
testu lidostā un ar kādiem 
dokumentiem jāapliecina vak
ci nācijas vai pārslimošanas 
fakts, var uzzināt lidostas mā 
jaslapā sadaļā Covid19: BUJ 

(https://www.rigaairport.
com/covid19biezakuzdotie
jautajumi).

Savukārt izceļojošos pasažie
rus lidosta aicina jau pirms 
ceļojuma rūpīgi iepazīties ar 
prasībām un ierobežojumiem 
galamērķa valstī, kā arī tranzīta 
valstīs, ja paredzēts lidojums ar 
pārsēšanos. Lidosta atgādina, 
ka, trūkstot kādam no doku
mentiem – derīgam testa re 
zultātam, apliecinājumam par 
vakcināciju u.c. – lidojums pa 
sažierim var tikt atteiks.

Tāpat lidosta aicina pasa žie
rus ierasties uz lidojumu sav
laicīgi – vismaz divas stundas 
iepriekš, jo saistībā ar valstu 
izvirzītajām epidemiolo ģiska
jām prasībām dokumentu pār
baudes lidostā šobrīd aizņem 
ilgāku laiku nekā ierasts. Lai 
dokumentu pārbaudes process 
noritētu raitāk, lidosta iesaka 
pasažieriem visus ceļošanai 
nepieciešamos dokumentus 
apkopot vienuviet papīra vai 
elektroniskā formātā, un jau 
savlaicīgi sagatavot uzrādīšanai.
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(Turpināts no 1. lpp.)

8. klasei ienesot Latvijas 
karogu, tika oficiāli atklāts 48. 
izlaidums. Svētbrīdī skolu uz 
runāja draudzes priekšniece 
Baiba Kļaviņa, svētot šo svētku 
dienu. Visi kopā nodziedājām 
divus korāļus, kas lika padomāt 
par bērnības laiku gaišumu un 
skolas nenovērtējamo devumu 
tautas izaugsmē. Arī šoreiz mū 
zikālo pavadījumu nodro ši nāja 
talantīgais mūziķu pāris – 
Andrew Puntel un ticības mā 
cības un dziedāšanas skolotāja 
Guna Pantele. Kad svinīgi tika 
nodziedāta Latvijas valsts 
himna, Laura VilsoneMeixner 
sveica klātesošos, uzrunājot 
viesus gan latviešu, gan angļu 
valodā, jo mūsu latviešu skolas 
kopienas spēka avots ir tieši tās 
dažādība. Viņa aicināja pie 
mikrofona absolventu izvēlēto 
skolotāju Lailu Medni, kuŗa 
priecājās par svinīgo notikumu 
un stāstīja tūlītējiem absol ven
tiem, ka Māras gādībā jaunieši 
pāriet pieaugušo kārtā, ka nu 
latviskā mantojuma saudzē
šana un palielināšana apjomos 
ir viņu pašu rokās. Pavisam ne 
gaidot, Lailai uz skatuves pie 
biedrojās klases audzinātāja 
Jana AnčaTetere un piezīmēja, 
ka, meijām smaržojot un dzies
mām raisoties, Priedainē jau
šama gluži vai Līgo dienas vai 
Silmaču gaisotne. 8. klases 
meitenes tika sveiktas ar vītiem 
ziedu vainagiem, bet puiši – 
kupliem ozollapu vainagiem. 
Pieaicinot vēl Andrew Puntel ar 
akordeonu, abas skolotājas 
metās jautrā un lustīgā līgo 
apdziedāšanās dziesmā, īpaši 
pieminot un aplīgojot katru 
absolventu. Šeit neliels ieskats 
līgotnēs: 

Ņudžersijas latviešu pamatskolas
48. izlaidums Priedainē

Sēru un cerību diena

ILONA OZOLIŅA-ČIU

VILIS SĪMANIS

Pēc gluži vai dārdošiem ap 
lausiem Jana piemetināja, ka – 
katrā vainagā vajagot būt pa 
trejdeviņiem ziediem vai jāņu
zālēm.  Runājot simbolos, tās 
būtu trejdeviņas tautas gud
rības. Katra lapa vai zieds vaina
gā simbolizējot arī katru latviešu 
skolas sestdienu. 

Nākamie pie grožiem ķērās 
paši absolventi – izrādās, ka daži 
no viņiem – Kristers, Marisa un 
Tālivaldis – ar savu skolotāju 
esot pirmo reizi ‘tikušies’ jau 
tālajā 2006. un 2007. gadā, kad 
tikko piedzi muši. 8. klases sko
lēni kopā izceļoja cauri skolas 
gadiem, savās atmiņās izklāstot 
klases laika līniju un individuāli 
at  ceroties pašus pirmsākumus 
latviešu skolā, interesantākos 
piedzīvojumus, bumbu spēli, 
pārcelšanos uz Londonu, pir
mos eksāmenus, kā arī skolas 
65. jubileju. Lai latviešu skolas 
saime arī turpmāk varētu sa  nākt 
kopā sarīkojumos un vel dzēties 
ar atspirdzinošu dzē  rienu, sko
las absolventi uzdā vināja nerū
sējošā tērauda ūdens trauku. 

Jo īpaši atmiņā visiem ie 
spiedās absolventa Kristera 
teiktais, ka latviešu skola ir kā 
skudru pūznis, kur katrai skud

rai ir vērtība un sava loma, bet 
mums esot paveicies, ka vienas 
galvenās skudras vietā esot divas 
– pārzines Jana AnčaTetere un 
Sarmīte LejaGri ga linoviča. 

Apsveicējiem pievienojās arī 
B.Kļaviņa, Latvijas vēstnieks 
ANO A.Pildegovičs, un novēlot 
neapstāties pie panāktā, aici nāja 
kopt latviešu valodu un kultūru, 
kā arī atgādināja par iespēju 
stažēties ANO Ņujorkas patstā
vīgajā pārstāvniecībā vai Latvijas 
vēstniecībā Vašing tonā. Sveicēju 
rindās bija arī Daugavas Vanagu, 
Ņudžersijas latviešu biedrības 
“Piedaine”, Ņudžersijas novada, 
skautu or  ganizācijas pārstāvji 
un citi. Dāvinot skolai zie do
jumu, mo  rālu un financiālu 
atbalstu turpināja solīt Ņu  
bran s vikas/ Leik vudas draudzes 
priekšniece I.Baidiņa. 

Kā jau ierasts latviešu skolas 
izlaidumos, ļoti īpašs mirklis ir, 
kad 8. klase piesprauž savu iz 
veidoto nozīmīti pie skolas ka 
roga; pa nozīmītei saņēma arī 
katrs absolvents un  klases audzi
nātāja. 

Arī absolventu klases vecāki 
vēlējās svētku dienā dalīties ar 
pārdomām un emocijām, kuŗas 
daiļrunīgi klātesošajiem pauda 

vecāku pārstāvji Māris un Susan 
Jurēvici. Abu vecāku balsīs 
varēja saklausīt aizkustinājumu 
un mīlestību, atceroties labos un 
grūtos skolas brīžus, tomēr pāri 
visam varēja just lepnumu par 
kopienas un absolventu sasniegto 
un pateicību skolai, skolas dar
biniekiem un ģimenēm. Tāpat 
izskanēja arī lūgums turpināt 
kaldināt un spēcināt latvietību 
un latviešu kopienu. 

Nopietnās runas nomainīja ne 
mazāk nopietnas dziesmas un 
dejas – skolas skolotāji veltīja 
absolventiem tautas dziesmu 
“Vai tādēļ(i) nedziedāju”, uz 
kuŗu viņi atbildēja ar latvisko 
“Dvieļu danci”. Pēc skaļiem ska 
tītāju saucieniem un lūgumiem, 
dancis tika nodejots arī otro reizi.

Spēcīgās deju enerģijas uzlā
dēti, liecības saņēma visi pārējie 
skolas skolēni. Lai gan skola 
šogad bija noritējusi klātienes 
un virtuālajā vidē, visu klašu 
skolēni bija cītīgi apguvuši mā 
cību vielu un tika sekmīgi pār 
celti nākamajā klasē! 

Ņemot vērā pacilāto garastā
vokli, visi vienojās kopīgā dzies
mā, ko, pieminot komponista 
Imanta Kalniņa 80. dzimšanas 
dienu, dziedāja gan mazie, gan 
lielie, – “Piena ceļš”. Pēc dvē se
liskās dziesmas skolu un absol
ventus uzrunāja vecāku pado
mes priekšniece D.Gulbe, kuŗa 
palūdza katru klātesošo atmi
nēties savu mīļāko skolotāju, 
tad atzina, ka tieši šāda mīles
tības sajūta arī pildot viņas, 
absolventu un viņu vecāku sir
dis. Kad nu visi skolēni bija ap 
sveikti, tad kārta bija pateikties 
arī skolas skolotājiem – par 
sirsnīgu sveicienu parūpējās 
koklētāju ansamblis, kuŗā pie
dalījās arī divi absolventi, ļaujot 
visiem šūpoties “Pūt, vējiņi” 
dziesmas melodijā un arī vieno

ties dziesmā. 
Kā jau ražas svētkos, priecā

jāmies un lepojāmies ar bagātīgi 
plūktajiem augļiem. Cītīgie Ru 
maka lasītāji tika pie savām bal
vām un diplomiem; goda raksti 
pienācās arī vecākiem – Lindai 
Byron, Dainai Gulbei un Jānim 
GrigalinovičamLejai. Pieci sko  
lēniautori un viņu skolotājas 
saņēma LVA konkursa grāmatu 
“Izstāsti man savu sapni”, kuŗā 
bija arī pašu autoru darbi. Tika 
suminātas arī ģimenes, kas 
absolvēja skolu – Jurēvici, Dam
ratoski, Byron un Grigalinoviči
Lejas. Draudzes apbalvojumus 
saņēma trīs skolotāji – Sarmīte 
LejaGrigalinoviča, Daiga Brū
vere un Mārtiņš Putenis par 10 
gadu nesavtīgu darbu draudzes 
labā. Čaklās pārzines saņēma 
ALA atzinību par savu darbu. 

8. klases pēdējais uzdevums 
bija nodot karogu 7. klasei, kas 
bija uzticēts Kristeram Lejam. 
Ar Jaunsudrabiņa vārdiem 
“Zau dēsi Latviju, zaudēsi sevi 
pats”, viņš to nodeva 7. klases 
skolniecei Madarai Bungs. 

Izlaiduma svinības turpinājās 
Priedaines mežiņā – draudzīgās 
čalās, pārrunās par vasaras plā
niem un omulīgā pēcpus dienā. 
Gardais svētku mielasts, ko 
visiem bija sarūpējuši 7. klases 
vecāki, brīvā dabā un burvīgajā 
gaisotnē garšoja vēl debešķīgāk! 
Pagrabtelpā ierīkotajā kinozālē 
ikviens, skatoties absolventu 
filmiņu, varēja atveldzēties gan 
no svelmainās saules, gan pa 
kavēties skaistās atmiņās, gan 
notraukt pa kādai prieka asarai.  

Pasakains, ziediem klāts un 
kaisīts skolas noslēgums nu ir 
nosvinēts – ar ziediem svētku 
rotā, ar ziediem rokās, vainagos, 
puķu pušķos un klēpjos. Ar šo 
krāšņo Ziedu dienu vasara nu 
ieskandēta.

Par Zintu: Zinta čakla tā kā skudra, līgo, līgo 
Vienmēr smaidīga un mundra, līgo! 
Par Tālivaldi: Tālivaldim zelta rokas, līgo, līgo!  
Visi darbi viņam sokas, līgo!
Par Marisu: Mīl tā teātri un deju, līgo, līgo  
Viņai ceļš ved uz Brodveju, līgo! 
Par Maksi: Jautriem jokiem bauda dzīvi, līgo, līgo  
Ik uz soļa pozitīvi, līgo! 
Par Gabrielu: Viņai talants, gaiša galva, līgo, līgo 
Konkursos tai vienmēr balva, līgo! 
Par Kristeru: Kristeram kad darbi raisās, līgo, līgo  
Priedainē viss spīd un laistās, līgo! 
Par Ellu: Ella rakstītāja liela, līgo, līgo  
Pirmā vietā lasāmviela, līgo!

Vilis Sīmanis, JBANC

14. jūnijā Lietuvas vēstniecībā 
Vašingtonā, DC notika sarī ko
jums “A Day of Mourning and 
Hope: The Living Memory of Soviet 
Deportees and Dis placed Per sons 
of the Baltic States”, kuŗā pie
dalījās Baltijas valstu vēstnieki. 
Katram no viņiem bija iespēja 
izteikties par savas valsts pie re
dzi, dzī vojot padomju okupā
cijas laikā un atgūstot brīvību. 
Virtuāli piebiedrojās arī Ame
rikas lie  tuviešu rakstniece Ruta 
Šepetys, profesore Māra Lazda, 
un Amerikas lietuviešu Jau nie
šu apvienības prezidente Marija 
Čyvaitė, daloties savos stāstos 
par Baltijas iedzīvotāju depor
tācijām. Pieminot 80 gadus 
kopš Padomju Savienības īste
notajām nežēlīgajām deportā
cijām,  pieminot un sērojot, kā 
arī uzturot cerību gaišai, stabi
lai nākotnei, tika dota galvenā 
ievirze šim sarīkojumam. 

Ruta Šepetys ir sarakstījusi 
četras grāmatas, kas guvušas 
starptautisku uzmanību un tul

kotas vairāk nekā 30 valodās. 
Būdama lietuviešu bēgļu meita, 
viņa sevi dēvē par “pazaudēto 
stāstu meklētāju”, kuŗ vēlas dot 
balsi tiem, kas nepaspēja iz  stās
tīt savu stāstu. Rutai ir svarīgi 
pieminēt tos 14. jūnijā notiku
mus, kuŗi tik daudzus no mums 
ir tieši vai netieši skāruši, taču 
viņai ir optimistisks skats nā 
kotnē. Viņa uzsvēra, ka Baltijas 
valstis vēsturiski ir izvēlējušās 
izturēt un nepadoties, lai rastu 
spēku nākotnei.

Bronx Community College of 
the City University of New York 
profesore Māra Lazda dalījās ar 
saviem pētījumiem par izsūtīto 
sieviešu likteņiem. Māra sie 
viešu liecībās uzsveŗ divas 
tēmas – cerības un traumas. Lai 
gan deportācijas visiem bija 
traumatiskas, sieviešu pārdzī 
vojumi atšķīrās no vīriešu, sie
vietes lielākoties bija nošķirtas 

no saviem vīriem un spiestas 
cīnīties vienas. Cerība ir kopīgs 
motīvs visās liecībās – cerību 
meklējumi bija mokoši, bet 
bieži vien tika rasti ticībā par 
atgriešanos mājās Latvijā. Pro
fesore atgādināja – lai gan dau
dzi deportētie atgriezās savās 
valstīs, viņi nesa līdzi depor
tācijas pieredzi, kas apgrūtināja 
viņu integrāciju sabiedrībā. 

Amerikas lietuviešu Jauniešu 
apvienības (ALJAs) prezidente 
Marija Čyvaitė runāja par savu 
pieredzi, piedaloties “Misija 
Sibirijā” (Mission Siberia), eks
pedīcijas projektu pa Lietuvas 
polītieslodzīto kapuvietām, ku 
ŗās ir apglabāti tie, kuŗi nomira 
cietumos un spaidu darbu 
nometnēs. Projekta dalībnieki  
šīs kapuvietas apkopa, kā arī 
tikās ar dažiem no nedaudza
jiem izsūtītajiem, kas vēl ir 
dzīvi. Šī bija lieliska iespēja 

Lietuvas jaunatnei apgūt savu 
senču vēsturi un nodot šīs 
zināšanas nākamajām paau
dzēm, lai nekad neaizmirstu 
tos, kas bija padomju šausmu 
upuŗi. Lai šis projekts ir ticis 
pārtraukts polītisko satricinā
jumu dēļ valstīs, kuŗās atrodas 
šīs kapsētas, ASV sāksies lī  dzīga 
iniciātīva. Projekta dalīb nieki 
apceļos dažādas lietu viešu kopi
enas, lasīs un klausīsies stāstus 
par tiem, kas dzīvoja cauri 
padomju laikiem, kā arī apkops 
un uzturēs lietuviešu kapus.

Vēlāk pie ASV Kapitolija ēkas 
Lietuvas vēstniece kopā ar 
vēstniecības amatpersonām un 
klātesot JBANC locekļiem Gran
tam Blumbergam, Vilim Sīma
nim, Karlam Altau nolasīja 
Lietuvas deportēto personu 
vārdus. Vārdu lasījumi notika 
dažādās pasaules vietās visas 
14. jūnija dienas gaŗumā.
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Glābt cilvēktirdzniecības upuŗus ir 
varoņdarbs ikdienā

“Manī vienmēr ir bijusi īsta, 
stipra emocionālā līdzjutība 
pret ekspluatētiem cilvēkiem,” 
teic rakstnieks Matejs Kalns 
par savu romānu “Beasts of the 
Night” (“Nakts briesmoņi”) un 
pieredzi cīņā pret cilvēk tirdz-
niecību.

Matej, lai arī tu dzīvo Kanadā 
un savus literāros darbus raksti 
angļu valodā, tev ir latviešu 
izcelsme, un arī laba latviešu 
sarunu valoda. Kādas ir tavas 
latviskās saknes?

Varu teikt, ka attiecībā uz 
kultūru esmu ļoti, ļoti latvisks... 
Esmu dzimis Toronto, man ģi 
menē bija tikai mamma – Dina, 
un mēs dzīvojām netālu no 
manas mātes vecākiem Alfona 
un Zigrīdas Kalniem. Zigrīda ar 
ģimeni bēgļu laivā devās prom 
no Latvijas 1944.gada rudenī – 
vispirms uz Gotlandi un Zvied
riju, bet vēlāk pārcēlās uz Ka 
nadu. Alfons, mans vectēvs, bija 
no Alūksnes. Viņa ģimene no 
Latvijas pa dzelzceļu nonāca 
Vācijā, bet vēlāk arī devās uz 
Kanadu. Tajā laikā Toronto no 
nāca ap 10 000 latviešu. Mans 
vectēvs bija ļoti iesaistīts latviešu 
sabiedriskajā dzīvē un palīdzēja 
arī daudziem citiem latviešu 
bēgļiem pārcelties un iedzīvoties 
Kanadā. Darbojoties latviešu 
sabiedrībā, viņš satika manu 
vecmammu Zigrīdu, un pārējais, 
tā teikt, ir vēsture.

Ar vecvecākiem man bija ļoti 
tuvas un sirsnīgas attiecības, viņi 
bija liela manas dzīves daļa. 
Mani vecvecāki bija latviešu 
bēgļi, un es tiku audzināts lat
viski patriotiskā garā, daudz 
klausoties par Latvijas vēsturi un 
latviešu kultūru. Gāju latviešu 
skolā “Valodiņa”, piedalījos  lat
viešu bērnu nometnēs, dejoju 
latviešu tautas dejas, mācījos 
tau  tasdziesmas, es darīju visas 
latviskās lietas! Šejienes latviešu 
sabiedrība bija ļoti stipra un ļoti 
turējās kopā. Vēl joprojām visi 
mani tuvākie draugi ir latvieši, 
un mēs esam gandrīz kā viena 
ģimene. Lai arī esmu lepns un 
laimīgs, ka esmu Kanādas pilso
nis, tomēr latvietība man nozīmē 
stipras emocionālas saites, un es 
esmu arī Latvijas pilsonis.

Mums ir vasaras māja Sid ra
benē, kas ir Toronto Svētā An 
dreja draudzes īpašums, kā arī 
Toronto apkārtnes latviešu sa 
bied rības tikšanās vieta. Pagā
jušā gada rudenī mēs ar sievu arī 
salaulājāmies Sidrabenē, brīv da
bas baznīcā. Ar laiku darba un 
ģimenes pienākumi pārņem 
dzīvi, bet es cenšos piedalīties 
latviešu pasākumos, cik iespē
jams. Jāņus vienmēr svinam Sid 
rabenē, esmu korporācijā Lat
viensis. Kopā ar sievu bijām Lat
vijā Simtgades Dziesmu svētkos, 
un tas bija tik emocionāli pa 
cilājošs laiks, ka es pat piezvanīju 
savai mammai uz Kanadu, un 
sacīju, ka nākošajos dziesmu 
svētkos arī mums ir jādzied!

Tev ir bijusi neparasta un 
interesanta profesionālā dzīve, 
strādājot ANO Attīstības pro-
grammās un ANO Narkotiku 
apkarošanas birojā (United 
Nations Development Pro

gram me, United Nations Office 
on Drugs and Crime). Kā tu 
nonāci šajā darba laukā?

Universitāti beidzu ar maģistra 

tirdzniecību, kas mani īpaši sa 
niknoja. Šīs pieredzes rezultātā, 
radās mana īpašā interese par 
cilvēktiesību jautājumiem, un es 

Tūlīt pēc universitātes devos 
mācīt angļu valodu uz Saūda 
Arābiju, kas ir ļoti konservatīva 
islāma monarchija. Satiku daudz 
ļoti jauku cilvēku, bet man per
sonīgi bija nepieņemams veids, 
kā valstī izturējās pret etniskajām 
minoritātēm, pret sievietēm, arī 
daudzi citi cilvēktiesību pārkā
pumi. Tolaik biju ļoti jauns, pat 
naivs, nekad dzīvē neko tādu 
nevarēju iedomāties, un tā bija 
neaizmirstama pieredze, kas 
manī kaut ko “iekustināja”. Vēlāk 
aizbraucu uz Taizemi, kur sasta
pos ar cilvēktirdzniecību. Pabiju 
Dienvidkorejā, kur arī ir piespie
du darba problēmas. Tomēr tieši 
pieredze Saūda Arābijā un Tai 
zemē mani pamudināja pie vēr
sties cilvēktiesību jautājumiem. 
Apceļojot pasauli un sastopoties 
ar visiem šiem pārkāpumiem un 
pāridarījumiem, manuprāt, ir 
neiespējami palikt vienaldzīgam 
un neko nedarīt.

Atgriezos “skolas solā”, ieguvu 
otru maģistra gradu programmā 
“Cilvēku drošība un miera no 
drošināšana”, kas pievērsās pla
šam problēmu lokam, sākot no 
dabas katastrofām līdz geno
cīdam un dažādiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem. Programmas ie 
tvaros kā interns sāku strādāt 
ANO birojā Ēģiptē, kas no  dar
bojās ar narkotiku noziegumiem. 
Vēlāk, turpinot savu darbu ANO 
Attīstības programmā, atkal no 
nācu Taizemē – Bangkokā.  Strā
dāju īpašā projektā cīņai pret 
cilvēktirdzniecību. Tā ir reģio
nālā programma, kas aptveŗ se 
šas Āzijas valstis: Ķīnu, Vjet na mu, 
Laosu, Mjanmāru, Kambodžu 

ticamus statistiskos aprēķinus. 
Tomēr tiek lēsts, ka ienākumi no 
cilvēktirdzniecības sasniedz ap 
mēram 150 miljardus dolaru 
gadā. Tas ir milzīgs un ļoti ie  ne
sīgs bizness! Ir ziņas, ka krimi
nālās grupas pat pamet narkotiku 
un ieroču  tirgu, lai pievērstos 
cilvēktirdzniecībai. Upuŗi tiek 
uzskatīti par “vairākkārtīgi lieto
jamu preci”, proti, ja tiek tirgots 
heroīns – to var ievest un pārdot 
vienu reizi, pēc tam jāieved no 
jauna. Bet cilvēku var ekspluatēt 
atkārtoti un ilgstoši. 

Runājot par cilvēktirdzniecību, 
parasti iedomājamies tirdznie
cību ar seksuāliem pakalpoju
miem, un tas vienmēr izraisa 
spēcīgu emocionāli negātīvu 
reakciju. Tomēr daudz vairāk cil
vēku nonāk piespiedu darba 
ekspluatācijā. Pieminot ver dzī
bu, lielākā daļa cilvēku iedomā
jas vēsturi un laikus, kas sen jau 
pagājuši, tomēr tā pavisam reāli 
pastāv arī mūsdienās. To cilvēku 
skaits, kas tiek piespiedu kārtā 
nodarbināti verdzībai līdzīgos 
apstākļos, ir mērāms miljonos. 
Lielākā daļa cilvēktirdzniecības 
upuŗu ir pakļauti seksuālai 
ekspluatācijai, un tās ir sievietes. 
Āzijā vīrieši tiek nolaupīti un ir 
spiesti necilvēcīgos apstākļos 
vergot uz zvejas kuģiem un 
raktuvēs. Es nezinu nevienu val
sti, kuŗā nemaz nenotiek cilvēku 
piespiedu ekspluatācija.

Valsts un administrātīvajām 
organizācijām ir ļoti grūti cī  nī
ties ar šo noziegumu veidu. Cil
vēki šķērso robežas, reizēm grūti 
atšķirt, tirdzniecības upuŗus no 
cilvēkiem, kas paši iebraukuši 
valstī un strādā nelegāli. Tas ir 
briesmīgs, bet plaši izplatīs no 
ziegums, un es aicinu ikvienu 
censties vairāk izprast šo nozie
guma veidu, lai arī emocionāli 
tas ir ļoti grūti. Jo vairāk mēs par 
to zināsim, jo vairāk varēsim 
palīdzēt cilvēktirdzniecības upu
ŗiem un arī paglābt cilvēkus, lai 
viņi neiekļūst šajās noziedznieku 
lamatās.

Cik aktuāla ir cilvēk tirdz nie-
cības un piespiedu darba prob-
lēma, Latvijā?

Mana pieredze ir saistīta ar 
darbu Vidējos Austrumos un 
Āzijā. Tomēr, sekojot situācijai,  
Latvijā lielākā problēma ir cil
vēktirdzniecība seksa industrijā. 
Problēma kļuva aktuālāka pēc 
2008. gada recesijas, kad ļoti 
daudzi cilvēki pazaudēja ienā
kumus, un cilvēki, kas iepriekš 
nekad nebūtu domājuši pārdot 
savu ķermeni, bija spiesti to 
darīt. Tāpat kā citur pasaulē, arī 
Latvijā šajā nozarē darbojas 
organizētas kriminālas grupas. 
Latvijā un Austrumeiropas val
stīs, it īpaši trūcīgos lauku apga
balos tiek vervētas jaunas sievie
tes ar maldinošiem solījumiem 
par labi apmaksātu darbu ār  ze
mēs, lielās pilsētās – kā vies mī
lēm, dejotājām, apkalpotājām. 
Vēl tiek pielietota tā saucamā 
“Romeo metode” – jauns vīrietis 
izliekas, ka ir meitenē iemīlējies, 
un ar solījumiem precēties un 
veidot kopīgu dzīvi aizvilina 
viņu uz svešu valsti,  ieslēdz kādā 

gradu vēsturē, jo tā mani vien
mēr ir ļoti interesējusi. Īpaši 
mani interesēja Eiropas vēsture, 
jo tā palīdzēja  saprast manas 
ģimenes vēsturi. Nacisms, komū
nisms, arī Eiropas viduslaiku vēs
ture – tas viss ietekmēja Latviju. 

Pēc universitātes beigšanas 
nolēmu apskatīt pasauli, un 
kādu laiku mācīju angļu valodu 
ārzemēs. Tuvo un vidējo Aus
trumu valstīs sastapos ar ļoti bru
tāliem un nežēlīgiem cilvēk
tiesību pārkāpumiem. Redzēju 
bērnus – kaŗavīrus un cilvēk

nolēmu atrast darbu, kas palī
dzētu mazināt šos cilvēktiesību 
pārkāpumus.

Strādājot ANO, man iznāca 
daudz ceļot pa Tuvo un Vidējo 
Austrumu zemēm, bet pašreiz 
nodarbojos ar cilvēktiesību jau
tājumiem, strādājot Kanadas fe 
derālās valdības projektos. Jo 
projām daudz laika veltu arī brīv 
prātīgajam darbam ar sa  bied 
rību, lai veicinātu izpratni par 
cilvēktirdzniecības problēmu.

Kuŗās pasaules valstīs tev ir 
iznācis strādāt?

un Taizemi.
Savā lekcijā par cil vēk tirdz-

niecības jautājumiem, ko klau-
sījos pirms pāris nedēļām, tu 
sacīji, ka šī ir tik briesmīga un 
neiedomājami atbaidoša prob-
lēma, ka cilvēki pat izvairās par 
to runāt. Tu arī minēji, ka 
patlaban piespiedu darbā un 
nebrīvē tiek ekspluatēti vairāk 
cilvēku nekā jebkad cilvēces 
vēsturē.

Cilvēku tirdzniecība ir ļoti labi 
apslēpts un nomaskēts nozie
gums, tāpēc ir grūti veikt kādus 
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Glābt cilvēktirdzniecības upuŗus ir 
varoņdarbs ikdienā

hotelī, un tā šī jaunā sieviete 
nonāk seksa industrijas tīklā. 
Viņām atņem dokumentus, viņas 
nezina vietējo valodu, viņas tiek 
iebaidītas ar to, ka valstī iece
ļojušas nelegāli, viņas nevar sa  zi
nāties ar ģimeni, un galu galā 
tiek piespiestas nodarboties ar 
prostitūciju. Parasti cilvēktir dz
nie cības upuŗi nāk no nelab
vēlīgām ģimenēm, reizēm šie 
cilvēki jau iepriekš ir cietuši no 
vardarbības. Zinu, ka Latvijā 
policija  sadarbībā ar dažādām 
nevalstiskām organizācijām dara 
lielu darbu, lai apkaŗotu šos 
noziegumus.

Pagājušā gada rudenī iznāca 
tavs pirmais romāns “Beasts of 
the Night” – par cīņu ar cil-
vēktirdzniecību Vidējo Aus-
tru mu valstīs. Vai šis ir tavs pir-
mais literārais darbs?

Atceros, kad man bija deviņi 
gadi, uzrakstīju piedzīvojumu 
stāstu Džeimsa Bonda garā kā 
dāvanu savai mammai dzim ša
nas dienā. Studējot universitātē 
vēsturi, man nācās rakstīt daudz 
eseju, un tas man padevās ļoti 
viegli. Reizēm gan tiku kritizēts, 
ka neturos “cieši pie faktiem”, bet 
man vienmēr ir paticis labs, inte
resants stāsts. Rakstniecība vien
mēr ir bijusi daļa no manas 
personības, bet pagāja laiks, 
pirms es to īsti sapratu. 

Lasot romānu, man reizēm 
bija sajūta, ka lasu dokumentālu 
vēstījumu par cilvēktirdz nie-
cību, par sociāli ekonomiska-
jiem ap  stākļiem, kas pie tās 
noved, un, protams, par cīņu 
pret cilvēku paverdzināšanu. 
Kas tevi pamu dināja savu pie -
redzi aprakstīt romānā? 

Labi atceros to dienu Kairā, 
kad gāju mājās no darba, un 
man pēkšņi kļuva skaidrs, ka 
gribu uzrakstīt grāmatu par cil
vēktirdzniecības un ekspluatā
cijas problēmu. Grāmata nav 
tieši saistīta ar manu personīgo 
pieredzi, tomēr pats stāsts ir 
balstīts manā praksē un sastīts ar 
tiem daudziem skumjiem stās
tiem, par kuŗiem uzzināju, strā
dājot ANO organizācijās. Ro 
māna varoņi un notikumi at  spo
guļo to daudzo cilvēku pieredzi 
un izjūtas, ko esmu saticis, 
strādājot šajā laukā. Bieži vien tā 
ir bezpalīdzība un vilšanās. Iz 
zināt, izpētīt un izsekot šo upuŗu 
lietas un gadījumus ir milzīga 
emocionālā slodze. Kaut vai 
bērnu izmantošana un paver
dzināšana – ar to strādāt ir tik 
smagi, pat atbaidoši!

Cīņu ar cilvēktirdzniecību vēl 
grūtāku padara arī daudzo valsts 
un starptautisko organizāciju 
birokratija. Arī ANO, kas ir 
milzīga organizācija, lietas ne 
notiek ātri. 

Romānā “Beasts of the Night” 
man bija iespēja ne tikai aprakstīt 
notikumus, bet arī likt cilvēkiem 
saprast un aizdomāties par šo 
milzīgo pasaules problēmu. Man 
par prieku un pārsteigumu at 
sauksmes līdz šim bijušas ļoti 
pozitīvas. Protams, tas mani 
iedrošina turpināt nodarboties 
ar rakstniecību.

Romāna galvenais varonis 
Kvinns šķiet mierīgs, mērķtie-

cīgs, bet depresijas mākts cil-
vēks un nepavisam neatgādina 
varoni. Tomēr, notikumiem 
attīstoties, izrādās, ka arī viņš 
spēj cīnīties gandrīz kā 
Džeimss Bonds, par kuŗu tu 
sacerēji stāstu bērnībā.

Ar sava galvenā varoņa raksturu 
gribēju parādīt visu to cilvēku 
spriedzi, vilšanos un bezpa lī
dzību, kas iesaistīti cīņā ar cil
vēktirdzniecību. Birokratija, koru p
cija noved pie tā, ka cilvēki 
beigās atstāj šo darbu, jo jūtas 
bezspēcīgi un salauzti.

Savā reizē jebkuŗš no mums 
var kļūt par varoni. Kvinns visu 
sasniedz vienkārši, bet neat lai
dīgi darot to, ko nodomājis. 
Viņam nav nekādu īpašu nin
dzjas spēju vai spridzekļu, vai 
superauto kā Džeimsam Bon
dam. Mums ir tik daudz filmu 
par dažādiem supervaroņiem, bet 
es domāju, ka ir svarīgi atgādināt 
un parādīt, ka arī vienkārši cil
vēki ikdienā dara varonīgas lie
tas, kā romānā aprakstītā ēģip
tiešu sieviete Maha. Viņa stūr
galvīgi un bezbailīgi dara to, kas 
ir jādara, kas ir pareizi, un tieši tā 
kļūst par varoni ikdienā.  Varbūt 
arī lasītājs varēs atrast kādu saik
ni ar šiem “ikdienas varoņiem”, 
kādu atsauci savā dzīvē. Ceru, ka 
mana grāmata iedvesmos cilvē kus 
darīt to, kam viņi patiešām tic.

Tavam varonim meitenītes 
Mejas meklējumos, protams, ir 
vajadzīga palīdzība. Bet viņš to 
nekad nemeklē oficiālās valsts 

atklāti ierēdņi, kas tieši sadarbo
jas ar cilvēku tirgoņiem. Piemē
ram, ir bijušas ziņas par bāreņu 
namiem, no kuŗiem bērni nonāk 
vergu tirgotāju rokās. Bieži vien 
valsts iestāžu un policijas dar

nis šo bērnu sagaida.
Savulaik lasīju grāmatu par Kam

bodžu. Pols Pots sava re  žī ma 
laikā fiziski iznīcināja gandrīz 
visus gudros un izglītotos cil
vēkus – ārstus, zinātniekus, sko

khmeru tautības meitenīte Meja, 
kuŗai tikai divpadsmit gadu? 

Bērnu atdošana cilvēku tirgo
tājiem notiek ļoti nabadzīgās 
zemēs. Mana romāna varone 
Meja nāk no etniskās grupas, kas 
atrodas uz robežas starp Taizemi, 
Laosu un Kambodžu, bet oficiāli 
nav atzīta nevienā no šīm val
stīm. Līdz ar to šīs etniskās ko 
pienas ir daudz vieglāks mērķis 
krimināliem grupējumiem, lai 
ievilinātu sievietes, vīriešus, un, 
diemžēl, arī bērnus verdzības 
tīklos. Gan Bangkokā, gan Pnom
peņā policija un varas iestādes 
cenšas šos noziegumus apkaŗot, 
bet nelegālais pedofilijas tirgus ir 
stiprs. Tas ietver gan digitālo 
tirgu, gan reālu fizisku eksplua
tāciju. Šis noziegums pret bēr
niem, visvieglāk ievainojamo 
sabiedrības daļu ir atbaidošs un 
tiek īpaši labi slēpts. Tomēr tas 
pastāv, neskatoties uz varas 
iestāžu centieniem.  

Vai tev, strādājot ANO pro-
jektos, kādreiz nācās nokļūt 
bīstamās situācijās?

Strādājot projektos pret cil
vēku tirdzniecību, man nav nā 
cies nokļūt bīstamā situācijā. 
Tomēr es atrados Saūda Arābijā 
un Ēģiptē 2011.gadā, kad notika 
“Arābu pavasaŗa” nemieri. Ēģip tē 
bija noteikta militārā koman
dantstunda, un situācija Kairā 
bija ļoti saspīlēta. Vienmēr vaja
dzēja būt ļoti piesardzīgam, iz 
pētīt, kuŗi pilsētas rajoni ir bīs
tami, kur notiek demonstrācijas, 
un šo pieredzi esmu aprakstījis 
grāmatā “Beasts of the Night”. 

Vai arī tu, tāpat kā tavs varo-
nis,  pēc gandrīz desmit gadu 
darba, cīnoties pret cilvēku 
tirdzniecību, juties vīlies un 
izdedzis?

Mans varonis, it īpaši romāna 
sākumā, ir depresijas mākts, sa 
lauzts cilvēks, kas zaudējis daudz 
cerību. Savukārt, es neteiktu, ka 
jutos izdedzis, lai gan bieži jutu 
vilšanos un dusmas par to, ka 
nevaru izdarīt visu, ko gribētu.  
Darbs bija iedvesmojošs un 
jēgpilns, lai arī ir nepieciešams 
saglabāt zināmu emocionālo 
distanci.  Man ir svarīgi, lai mans 
darbs būtu veltīts labiem nodo
miem, lielākam mērķim – tas 
mani motivē katru dienu.

Tava pirmā grāmata “Beasts 
of the Night” ir laimīgi atradusi 
ceļu pie lasītājiem interneta 
grāmatu veikalā Amazon. Vai 
tu turpināsi rakstīt? Varbūt 
padomā ir nākamais romāns?

Jā, īstenībā jau tagad strādāju 
pie savas nākamās grāmatas, kas 
būs par – latviešiem! Tas ir stāsts 
par latviešu sabiedrību Toronto 
astoņdesmito gadu beigās. Ko 
mūnisms kā sapuvis koks jau ir 
uz sabrukuma robežas, un To 
ronto latvieši sadarbojas ar lat 
viešu disidentiem Rīgā. Mazliet 
tāds kā “spiegu stāsts” par noti
kumiem, par kuŗiem nav daudz 
rakstīts, un par valsti, Latviju, par 
kuŗu arī vēl nav daudz rakstīts. 

Man ir ļoti grūti izskaidrot 
sajūtas, ko manī izraisa Latvija. 
Kopš pirmās reizes, kad 
lidmašīna nolaidās zemē, kuŗā 
es nekad nebiju bijis, man bija 
sajūta, ka esmu mājās.

binieku atalgojums ir zems, un 
vergu tirgotāju piedāvājumi ir 
ļoti vilinoši. Mans varonis nevar 
paļauties uz starptautiskajām or 
ganizācijām, jo tās strādā pārāk 

lotājus, priesterus, māksliniekus, 
un valsts pilnībā pazaudēja savus 
garīgos un morālos līdeŗus. Re 
zultātā cilvēki uzauga bez ētis
kām vērtībām, bez sabied rības 

iestādēs – vai tā būtu policija, 
robežu kontrole, vai kāda cita 
organizācija.  Tā vietā varonis 
griežas pie cilvēkiem, ar ku  ŗiem 
strādājis kopā, un tie kļūst par 
viņa nesavtīgajiem palīgiem. 
Kāpēc viss varoņa ceļš un mek-
lējumi norisinās, izvairoties no  
oficiālajām iestādēm?

Policijā un citās iestādēs strādā 
ļoti daudz godīgu cilvēku. Tajā 
pašā laikā skumjā reālitāte ir 
tāda, ka korupcijas līmenis ir 
šokējoši augsts, un nereti tiek 

lēni, un viņš arī nevar uzticēties 
oficiālajām amatpersonām. Tā 
vietā par mana varoņa galvena
jiem palīgiem kļūst vairākas 
stipras, varonīgas sievietes. Ar 
šiem sieviešu raksturiem gribēju 
parādīt  visas izturīgās, spēcīgās 
un iedvesmojošās sievietes, kuŗas 
esmu sastapis savā darbā. 

Pasaulē joprojām ir gadījumi, 
kad nabadzības mākti vecāki 
pārdod savu bērnu cilvēku tirgo
tājiem, un nav saprotams, vai 
viņi pilnībā apzinās, kāds likte

morālā koda, un šis graujošais 
psicholoģiskais efekts redzams 
vēl ilgi pēc režīma beigām. Pro
tams, uzaugot samērā pārticīgā 
sabiedrībā Rietumu pasaulē, 
mums doma pārdot verdzībā 
savu bērnu šķiet pilnīgi neie
spējama, bet mēs nekad neesam 
piedzīvojuši to nabadzības un 
izmisuma līmeni, kādu piedzīvo 
cilvēki dažādās pasaules vietās. 
Tas ir ļoti traģiski un arī 
komplicēti.

Vai tāpēc tava stāsta varone ir 

Matejs Kalns runā par cīņu pret cilvēku tirdzniecību Kambidžā 
(2014) // FOTO: Mateja Kalna personīgais archīvs

M.Kalns, apmeklējot Hmong  ciematu uz Taizemes un Laosas robežas (2016) // FOTO: Mateja 
Kalna personīgais archīvs
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Maria Giulia da Sacco

Italiete ar saknēm Latvijā vai latviete Italijā?

Apsveicam!
Aleksandrs Margerison  

ar Cum Laude beidzis 
Floridas Valsts univer
sitātes Inženieŗu fakultātti 
Gainsvillē, Floridā un ie 
guvis inženieŗa gradu 
Enviromental Engineering. 
Aleksandrs savos akvā
rijos turpinās koraļļu au 
dzēšanu Sarasotā, Floridā.

Lai veicas, 
Aleksandr!

DIĀNA
JANCE

Ar ainavu architekti Mariju 
Džūliju da Sakko (Maria 
Giulia da Sacco), Laiks sazi
nājās pirms vairākām nedēļām, 
vienā no visskaistākajiem Ita
lijas pavasaŗa brīžiem – šobrīd 
dienas esot siltas un gaišas, 
ceriņi un peonijas jau nozie
dējušas, tagad ziedot īrisi, zie 
dēt sākušas dārza dobju un 
kāpelējošās rozes, jasmīns un 
vēlais mežvītenis... vieni ziedi 
sekojot citiem.

uz dabu, augiem. Šeit, Italijā, 
tas ir diezgan neparasti.

Kad Latvijā skatāmies Vijas 
Spekkes gleznās, pieminam 
to, ka viņa savā mākslā it kā 
saplūdināja Vidusjūru ar Bal-
tijas jūru. Vai tas pamanāms 
arī, skatoties no Italijas puses?

Viņas gleznās visvairāk ir 
tumšo zemes krāsu – melnā, 
pelēkā, tumši brūnā... Arī glez
nojot Vidusjūru, ūdens zilais 
tonis, ko viņa lietoja, nebija īsti 

nas ir nokļuvušas. Daudzas ir 
arī pie radiem Amerikā, Anglijā 
un Latvijā, mūsu ģimene ir 
izkaisīta. Lēnām ceru arī izvei
dot interneta vietni ar viņas 
gleznām. Viņa rakstīja arī stās
tus – tagad angliski ir pārtulkota 
mazā grāmatiņa “Zilie zaļie 
cilvēciņi, kavalieris, sautēti kā 
posti, viens citplanētietis”, kuŗa 
Latvijā jau pirms gadiem iznāca 
latviski, franciski un itāliski.

Vai pēdējā laikā ir bijusi 

kustēties svaigā gaisā, daudz 
staigāt, braukt ar divriteņiem, 
ielas ir pilnas ar gājējiem, skolas 
bērni mācās brīvā dabā. Tikai 
pagājušajā nedēļā atsākās klā 
tienes mācības skolā. Mūsu 
jaunais premjerministrs Dragi 
ļoti uzstāja un rūpējās, lai 
skolas atkal tiktu atvērtas.

Es teiktu, ka Italijā iedzīvotāji 
pret ierobežojumiem izturas 
atbildīgi. Lielākā daļa saprot, ka 
ierobežojumi pastāv mūsu pašu 
labā. Protams, Italijas ekono
mika ļoti cieš un tāpēc daudzi 
nav apmierināti, pie mums arī 
nav bijuši tik visaptveroši valsts 
atbalsti kā Lielbritanijā, daudzi 
iedzīvotāji ir izmisuši.

Piektdienās katram reģionam 
tiek piešķirta krāsa, kas nozīmē 
atšķirīgus ierobežojumus dažā
dās epidemoloģiskās situācijās. 
Vēl pavisam nesen valstī nebija 
atļauts pārvietoties no viena 
reģiona uz citu, un vēl joprojām 
nav atļauts iziet uz ielas no 
pulksten 22.00 līdz pulksten 
5.00 no rīta, kas italiešiem ir 
īpaši grūts nosacījums. Bet ar 
to ir jāsadzīvo. Veneto reģions 
pēdējos mēnešos ir bijis “dzel
tens” vai “oranžs”, tātad, mums 
ir atļauts doties uz darbu, ne 
ierobežoti pastaigāties, veikali 
ir atvērti. Bāri un restorāni tiek 
slēgti, ja līmenis paceļas līdz 
oranžajam. Pašlaik gan mūsu 
reģions ir iekrāsots dzeltenā 
krāsā, bet daudzi saka, ka 
cilvēki ap bāriem pietiekami 
neievēro noteikumus un droši 
vien drīz atkal iegūsim oranžo 
līmeni.

Šobrīd, es teiktu, ka mūsu 
dzīve ir mainījusies, bet ne tik 
kardināli, kā tas bija pagājušā 
gada pavasarī. Nedēļas nogalē 
biju aizbraukusi uz Venēciju un 
pirmo reizi atkal biju pat 
mākslas izstādē. Tā bija nepa
rasta, gandrīz aizmirsta sajūta, 
kad ap gleznām pulcējas tik 
daudz cilvēku! Arī man pašai 
pieder maza izstāžu zāle Ve 
ronā, bet vēl to neesmu gatava 
atvērt. Pēdējā laikā esmu bijusi 
Venēcijā gandrīz ik nedēļu – kā 

atgūstot iekavēto laiku. Venē
cijā bija ļoti daudz cilvēku, 
redzēju pat ārzemju tūristus. 
Tagad restorānu un bāru ār 
telpas ir atvērtas, gaŗas galdu 
rindas seko cita citai. Pēc epi de
moloģiskajiem nosacīju miem 
pie viena galdiņa var sēdēt 
četri, tiekot ievērotam distan
ces metram starp galdiņiem. 
Drīzumā plānoju braukt uz 
Romu – tur neesmu bijusi kopš 
2020. gada agra pavasaŗa, jau 
piecpadsmit mēnešus.

Kādi ierobežojumi šobrīd ir 
teātŗos un koncertzālēs?

Ievērojot stingrus ierobežo
jumus, koncertzāles, kinoteātŗi 
un teātŗi savu darbību pama
zām atsāka kopš pagājušās ne 
dēļas. Piemēram, Veronas Arē
nas amfiteātrī izrādes varēs 
noskatīties seši tūkstoši skatī
tāju – agrāk tur pārdeva ap 15 
tūkstošiem sēdvietu, romiešu 
laikos tur drūzmējušies pat ap 
30 tūkstošiem skatītāju. Otrā 
senajā Veronas amfiteātrī, Ro 
miešu teātrī, tagad ir paredzē
tas aptuveni 800 skatītāju vie
tas. Tās abas ir brīvdabas teātŗa 
telpas. Tiek rīkoti arī brīvdabas 
kino seansi. Arī iekštelpu teāt
ŗos pamazām sāk rādīt izrādes, 
piemēram, dzirdēju, ka Venē
cijas “La Fenice” nesen bijis pir
mais koncerts. Tur gan viss esot 
iekārtots pavisam citādi kā 
agrāk – orķestris atrodoties 
zāles vidū, skatītāji visapkārt – 
senāk skatuve bija vienā pusē. 
“La Fenice” skatītāji jau kopš 
seniem laikiem iekārtoti at 
sevišķās ložās, tikai agrāk vienā 
ložā bija četri, tagad divi 
skatītāji. Arī Venēcijas kuģīšos 
Vaporetto ir noteikts braucēju 
ierobežojums. Vakcinācijas pro
  cess rit raiti, tagad ir kārta 
piecdesmitgadīgajiem, bet Ita
lija ir liela, viss prasa daudz 
laika. Es ļoti ceru, ka šovasar 
mums izdosies saglabāt mūsu 
brīvību “dzeltenajā” līmenī. Tā 
ir gandrīz kā īsta, agrākā 
brīvība. Un ceru, ka nākošgad 
atkal varēšu braukt uz Latviju.

Latvijā Marija Džūlija tiek 
uzskatīta par italieti – dzimusi 
Italijā, te arī skolās gājusi, 
italiešu vidē augusi. Savukārt 
Italijā daudzi viņu uzskata par 
latvieti – viņas vectēvs bija ie 
vērojamais vēsturnieks un dip
lomāts Arnolds Spekke (1887 
1972), māte – māksliniece Vija 
Spekke (19222016). Starp citu, 
Vija Spekke, kuŗa nevienu die
nu nebija gājusi latviešu skolā, 
bez akcenta runāja skaistā un 
labskanīgā latviešu valodā un 
līdz pat mūža galam, sakot “pie 
mums” domāja par Latviju, 
turpretī “pie viņiem” – par no 
tikumiem Italijā.

Kas pirmais nāk prātā, do -
mājot par Latviju?

Rīga! Man patīk pilsēta, kur 
Latvijas kultūra izskan tik dau
dzās un dažādās mākslās: ar 
chitektūra, mūzeji ar mākslas 
darbiem, teātŗi, laba mūzika.

Atceros, kā skolā, toreiz vēl 
pavisam maza būdama, centos 
izskaidrot, ka mana māte ir lat
viete no Latvijas. Tolaik bērni 
un pat pieaugušie drīzāk sapra
ta, ka domāju Lapzemi, tajā 
laikā Latvijas vārds praktiski 
bija nedzirdēts, nepazīts. Arī 
man pašai Latvija likās tāla, 
gluži tāpat, kā Vijai – Latvija 
likās kā laiks pagātnē, nevis 
tagadne. Mana māte Latviju 
uzskatīja par pazudušo Dzim
teni, droši vien tāpēc mums, 
saviem trim bērniem, latviski 
nemācīja.

Vai jūs domājat, ka “latvis-
kumu” var pārmantot genos?

Jā, man daudzreiz ir teikts, ka 
atšķiros no italiešiem, ka man 
“jau pa gabalu” jūtama pavisam 
skaidra ārzemju izcelsme. Es 
domāju, ka tieši manas latviešu 
saknes ir devušas lielo mīlestību 

pareizs. Es teiktu, ka Vijas 
gleznās zilais ir pārāk tumšs un 
auksts. Viņa nekad nebija bijusi 
Grieķijā (viņai pašai par to bija 
ļoti žēl), un to var sajust, iedzi
ļinoties arī viņas gleznās.

Vai arī jūs domājat un sa -
redzat Latvijas krāsu paletē 
visvairāk tieši tumšās krāsas?

Jā. Man ir arī daži Ilmāra 
Blumberga zīmējumi, viņš iz 
mantojis tos pašus tumšos 
toņus.

Atceros, kā pagājušajā gadā, 
iestājoties pandēmijas ierobe-
žotajai dzīvei, stāstījāt par 
Vijas gleznu kollekcijas, doku   -
mentu un vēstuļu archīva 
sakārtošanu, vai darbs ir 
pabeigts?

Vairākus mēnešus pagājušajā 
gada pavasarī Italijā bija ļoti 
stingri ierobežojumi, praktiski 
nedrīkstēja iziet ārpus mājas 
un man tas bija mierīgs laiks, 
lai lēnām iepazītos ar Vijas 
grāmatām un papīriem. Gadu 
gaitā daudz dokumentu ir 
zudis, bet vēl joprojām grāmatu 
plauktā ir grāmatas, ko Alek
sandrai un Arnoldam Spekkēm, 
arī Vijai pašai pagājušā gad
simta trīsdesmitajos gados sū 
tīja Latvijas draugi un radi – 
dzejnieki, rakstnieki un māk sli
nieki. Vijas krusttēvs bija glez
notājs Valdemārs Tone, onkulis 
bija dzejnieks Edvarts Virza. 
Vijai patika ap sevi redzēt lat
viešu lietas, lasīt latviešu grā
matas. Virs viņas rakstāmgalda 
vēl joprojām stāv mākslinieka 
Tones zīmētais Aleksandras 
Spekkes portrets.

Visu vēl neesmu pabeigusi, 
Vija bija iekārtojusi sarakstus, 
kur pierakstīja gleznu nosau
kumus, ielīmēja gleznu foto
grafijas un atzīmēja, kur glez

iespēja strādāt par dārzu 
architekti?

Pēdējā gada laikā esmu strā
dājusi diezgan daudz, un ceru, 
ka nākamajos mēnešos sa  ņem
šu jaunus projektus. Šis ir bijis 
ražīgs darba laiks, jau otro gadu 
strādāju pie liela darba – atjau
nojam senu lauku īpašumu 
netālu no Veronas. 17. gadsim
ta ēkas ir saglabājušās, bet dārzs 
ir zudis, izveidoju dārza pro
jektu tādu, kāds tas varēja būt 
bijis, vienlaikus senajā gaisotnē 
iekļaujot arī mūsdienu peldba
seinu. Pat visstingrāko ierobe
žojumu laikā, kad nedrīkstēja 
iet pat uz tālākiem veikaliem, 
darbi dārzā turpinājās un gan
drīz katru nedēļu tikos ar 
īpašniekiem un strādniekiem. 
Tiesa, tas notika un joprojām 
notiek brīvā dabā. 

Kas šogad ir modē Italijas 
dārzos?

Par modi gan nezināšu teikt, 
bet pēdējā laikā ainavu archi
tekti cenšas izveidot iespējami 
dabiskākus dārzus, tādus, ko 
būtu vajadzīgs maz laistīt un 
maz kopt. Tos varētu saukt par 
ilgtspējīgiem dārziem, tajos aug 
zāles un citi augi, kuriem ne 
pieciešams pavisam maz ūdens.

Jūs teicāt – augi, kuriem 
nepieciešams maz ūdens. Vai 
to pašu varētu teikt par cil-
vēkiem – vai pandēmijas laikā 
esam iemācījušies dzīvot, iz -
tikt ar mazāk lietām?

Jā, es tā domāju. Esam ap 
guvuši māku iztikt ar to, kas ir, 
iegādāties jaunas lietas daudz 
mazāk nekā agrāk. Pirms pan
dēmijas daudzi savu brīvo laiku 
pavadīja iepirkšanās centros. Šī 
gada laikā esam sākuši atbil
dīgāk izturēties arī pret savu 
veselību. Cilvēki sākuši daudz 
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Duceles muzikanti. No kreisās puses: Mārcis Kalniņš, Artūrs 
Uškāns, Arnis Veisbārdis, Andris Alviķis

Laikā, kad vairāk  
kavējamies atmiņās, 
ne  vis piedzīvojam  
vizuālās un skaņu 
mākslas klātienē, 
grāmatu draugus 
iepriecinās šis izdevums. 
Ārzemju latviešiem 
īpaši patiks apraksti par 
filmām, kas stāsta par 
mums, pa  saules vējos 
izkaisītajiem, – par 
krokodilu mednieku 
Dan  diju, Livonijas 
pusķēniņu fon Fiting
hofu, filmu „Es esmu 
latvietis”, kur vienuviet 
vai visas latviešu slavenības – Vaira VīķeFreiberga, Gunārs 
Birkerts, Laila Freivalde, Austris Grasis, Valdis Kupris, Andris 
Kārkliņš... 

Cena: 45,– USD

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

ANITA UZULNIECE

„MANS KINO (UN) LAIKS”

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ

Informātīvi bagāta un ērti lie
tojama grāmata – ceļvedis par 
Latvijas sakoptākajām pilīm 
un muižām, parkiem un 
pasto rā tiem, seniem viduslaiku 
cie tok šņiem, barona un klasi
cisma rezidencēm.

Cena: 45,– USD

Te vienuviet apkopotas 
grāmatu anotācijas, kuŗās 

var izlasīt deportēto, Latvi
jas nacionālo kaŗavīru un 

pretošanās kustības dalībnieku 
atmiņas, dokumentus, kā arī 

literārie darbus.

Cena: 45,– USD
Teksti arī angļu un vācu valodā.

JĀNIS ZILGALVIS

LAIKS CEĻOT. 3. DAĻA

EDMUNDS BŪMANIS, LAIMDOTA PODZE

MĒS NEAIZMIRSĪSIM...
1939–1991

Latviešu Fonda Austras stunda II SANDRA
MILEVSKA

Mēs visi slīkstam. Mēs slīkstam 
informācijas gūzmā, fotografiju 
grēdās, zūma prezentācijās, di 
gitāli elektroniski cauru dien
nakti, ar vadiem pie acīm, ausīm, 
nabām piesaistīti un pat sasais
tīti, ka izsprukt nevar. Tādēļ 
grūti atcerēties, vai jaunākajiem 
iedomāties, kā kādreiz bija. Īpaši, 
kā kādreiz bija valstī, kuŗas 
iekārta liedza kaut vai minimālu 
saskarsmi ar ārpasauli.

Tajos laikos, 1960./70. gados 
Latvijas dziesmotās tautas vese
las pēckaŗa paaudzes alka izteik
smes brīvību, ko varēja uztaustīt 
tikai ieslēptu netiešos tekstos, 
vai, tumsā satupušiem, noklau
sīties Amerikas Balsī vai Radio 
Brīvībā. Tādēļ īpašs prieks bija 
svētdienas pēcpusdienā, pandē
miskā 2021. gada 13. jūnijā sa 
stapties Latviešu Fonda Austras 
stundas virtuālās sarunās ar 
īpašiem viesiem no trīs dažādām 
mūzikas grupām: iz pagātnes, 
trimdas – Trīs no Pārdaugavas 
Vilni Baumani un Akača Gati 
Gaujenieku – Siguldā, ļoti agrā 
rīta stundā, kopš 2016. gada 
darbojošās grupas Ducele (suitu 
valodā – divriči) mūzikantiem 
Andri Alviķi, Arni Veisbārdi, 
Artūru Uškānu un Mārci Kal
niņu.  

Sarunas vadīja Pārdaugav
nieka Viļņa dēls Raimonds 
Baumanis un Mārtiņš Hilde
brants. Gan dēls, gan nesen Triju 

Zvaigžņu ordeni saņēmušais 
ilggadīgais Amerikas Balss dar
binieks tēvs, pieminēja no Pār
daugavas sastāva pāragri Mū  
žībā aizsauktos Fēliksu un viņa 
dēlu Mārtiņu Ērmaņus. 

Veiksmīgi uzrunājuši rakst
nieci Noru Ikstenu, grupa albu
mam atlasīja Latvijai visak tuā
lākās dziesmas.Vilnis Baumanis 
atcerējās: „Arnis zvana, pie  klā
jīgs, runā labā latviešu valodā.” 
[Zūma publika nosmejas.] Vilņa 
vērtējums: „Laba dikcija Ducelei, 
dziesmas balstās uz vārdiem.”  
Ducele: „Mēs centāmies neko 
nesabojāt!” Vilnis: „Skan līdzīgi 
kā  Trīs no Pārdaugavas, bet 
instrumentācija, dabīgi, bagā
tāka.” Ducele: „Šī mūzika palī
dzēja noturēties gaŗos gadus, 
līdz pat barikādēm.”

Duceles Valmierā iesāktā teat
rāli mūzikālo uzvedumu serija 
pārtraukta Covid dēļ; pēc dzies
mas „Tauta tālumā” sekojis 30 
sekunžu klusums, pēc tam trīs 
minūšu vētraini aplausi, aizkus
tinot līdz asarām. Kad drīkstēs, 
izrādes turpināsies – ar cerību 
arī aktuālizēt trimdas ciemo
šanos. Mūzikanti dzen jokus, 
aprakstot paredzēto tūri – pa 
Islandi, Ungāriju, Lietuvu, Igau
niju, pa ceļam iebraucot Ka  nadā, 
ASV, Austrālijā. Taču pavisam 
nopietns ierosinājums izskan no 
publikas: dalība Minesotas 
Dzies mu svētkos. Ducele arī no 

sirds pateicas Latviešu Fondam 
par atbalstu albuma un grāmatas 
izdošanai. 

Starp Latviešu Fonda kopš tā 
dibināšanas atbalstos izmak sā 
tajiem gandrīz diviem miljo
niem dolaru ierindojas arī archi
vāra cienīgs mūža projekts, ko 
veicis savulaik Ņujorkas latviešu 
jaunais rokmūzikas basģitārists, 
šodien skaņu inženieris Rīgā un 
Iļģu dalībnieks Gatis Gaujenieks. 

Akača iedvesmotājiem. Tagad 
Gatis pats ar savu Latviešu 
Fonda projektu papildina 2019. 
gada LF projekta Trimda Dimd 
mūzikas fondus ar pilnu Akača 
darbu katalogu, kuŗa savešana 
kārtībā nozīmē sakopot atšķi
rīgos technoloģiskos formatos 
ieskaņotos darbus (vinils, kase
tes, video, kompaktdiski), lai tos 
digitālizētu saglabāšanai vienotā 
formatā. Klipi no Akača un Trīs 

Akača dibinātājs, jaunībā vai  rāk
kārt dzirdējis Vilni Baumani, 
uzstājamies Jonkeru baznīcā, 
uzskata viņu par saviem un 

no Pārdaugavas, ņemti no Māras 
Pelēces filmas Trimda dimd, 
apskatei ievietoti www.trimdad
imd.com.

Sākot no pirmā vinila albuma 
1979. gadā, Akacis Ziemeļ ame
rikā darbojās 15 gadus, beigās 
spēlējot arī Latvijā. Gata Latvijas 
skaņu studija darbojas  jau kopš 
1994. gada. No ārzemju rok
grupām Akacim esot vislielākais 
katalogs: 15 gadu darbībā ap 
zināti 172 dziesmu ieraksti, 11 
koncertu ieraksti un 9 video, 
kopā apmēram 250 stundu ga 
ŗumā, labā profesionālā līmenī 
un dažādos mūzikas stilos, kuŗus 
grupas mūzikanti dabīgā kārtā 
uzsūca no  1970.80. gadu vis pā
rējās Amerikas mūzikas vides. 
Apzināti vairāk nekā 180 ierak
stu, bet arvien uzrodoties vēl un 
vēl...

Akacī laika gaitā darbojušies 
vesela virkne trimdas zināmas 
paaudzes pārstāvju: pats dibi
nātājs Gatis Gaujenieks, Jānis 
Abens, Aivars Šmits, Mārtiņš 
Strauss, Laura PadegaZamura, 
Dainis Romāns, Vidvuds Med 
nis, Arnolds Kārklis, Laris Kār
klis. Izdotas arī divas Ziemsvētku 
kasetes Dāvana I un II, Modra 
Medņa dzeja Saules audēja, 
angļu valodas krājums Quags 
(no Akača tulkojuma par quag
mire) un pats pirmais rok mū
zikas CD latviski.

LF priekšsēde Renāte Kenney:  
„Visi aicināti uz Minesotas Dziesmu 
svētku Latviešu Fonda kokteiļu 
stundu, kas notiks pir majās svētku 
dienās. Tiksimies svētkos!”



LAIKS 2021. gada 3. jūlijs – 9. jūlijs8

A Memoir of Home, War and Finding Refuge
Biruta’s StoryLILITA ZVEJNIEKS HARDES

(Continued from No. 23)

Grāmatu interesenti
var iegā dāties, sazinoties

ar autori, mājas lapā
www.lhardes.com

kā arī
Amazon, Barnes and Noble

There was a long pause. Elga 
and I gave each other worried 
looks, wondering what else 
would be said.

“Wait,” Mother said. “What 
about Officer Rinne? He would 
know the situation better than 
us regarding the Soviets. I could 
find out what he knows.”

After a few moments, Father’s 
voice softened. “You’re right, Elsa. 
At least he’ll have more informa
tion to help us formulate a plan.”

“I’ll go to him tomorrow,” 
Mother said.

We heard nothing further 
from our parents’ room, and I let 
out my breath. Elga and I sel
dom heard our parents raise 
their voices to each other. I was 
relieved they had come to an 
agreement. 

The following evening, Elga 
and I were in the kitchen helping 
to prepare dinner. Mother had 
just returned from work. She 
spoke to Father, who was sitting 
in the front room. Our ears 
perked up as they began to talk, 
and we edged closer to the door.

“Hermanis, the news is not 
good. Officer Rinne said the 
Russian troops have occupied 

much of the Latvian countryside 
and are approaching Riga. It’s 
only a matter of weeks before 
they enter the city.”

The sound of Father’s chair 
scraping against the floor as he 
pushed it back, disclosed his 
alarm.

“I had no idea they were so close.” 
“There is more,” Mother 

reveal ed. “He said that the 
German army is planning a 
retreat from Riga and urged us 
to leave as soon as possible.” 

“But where can we go on such 
short notice?”

Unnerved, Elga and I stood stock
still but leaned in closer to hear.

“Officer Rinne has proposed a 
solution,” Mother said. “He sug
gested that we go to his residence 
in Altenburg, Germany, to live 
with Marianne, Sulli, and her 
grandmother. Because of the 
war, Officer Rinne and his son 
are rarely home. The women are 
alone in their large flat. If we 
lived there, it would provide 
them a sense of security as well 
as some needed income.”

“Was he serious?” Father asked.
“Yes, Hermanis. He wants us 

to go. It’s our only immediate 
plan to leave Riga.”

“If the situation is as Officer 

Rinne describes, we’ll need to 
take him up on his charitable 
offer.”It was an unexpected 
development. In the kitchen, 
Elga and I mouthed a silent 
scream. Not only would we be 
able to see Sulli again, but we 
would be living with her!

Nothing more was mentioned 
at the dinner table that night. 
However, later in the evening, 
Father and Mother spoke to 
Oma and Opa in private. The 
next morning our parents left 
the house early. We didn’t see 
them again until dinner.

At the table, Oma ladled out a 
thin beet soup to everyone and 
passed around some coarse rye 
bread. When dinner was over, 
Elga and I glanced at each other, 
wondering whether Father and 
Mother would say anything.

Suddenly, Father cleared his 
throat.

“Girls, I think you’ve heard the 
latest news about the German 
losses in the war. Mother has 
found out from Officer Rinne 
that the Soviets are in Latvia and 
approaching Riga. We fear our 
family will be on the deportation 
list again if the Communists re
occupy the city. We’ve decided to 
leave.”

Mother took a moment before 
adding, “Fortunately, Officer 
Rinne has made us a generous 
offer. He’s suggested that our 
family stay with the Rinne fami
ly in Germany. Oma and Opa 
are aware of the plan and have 
agreed to come with us.”

With solemn faces, Oma and 
Opa nodded their agreement.

At first, I looked at Elga and 
grinned. Then I glanced side
ways at Oma and Opa. Opa’s 
shoulders drooped, and Oma’s 
chin quivered as she fought back 
tears. I hadn’t thought about 
what leaving their home in Riga 
would mean to them. Elga and I 
had only been thinking about 
seeing Sulli again. A wave of 
guilt washed over me, and I low
ered my eyes. 

“There are still Communist 
sympathizers in the community 
who would report our leaving,” 
Father said, looking at Elga and 
me. “So you mustn’t talk about 
this with anyone, not even your 
friends. In these difficult times, 
it’s hard to know whom to trust. 
Do you understand?”

“Yes, we understand.”
“With the shortage of workers 

in Riga, Father’s and my supervi
sors won’t like the idea of our 

going and may not permit it,” 
Mother explained. “But I didn’t 
take the maternity leave that I 
was entitled to when Maija was 
born and will request it now. It 
will look as if our family is sim
ply taking a brief holiday.”

“But what about Oma and 
Opa’s house?” Elga inquired.

“Christina, our housekeeper, 
will oversee the property while 
we’re gone,” Mother said.

“How will we get to the 
Rinnes?” I asked.

“I’m making those arrange
ments now,” Father replied. “No 
matter how we go, it will take 
several days.” He looked at us 
and added, “We’ll need all your 
help with Maija and Opa.”

“Of course,” Elga said. “How 
long will we stay?”

Setting his jaw and turning to 
Oma and Opa, Father stated 
with conviction, “We will return 
to Riga when the war is over.”

EDUARDS 
SILKALNS

Latvijas Televīzijā (LTV) 
vakara ziņas pamīšus lasa divas 
Ilzes: Ilze Dobele un Ilze Vēbere. 
Kad ziņas tiešraisē pieslēdzas 
LTV korespondentei Briselē 
Ilzei Naglai, raidījums izvēršas 
īsti ilžains. “Labvakar, Ilze!” 
saka viena no Rīgas Ilzēm,  bet 
Briseles Ilze atbild: “Sveicināta 
Ilze! Labvakar, skatītāji!” Tāpat 
divas Ilzes bija vajadzīgas, lai 
taptu romāns “Laika rēķins”: 
Latvijas rakstniece, teoloģe un 
reliģijas zinātniece Ilze Jansone 
un viņas “temats” – trimdas 
rakst niece, mākslu vēsturniece 
un bibliotekāre Ilze Šķipsna. 
Abu mūži gandrīz vai laika ziņā 
saslēdzas, tomēr ne gluži: Šķip
snai atvēlētais mūža laiks bija no 
1928. līdz 1981. gadam, bet Jan
sone dzimusi 1982. gadā.

“Dienas Grāmatas” izdevumu 
serijā “Es esmu…” šis ir jau 
trešais trimdas gara darbinie
kiem veltītais biografiskais ro 
māns. Pirms tā paguvām iepazīt 
Anšlavu Eglīti un Veroniku Ja 
nelsiņu viņu uzturēšanās laikā 
švābu zemē, kā arī Zentu Mau
riņu un Konstantīnu Raudivi 
1967. gadā arī Vācijā, Badkro
cingenē. Trīs kaut cik līdzsvaroti 
pāŗi tomēr nesanāk, jo Šķipsnas 
1953. gadā apprecētais franču 
literātūras speciālists un  vēlāk 
profesors Rotroks latviešu kul
tūras kopainā, kaut būdams tai 
caur dzīvesbiedri labvēlīgi no 
skaņots, tajā neiekļāvās.

Kamēr romāni par Eglīšu pāri 
un Mauriņas pāri – sauksim to 
tā – fokusēja uz pavisam īsu 
daļu savu varoņu mūža, “Laika 
rēķins” aiztiecas no mazās Ilzītes 

Vidēja īstenība
Ilze Jansone, “Laika rēķins”, romāns, apgāds “Dienas Grāmata”, 2021.g., 192 lpp.

bērnības Latvijā līdz līdz Rotroka 
kundzes mūža galam pusi gad
simta vēlāk ASV. Ilzes Jansones 
galvenais ziņu avots bijis Šķip
snas publicētās grāmatas, kuŗu 
virsraksti likti arī jaunā romāna 

vitāla, dzīvotgribīga, dzīvi pie
pildīt, izbaudīt un saprast gri 
bīga, īsti vitāla personība, kam 
jāžonglē starp dotajiem apstāk
ļiem un pašu iespējām un in 
teresēm, lai atrastu savu īsto 
vietu. Viņa atskārst, ka nav tem
peramenta ziņā īsti piemērota 
akadēmiska mācībspēka lomai, 
kaut sasniegtais izglītības līme 
nis tādai būtu pietiekams. Viņa 
precīzi izvērtē un apsveŗ, kāpēc 
no viņas nevarētu iznākt dzej
niece, kaut Fišbachas bēgļu 
nometnē skolotāja ģimnazijā 
viņai bijusi izcilā dzejniece 
Zinaida Lazda. Kaut būdama 
vairāku valodu pratēja, viņa 
izšķiŗas, ka viņas īstais vaļas 
brīžu piepildīšanas uzdevums 
būs daiļprozas veidošana lat
viešu valodā. Apmierinājumu 
Šķipsnai sagādājusi ceļošana: 
viņa Amerikas dzīves laikā ne 
vien pa nedēļai katru otro gadu 
ciemojusies Latvijā, kur, starp 
citu, uzpeldējusi arī kultūr sa 
karnieciskā proble mātika, bet 
starp viņas ceļa mērķiem bi 
jušas pat tik eksotiskas vietas kā 
Ēģipte un Havaju salas. Jau nā
kajā laikā mana cilvēku ieda
lījumu ekstravertos un intro
vertos, ko vienkāršojot varētu 
saprast kā uz pasauli un uz sevi 
vērstos, bet Ilze Šķipsna ro  mā
nā par sevi nudien uzrāda labu 
šo abu vertumu krustojumu.

It kā pirmajā jeb pašas 
Šķipsnas espersonā rakstītajā 
romānā viņa parādās arī kā 
baudu – pirmām kārtām smē
ķēšanas baudas – cilvēks. Jau 
grāmatas prologā (10. lpp.) re 
dzam viņu bažījamies par to, ka 

viņas dzīve varētu “izkūpēt 
cigarešu dūmos”, un smēķē
šanas lāsts īsi un aši romāna 
gaitā uzzibsnī allaž no jauna, 
līdz rakstniece no pārsmē ķē
šanās ņem galu nieka 53 gadu 
vecumā. Vedos iedomāties Mimī 
Pučīni “Bohēmā”, kas nedaudz 
vāri ieklepojas jau pirmajā 
cēlienā, lai jo paticamāka kļūtu 
viņas aiziešana ar diloni ce  tur
tajā. Laiks, tā sakot, piestādījis 
rēķinu!

Jansones romāns panāk la 
sītājā interesi pārbaudīt, vai 
viņu Šķipsnas personības redzē
jums attbilst Jansones skatī
jumam. Gribētos arī zināt, cik 
precīzs ir Jansones vērtējums 
(187. lpp.) par Šķipsnas lielisko 
latviešu valodas izjūtu. Vai, kā 
Kārļa Ulmaņa varas gados ro 
sinātās latviešu valodas attīrī
šanas centieniem no ģermā nis
miem Ilzīte savos tautskolas 
apmeklēšanas gados nepa kļā
vās? Viņa runā par beķereju, 
mammiņu ieteiktās māmiņas 
vietā, par sviestmaižu smē rē
tājiem ziedēju vietā, par brillēm 
aceņu vietā, par grāmatu krā 
mēšanu kā kraušanu kaudzē… 
Jeb vai kādreizējā meža Ilzīte 
un vēlāk lielā Ilze apzinājās, ka 
daiļo un pareizo tautai, kas to 
liedzās pieņemt, uztiept ir 
bezcerīgi?

Kā ar kontroldarbu? Pār bau
dīšanas nolūkā visiem skolē
niem vienlaikus klasē veicamos 
rakstu darbus mēdza saukt par 
klases darbiem, bet vārds “kon
toldarbs”, šķiet, ieviesās tikai 
padomju laikos. Kontroldarba 
pieminēšanas brīdī Ilze Jansone 

liekas aizēnojam Ilzi Šķipsnu.
Pēcpadomju laika Latvijā 

ieviesās prakse Dieva vārdu 
rakstīt ar lielo D, kur šis vārds 
ņemams nopietni, bet, turpinot 
padomju laika praksi, lietot 
mazo d, ja “tas ir tikai tāds 
izteiciens”. No īstās Ilzes Šķip
snas nez’ vai varētu sagaidīt 
tādu “nedod dies”, kādu rakstos 
likusi viņas atdarinātāja.

“Dienas Grāmatas” projekts 
“Es esmu…” raiti rit uz priekšu, 
cits biografisks romāns seko 
citam, bet Gundegas Repšes 
iecerētajā projektā taču bija 
paredzēts, ka ikvienam no 13 
rakstnieku biografiskajiem ro 
mā niem sekos literātūrzināt
niska monografija par šo rakst
nieku. Lajam grūti saprast grā 
mattirdzniecības ekspertu ap 
lēses: šķita taču, ka noiets 
monografijām būtu vislabākais 
īsi pēc romānu parādīšanās 
tirgū. Vai romānu izraisītā in 
terese par kādu rakstnieku pēc 
mēnešiem vai pat gadiem ne 
aprims? Interesanti, vai literā
tūrzinātnieki pošas norādīt arī 
uz kļūdām, aplamībām un, 
teiksim, subjektīvismu romā
nos? Tāds gājiens, protams, 
monografiju noietu atkal 
celtu…

P.S. Šīs recenzijas virsrakstā 
liktā “Vidējā īstenība” gan ar 
kādeņa noteikto galotni, bija 
virsraksts vienam no Ilzes 
Šķipsnas stāstu krājumiem. tas 
gan arī izsaka šo rindu rakstī
tāja subjektīvo uzskatu par 
īstenības, patiesības, reālitātes 
pakāpi Ilzes Jansones ļoti bau
dāmajā romānā.

atsevišķo nodaļu virsrakstos. 
Tāpat Ilze Otrā varējusi ie  ska
tīties dažā pirmās Ilzes aizsākta, 
bet nepabeigta darba fragmentā, 
viņas vēstulēs un uz īsu laiku 
rakstītā dienasgrāmatā. Grā ma
tas izskaņā Jansone paskaidro: 
“Mana iecere nebija radīt vēs
turiski precīzu Ilzes Šķipsnas 
personas un dzīvesstāsta atai
nojumu… romāns nekādā ziņā 
nebūtu uzskatāms par Ilzes 
Šķipsnas dzīvesstāsta vēstījumu, 
drīzāk – par to, ko es tajā varētu 
ieraudzīt un iemīlēt.”

Jansones ieraudzītā un ie  mī
lētā Ilze romānā parādās kā 
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***
Latviešu soprāns 

Kristīne Opolais saņem
 starptautiskas atzinības

Latviešu soprāns Kristīne Opo
lais nule ir saņēmusi divas augstas 
starptautiskas atzinības – soliste  
ir uzņemta Atēnu Filharmonijas 
go  da biedres statusā, bet Kipras 
Mūzikas akadēmija piešķīrusi 
Opo lais Goda doktora titulu, in 
for mēja mākslinieces pārstāvji. 
Pēc Opolais teiktā, zīmīgi, ka šāds 
novērtējums nāk tieši no Grie ķi
jas. “Manā dzimtā ir arī grieķu 
asinis, tāpēc jūtos īpaši pago di
nāta,” uzsvēra Opolais.

Kristīne Opolais

Augstā līmeņa atzinības svinīgā 
ceremonijā jūnija sākumā oper
dziedātājai pasniedza Atēnu Fil 
harmonijas un Kipras Filhar mo
nijas orķestra prezidents un māk
slinieciskais vadītājs, maestro Jan
nis Hadžiloizu (Yiannis Hadjiloi
zou).

“Opera – tā ir viena no pilnī gā
kajām un augstākajām mākslas 
formām. Šīs atzinības Kristīnei 
Opolais pasniedzam, godinot vi 
ņas izcilos sasniegumus un oper
mūzikas pasaules pārstāvēšanu 
starptautiskā līmenī jau daudzu 
gadu gaŗumā. Tāpat – izceļot oper
dziedātājas kā personības spēju ar 
mākslas palīdzību darīt cilvēcei 
labu un novērtējot viņas ticību 
savas ģimenes spēcīgo sakņu sa 
glabāšanai,” norādīja Hadžiloizu

***
Latvija un Zviedrija vienisprātis 

Eiropas nākotnes jautājumos
Valsts prezidents Egils Levits 

šo   dien oficiālās vizītes laikā Stok
holmā tikās ar Zviedrijas premjēr
ministru Stēfanu Levēnu (Stefan 
Löfven). 

Abas puses pauda gandarījumu 
par lieliskajām starpvalstu attiecī
bām šajā īpašajā gadā, kad tiek 
atzīmēti simt gadi kopš Zviedrija 
atzina Latviju de iure un 30 gadi 
kopš diplomātisko attiecību atjau
nošanas. “Zviedrija, kā lielākais 
in  vestors Latvijā un valsts ar vis
lielāko tirdzniecības apjomu Lat
vijai, ir būtisks ekonomiskās sa 
darbības partneris arī turpmāk,” 
uzsvēra Valsts prezidents. Tāpat 
E. Levits akcentēja, ka polītiskā, 
ekonomiskā, kultūras u. c. sadar
bība svarīga arī lielākā – Baltijas 
un Ziemeļvalstu, kā arī Eiropas 
Savienības – mērogā.

Turpinot oficiālo vizīti Zvied
rijā, Valsts prezidents Egils Levits  
Stokholmā apmeklēja Karolins 

kas institūtu un tikās ar rektoru 
prof. Ūli Peteru Otersenu (Ole 
Petter Ottersen). Valsts prezidenta 
klātbūtnē arī tika parakstīts sa 
darbības memorands starp Lat vi
jas Universitāti (LU) un Karolin
skas institūta (KI) Mikrobioloģi 
jas, vēža un šūnu bioloģijas de 
partamentu, kas paredz kopīgu 
darbu pētniecības un izglītības 
projektos. Tiek plānota doktoran
tu un pētnieku apmaiņa, dažādu 
zinātnes notikumu un konferen
ču rīkošana un cita veida sadar
bība.

*
Valsts prezidents Egils Levits 

pie  dalījās Latvijas Nacionālās aiz
sardzības akadēmijas izlaidumā 
un savā uzrunā uzsvēra: “Latvija, 
tāpat kā Igaunija un Lietuva, ir 
rietumvalstu kopējās drošības 
sistēmas dalībniece. Tas nozīmē 
gan saņemt, gan dot, jo tā ir soli
dāra sistēma. Mūsu kaŗavīri vien
mēr ir bijuši augsti novērtēti un 
tagad pierādījuši sevi arī starp   tau
tiskās misijās. Arī jūs, ja situā  cija 
prasīs, spēsiet atbalstīt citus 
NATO alianses dalībniekus, tāpat 
kā viņi atbalstīs jūs.” 

***
Vizītē Latvijā viesojās 

EK priekšsēde 
Urzula fon der Leiena

EK priekšsēde apmeklēja Lat vi
ju saistībā ar Eiropas Savienības 
(ES) Atveseļošanās un noturības 
mechanismu, iniciātīvu Next Ge 
neration EU un Latvijas nacionālo 
Atveseļošanās plānu. 

EK priekšsēdi Ministru kabi
netā uzņēma Ministru prezidents 
Krišjānis Kariņš. Pēc amatperso
nu sarunas notika ar ūdeņradi 
darbināma trolejbusa apskate pie 
Ministru kabineta ēkas. Pēc tam 
amatpersonas devās uz RTU Ar 
chitektūras fakultāti Ķīpsalā, kur 
sniedza paziņojumu presei, ap 
lūkoja ES līdzfinancēto fondu 
pro jektu izstādi un Dizaina fabri
ku, kā arī tikās ar studentiem, 
pētniekiem un mācībspēkiem. 

Urzula fon der Leiena pie ņem-
šanā pie valdības vadītāja Krišj-
āņa Kariņa

Ar ūdeņradi darbināmā trolej-
busā.

***
Pabeigta Mežaparka estrādes 

rekonstrukcija
Gandrīz 100 miljonu eiro lielas 

izmaksas un 5 gadi projekta īste
nošanai. Tik laikietilpīgs un dārgs 
ir Mežaparka Lielās estrādes re 
kon strukcijas projekts. Būvdarbi 
ir pabeigti, un 21. jūnijā ar tiem 
iepazinās Rīgas mērs, kultūras un 

izglītības un zinātnes ministri, 
Dziesmu svētku virsdiriģenti, kā 
arī dziedātāji un mūziķi.

Divreiz vairāk vietu koristiem, 
jaunas ekspozīciju telpas un pil
nīgi cits vizuālais veidols – Meža
parkā, pabeigta un ekspluatācijā 
nodota ilgi lolotā “Sidraba birzs”. 
Latvijas nacionālajam simbolam – 
Dziesmu svētkiem – šī būs 12. 
estrāde.

Architektu Austra Mailīša un 
Jura Pogas kopdarbs Mežaparkā 
lielā mērā ir noslēdzies, bet vēl ne 
pavisam. Šobrīd arhitekti strādā 
pie tā, lai šī monumentālā Dzies
mu svētku tradīcijas vieta būtu 
apdzīvota un atvērta katram.

Austris Mailītis skaidroja: “Tur, 
aiz estrādes ēkas, ir mazais pavil
jons, tur notiek rekonstrukcijas 
darbi, un tur būs arī Dziesmu 
svētku estrāžu vēstures ekspo zī
cija. Pie šīm divām ekspozīcijām 
darbi turpinās, un 2023. gadā uz 
Dziesmu svētku 150. gadi tās lie
tas arī būs pabeigtas.”

***
Ekspluatācijā pieņemts 

memoriāls padomju
okupācijas upuru piemiņai 

“Vēstures taktīla” 
Strēlnieku laukumā 1, Rīgā
Latvijas Okupācijas mūzeja 

kom pleksa pārbūves gaita Strēl 
nieku laukumā 1, Rīgā tuvojas 
finišam – aktīvi norit darbi iekš  
telpās, parallēli gatavojot ēku no 
došanai ekspluatācijā.

Pabeigts un ekspluatācijā pie
ņemts vides objekts – memoriāls 
padomju okupācijas upuŗu pie
miņai “Vēstures taktīla”, kuŗu pla
šākai sabiedrībai darīja pieejamu 
14. jūnijā, pieminot 80. gadadienu 
kopš traģiskā notikuma Latvijas 
vēsturē, kad 1941. gadā padomju 
režīms izsūtīja vairāk kā 15 
tūkstošus Latvijas pilsoņu.

***
Aicina investēt totalitārisma 

noziegumu izpētē
Apritējuši 80 gadi kopš PSRS no 

Latvijas uz Sibiriju lopu vagonos 
izsūtīja vairāk nekā 15 000 cilvēku. 
Eiropas Parlamenta (EP) deputāte 
Inese Vaidere (ETP) ir pieprasījusi 
Eiropas Komisijai (EK) skaidrot 
paveikto vienotas vēstures izprat
nes veidošanai un aicina nākt kla
jā ar konkrētiem soļiem, to  starp 
papildu financējumu, lai Eiropā 
veicinātu komūnisma noziegumu 
atceri un izpēti. Vienlaikus viņa ir 
vērsusies pie Latvijas valdības ar 
priekšlikumu izmantot tukšās 
Stūra mājas telpas Rīgā starptau
tiska Totalitāro režīmu noziegu
mu un okupācijas izpētes centra 
izveidei.

***
Nosoda diskrimināciju pēc 

seksuālās orientācijas
Latvija ir viena no 17 Eiropas 

valstīm, kas ir parakstījusi atklātu 
vēstuli, kuŗā tiek pausts noso dī
jums diskriminācijai pēc seksuā
lās orientācijas un tiek pausta 

apņemšanās darīt visu iespējamo, 
lai aizstāvētu eiropiešu pamattie
sības.

Šo soli ierosināja Luksembur
gas premjers Ksavjē Betels, un tā 
kļuva par reakciju uz jauno Un 
gārijas likumu, kas aizliedz jaunie
šiem sniegt informāciju, kas var 
tikt uzskatīta par homoseksua
litātes propagandu. Ar līdzīgu pa 
ziņojumu nāca klajā arī Eiropas 
Komisijas, Eiropadomes un pre
zidējošās valsts Portugales līderi.

***
Latvija atgūst 

nelikumīgi izvestas senlietas
 23. jūnijā Norvēģijas Kultūras 

ministrija sadarbībā ar Kultūr
vēstures mūzeju rīkoja svinīgu 
pa  sākumu, kuŗa laikā saskaņā ar 
UNESCO 1970. gada Konvenciju 
Latvijai un vēl astoņām valstīm 
atgrieztu nelegāli izvestus kultū 
ras priekšmetus.

Atklājot pasākumu, kultūras 
ministrs Abids Radža (Abid Raja) 
un Kultūrvēstures mūzeja direk
tors Hokons Glorstāds (Håkon 
Glørstad, Director of the Museum 
of Cultural History) uzsvēra, ka sa 
skaņā ar Norvēģijas Kultūras man
tojuma likumu (Cultural Heritage 
Act) Norvēģijā ir aizliegts nelegāli 
ievest kultūras priekšmetus no 
valstīm, kuŗas ir pievienojušās 
UNESCO 1970. gada konvenci
jai. Tāpēc Norvēģijas valdība uz 
pasākumu ir aicinājusi ASV, Bul
gārijas, Italijas, Kipras, Latvijas, 
Slovakijas, Spānijas, Ukrainas, 
Vācijas valstu vēstniekus, lai iz 
pildītu savas starptautiskās saistī
bas un atgrieztu vairāk kā 600 
Norvēģijā nelegāli ievestu kultū
ras priekšmetu. 

2018. gadā Norvēģijā tika uz 
sāk ta izmeklēšana par tirdzniecī 
bā konstatētiem nelegālas izcel
smes arheoloģiskajiem priekšme
tiem no Latvijas, t. sk., 15. – 17. 
gadsimta monētām un dažādām 
rotaslietām. Izmeklēšanas gaitā 
Norvēģijas institūcijas sadarbojās 
ar  Latvijas Kultūras mantojuma 
pārvaldi konfiscēto priekšmetu 
identificēšanā un izpētē. Tika 
konstatēts, ka izņemtie priekšmeti 
raksturīgi Austrumbaltijas reģio
nam un no Latvijas ievesti ne 
legāli. Norvēģijas puse pieņēma 
lēmumu tos Latvijai atgriezt, un 
senlietas tiks nodotas glabāšanai 
Latvijas Nacionālajam vēstures 
mūzejam.

Uzziņai. UNESCO 1970. gada 
Konvencija par kultūras vērtību 
nelikumīgas ievešanas, eksportē
šanas un īpašumtiesību nodo ša
nas aizliegšanu un novēršanu ir 
starptautisks līgums, kuŗu ratifi
cējušas 140 valstis. Starptautiskais 
līgums cīņai pret kultūras priekš
metu nelegālu tirdzniecību tika 
parakstīts 1970. gada 14. novem
brī un stājās spēkā 1972. gada 24. 
aprīlī. Konvencijas būtība ir starp
valstu sadarbības stiprināšana, lai 
izcelsmes valstīs atgrieztu neliku
mīgi izvestus kultūras priekš me
tus.

***
Eiropas Komisija ir sniegusi 

pozitīvu atzinumu 
par Eiropas Savienības (ES) At  ve
seļošanās un noturības mecha
nisma (ANM) Latvijas plānu 
līdzekļu izmantošanai un tagad ir 
jāgaida tā apstiprināšana Eiro  
pas Padomē. Kopumā Latvija no 
ANM saņems 1,8 miljardus eiro. 
No tā 37,6% Latvija ir paredzējusi 
novirzīt tā saucamajai “zaļajai” 
transformācijai, kuŗā lielākie pro
jekti būs Rīgas mētropoles areāla 
transporta sistēmas restrukturi
zācija, kā arī energoefektivitātes 
projekti privātās un sabiedriskās 
ēkās. 21% izdevumu tiks novirzīti 
digitālajai transformācijai, kas 
iekļaus gan infrastruktūras mo 
dernizāciju un uzņēmumu digi
talizāciju, gan Latvijas iedzīvotāju 
digitālo prasmju pilnveidošanu. 
Eiropas Komisijas viceprezidents 
Valdis Dombrovskis intervijā 
aģen tūrai LETA uzsvēra, ka Lat vi
jas plāns kopumā ir vērtējams 
pozitīvi un attiecībā uz reformu 
sadaļu tas ir pat ambiciozāks nekā 
virknei citu ES dalībvalstu.

***
Lietuvas premjēre: 

Baltijas valstis ir drošībā, bet 
mums ir sarežģīti kaimiņi

Savā pirmajā vizītē Latvijā 18. 
un 19. jūnijā bija ieradusies Lie
tuvas valdības vadītāja Ingrīda Ši 
monīte. Augstā viešņa tikās ar 
Lat vijas prezidentu Egilu Levitu, 
premjērministru Krišjāni Kariņu  
kā arī viesojās Saeimā un nolika 
ziedus pie Brīvības pieminekļa.  
Sarunās ar Latvijas augstākajām 
amatpersonām Šimonīte apsprie
da svarīgākos jautājumus abu val
stu attiecībās. 

Lietuvas valdības vadītāja In  grī-
da Šimonīte un Latvijas prem-
jērs Krišjānis Kariņš // Foto: 
LETA

To skaitā bija drošības draudi 
un izaicinājumi Baltijas reģionā, 
kā arī attiecības ar Baltkrieviju. 
Pēc Šimonītes domām, ģeopo lī
tiskā situācija ir ļoti sarežģīta, 
draudi nekur nav zuduši, bet ne 
vajadzētu baidīties to skaļi pateikt. 
Sarunā ar  Latvijas prem jēru Kriš
jāni Kariņu Šimonīte sacīja: “Es mu 
ļoti pateicīga Latvijas valdībai, kā 
arī citu Eiropas valstu valdībām, 
kas izteikušas ļoti spēcīgu atbalstu 
Lietuvai, kad uz Lietuvu lidojošā 
lidmašīna piespiedu kārtā tika 
nosēdināta Minskā. Tika izdarīts 
terrorisma akts, kuŗa upuri bija  
ne tikai Lietuvas, bet arī citu ES 
valstu pilsoņi. Un mēs vēlreiz 
sapratām, ko šajā reģionā sapro
tam diezgan labi: mums nākas 
dzīvot kaimiņos ar režīmiem, 
kam cilvēktiesības nav svarīga 
vēr tība. Premjēri pārrunājuši arī 
situāciju pie Lietuvas un Polijas 
robežas, kur Baltkrievijas institū
cijas vairo spriedzi, jo no Balt 
krievijas territorijas vērojamas 
lielas migrācijas plūsmas. 



LAIKS 2021. gada 3. jūlijs – 9. jūlijs10

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

zācija (PVO) atklājusi, ka Covid
19 pandēmijas avots, visticamāk, 
ir savvaļas dzīvnieku fermas Ķīnā. 
Šīs savvaļas fermas, no kuŗām 
dau dzas atrodas Juņnaņas pro
vin cē, visticamāk, ar dzīvniekiem 
apgādāja Uhaņas jūras velšu tir
gus tirgotājus. Tieši tur 2019. gadā 
tika novēroti agrīnie Covid19 
saslimšanas gadījumi,

• Latvijas Architektu savienība 
(LAS) kā piemērotākās novietnes 
ar vislielāko potenciālu attiecībā 
uz stratēģisko un pilsētvides attīs
tī bu, kā arī ietekmi uz nākotnes 
sabiedrību Nacionālās akustiskās 
koncertzāles būvniecībai virza trīs 
vietas – Andrejsala Andrejostas 
ielā 17, Rīgas Kongresu nams 
Krišjāņa Valdemāra ielā 5 un 
Rūpniecības preču tirgus terri-
torija starp Gaiziņa ielu, Prāgas 
ielu un Turgeņeva ielu.

• Starptautiskais improvizā 
cijas, džeza un globālās mūzikas 
festivāls “Rīgas ritmi 2021” nori
sināsies četras dienas un vairākās 
galvaspilsētas vietās vienlaikus, 
startējot 30.jūnijā.

•Rīgā no 2. augusta līdz 7.au 
gustam paredzētajā Baltic Pride 
notiks vairāki desmiti pasākumu. 
Šogad pasākuma vadošā tema ir 
ar galveno lozungu “Līdz visi 
būsim vienlīdzīgi».

*Saeima trešajā – galīgajā – la 
sījumā ar 52 balsīm “par” apstip
rināja grozījumus Augstskolu li -
kumā, lai ieviestu augstskolu pār
valdības reformu. Par to parla
men  tā sāka lemt pirms aptuveni 
gada un notikušas plašas disku
sijas.

Ziņas sakopojis P. Karlsons 

Traumu chirurgu asociācijas goda 
locekli. Starp daudzajām Kaln
bērza veiktajām operācijām īpašu 
publicitāti ieguvusi dzimuma 
mai ņas operācija, kas 1970. gadā 
bija pirmā tāda veida operācija. 
1990. gadā ievēlēts par Augstākās 
padomes deputātu kā Latvijas 
Tautas frontes loceklis. Bijis 6. Sa 
eimas deputāts, no 2005. līdz 
2009. gadam arī Rīgas domes de 
putāts.

***
Ziņas īsumā

• Lielā karstuma dēļ Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteorolo
ģijas centrs (LVĢMC) 19. jūnijā 
izplatījis sarkano  – augstākā lī -
meņa brīdinājumu. LVĢMC 
šādu tveici raksturo kā ekstremā
lu karstumu. Temperātūra vietām 
sasniegusi +33 gradus. Pērn aug
stākā gaisa temperātūra Latvijā 
bija +31,4 gradi, 2019. gadā – +33 
gradi, tādēļ šis karstuma vilnis 
gan pēc ilguma, gan maksimālās 
temperatūras pielīdzināms 2018. 
gada jūlija beigās un augustā pie
dzīvotajai svelmei. Neparasti, ka 
tik iespaidīgs karstuma vilnis 
Latvijā sācies tik agri vasarā. Līdz 
šim augstākā temperātūra, kas 
jūnijā novērota, ir +34,6 gradi, kas 
fiksēta 1973. gada 28. jūnijā Mērs
ragā, pastāv iespēja, ka tuvākajās 
dienās šis rekords var krist. 
LVĢMC brīdinājumu sistēmā 
noteikts – ja +32 gradu un lielāks 
karstums saglabājas divas dienas 
un ilgāk, tas atbilst sarkanajam 
brī dinājumam un vērtējams kā 
ekstremāls karstums.

• Pēc mēnešiem ilgas izmeklē
šanas Pasaules Veselības organi-

de. Filmas pirmizrāde notika 
1981. gadā, kad vidējais latvietis 
varēja tikai sapņot par iespēju tikt 
pie privātā auto. Kopš tā laika 
dzīve Latvijā ir krietni mainījusies, 
bet filmā vērojamās cilvēciskās 
kaislības joprojām ir labi sapro
tamas ikvienam. 40 gadu laikā 
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā” ir 
kļuvis par daļu no mūsu dzīves 
rituāla, līdzīgi kā teātra draugiem 
pirms Jāņiem ir izrādes “Skroder
dienas Silmačos” skatīšanās vai 
krieviem gadumijā teju obligāti 
jāskatās filmu “Likteņa ironija jeb 
Vieglu garu!”.

***
Klajā nācis izdevums  

“Sakrālās architektūras 
un mākslas mantojums 
vēsturiskajos Balvu un

 Ludzas rajonos”

Ziemeļlatgales sakrālo archi 
tek tū ras un mākslas mantojumu 
aprakstījušas mākslas zinātņu 
doktore Rūta Kaminska un māk
slas zinātniece Anita Bistere. Izd e
vumā aprakstītie dievnami tika 
apskatīti, fotografēti un aprakstīti 
kopš 2016. gada.

***
Klajā nākusi drāmaturga, 

režisora un rakstnieka 
Laura Gundara grāmata par Lat
vijas neatkarības aizstāvi Gu  nāru 
Astru,  izdota apgādā “Die nas 
grāmata”.

***
Chirurgs 

VIKTORS KALNBĒRZS 
Mūžībā

(1928. 02.07.2021.19.06.)
Mūžībā devies chirurgs, Triju 

Zvaigžņu ordeņa kavalieris un 
polītiķis Viktors Kalnbērzs, pazi
ņoja viņa meita Maija Kalnbērza. 
Kalnbērzs mūžībā devies 92 gadu 
vecumā 19. jūnijā. Kalnbērzs 
pub licējis vairāk nekā 260 zināt
nisko darbu, ir 86 izgudrojumu 
autors, kā arī viņam pieder 20 pa 
tenti dažādās valstīs, liecina aģen
tūras LETA apkopotie dati.

1951.gadā Kalnbērzs absolvējis 
Rīgas Medicīnas institūtu vispārē
jās ārstniecības specialitātē, 1968.
gadā kļūstot par habilitēto medi
cīnas doktoru. Kalnbērzs vairāk 
nekā 30 gadus bijis pašreiz likvi
dētās Latvijas Veselības aizsar dzī
bas ministrijas galvenais trauma
tologs – ortopēds. Operējis Angli
jā, Zviedrijā, Portugalē, Italijā, 
Bulgārijā, Venecuēlā, Vācijā, Če 
choslovakijā, Afgānistānā. 1987. 
gadā kļuvis par Ziemeļamerikas 

nājumam. Cilvēki, kuŗiem apstip
ri nājums saņemts, viņu CV, pie
teikuma vēstule un citi iesniegtie 
dokumenti, tiks detalizēti pētīti, 
lai pēc tam ietu cauri tālākām 
atlasēm,” skaidroja Irbins.

***
Pārrunā aktuālo 

mazākumtautību jautājumos
11. jūnijā notika ārlietu minis

tra Edgara Rinkēviča un Eiropas 
drošības un sadarbības organi
zācijas (EDSO) Augstā komisāra 
mazākumtautību jautājumos Kai
rata Abrahmanova iepazīšanās 
tikšanās video tiešsaistē.

Ārlietu ministrs pauda atbalstu 
EDSO Augstā komisāra paveik
tajam mazākumtautību tiesību 
aizsardzības jautājumos EDSO 
reģiona valstīs.

***
Eiropas kultūras galvaspilsētas 

2027 statusam pieteikušās 9 
Latvijas pilsētas

Kultūras ministrija (KM) no  
teiktajā termiņā saņēmusi deviņu 
Latvijas pilsētu pieteikumus Eiro
pas kultūras galvaspilsētas 2027 
statusam – uz to šogad pretendē 
Cēsis, Daugavpils, Jelgava, Jēka b
pils, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, 
Ogre un Valmiera. Pilsētas  jūlijā 
prezentēs savus pieteikumus ne 
atkarīgai, starptautiskai žūrijai, 
kas lems par kandidātpilsētu atla 
si finālam.

“Eiropas kultūras galvaspilsēta 
ir viena no zināmākajām Eiropas 
iniciātīvām. Tai ir divi mērķi – aiz
sargāt un veicināt kultūru daudz
veidību Eiropā un uzsvērt to ko 
pīgās iezīmes, vairojot iedzīvotāju 
piederības apziņu kopējai kultūras 
telpai un veicinot kultūras iegul
dījumu pilsētu ilgtermiņa attīstī 
bā saskaņā ar to stratēģijām un 
prioritātēm,” atgādina KM valsts 
sekretāre Dace Vilsone, paužot 
gandarījumu par plašo Latvijas 
pilsētu pārstāvniecību šā gada 
atlasē.

***
40 gadu jubileja Latvijas kino 
klasikai “Limuzīns Jāņu nakts 

krāsā”  
Ja uz Latviju pēkšņi atlidotu 

marsieši un viņiem būtu tikai 
pusotra stunda laika, lai uzzinātu 
ko vairāk par tautu, kas apdzīvo 
šo zemīti, tad labākais ieteikums 
būtu noskatīties filmu “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”. Jo šajā filmā ar 
vienkāršo un pat šķietami banālo 
sižetu ir meistarīgi iekļauta visa 
latvietības esence: gan mūsu la  
bās, gan sliktās īpašības. Un neti
ciet, ja kāds saka, ka latviešiem 
nav humora izjūtas un mēs ne 
pro tam par sevi pasmieties: “Li 
muzīns Jāņu nakts krāsā” pierāda 
pretējo!

Protams, filmas panākumus 
lielā mērā kaldināja arī izcilais 
aktieŗu ansamblis: Lilita Bērziņa, 
Uldis Dumpis, Olga Dreģe, Baiba 
Indriksone, Romualds Ancāns, 
Līga Liepiņa, vēl pavisam jauniņie 
Gundars Āboliņš un Diāna Zan

Šimonīte uzsvēra, ka Baltijas 
reģiona un Eiropas Savienības 
valstis noteikti neatkāpsies no sa 
vām vērtībām. Abas valstis turpi
nās atbalstīt baltkrievu tautas 
demokratiskos centienus. Abi val
dību vadītāji arī uzsvēra, ka ir 
būtiski palīdzēt tiem Baltkrievijas 
pilsoņiem, kas ierodas Latvijā un 
Lietuvā. Uz ārvalstīm no Baltkrie
vijas pārceļas arī uzņēmumi, un 
Lietuva šo uzņēmumu piesaistē ir 
priekšā Latvijai. Šimonīte un Ka 
riņš gan uzsvēra, ka šajā ziņā ne 
pastāv konkurence starp abām 
valstīm.

***
Saeima nosaka vairākas 

jaunas atceres dienas
Saeima 16. jūnijā, otrajā – ga 

līgajā – lasījumā atbalstīja par ste
idzamiem atzītos grozījumus li 
kumā “Par svētku, atceres un atzī
mējamām dienām”, kas nosaka 
vairākas jaunas atceres dienas. 
Noteikta arī jauna atzīmējamā 
diena – Valsts valodas diena.

Par Nacionālo partizānu bru
ņo tās pretošanās atceres dienu 
noteikts 2.  marts, par Nacionālās 
pretošanās kustības piemiņas die
nu – 17.  marts. Savukārt 21. no -
vembrī aicināts atminēties 2013. 
gada 21. novembrī notikušo tra
ģē  diju, kad, iebrūkot lielveikala 
Maxima jumtam, gāja bojā 54 
cilvēki. 15. oktobris noteikts par 
Valsts valodas dienu, jo 1998. 
gada 15. oktobrī Saeima Satvers
mes 4. pantā nostiprināja latviešu 
valodu kā valsts valodu Latvijas 
Republikā. 

***
Saeima ievieš ārzemnieka 

personas apliecību
Saeima 17. jūnijā, atbalstīja 

grozījumus Personu apliecinošu 
dokumentu likumā, kas paredz 
ieviest ārzemnieka personas ap 
lie cību jeb ārzemnieka eID karti. 
Tas būs jauns personas apliecības 
tips. “Par” grozījumiem balsoja  
65 deputāti, bet pret bija 3 
parlamentārieši. 

Grozījumus sagatavoja Iekšlie 
tu ministrija, kuŗa norādījusi, ka 
ārzemnieka eID karte nav plānota 
kā obligāts personu apliecinošs 
dokuments. Ārzemnieka perso
nas apliecību izsniegs Fizisko per
sonu reģistrā iekļautam ārzem
niekam, un to varēs saņemt arī 
patvēruma meklētājs.

***
Par Latvijas kandidātiem 

kosmosa ceļojumos
Eiropas Kosmosa aģentūras 

(EKA) astronautu atlasē pieņemta 
Latvijas Kosmosa Industrijas Aso
ciācijas prezidenta Paula Irbina 
un vēl aptuveni desmit citu Lat
vijas pilsoņu kandidātūra, Latvijas 
Radio apstiprināja Irbins. Vado
ties no publiskie pieejamās infor
mācijas, Irbins pieļāva, ka līdzīgu 
kandidātūras apstiprinājumu no 
Latvijas saņēmuši vēl vismaz des
mit cilvēku. Viņš stāstīja, ka, uzzi
not par pieteikšanās iespēju, vai
rāki cilvēki no Latvijas organizēja 
grupu, lai dalītos ar esošo piere
dzi, palīdzētu viens otram pietei
kuma procesā. “Tas ir pirmais at 
lases līmenis, kur tiek izvērtēts, 
vai cilvēka iesniegtie dokumenti, 
pieredze atbilst darba sludi

KANADA. 14. jūnijā Latvijas vēstnieks Kanādā Kārlis Eichen
baums kopā ar ģimeni pēc Kanadas Baltiešu federācijas ielūguma 
piedalījās 14. jūnija – Komūnistiskā genocīda upuŗu piemiņas dienas 
pasākumā Toronto rātslaukumā – Nātana Filipsa skvērā. Uzrunā Lat
vijas vēstnieks Kārlis Eichenbaums aicināja pieminēt padomju masvei
da deportāciju upuŗus un aicināja godināt visus komūnistiskajā ge 
nocīdā cietušos. Piemiņas pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 cilvēku, 
simboliski aizdedzinot piemiņas svecīti. Starp dalībniekiem bija Lie
tuvas vēstnieks Kanadā Dārijs Skusevičs ar dzīvesbiedri, Kanadas par
lamenta deputāts Ivans Beikers, Kanadas Baltiešu federācijas vadītāji 
un Kanadas baltiešu kopienu pārstāvji.

• 15. jūnijā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums Valsts pre
zidenta Egila Levita uzdevumā par nopelniem Latvijas valsts labā pas
niedza Triju Zvaigžņu ordeni Atim Otto Bredovskim. Atis Bredovskis 
ir iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku un svinīgā ceremonijā, 
ievērojot stingros ierobežojošos pandēmijas noteikumus, Kanadas 
Latviešu centrā Toronto pie Latvijas Republikas Simtgades ozola, 
saņēma Latvijas augstākā apbalvojuma IV šķiru.

• Latvijas vēstnieks Kanadā 
Kārlis Eichenbaums, saskaņā ar 
Ārlietu ministrijas apbalvojumu 
nolikumu, ar Latvijas Republikas 
ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 
Atzinības rakstu par personīgo 
ieguldījumu Lat vijas un Kanadas 
attiecību stiprināšanā un nozī mī
gu atbalstu Latvijas vēstniecības 
darbā ilgākā laika posmā apbal
voja Kanadas latviešu sabiedris
kos darbiniekus Viesturu Zari  -
ņu, Uldi Rihardu Loti un Karinu Mieriņu.

DĀNIJA. Atzīmējot LatvijasDānijas diplomātisko attiecību 
simt   gadi un sakarā ar Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča darba 
vizīti Kopenhāgenā, Latvijas vēstniecība Dānijā organizēja nelielu pie
miņas brīdi pie pieminekļa latviešu bēgļiem Vestres kapsētā Ko  pen
hāgenā. Ārlietu ministrs nolika ziedus un atklāja informatīvo plāks nīti 
angļu valodā par pieminekļa izcelsmi un nozīmi saistībā ar latviešu 
bēgļu Dānijā likteni.

ČECHIJA. 16. jūnijā Latvijas vēstniecība Čechijā Eiropas filmu 
dienu festivālā demonstrēja Latvijas filmu “Spogulis”. Vēstniece Gunta 
Pastore piedalījās filmas “Spogulī” pirmizrādē kinoteātrī “Svetozor” 
Prāgā. 

Apbalvojumus saņēmuši Uldis 
Richards Lote un Karina Mie -
riņa
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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”

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”

Vēlēšanas tuvojas, dvēseļu glābēji arī

Divas dienas, 23. un 24. jūnijā, 
Latvijā nedarbojās Covid19 vak
cinācijas centri. Lai gan joprojām 
dzīvojam ārkārtas situācijas ap 
stākļos (par to liecina prasība vei
kalos valkāt maskas, slēgtie sporta 
klubi un peldbaseini), šim nelie
lajam “atslābumam” bija attaisno
jums. Jāņi tomēr ir un paliek gada 
iecienītākie svētki. Turklāt saslim
stība un mirstība no Covid19 iet 
mazumā. Pa daļai tas skaidrojams 
ar to, ka maijā un jūnija pirmajā 
pusē vakcinācijas tempi Latvijā 
kļuva straujāki. Uz Eiropas un pa 
saules fona mūsu valsts vairs ne 
izskatās tik slikti kā aprīlī. 28. jū 
nija rītā Latvijā pirmo poti bija 
saņēmuši 31 %, bet otro – ap 27 % 
no visiem iedzīvotājiem. Tas ir 
vairāk nekā, piemēram, Kanadā 
vai Somijā. Diemžēl jūnija otrajā 
pusē iezīmējās kāda nepatīkama 
tendence. No patlaban potētajiem 
cilvēkiem tikai aptuveni piektā 
daļa, ap 20 %, saņem pirmo poti, 
bet pārējie 80 % ar otro poti no 
slēdz vakcinācijas procesu. Sekas 
mēs redzēsim pēc mēneša, kad 
tagadējie pirmās potes saņēmēji 
dosies pēc otrās potes. Vakci nā
cijas tempi saruks. Viegli aprēķi
nāt, ka pie šādiem tempiem Lat
vija nesasniegs iecerēto mērķi – 
70 % vakcinētas sabiedrības jau 
septembrī.

Tātad daži cilvēki vai nu nevēlas 
vakcinēties, vai atliek to uz vēlāku 
laiku. Mana personīgā pieredze 
liecina, ka vakcīnu noliedzēji jeb 

Potēsimies paši un iedrošināsim citus!
“antivakseri” ir četru veidu. Pir
mie – salīdzinoši jauni, spēcīgi un 
veselīgi cilvēki. Viņi ir pārliecināti, 
ka nesaslims vai pārslimos viegli, 
bez simptomiem. Ja darbā prasīs, 
ja gribēšu ceļot ārpus Latvijas, tad 
sapotēšos, citādi ne! Tas, ka viņu 
rīcības dēļ var saslimt citi, šos cil
vēkus nepārliecina. Otrā katēgo
rija – seniori jau gados. Tie, ku 
ŗiem Covid19 var būt liktenīgs, 
visvairāk uztraucas par vakcīnas 
“slikto ietekmi”. Nekas jauns jau 
tas nav. Eksistē tāda lieta kā hi 
pohondrija, psichiska problēma, 
ku ŗas pamatā ir nesamērīgas rū 
pes par savu veselību. Ar to sirg
stošs pacients pārspīlē esošās sli
mības un pastāvīgi izdomā jau
nas, neeksistējošas kaites. Hipo
hon drijas cēloņi – vientulība, uz  ma 
nības trūkums, sabiedrībā klīs to
šās tenkas. Paradokss ir tas, ka 
šoreiz hipohondrija fokusējas ne 
vis uz slimību, bet gan uz sargā
tāju no tās – uz vakcīnu. Trešos es 
sauktu par “nogaidītājiem”. Viņi 
principā neapšauba potes ie  dar
bību, taču gaida uz kādu “labāku” 
un “drošāku” vakcīnu. Ir vēl ce 
turtais “antivakseru” tips – Covid
19 vīrusa noliedzēji un dažādu 
sa  zvērestības teoriju (kopā ar vak
cīnu ķermenī ievada elektronisku 
“čipu”, vakcīna ķermenī rada ģe 
nētiskas izmaiņas utt.) piekritēji. 
Par laimi, viņu nav daudz.

Kāpēc tiek apšaubīta vakcinē
šanās lietderība? Viens no moder
nā laikmeta paradoksiem ir tāds, 

ka, neraugoties uz to, ka ikdienā 
izmantojam neskaitāmus tech 
no loģiju sasniegumus, ticība zi 
nātnei sabiedrībā kopumā sama
zinās. Statistikas dati no Lielbri
tānijas, kur jau izpotētas ap 76 
mil joniem vakcīnu devu, liecina, 
ka varbūtība nomirt no Covid19 
ir 20 000 reižu augstāka nekā no 
iespējamām vakcīnas blaknēm.     
1 pret 20 000! Vai tiešām to tik 
grūti saprast? Izrādās, ir! Psicho
logs, profesors Ivars Austers nesen 
kādā televīzijas raidījumā iztei 
cās, ka “visvairāk no vakcinācijas 
baidās cilvēki bez izglītības, jo viņi 
nespēj saprast vienkāršus riska 
aprēķinus”. Būt par inženieri, fi  zi
ķi vai ķīmiķi vairs nav modē. Ta 
gad visi grib būt sabiedrisko at 
tiecību speciālisti, žurnālisti, tirg
ziņi, ministriju preses sekretāri 
utt. Cienījamas un atbildīgas pro
fesijas. Mēs dzīvojam informācijas 
piesātinātā vidē, kur katrs vārds, 
katra tenka var radīt neparedza
mas sekas. Viens piemērs – nese
nais ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa izteikums, ka valsts varētu 
kaut kādā veidā materiāli atbalstīt 
cilvēkus, kuŗi būs gatavi potēties. 
Kariņš gan nepaskaidroja, ko tieši 
valdība plāno darīt – izmaksāt 
no  teiktu naudas summu vai rīkot 
loteriju – par to vēl tiekot spriests. 
Lūk, kā šo ideju komentēja Rīgas 
Stradiņa universitātes profesors 
Ģirts Briģis: “Ir neloģiski maksāt 
cilvēkam naudu par to, ka viņš 
ārstējas.” Līdzīgos uzskatos ir dak

tere Ilze Skuja no Latvijas Ģime
nes ārstu asociācijas: “Vakcinācija 
pašreiz sākusi bremzēties tāpēc, 
ka daļa nepotēto kļuvuši nogai
doši – kad valsts par to sāks mak
sāt?” Patiešām, ir jābūt ļoti tālam 
no vienkāršā cilvēka ikdienas, lai 
nesaprastu šāda solījuma sekas. 
Un nav pat svarīgi, vai to izdomāja 
pats Kariņš, viņa padomnieki vai 
veselības ministrs Daniels Pav
ļuts. Tagad dažs labs pusaudzis at 
liek vakcinēšanos, jo cer uz nau
das balvu – varbūt rudenī, sāko
ties skolai, varēs nopirkt vēl mo 
dernāku mobilo telefonu! Tāpat 
rīkojas pensionārs, kuŗš skaita 
katru centu, lai varētu iegādāties 
vajadzīgās zāles un ziemā sa 
maksāt par apkuri. Jauniešiem sli
mība nav īpaši bīstama, taču to 
nepavisam nevar teikt par cilvē
kiem jau cienījamos gados. Vietā 
teiciens – gribējām kā labāk, iz 
nāca kā vienmēr.

Komentējot gauso vakcinācijas 
tempu, ministrs Pavļuts medijiem 
paziņoja: “Mēs gatavojam nāka
mo komunikācijas vilni, nacio
nāla mēroga integrētu kampaņu 
par vakcinācijas tēmu. Parallēli 
strā dājam pie reģionālajām kam
paņām ar pašvaldībām, un mums 
arī ir jānodrošina šī vakcinācijas 
komunikācija vides reklāmā”. Cie
nījamie lasītāji, jūs kaut ko sapra
tāt? Katrs otrais vārds – svešvārds, 
pati doma – neskaidra un samu
džināta. Tā vietā, lai vienkārši pa 
teiktu – “centīsimies pārliecināt 

cilvēkus potēties”, tiek lietots at 
baidošs ierēdņu žargons. Nav brī
nums, ka tauta patlaban vairāk 
ie  klausās nevis polītiķos un ierēd
ņos, bet gan ārstos un sabiedrībā 
cienītos cilvēkos. Ilggadīgais Run
dāles pils mūzeja direktors Imants 
Lancmanis, komentējot cilvēku 
bailes no vakcīnas, izteicies: “Tas 
ir tāpat kā Otrā pasaules kaŗa lai
kā kāds teiktu – neiešu patvertnē, 
jo tur ir auksts un es varu saķert 
iesnas”. Ļoti pārliecinošs argu
ments! Es pats pēc Jāņiem saņē 
mu otro poti un tagad esmu pil
nībā vakcinēts. Ne mirkli neesmu 
šaubījies – potēties vai tomēr “no 
gaidīt”. Varbūt šajos laikos tas 
skan nemoderni, bet atzīšos – es 
tiešām ticu zinātnei un moderna
jai medicīnai. Iespējams, tāpēc, ka 
jaunībā esmu studējis fiziku un 
matēmatiku. Vēl vairāk  man pat 
izdevies pārliecināt vairākus skep
tiķus, ka potēties nav bīstami. Tā 
pēc potēsimies paši, lai kuŗā zemē 
patlaban dzīvojam. Un iedroši
nāsim to darīt citus!

14. Saeimas vēlēšanas notiks 
nākamā gada rudenī, bet partijas 
un arī no polītikas jau sen iz 
kritušie jau sarosījušies. Lai gan 
partija vēl nav nodibināta, ar bez
maksas avīzīti Latvijas iedzīvo 
tāju pastkastītēs un klaji nekaunī
giem, brīžiem pat melīgiem pa 
ziņojumiem un solījumiem glābt 
Latviju “uzplaucis” Ainārs Šlesers. 
Kādreizējais satiksmes ministrs 
un Saeimas deputāts ir bijis ne 
vienas vien partijas dibinātājs, un 
11. Saeimas vēlēšanās pilnībā iz 
gā zās, bija spiests aiziet no oficiā
lās polītikas skatuves, bet tagad 
savos atbalstītājos sapulcinājis ne 
vienu vien bijušo polītiķi un dažas 
personas, kuŗu reputācija, maigi 
sakot, ir ne pārāk tīra. Ja palasa 
bezmaksas avīzīti, naivam vēlētā
jam var rasties priekšstats, ka 
Latvijas valsts eksistē, tikai patei
coties Šleseram, kā, piemēram, 
nacionālā aviosabiedrība airBal
tic, virkne viesnīcu, lielveikalu, 
Rīgas pasažieru osta utt. Aiz  gūt
nēm tiek slavēti arī Šlesera at 
balstītāji, kuŗi gan vēl nav solījuši, 
ka iestāsies partijā un kandidēs 
vēlēšanās, bet ir gatavi stāstīt, ka 
Latvijā viss ir slikti un ka tik ģe 
niālu un gudru cilvēku kā Šlesers 
Latvijā vēl nekad nav bijis un ne 
būs. Tiesa gan, piemēram, viens 
no premjeriem pagājušajā gad
simtā – Vilis Krištopans gan “aiz
mirst” atgādināt, ka savulaik bija 

spiests demisionēt, ka latviešus 
dēvēja par “reņģēdājiem” un ka 
gadiem ilgi nedzīvoja Latvijā, bet 
tagad viņa biznesam ir nopiet  
nas problēmas. Arī atjaunotās 
Latvijas pirmais ārlietu ministrs 
Jānis Jurkāns, kuŗš ir pārcēlies uz 
dzīvi Spānijā, ne vārdiņa nebilst, 
ka kļuva slavens kā Kremļa draugs 
un atbalstītājs un beigu beigās bija 
spiests aiziet no polītikas. Tāpat 
arī sabiedrisko attiecību un reklā
mas speciālists Ēriks Stendze
nieks, kuŗš tagad sola atbalstīt Šle
seru ar visiem viņam pieeja miem 
“instrumentiem”, nerunā par to, 
ka pats tika tiesāts par ko  ka īna 
glabāšanu un pazaudēja sa  vu biz
nesu. Atbalstītāju sarakstu varētu 
turpināt, tajā esot arī dažs mācītājs 
un ļoti ticīgs cilvēks, kuŗš savu 
laik spodrināja Šlesera visticīgākā 
un svētākā cilvēka tēlu, bet šobrīd 
darbojas bijušā Rīgas vicemēra 
Andra Amerika partijā, tā paša 
Amerika, kuŗš kopā ar bijušo 
Rīgas mēru Ušakovu nolēma aiz
bēgt uz Eiropas Parlamentu, jo 
sastrādātais galvaspilsētas domē 
var sagādāt krimināllietu.

Toties Aināra Šlesera Facebook 
lapa ir zaimu, ņirgu un melu pa 
raugstunda. Valsts prezidents tiek 
dēvēts par “negadījumu”, bet Mi 
nistru prezidents – par polītiķi, 
kas nogalina Latviju un uzkrauj 
tai parādu, kas būšot jāmaksā vēl 
bērnu bērniem. To, ka no minētā 

parāda daļa naudas nav jāatdod, 
bet tas ir Eiropas Savienības (ES) 
atbalsts vīrusa pandēmijas krizē 
skartajai ekonomikai, protams, 
tautas glābējs ir aizmirsis, tāpat kā 
nav pamanījis, ka visu laiku opo
zīcija pārmet premjeram, ka uz 
ņēmējiem, mediķiem un skolo tā
jiem atbalsts krizes laikā ir bijis 
pārāk mazs, ka vajadzēja daudz 
vairāk. Taču visskarbākie pārme
tumi gan premjeram, gan Valsts 
prezidentam ir par to, ka viņi ir 
nostājušies pret Baltkrievijas dik
tatoru un slepkavu Lukašenko un 
Krievijas polītiku un tās karog
nesēja Putina totālitārisma un 
diktatūras virzienā strauji slīdošo 
polītiku. 

To, ka 24. jūnijā attiecības ar 
Krieviju un Turciju, migrācijas 
jautājumi un ceļošanas ierobe žo
jumi Eiropā bija daži no svarī
gākajiem jautājumiem Eiropas 
Savienības valstu līderu diskusijās, 
Šlesers nebija pamanījis. Toties 
pieprasīja, lai Latvijas prezidents 
tiekas ar Putinu tāpat kā Baidens, 
jo tas, lūk, uzlabošot Latvijas un 
Krievijas attiecības. To, ka ASV 
un Krievijas prezidentu tikšanās 
neko nevarēja un nemainīja Krie
vijas nostājā un ka vienīgais veids 
labām attiecībām ar Krieviju ir 
pie kāpties visām tās iegribām, to 
pošais tautas glābējs ne redz, ne zina. 

Un, protams, to, ka brīvība, ne 
atkarība un demokratija tomēr 

prasa upuŗus jeb kā mēdz teikt – 
par demokratiju tomēr nākas 
maksāt katrai paaudzei, topošo 
Latvijas glābēju neinteresē. To, ka 
mums aiz robežas divās valstīs 
veidojas baiss režīms un ka to 
ignorēt nozīmē riskēt vēlreiz at 
tapties 1940. gada vasarā, Šlesers 
pat negrib zināt, tāpat kā to, ka 
mūsu premjera un Valsts prezi
denta paustā nostāja ir vienāda 
visās Eiropas Savienības dalīb
valstīs. 

Par visu Šlesera avīzītē un Fa 
cebook sarakstīto varētu pasmie
ties un paraustīt plecus, bet vīrusa 
izraisītā krize daudzus ir pada
rījusi nervozus, nogurušus un 
dusmīgus. No Krievijas puses pāri 
robežai skan daudz demagoģijas 
un melu, kas ietekmē daudzu 
prātus, par ko jau esmu rakstījusi 
ne reizi vien. Un Latvijas valdība 
ir kļūdījusies un minstinājusies,  
jo koalīcija ir tieši tāda, kāda tā ir, 
un partijām bieži savas intereses   
ir svarīgākās par kopējo labumu. 
Visu atbildību un vainu vieglāk 
un vienkāršāk ir novelt uz viena 
cilvēka pleciem, lai gan premjers 
viens pats valdībā lēmumums ne 
var pieņemt un nepieņem. Bet 
aizvainotajiem un dusmīgajiem ir 
vienalga, viņi ir gatavi atkal aiz
stāvēt kārtējo tautas glābēju, bal
sot par to, kā balsoja 13. Saeimas 
vēlēšanās par laimes zemes solī
tājām KPV LV, kas tagad izšķīdusi 

kā cukurs karstā tējā.
Droši vien retais no iespēja

miem Šlesera vēl netapušās par
tijas vēlētājiem jautā, kādēļ Ainārs 
Šlesers tik pēkšņi nolēmis at  
griezties polītikā? Patiesībā īstā 
atbilde ir ļoti vienkārša: 21. jūnijā 
Ekonomisko lietu tiesa sāka skatīt 
otro digitālās televīzijas krimi nāl
lietu, kuŗā par krāpšanu un no 
ziedzīgi iegūtu līdzekļu legāli zē
šanu apsūdzēts arī Ainārs Šlesers 
kopā ar bijušo polītiķi Andri Šķēli. 
Acīmredzot atgriešānās polītikā 
un nokļūšana pie varas, pēc Šlese
ra domām, ir vienīgais veids, kā 
izvairīties no Temīdas. 

Tuvojoties vēlēšanām, uzradī
sies vēl jauni tautas glābēji un 
viņu solījumi tiešām būs reibinoši 
un skaisti, jautājums vienīgi – cik 
tie būs reāli un kādi būs to patie 
sie motīvi? Tādēļ, pirms kļūt par 
kāda glābēja atbalstītāju, ir vērts 
papētīt viņa pagātni, nostāju un 
īstos darbus.
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4. jūnijā Tukuma mūzejs saņē
ma dāvinājumu – Valfrīda From-
holda-Treija (Walfried From
holdTreus 1886-1964) 1924. 
gadā zīmēto tušas zīmē jumu, 
kuŗā attēlota Tukuma viduslaiku 
pils, iespējams, 18. gadsimtā – kā 
to autors, pēc viņam pieejamās 
informācijas bija iztēlojies. Zī  mē
jumu dāvināja Māris Bin ders, 
ar kuŗa gādību mūzeja rī  cībā pa 
gājušajā gadā nonāca arī Zē  ber
gu dzimtas koks, bet šogad Pils 
tornī taps izstāde par šo dzimtu 
un Tukuma spirta un iesala fab
riku.

Tukuma mūzeja direktore 
Agrita Ozola stāstīja, ka jau 
pirms daudziem gadiem, kad 
Durbes pilī veidota izstāde par 
muižu dārziem un parkiem, ticis 
izstādīts Kuldīgas mūzeja kollē
gu aizdotais Valfrīda Fromhol
daTreija zīmētais Kuldīgas pils 
re  konstrukcijas zīmējums. “Viņš 
bija viens no Kuldīgas mūzeja 
di  binātājiem. Pagājušajā gadā 
Kuldīgā norisinājās konference 
par Kurzemes hercogisti, kur 
stā stīju par tā laika zīmēm Tu 
kumā: Tukuma baznīcu, Pils 
tor  ni un galerijas Durvis ēku jeb 
seno aptieku, bet kollēgas – par 
FromholduTreiju un viņa zīmē
jumiem, tostarp – ar Kuldīgas 
vēsturisko durvju attēliem. To 
vidū bija durvju attēls, par kuru 
nebija informācijas, bet kas man 
šķita ļoti līdzīgs mūsu galerijas 
senajām durvīm. Un tad saņēmu 
Māra Bindera epastu, kas šo 
stāstu turpināja.”  

Māris Binders savukārt izstā s
tīja, kā pie viņa nonācis From
holdaTreija zīmējums: “Attāli
nāti dzīvojot, arvien biežāk ie 
ska tījos interneta antikvariātos 
un mākslas galerijās, meklējot 
kaut ko dzīvu. Turklāt mīļai mūsu 
ģimenes draudzenei Ligitai Kov
tunai tuvojās dzimšanas diena, 
tāpēc gribējām viņu iepriecināt. 
Un tieši tobrīd galerijā Artem
bassy bija nopērkams skaists 
1924. gada tušas zīmējums. Kad 
darbu gatavojāmies atdot ierā
mē šanai, ar sievu pamanījām 
zīmējuma otrajā pusē ar zīmuli 
rakstītus vārdus “sēta” un “Tu 
kums”. Uzrakstīju Agritai Ozolai 
uz Tukuma mūzeju un vaicāju, 
vai šis zīmējums varētu būt no 
Tukuma, un drīz vien saņēmu 
mūzeja pētnieces Intas Dišleres 
epasta vēstuli, kuŗā viņa rak  
s tīja, ka zīmējumam ir liela no 
zīme Tukuma pilsētas vēsturē un 
tam būtu jāatrodas mūzejā... Tā 
pēc jutām pienākumu šo ne  lielo 
dāvaniņu mūzejam uzdā vināt...” 
Māra stāstu turpina Li  gita Kov-
tuna, piebilstot, ka bijusi infor
mēta par šo dāvanu, par šo māk
slas darbu, taču jubilejas priekš
vakarā saņēmusi ziņu, ka viņas 
dāvana visdrīzāk tiks dāvināta 
tālāk: “Tas bija mazliet drāma
tiski un vienlaikus – brīnišķīgi. 
Un tas ir saistīts ar daudz plašā 
ku stāstu. Liktenim ir labpati
cies, ka savā redakcijā izdodu   
arī baltvācu grāmatas. Manu un 
visas Latvijas skatu baltvācu 
virzienā pavēra Pēteris Bolšaitis, 
iztulkojot  Zigfrīda fon Fēgezaka 
darbus,  Ernsta fon Menzen
kampfa grāmatu “Cilvēki un lik
teņi senajā Līvzemē”, grāmatu 
par baltvācu žurnālistu un po 

AGITA PUĶĪTE, 
Neatkarīgās Tukuma Ziņas Tukuma mūzejs saņem vērtīgu dāvinājumu

lītiķi Paulu Šīmani, kas izglāba 
Valentīnu Freimani. Tās ir izdo 
tas mūsu izdevniecībā “Laika 
grāmata”. Un tagad top viņa tul
kotās Vidzemes un Kurzemes 
burtnīcas no Štafenhāgena. Do 
māju, kad grāmata būs gatava, to 
atvērsim šeit, Durbes pilī.” 

L. Kovtuna atzīmēja arī labo 
sadarbību ar archīvu speciālistu 
un mākslas zinātnieku Māri 
Branci, kuŗš jau vairākus gadus 
gādā, lai trimdas archīvi un 
māk slas darbi nonāktu Latvijā: 
“Ir svarīgi pārliecināt tautiešus 
pasaulē, ka nevar vieglprātīgi iz 
turēties ne pret vienu dokumen
tu, vēstuli, ne pret vienu it kā 

drisku, kas vēsta par vēsturi. Un 
ikviens var iesaistīties trimdas 
archīvu saglabāšanā un nosū
tīšanā uz Latviju. Galvenais ir 
atrast pareizo adresi, un tie 
galvenokārt  ir novadu mūzeji.” 
A. Ozola piebilda: “Pateicoties 
Mārim Brancim, Tukuma mū 
zejs saņēma arī mākslinieka Lai
moņa Mieriņa kundzes gleznu 
dāvinājumu, kas fotorepro duk ci
ju veidā arvien apskatāms Dur 
bes pils pagalmā ar nosaukumu 
“Mieriņš muižā”. Un ar M. Bran
ča līdzdalību iepazināmies ar 
Māri Binderu.” M. Binders pie
bilda, ka šie stāsti ir pārsteidzoši: 
“Tie atklāj, kā skrienam vēstu 

rei nopakaļ. Mani vecvecāki ir 
mākslinieki Arvīds un Marga 
Spertāli, un Marga Spertāle ir 
cēlusies no rūpnieku Zēbergu 
dzimtas – to Māris Brancis bija 
sācis pētīt, un viņš arī mūs ar 
Tukuma mūzeju saveda kopā.”

UZZIŅAI.
Dāvinātā zīmējuma autors 

Val frīds FromholdsTreijs, kā 
stā stīja vēsturniece Inta Dišlere, 
cēlies no ievērojamas mācītāja 
dzimtas, bijis direktors Tukuma 
vācu pamatskolā, kas pagājušā 
gadsimta 20. gados atradās na   mā 
Lielajā ielā 19. Bijis Baltijas 
Landesvēra brīvprātīgais, bet 30. 
gados no Tukuma pārcēlās uz 
Kuldīgu, savukārt no turienes 
kopā ar citiem baltvāciešiem 
1939. gadā repatriējās uz Vāciju. 
Dzīvojot Kuldīgā, viņš bija ap 
ceļojis Latviju un dokumentējis 
kultūras pieminekļus, to vidū 
Kuldīgas ieliņas, namus un to 
detaļas.    

Tukuma mūzeja direktore Agrita Ozola un Māris Binders

Ligita Kovtuna  “atvadās” no savas dāvanas

UN KO NU?!
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
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 
izdošanu 

atbalsta PBLA 
Kultūras fonds 

Cena 12, - eiro
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Pērnā gada novembrī Dailes 
teātris atzīmēja savu simto jubi
leju, taču lielas svinības pan dē
mijas apstākļu dēļ izpalika. Arī 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
Eduarda Smiļģa Teātŗa mūzejs 
plānoja šajā laikā svinīgi atklāt 
jauno Dailes teātŗa vēsturei vel
tīto ekspozīciju, tomēr tās tap
šanas darbi neritēja gludi, savu
kārt decembŗa sākumā Latvijas 
mūzeji uz vairākiem mēnešiem 
slēdza durvis apmeklētājiem, 
kas vēl jo vairāk atlika ekspo
zīcijas nodošanu publikai. Var 
jau izteikt arī kādus mistiskus 
minējumus par Dailes teātŗa 
dibinātāja, latviešu teātra ģēnija 
Eduarda Smiļģa ietekmi uz šādu 
notikumu gaitu. Taču šāds iz 
nākums mums, Teātŗa mūzeja 
darbiniekiem, pat izvērtās par 
labu, jo ļāva nesteidzīgi un rūpīgi 
turpināt darbu pie ekspozīcijas 
veidošanas. 

Nu tieši vasaras saulgriežos, 
21. jūnijā, klātesot Dailes teātŗa 
pārstāvjiem, Mūžībā esošo ska
tuves mākslinieku tuviniekiem, 
mūzeja darbiniekiem un eks po
zīcijas tapšanā iesaistītajiem, šī 
lielā, gandrīz divu gadu gaŗumā 
idejiski briedinātā un praktiski 
reālizētā ekspozīcija tika oficiāli 
atklāta apskatei. Ar piebildi, ka 
darbs vēl turpināsies, ne tikai 
rudenī to papildinot ar atseviš
ķām detaļām, bet arī atstājot 
ekspozīciju atvērtu ar iespējām 
mainīt un papildināt eksponātu 
klāstu.

Teātŗa mūzejā pilnvērtīga Dai
les teātŗa vēsturei veltīta ekspo
zīcija nebija bijusi apmēram 30 
gadus. Ilgus gadus mūzejā bija 
apskatāma tikai no tā atklāša 
nas 1976. gadā saglabājusies sa 
daļa “Latviešu teātŗa pirmsā ku
mi” (jāpiebilst, ka mūzeja tuvā
kajos plānos ir arī šīs ekspozīci
jas rekonstrukcija un pārveide). 
2019. gadā, atzīmējot Latvijas 
Nacionālā teātŗa simtgadi, tika 
atvērta šī teātŗa vēsturei veltīta 
ekspozīcija, kas mūzejā joprojām 
apskatāma. 

Neilgi pēc tās atklāšanas sāku 
darbu mūzejā un drīz vien uz 
klausīju direktora Jāņa Siliņa 
ieceri par Dailes teātra ekspo zī
cijas izveidi. Tā kā šī teātŗa vē  s
ture man ir tuva kā no radošā,   
tā arī teorētiskā aspekta, tad šī 
iecere izraisīja interesi, un jau 
veicu pirmos idejiskos uzmetu
mus. Zinot, ka ekspozīciju pa 
redzēts izvietot divos Smiļģa 
mājas stāvos, nācās domāt, kā 
tajos pavēstīt par viena teātŗa 
vēsturi simt gadu griezumā. Ko 
pīgi vienojāmies par konceptuā
lu pieeju, neskatot teātŗa vēstu  
ri chronoloģiski, bet gan izceļot 
Dailes teātŗa atšķirīgo, savrupo 
raksturu Latvijas skatuves māk
slā un akcentējot tā spilgto, in 
novatīvo dabu, kā arī šim teā t
rim tik raksturīgās tradicijas. 
Ekspozīcijas mākslinieks, scē
nografs Ivars Noviks atbilstoši 
iecerei radīja telpu vizualizāci 
jas. Materiāli tika atlasīti tā, lai 
pa  rādītu visus nozīmīgākos re 
ži sorus, scēnografus, kostīmu 
māk sliniekus, komponistus un, 
protams, aktieŗus – ne tikai katrā 
laikā vadošos un izcilākos, bet 

RALFS LIEPA,
LKA E. Smiļģa Teātŗa mūzeja mākslas eksperts

Augšup pa spirāli
arī tos, kuŗi šim teātrim veltījuši 
gaŗāku savu radošās dzīves pos
mu vai pat visu mūžu, bet nav 
ierindojušies izcilību plejādē.

Ekspozīcija konceptuāli sa  da
līta četrās daļās. Kā caurviju 
tē  ma kāpņu telpā no pirmā līdz 
trešajam stāvam ir forma. “Zie
doties formas kultam”. To Edu
ards Smiļģis un scēnografs, te 
ātŗa teorētiķis Jānis Muncis iz 
virzīja par teātŗa pirmo piecu 
pastāvēšanas gadu mērķi. Un 
tieši spilgta izrāžu forma būtiski 
ietekmējusi Dailes teātra seju 
visos laikos, arī šodien. Ekspo
zīciju ievada foto kollāža, kur 
redzami visi teātŗa galvenie reži
sori, scēnografi, nozīmīgākie 
konsultanti, kuŗiem kādā teātŗa 
vēstures periodā bijusi milzu 
loma tā identitātes veidošanā. 
Turpat ievadā novietots arī J. 
Munča makets Dž. B. Šova 
“Cēzars un Kleopatra” iestudē
jumam 1924. gadā. Makets, kas 
līdz ar citiem 1925. gadā tika 
izstādīts Vispasaules dekorātīvās 
mākslas un moderno technolo
ģiju izstādē Parīzē, kur teātris 
guva milzu panākumus, saņe
mot apbalvojumus, profesionāļu 
vērtējumu un uzaicinājumu sa 
rīkot viesizrādes Parīzē, kas gan 
finanču trūkuma dēļ nereāli zē
jās. Šis viens makets, manuprāt, 
ir gandrīz vai kods visai Dailes 
teātŗa būtībai – būt virsotnē. Ie 
spējams, tieši teātŗa pirmajos 
piecos darbības gados ir ielikts 
tik spēcīgs enerģijas lādiņš, kas 
nav žēlojis nevienu. Domāju, ar 
to arī skaidrojami tie daudzie šī 
teātŗa vēsturē sāpīgie momenti.

Visās ekspozīcijas telpās izvie
totas E. Smiļģa mājas oriģinālās 
būvdetaļas un priekšmeti, uz 
sverot, šo telpu vēsturisko no 
zīmi un to zudušo greznību (gan 
stipri teatrālo un nosacīto), kāda 
bijusi Meistara dzīves laikā. 
Ekspozīcijas ievadā apskatāms 
arī Smiļģa mājas ozolkoka kāp 
ņu margas fragments, ko aktrise 
Lidija Freimane 1960. gadu bei
gās, kad viņa kā Teātŗa biedrības 
priekšsēdētāja uzņēmās misiju 
saglabāt un atjaunot šo ēku Te 
ātŗa mūzeja izveidei, paņēma no 
kāda apkārtējo māju malkas 
šķū nīša kā ēkas vandālisma aktu 

lietisku pierādījumu. Ideāli eks
pozīcijā iekļaujas E. Smiļģa ka 
binets un mājas zāle otrajā stāvā, 
kas tomēr visprecīzāk parāda 
Smiļģa personības un fantāzijas 
vērienu.

Otrā stāva telpā pirms kabine
ta un zāles izvietota tā ekspo
zīcijas daļa, kas atklāj Dailes te 
ātŗa pasaules un latviešu klasikas 
darbu uzvedumu tradiciju. Tel
pas centrā novietots Ojāra Ābo 
la 1970. gados Teātŗa mūzeja 
eks pozīcijas vajadzībām pēc   
Oto Skulmes dekorāciju skices 
V. Šek spīra “Sapnis vasaras nak

tī” 1931. gada iestudējumam 
(ku  ŗā Smiļģis lugas darbību pār
cēla uz modernu sporta lauku
mu!) veidots Dailes teātra skatu
ves atveids bronzā globusa for
mā, kas veido alūziju ar Šekspī 
ra Globe teātri un kas uztverams 
kā piemineklis Dailes teātŗa 
mākslas mērogam. Telpas cen
trā lā siena veidota kā šī skatuves 
atveida palielināta projekcija, 
kur šajā skatuves visumā peld 
dažādas Smiļģa un citu ansam 
b ļa personību piemiņas lietas. Es 
to vēlos dēvēt par sava veida 
relikvāriju. Visā šajā kosmosā 
visnozīmīgākais tomēr ir Smiļģa 

režijas eksemplārs Raiņa “Spē lē
ju, dancoju” iestudējumam, kas 
izmantots gan 1926. gada, gan 
leģendārā 1956. gada uzvedu
mam un ko Smiļģis pats iesējis 
Bībeles vākos. Tieši šīs lugas 
iestudējums ir kā centrs latviešu 
autoru klasikas darbu uzvedu
mu sadaļā. “Cilvēka ceļš pa dzī
vi,” – tā šo 1956. gada inscenē
jumu nodefinēja Meistars, ku 
ŗam tas kļuva par radošā darba 
kvintesenci. Šajā laikā viņš de 
klarē arī šos tik būtiskos Dailes 
teātŗa jaunrades principus – 
“skaidrība, vienkāršība, kaislī 

ba”. Pretējā telpas puse veltīta 
pasaules klasikas iestudējumu 
netiešai pēctecībai – no Eduarda 
Smiļģa “Hamleta” līdz Michaila 
Gruzdova “Hamletam”, no Edu
arda Smiļģa “Marijas Stjuartes” 
līdz Dž. Dž. Džilindžera “Marijai 
Stjuartei” utt. Šajā sadaļā izstā
dīts arī viens no mūzeja pērnā 
gada jaunieguvumiem – oriģi
nāls fotoattēls no 1943. gada uz 
veduma “Romeo un Džuljeta” ar 
Artūru Dimiteru Romeo un 
Austru Šteinbergu Džuljetas lo 
mā, ko aktrise 1944. gadā, dodo
ties prom no Latvijas, paņēmusi 
līdzi un kā liecību par sev mīļu 
lomu Amerikā ierāmējusi un 
turējusi goda vietā savā dzīvoklī.

Izejot cauri Smiļģa kabinetam, 
nonākam tā sauktajā Ziemas 
dārzā, kas kļuvis par ekspozīcijas 
telpu Dailes teātŗa mūzikālās 
tradicijas atklāsmei. No E. Smiļ
ģa “Trejmeitiņām” līdz Dž. Dž. 
Džilindžera “Oņeginam”. Mūzi
kālajam aspektam Dailes teātrī 
vienmēr bijusi liela nozīme un 
par to rūpējušies teātŗa mūzi
kālie konsultanti, sākot ar Bur
hardu Sosāru teātŗa pirmajās 
desmitgadēs. Šajā telpā līdzās 
ba  gātīgam foto un video mate
riā lu klāstam, iespējams arī 
klau sīties dziesmas no teātŗa 
mūzikālajām izrādēm.

Ekspozīcija beidzas trešajā stā
vā, kas stāsta par Dailes teātŗa 
laikmetīgo dabu. Telpā, kas vei
dota kā teātŗa skatuves izplatī
jums un kuŗas centrā izklīduši 
dažādu izrāžu kostīmi (tie laika 

gaitā mainīsies), gredzenveida 
kompozicijā izsekota Dailes te 
ātrim tik būtiskā iešana līdzi lai
kam, modernajai teātŗa valodai 
galveno un nozīmīgāko režisoru 
iestudējumos. Sākot ar E. Smiļģa 
un J. Munča tandēmu, kas Lat
vijas teātrī iedzīvināja pavisam 
jauna veida, modernisma avan
garda skatuves valodu, ko nāka
majā pakāpē Smiļģis turpināja 
sadarbībā ar Oto Skulmi. Īpaši 
izcelts Smiļģa romantisma teātŗa 
manifests un Dailes teātŗa le 
ģenda – S. Lāgerlēvas “Gesta 
Berlings” 1933. un 1958. gada 
iestudējumos. Te foto attēlā re 
dzama arī pirmā iestudējuma 
Ekebijas majoriene Alma Mača. 
Dailes teātŗa pirmskaŗa laik me
tīgā ainava nav iedomājama bez 
Augusta Mitrēvica, kuŗš šeit re 
dzams gan kā Šveiks 1928. gada 
uzvedumā, gan invalids Bubulis 
J. Jaunsudrabiņa lugā “Invalids 
un Ralla” 1934. gada košajā in 
scenējumā. Atraktīvs ekspozī
cijas elements ir mietpilsoņa
sniegavīra galva, kuŗā iespējams 
ielīst un skatīt fragmentus no 
Pēteŗa Pētersona 1967. gadā ie 
studētā Imanta Ziedoņa “Mo  to
cikla”, kur tad arī šādi galvu lī 
dzinieki tika izmantoti. Tas gan 
nav vienīgais elements, ko ap 
meklētājs pats var darbināt. Bet 
visu iepriekš neatklāšu! Sevišķa 
uzmanība vērsta Latvijas Kultū
ras kanonā iekļautajai vērtībai – 
H. Ibsena “Branda” 1975. gada 
iestudējumam Arnolda Liniņa 
režijā ar izcilo Ilmāra Blumberga 
vizuālo ietērpu. Atsevišķi, kā 
Dailes teātŗa būtībai īpašs, izcelts 
leģendām apvītais Mārtiņa Zī 
verta “Āksta” iestudējums 1938. 
gadā Kārļa Veica režijā (K. Veics 
ir viens no teātŗa vēsturē tik 
būtiskajiem aktieriem, kuŗš eks
pozīcijā redzams vairākos foto 
attēlos!). Laika ass šajā sadaļā 
aizvijas līdz pat 2020. gadam. 
Paies pāris gadi, un šī sadaļa 
noteikti piedzīvos papildinā ju
mus.

Katra ekspozīcijas sadaļa dar
bojas kā Dailes teātŗa būtību 
atklājošs elements. Mums jāvir
zās augšup pa kāpnēm kā pa 
spirāli, jākoncentrējas uz šī te 
ātŗa mākslas monumentālo da 
bu, caur “Spēlēju, dancoju” jā 
smeļas idejiskais, caur mūzikālo 
tradiciju – rotaļīgais un teatrā
lais, lai nonāktu pie atrisināju 
ma trešajā stāvā, kur mūs sagai
da atbilde – “skaidrība, vien kār
šība, kaislība”.

Nobeigumā maza atkāpe. Ga 
tavojot ekspozīciju, Rakstnie cī
bas, teātŗa un mūzikas krātuves 
Teātŗa mūzeja krājumā pārcilāju 
visu Dailes aktieŗu kollekciju 
piemiņas lietu kastes un ielū ko
jos atsevišķu kollekciju mapēs. 
Secināju, ka neesam nemaz tik 
bagāti, jo ir ļoti daudz robu un 
melno plankumu materiālu trū
kumu dēļ. Tādēļ mūzeja aicinā
jums ir piedāvāt visdažādākos 
materiālus (dažādas piemiņas lie 
tas, fotoattēlus, rokrakstus, do 
ku mentus utt.), kas vēsta par te 
ātŗa personību (ne tikai Dailes 
teātŗa) radošo darbu un perso
nisko dzīvi. Strādāsim pie mūsu 
kultūrvēstures saglabāšanas kopā!

Teātŗa telpā saskanīgi dzīvo dažādu gadu un režisoru izrāžu 
tēli  // Foto: Ralfs Liepa

Bronzas lode – kā simbols teātŗa aptverošajam Visumam // 
Foto: Ralfs Liepa
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Uz laikmetu sliekšņa                       
Valdemārs Kārkliņš stāsta par Fēliksa Cielēna mūžu un darbu(Turpināts no Nr. 23)

(Nobeigums 15. lpp.)

sekojošas: kad es 6 vai 7 gadu ve 
cu mā Aldeŗu muižā sacēlos pret 
pūli, kas gribēja neganti pērt kādu 
kurlu puiku (tas aprakstīts manu 
atmiņu I sējumā): 1905. gads ir 
bijis dziļi dramatisks manā mūžā; 
liela drāmatisma pilns ir arī 1918. 
gadā Kazaņā un pie Volgas pava
dītais laiks, kad tur cīnījos pret 
Trocki, Daniševski un pulkvedi 
Vācijā (sk. memuāru I sējumā). 

Vēl grūtāk man pateikt, kuŗus 
brīžus Latvijas neatkarīgajā valstī 
pats varētu nosaukt par izcili drā
matiskiem.  Ātri izšķiroties, tie lai
kam būtu sekojošie: trokš ņai na 
tautas sapulce Liepājā 1921. gadā, 
kad kāda kaŗavīru grupa grib 
traucēt sapulces norisi (par to ir 
runa memuāru II sējumā daļā  
par Satversmes sapulces laiku, no 
 daļā Mana polītiskā aktīvitāte); 
sadursme Satversmes sapulcē 
1922. g. vasarā, manas runas laikā, 
apspriežot atlīdzības maksāšanu 
muižniekiem par atsavināto ze 
mi (sk. memuāru II sējuma daļu 
par Satversmes sapulci); notiku
miem bagāts bijis 1927. gads, kad 
darbojos par ārlietu ministru. 

valdībā, kad viss mūsu jaunajā 
valstī vēl ceļams un veidojams, 
bija lepnas sajūsmas pilni, bet 
brīžiem arī asām cīņām bagāti! 
Cielēns apraksta visu, sākot no 
tikšanās ar pasaules polītiķiem 
Tautu savienības asamblejā un 
beidzot ar humoristiskiem epizo
diem diplomātu medībās. Lai 
viņš raksta, par ko rakstīdams, 
allaž var pabrīnīties par autora 
ārkārtīgo atmiņu un dzīvo tēlo
šanas veidu; ik rindā jūtama ne 
vien izcila inteliģence, bet arī labi 
vingrināta rakstnieka spalva. 

Kad sirmajam valstsvīram jau
tāju, kādi bijuši paši drāmatiskā
kie momenti viņa dzīvē, F. Cielēns 
atbild ar plašu un saistīgu vēstuli 
savā trauksmainajā, nervozajā 
mašīnrakstā, kuŗā kāda laipna 
palīdze ar tinti labojusi dažu 
burtu, dažu vārdu nejaušas kļū
mes; starp citu viņš pastāsta:

“Ir grūti, laikam pat neiespēja
mi noteikti atbildēt uz Jūsu jau
tājumu, kādi bijuši dramatiskākie 
momenti manā dzīvē. Mans ga 
ŗais mūžs ir bijis pilns dramatis
kiem kāpinājumiem. Kas svarīgā
kie, neuzdrošinos pateikt. Kā ta 
gad liekas, svarīgas un drāmatis
kas norises manā dzīvē bijušas 

Darbs nepaliek veltīgs: latvju 
trimdinieki sāk kopot spēkus, di 
bina Troickas pulku. Izdod laik
rakstu “Brīvais Latvietis”, ko Cie
lēns rediģē; kad Kazaņa krīt, laik
raksts turpina iznākt Omskā. 
Enerģiski Cielēns darbojas vēl 
Nacionālajā padomē Sibirijā; taču 
novembrī Omskā pienāk ziņa, ka 
Rīgā proklamēta neatkarīga Lat
vijas valsts, un visiem prāti tiecas 
uz dzimteni. Sibirijas latviešu na 
cionālā padome sūta Cielēnu tālā 
apkārtceļā uz Parīzi kā pārstāvi 
Latvijas miera delegācijā. 

Ar to noslēdzas atmiņu vija 
grāmatas “Laikmetu maiņā” pir
majā sējumā. Otrā sējumā sako
potās atmiņās Cielēna dzīve peld 
mierīgākos ūdeņos, rāmākā laika 
straumē. Taču tā ne mazāk saistī
ga ar neparasto vidi, kuŗā nu at 
raisās Cielēna darbība: gan jaunās 
valsts parlamentā – viņš ir visu 
brīvās Latvijas Saeimu loceklis m 
gan ministra augstajā amatā; 
1923. gadā Cielēns ir ārlietu mi 
nistra biedrs, bet no 1926. gada 
decembŗa līdz 1928. gada janvā
rim ārlietu ministra Marģera 
Skujenieka valdībā. Un kas gan 
gribēs noliegt, ka pirmie desmit 
gadi likumdošanas iestādēs un 

Fēlikss Cielēns 1926. gada 19. decembrī pārņem Ārlietu min-
istrijas vadību no Kārļa Ulmaņa //Foto: LVKFFDA

“Ja mākslinieku mīl mājās, tā 
ir ļoti liela bauda. Tā ir lielākā 
alga, ko vari saņemt,” – šo savas 
dzīves atziņu Sergejs Jēgers pau
da Latvijas Simtgades svinību 
priekšvakarā 2018.gadā, kopā ar 
vēl septiņiem savas valsts patrio
tiem saņemot Jelgavas novada 
augstāko apbalvojumu “Goda 
diploms”. Tā ir simboliska patei
cība ne tikai par dziedātāja pro
fesionālo karjeru mūzikā, bet arī 
(un galvenokārt!) par lokālpa
trio tisku ieguldījumu Jelgavas 
novada vārda populārizēšanā. 
Vēl varētu papildināt – par gluži 
praktisku palīdzību Jelgavas no 
vada Vilces pagastam, kur aizri tē
juši Sergeja un abu viņa māsu – 
Allas un Ineses dzīves pirmie 
gadi. 

“Visi bija kā aptrakuši ar to 
valsts Simtgadi, bet mīlēt savu 
zemi, godāt savus vecākus, vien
mēr pateikt labus vārdus, palī
dzēt vājākajiem – lūk, tas būs ak 
tuāli vienmēr!” viņš uzskata. Ar 
savu rīcību mākslinieks nebeidz 
pierādīt, ka tie viņam nav vien 
patosa pilni vārdi bez reāla segu
ma, bet gan paša sirdī izlolota 
pārliecība. 

Sergejs ir dzimis Jelgavā, bēr
nība pavadīta Blankenfeldes 
mui žā un Kalneniekos, kas at 
rodas Vilcē, vien nepilnu divu 
kilometru attālumā no Latvijas
Lietuvas robežas. Tā ir vieta, kur 
māksliniekam arvien esot pa  tī

“Kapsēta bez zvana ir tas pats, 
kas baznīca bez torņa”

kami atgriezties. “Patiesībā es 
tur pavadīju tikai vasaras un 
sko las brīvlaikus, jo mācījos Rī 
gā,” precizē Sergejs. Laikam ritot, 
Blankenfeldes muiža gan piedzī
vojusi pamatīgas pārmaiņas, 
taču tā vienalga atgādina par 
bērnību: “Kad braucu tur gaŗām, 
izjūtas saglabājušās joprojām – 
garša, smarža, koki, šūpoles.” 
Ser geja dzīves pirmajos gados 
muižas ēkā atradās pasta nodaļa, 
kuŗā viņa Oma Gunta Vološina 
strādāja par pastnieci, taču viņš, 
vēl mazs puika būdams, devās 
palīgā iznēsāt avīzes, žurnālus, 
vēstules un pensijas. Iespējams, 
tieši šīs siltās atmiņas māksli
nieku pamudināja rīkoties, kad 
notika kāda zādzība, kas Vilces 
iedzīvotājus, īpaši vecākās paau

dzes ļaudis, krietni samulsināja.
2010.gada augustā Vilces kap

sētā atgadījās normāla cilvēka 
prātam kaut kas absolūti neiz
protams – no zvanu torņa tika 
nozagts lielais kapu zvans. Tur
klāt – tā, izrādās, nebija pirmā 
reize. Jau pagājušā gadsimta 90.
gadu sākumā, kad Latvijā zaga 
metallu, kur vien tam varēja tikt 
klāt, Vilces pagastā zvani tika 
nozagti arī Vaiteņu un Skambi
ņu kapos. 

Lai situāciju vērstu par labu un 
Vilces kapsēta tiktu pie jauna 
zvana, mākslinieks nolēma ie 
saistīties, kopā ar pagasta pār
valdes darbiniekiem rīkojot spe
ciālu akciju. Lai tiktu pie jauna 
zvana, bija nepieciešams savākt 
1500 eiro, kā arī jāatrod vieta, 

kur to pasūtināt. Par laimi, tolaik 
vēl darbojās uzņēmums “Liepā
jas Metalurgs”, un jaunais kapu 
zvans tika izgatavots tur. Sergejs 
vēl šodien ar smaidu atceras, ka 
uzņēmuma pārstāvis viņam at 
sū tīja rēķinu par 1500 eiro, ko 
mākslinieks arī apmaksāja.

“Kapos nozagts zvans, un man 
tas nav saprotams – nezinu, kā 
cilvēki, kuŗi 150 kilogramus 
smago zvanu ir sazāģējuši un 
no  devuši metallūžņos, guļ mie
rīgi un kā kapsētā var nebūt 
zvana. Tāpēc man radās ideja 
par akciju, lai zvanu atgūtu, un 
es uzrunāju pašvaldības pārstāv
jus,” – tā par savu apņemšanos 

2012.gada septembrī laikraksta 
“Jelgavas Novada Ziņas” kore
spondentam pauda mākslinieks. 
Viņaprāt, kapsēta bez zvana sa 
līdzināma ar baznīcu bez torņa. 
Zādzība kapos ir kaut kas vairāk 
par “parastu” zādzību. Tā salīdzi
nāma ar svētvietas apgānīšanu. 
Lielākā daļa cilvēku, protams, 
labi apzinās, ka mirušie kapsētās 
nedzīvo, tāpat kā Dievs nedzīvo 
baznīcu sienās. Kapi vairāk ne 
pieciešami mums, dzīvajiem, 
kur pieminēt un atcerēties vis
tuvākos cilvēkus, kuŗi kādreiz 
mums ir nozīmējuši ļoti daudz, 
taču kuŗu mūsu vidū vairs nav. 
No šāda aspekta Vilces kapsēta 
Sergejam ir īpaša vieta, jo tajā 
apbedīti abi viņa vecāki un 2014. 
gada maijā arī Oma. 

Redzot mākslinieka vēlmi pa 
līdzēt, gatavību iesaistīties pauda 
arī vietējie iedzīvotāji, kuŗu tu 
vinieki apbedīti Vilces kapos, 
taču Sergejs šo lietu nokārtoja 
viens. “Man jautāja, ko darīsim, 
ja nozags arī šo zvanu?” dzie
dātājs kā joku atstāsta sarunu ar 
vietējās pašvaldības pārstāvi. 
“Uz to atbildēju, ka tādā gadī
jumā nekas cits neatliks, kā vien 
atkal pasūtīt jaunu!” 

Piebilstams, ka rūpes par Vil
ces kapiem nav beigušās – māk
slinieks rēgulāri iegādājas inven
tāru (grābekļus, kapļus, spaiņus), 
lai tie būtu pieejami visiem kap
sētas apmeklētājiem. 
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Asi drāmatiskus brīžus pār dzī
voju 1927. g. februārī, marta sā 
kumā sakarā ar leitnanta Oliņa 
puča mēģinājumu.

Traģiska saspīlējuma pilns pē 
dējais gads, ko pārlaidu demo
kratiskajā Latvijā 1932. un 1933. 
gadā pirms aiziešanas par sūtni  
uz Parīzi. Mana traģisma pilnā 
atvadīšanās aprakstīta memuāru 
II grāmatā. 

Protams, ka drāmatiskā sa 
sprin  dzinājumā pārlaidu laiku 
no1940. gada jūlija līdz 1941. 
ga  da jūlijam zem boļševiku varas 
Latvijā. Sevišķi drāmatisks sakā
pinājums 1941. gada maija beigās, 
kad Rīgas prokurors mani nopra
tināja. Tikpat lielā saspri ndzi nā
jumā man aiziet 1944. gada pir
mie pieci mēneši, kad ļoti aktīvi 
piedalījos nelegālā pretestības 
kustībā un kad maija otrajā pusē 
ar sievu un meitu zvejnieka laivā, 
lai, kā es nojautu, uz visiem lai
kiem atstātu dzimteni. 

Tas nenozīmē, ka šie pieminē 
tie gadi vissvarīgākie manā mū 
žā. Izklausīsies varbūt drusku sa 
vādi, bet es saku: vissvarīgākais 
manā mūžā ir 1910. gads, kad 
man īstenībā sākās kopdzīve ar 
Maiju Eliāsi, kas 1914. gadā kļuva 
par likumīgu laulību. Galvenokārt  
tāpēc, ka tuvībā ar viņu es izvērtos 
par dziļāku kultūras cilvēku un 
kļuvu par rakstnieku. Tas jau 
drusku redzams atmiņu I un II 
sējumā. Jūs daudz ko sapratīsit 
par manu un Maijas personām, ja 
uzmanīgi izlasīsit II sējuma kor
rektūras novilkumā (Laikā, kad 
rakstīju šīs rindas, Cielēna me 
muāru II sējums vēl nebija iznācis, 
bet autors man laipni pagādāja 
ieskatam korektūras novilkumus – 
V. K.) nodaļu Sarkanais nerrs Val
demāra ielas klosterī. Vēl citā no 
daļā ir runa par manu otro drāmu 
Mitānija – tā arī raksturo manu 
personību un manu morāles fi 
lozofiju. 

Galvenais manā mūža darbā – 
vismaz daudzuma ziņā – veltīts 
polītikai un publicistikai; tomēr 
daudz sava intelekta un sirds asi
ņu esmu veltījis arī rakstniecībai.”

No literārā viedokļa jānožēlo, 
ka Cielēns – brīvības cīnītājs, 
valsts vīrs un polītiķis, visiem lat
viešiem labi pazīstams, aizēno 
otru Cielēnu – rakstnieku un drā
matiķi. Tā darbs arī diezgan plašs 
un nozīmīgs; taču tas arvien vēl 
gaida nopietnu un izsmeļošu no 
vērtējumu. Protams, ka to nespēju 
sniegt arī es šīs īsās apceres ietva
rā; tomēr mēģināšu vismaz pie
minēt rakstnieka Fēliksa Cielēna 
galvenos darbus.

Pirmkārt, viņš ir divu drāmu, 
Sarkanais nerrs un Mitānija, au 
tors Šīs drāmas Dailes teātris iz 
rādīja ar viņa sievas vārdu 1924., 
resp. 1931. gadā, lai gan sarakstī 
tas tās bij jau1921. – 22. resp. 
1928. – 1929. gados. Tikai dažām 
personām zināms, ka Cielēns lai
kā no 1941. līdz 1943. gadam sa 
rakstījis vēl piecas lugas: 1) Starp
planetārā sensācija – komēdija, 
kuŗas darbība notiek Parīzē un 
kur figurē marsieši un franči; 2) 
Pulkvedis Hazards – notiek Spā
nijā 19. g. s. sākumā, darbojas Na 
poleona kaŗavīri un spānieši; 3) 
Varas lāsts – Napoleona traģēdija, 
kur iztirzāta varas problēma; 4) 
Velna sieva, notiek Spānijā 19. g. s. 
sākumā, un 5) Jaukā Jūlija, risinās 

Uz laikmetu sliekšņa                       
18. g. s. Venēcijā. Vēl minama ko 
mēdija Jāzeps un Polivara sieva, 
kas sarakstīta 1960. gadā un tu 
vākā nākotnē, cerams, piedzīvos 
uzvedumu Stokholmā. 

F. Cielēns paskaidro:
“Plašākai publikai zināms, ka 

esmu 1948. gadā Vācijā publicējis 
latviešu valodā romānu Nāves 
pavēnī; bet tai nav zināms, ka 
esmu uzrakstījis vēl divus romā
nus, ko gribu iespiest tuvākajos 
gados: 1) Saule rietā – sarakstīts 
1949. gadā, attēlo Francijas norie
tu; un daudzu gadu lieldarbs ir 
mans vēsturiskais romāns Sarka
nais lielinkvizītors, kur tēlota boļ
ševiku revolūcija un vara. – Bez 
tam dažādos laikos esmu sarak
stījis 10 stāstu. No kuŗiem 
līdz šim publicēti tikai divi.”

Ja ar līdzšinējo vēl nebūtu 
piln īgi atbildēts, F. Cielēns 
tā atbild uz manu jautājumu 
par tuvākās nākotnes no 
domiem:

“Pašreiz kārtoju korek tū
ras me  muāru II sējumos. 
Tas iznāks 1963. gada feb
ruārī vai martā un tāpat kā I, 
būs pāri par 500 lpp. biezs. 
– Tad ķeršos pie III sējuma 
beigšanas. Ir jau pāri pusei 
uzrak stīts pirmtekstā, vaja
dzīga tikai galīgā redakcija.”

Ja Cielēns, uzskaitot dra
matiskos savā notikumiem 
bagātajā dzī vē, nobeidz ar 
braucienu bēgļu laivā uz 
Zviedriju, tad jāpiebilst, ka 
tas tomēr nav pēdējais: man 
šķiet, vēl nozīmīgāks, varbūt 
pats drāmatiskākais ir laiks, 
ko sirmais emigrants paš
reiz pārdzīvo Stok holmā, 
klusajā Tegelbrukas ielā. Jo 
kopš pagājušā gada viņa 
dzīvē sākusies jauna drāma, 
ja ne tra ģēdija.

“Jau 1961. gada beigās,” 
viņš raksta kādam drau
gam, “sāku ma  nīt zem labās 
acs aizdomīgu sabiezējumu, 
kas pats par sevi nesāpēja, 
bet bija jūtīgs, kad pie spiedu 
pirkstu. Februārī sli mīgā 
vieta strauji gāja uz deguna pusi 
un gar to lejā uz lūpu, kas jutās it 
kā no  tirpusi. Nu gan domāju, ka 
vairs nav labi un piezvanīju Dr. 
Og  ri ņam, lai noskaidrotu, kas tas 
va  rētu būt; bija aizdomas, ka tas 
ceļas no slimās acs.”

Notiek vairākas izmeklēšanas, 
kuŗās konstatē, ka Cielēnam sā 
cies ļaundabīgs audzējs mutes 
augšdaļā, kas jau izplatījies uz 
vaigu. Zviedru ārstu konsilijas 
vienprātīgs atzinums: nepie cie
šama steidzīga operācija. 

1962. gada martā Cielēnu ievie
to klīnikā, nākamā dienā notiek 
operācija – pirmā; seko Rentgena 
apstarojumi Dienvidu slimnīcā; 
tie daudziem grūti panesami, taču 
Cielēns 30 – un vēlāk vairāk – ap 
starojumu iztur labi, neraugoties 
uz vājo sirdi. Brīvos brīžos vi;nš 
dzīvi tērzē ar istabas biedriem, arī 
ar bij. sūtni Latvijā Torstenu Un 
denu, ko slimība nejauši tai pašā 
laikā novedusi tai pašā slimnīcā. 
Bieži Cielēnu apciemo dzīves
biedre Maija, meita MitānijaIza
bella, Lizete Skalbe, citi draugi. 
Daudz Stokholmas tautiešu pa 
stāvīgi apvaicājas pa tālruni par 
sirmā valstsvīra veselību. Nerau
goties uz stāvokļa nopietnību, 
Cielēns saka:

“Visiem, kas Maijai jautājuši pa 
telefonu, kā es jūtos, esmu at  bil
dējis ar vienu un to pašu formu 
lu: Ja mani manā drāmatiski rai
bajā mūžā nav parāvis ne krievu 
cara laika melnais velns, ne boļ
ševiku varas sarkanais jupis, tad 
tik viegli, šķiet, neparaus arī šis 
Melāra straumes vēzītis.”

Līdz pat dienai, kad rakstu šīs 
rindas (1963. g. janvāŗa beigās) 
sirmā rakstnieka ticība dzīvei un 
saviem spēkiem nav satricināta. 
Viņš atkal ir mājās, savā dzīvoklī. 
Steigā un nepacietībā top literā
rais darbs. Kā tas līdz šim tapis, kā 
tas tagad norit, pastāsta Maija 
Cielēna:

“Pēc tad kad viņš 1952. gadā 

pēc glaukomas operācijas kļuva 
pilnīgi akls, Fēlikss drīz beidza 
rokrakstā strādāt un uzsāka ma 
šīnrakstību, kuŗā viņu 6 mēnešu 
laikā iemācīja kāda aklo biroja 
darbiniece, ar parasto mašīnu. Tā 
nu viņš savas tumsas vientulībā, 
kamēr es gāju pilnas nedēļas dar
bā, rakstīja savu darbu. Tā sarak
stīja 1955. – 1959. gadam savu 
me  muāru biezos I, II un lielāko 
tiesu III sējumu. Beidzot kādu 
daļu,  lasīju viņam to priekšā pir
mai redakcijai. Otrās redakcijas 
priekšā lasīšanā (1961. g. un ta 
gad) piedalījās laipnā Skalbes 
kundze, kuŗa nāk trīs reizes ne 
dēļā, kad es esmu darbā. Ceturtā 
manā darba dienā jau kopš 1953. 
gada nāk kāda tikpat laipna 
zviedriete, kas lasa priekšā angļu 
un citās valodās. Tā mēs trīs dā 
mas stāvam viņam vienmēr klāt 
palīgos, un es vēl vienmēr vaka
ros. Mans un Skalbes kundzes 
darbs ir ne vien lasīt priekšā viņa 
mašinrakstītos tekstus un izdarīt 
tajos labojumus, bet arī sameklēt 
un nolasīt materiālus. Tam seko 
korrektūras, kas aiz, kas aizņem 
daudz laika, jo lasām tās divas rei
zes. Memuāru II sējuma galīgo 
korrektūru vēl lasa labs valodas 
pratējs, apgāda Memento galve

nais vadītājs Jānis Ritums. Ie  spie
dējam Jānim Abučam ar otro sē 
jumu lielas grūtības, jo tā ma  nu
skriptu sūtām ļoti “netīru”, kāds 
tas nācis no akla rakstītāja ma 
šīnas, ar daudz labojumiem. Pir
mā sējuma manuskriptu devām 
pārrakstīt labai mašīnrakstītājai; 
tagad taupījām naudu un laiku. 

Man tomēr jāsaka, ka aklajam 
autoram ir sevišķi laba atmiņa,  
un dzirdētus materiālus viņš pats 
zina izvietot attiecīgās vietās. Visu 
viņš ir rakstījis pats ar mašīnu, bet 
sekretārēm diktējis tikai pārla
bojumus un papidinājumus. Ma 
teriālu turēšanai  kārtībā kalpo 
birojs (aktu skapis) ar kādām 24 
atvilknēm. Vīrs ar savu reming

tonu parasti raksta ļoti ātri, tikko 
spēdams sekot straujajai domu 
gaitai. Gadās pat, ka viņa pirksti 
nemanot pārlec uz citas taustiņu 
rindas – tad mums uzrakstīto jā 
prot “atšifrēt”. 

Par vīra slimību var teikt, ka 
viņš to pārvarēja varonīgi. Slim
nīcā viņš sabija pa divām reizēm  
4 mēnešus. Pirmā operācija no 
tika pagājušā gada 5. martā, otra, 
grūtāka, 27. jūnijā. Tagad ik mē 
nešus notiek kontrole, un ārsti 
domā, ka vēzis pārvarēts. Vīrs 
sāka strādāt pie memuāru II sē 
juma rediģēšanas jau slimnīcā, 
kur gāju vasaras brīvlaikā ik 
dienas. Garastāvoklis viņam labs.”    

Uz jautājumu, kā viņai sokas ar 
pašas darbiem, īpaši tēlniecībā, 
Maija Cielēna atbild:

“Strādāju praktiskā darbā jau 
kopš 1945. gada Stokholmas uni
versitātes Mākslas vēstures insti
tūtā – līdz 1959. gadam pilnu ne 
dēļas darbu, tagad 4 dienas ne 
dēļā. Pēdējos divus gadus sakarā 
ar vīra memuāru izdevuma ga 
tavošanu, manas dienas tik aiz
ņemtas, ka pie tēlniecības darba 
pavisam maz varu tikt. Parastie 
temati ir portreti un arī kādi ie 
domu tēli. Nodomi lieli, bet ie 
spēja maza... Nekur neesmu iz 

stādījusi, jo darbu skaits nav vēl 
pietiekams.”

Tādu ainu sniedz laipnās vēs
tules; nav šaubu, ka tā patiesa. Un 
tomēr man nāk prātā cita F. Cie
lēna slimības laikā rakstīta vēstule 
kāda draugam. Tur viņš atzīstas, 
ka apstarojumus pārlaidis labi, 
sirds izturējusi, bet cietusi vispā
rējā nervu sistēma – “esmu ļoti 
nervozs”. Un dažus teikumus tā 
lāk, runājot par literāro darbu: 
“Nu briesmīgi jāsteidzas, jo par 
vēzi jau nekā nevar zināt: no 
mutes izdzīs, bet varbūt var ielīst 
kādā citā vietā!”...

Tā man, Oregonas ielejas klu
sumā un vientulībā, gara acu 
priekšā tēlojas reiz redzētais, ne 

aizmirstamais, mazais, bet dziļi 
kulturālais dzīvoklītis Tegelbru 
kas ielā Hēgerstenā; dzīvoklītis, 
kur pārvarīgā neatlaidībā lielu 
darbu steidz veikt garā bagāts 
cilvēks, kam daudz sakāms taga
dējai un nākamajām paaudzēm. 
“Nu’ man briesmīgi jāsteidzas” tā 
šķiet pati svarīgākā patiesība, ko 
izteicis šis emigrants, kas veic 
savu pienākumu; par spīti aklu 
ma tumsai, par spīti grūtas sli
mības Damokla zobenam virs 
gal vas, viņš strādā gar plašu laik
meta dokumentu, kaislīgi gribē
dams, kā tas teikts grāmatas pēc
vārdos, “celt pieminekli tēvzemei 
un brīvībai”. 

Kaut viņam tas izdotos visā 
pilnībā; kaut tas izdotos visiem 
citiem, kas zina mūsu uzdevumu 
un veic to trimdas vientulībā un 
klusībā – par spīti draudīgajam 
Damokla zobenam – gadu tecē
jumam, kaitēm, spēku zudu 
mam; jā arī par spīti kritikas 
knišļu dūrieniem, un mūsu pašu 
dažkārt it kā iesnaudušās publi 
kas vienaldzībai... Jo šo pienāku
mu veikt taču vienīgais, ko varam, 
lai mūsu dzīve neaizietu bezvēr
tības neziņā. Fēlikss Cielēns šai 
nelokāmajā apņēmībā ir izcils 
paraugs.     

              

(Nobeigums no 14. lpp.)

Pie Elizejas pils pirms akreditēšanas 1933. gada jūlijā
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KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

Horizontāli: 1. Vēlāk. 
5. Etaps. 8. Robusts. 9. 
Vakanta. 10. Taurupe. 
12. Trīt. 13. Kontrasts. 
14. Pele. 17. Alabama. 
19. Slocene. 21. Nante. 
23. Karnalīts. 24. Riskan
tas. 26. Store. 27. Kasijas. 
30. Santusa. 33. Jasi. 34. 

Terenkūrs. 35. Sava. 38. Slaveni. 
39. Neslava. 40. Lakrica. 41. 
Traps. 42. Skati.

Vertikāli: 1. Vakcīna. 2. Lēni. 
3. Krakova. 4. Kubertēns. 5. 
Estē tes. 6. Alus. 7. Skujene. 9. 
Vētra. 11. Esene. 15. Tasmanija. 
16. “Fornarina’’. 18. Lavanda. 20. 
Napalms. 21. Notis. 22. Elite.   
25. Komentāri. 27. Kojas. 28. 
Sastapt. 29. Sterils. 30. Sirēnas. 
31. Ukajali. 32. Alata. 36. Meka. 
37. Usma.

Jaunākā informācija sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

Mājaslapa: www.brivalatvija.lv

Horizontāli: 4. Apdzīvota vie
ta Smiltenes novadā. 7. Latviešu 
rakstnieks (19292013). 8. Kon
di torejas izstrādājums. 9. Uzb u
dināts, nemierīgs. 10. Vēsturiska 
mērvienība garuma mērīšanai. 
11. Griezīgs. 13. Sporta sacensī
bu sākuma moments. 18. Bērnu 
infekcijas slimība. 21. Pilsēta Itā
lijas ziemeļos. 23. Pilsēta ASV 
dienvidos. 24. Valsts Dienvid
amerikā. 25. Latviešu dzejnieks 
(19011950). 26. Apdzīvota vieta 

Kuldīgas novadā. 28. Ļoti iztu
rīgs. 29. Senas, senlaiku. 34. Linu 
vai vilnas apģērbs senajiem ro 
miešiem. 35. Izcili kara lidotāji. 
37. Valsts Āfrikas ziemeļrie tu
mos. 38. Uzņēmuma vadītājs. 
39. Iepriekšējā dienā. 40. Iecere. 
41. Ēdamas sēnes.

Vertikāli: 1. Bezdarbīga, ne 
kus tīga. 2. Vingrošanas ierīce. 3. 
Sekla vieta upē. 4. Valsts Āfrikas 
dienvidos. 5. Neparasti svešzem
ju augi vai dzīvnieki. 6. Speciāls, 

atlasīts komplekts, mai
sījums. 12. Lūk! 14. Cie
nījama precēta sieviete 
senajiem romiešiem. 15. 
Folkloras sacerējumi. 16. 
Indīgas čūskas. 17. 
Ma  ņu orgāni. 19. Poli
cista gumijas nūja. 20. 
Tēls V. Lāča romānā 
“Zvejnieka dēls’’. 22. Pil
sēta Vidzemē. 23. Vaļņ
veida paugurs. 27. Alko
holisks dzēriens. 30. 
Neaizpildītas. 31. Mod
ra, žirgta. 32. Suņu šķir
ne. 33. Vērtspapīrs. 35. 
Gatves. 36. Gājēju celiņi 
apdzīvotās vietās.

C I T U R  I Z L A S Ī T S

pieteikts kā filozofijas zinātņu 
kandidāts un Nacionālās zinātņu 
akadēmijas Socioloģijas institūta 
vadošs darbinieks. Tomēr vien
laikus parādījās arī cita versija – 
aiz notikušā esot jāmeklē "ame
rikāņu pirksts". Drīz vien portāls 
Rubaltic.ru paziņoja, ka tam 
izdevies iegūt "pierādījumus".

“Baltkrievijas karoga apgānī
šanu vadījis ASV vēstniecības 
darbinieks” – publikācija ar tādu 
virsrakstu parādījās Kremļa pro
pagandas vietnē 28. maijā un 
vēlāk tika pārpublicēta vairākās 
citās Krievijas interneta lapās, kā 
arī izplatīta soctīklos. Pie atklās
mēm esot nonākts, pētot foto
grafijas. No tām varot secināt, ka 
ASV vēstniecības darbinieks ne 
vien “iniciējis un koordinējis 
spe coperāciju”, bet arī pats ņē 
mis nost karogu no masta. “Vī 
rietis foto balti–zilajā svīterī ir 
ASV vēstniecības Informācijas 
resursu centra direktors Nils Stu
dents. (..) Citā foto Students stāv 
aiz piketa dalībniekiem un koor
dinē viņu darbības,” pārliecināti 
“analītiķi”, atklājot, ka viņi salī
dzinājuši bildes ar N. Studenta 
profilu un secinājuši, ka tas ir 
viens un tas pats cilvēks. Lai to 
pierādītu, turpat klāt pievienota 
daļa no privātiem attēliem, pie
mēram, kā N. Students piedalās 
Zemessardzes mācībās vai re 
dzams kopā ar sievu – bijušo 
Saeimas deputāti Lolitu Čigāni. 
Jāpiebilst, ka cilvēkam, kas 24. 
maijā piedalījies karoga noņem
šanā, ir sejas aizsargmaska.

Latvijas Avīze noskaidroja, ka 
kopā ar ministru un Rīgas galvu 
fotografijās redzami nevis kādi 
ASV vēstniecības pārstāvji, bet 
SIA “VASARIS” darbinieki, kuŗi 
techniski nodrošināja svētku 
noformējuma izvietošanu un 
noņemšanu pilsētā, bet ameri
kāņi ar šo notikumu nav saistīti. 
Mārtiņa Staķa padomnieks ko 

Viltus ziņa par karogu stāstu

***       
No karoga stāsta 

uztaisa viltus ziņu
Baltkrievu medijos Staķis un 

Rinkēvičs vispirms kļuva par 
“nacistiem”. “Mums tika pieteikts 
karš tāpat kā 1941. gada 21. jū 
nijā. Ja tādā veidā noņem valsts 
karogu, tas ir kaŗa pieteikums. 
Tas ir loģiski, jo pa Rīgas ielām 
soļo nacisti, un tagad šie nacisti 
ir noņēmuši mūsu karogu. Tā 
savulaik izdarīja arī Ādolfs Hit
lers. Šo rīcību var salīdzināt ar 
Trešā reicha darbībām,” intervijā 
paziņojis Nikolajs Ščokins, kuŗš 

Mūsu laikraksta 20. numura    
1. lappusē publicējām ziņu ar 
foto, kā 24. maijā pasaules hokeja 
čempionāta laikā, protestējot pret 
Baltkrievijas gaisa telpā ieli do
jušās Ryanair lidmašīnas sagrāb
šanu ar mērķi sagūstīt diktātoram 
Lukašenko un viņa režīmam ne 
tīkamu personu – žurnālistu Ro 
mānu Protaseviču, Rīgas galva 
Mārtiņš Staķis un Latvijas ārlietu 
ministrs Edgars Rinkēvičs no  mai
nīja Lukašenko režīma sarkani 
zaļo karogu pret vēsturisko balt
sarkanbalto. Šis karogs, ka bija 
Baltkrievijas valsts oficiālais sim
bols 1918. – 1919. gadā un no 
1991. līdz 1995. gadam, šobrīd ir 
baltkrievu opozīcijas simbols. Re 
 žīma reakcija bija vētraina – no 
Baltkrievijas  tika izraidīti Latvi
jas diplomāti ar vēstnieku priekš
galā. Pret M. Staķi un E. Rinkē
viču ierosināta krimināllieta, bet 
pats karogu nomaiņas fakts pa 
sludināts par “kaŗa pieteikumu.”

Vēl vairāk – karogu nomaiņu 
esot organizējusi  ASV vēstniecība 
un to “praktiski īstenojis” … mūsu 
tau tietis Nils Students, ASV vēst
niecības darbinieks!!! Šo viltus 
ziņu Latvijas Avīzē apraksta žur
nālists Māris Antonevičs, kuŗš 
arī sazinājies ar Nilu Stu  dentu 
un uzklausījis viņa, kā arī ASV 
vēst niecības viedokli. 

mūnikācijas jautājumos Aleksis 
Zoldners: “Veikt karogu no 
maiņu sākotnēji ierosināja Rīgas 
domes frakcijas Par/Progresīvie 
vadītājs Mārtiņš Kossovičs. 
Ņemot vērā, ka Rīgas dome nav 
ārpolītikas veidotāja, Rīgas do 
mes priekšsēdis Mārtiņš Staķis 
šo akciju reālizēja, saskaņojot to 
ar Latvijas Ārlietu ministriju un 
uzaicinot piedalīties arī ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču. Sta
ķis un Rīgas dome katēgoriski 
noraida melīgās ziņas par to, ka 
šajā solidāritātes akcijā būtu 
bijusi iesaistīta kādas valsts vēst
niecība vai kāds no vēstniecību 
darbiniekiem. Šādu apgalvoju
mu izplatīšana publiskajā telpā  
ir vērtējama nevis kā vienkārši 
dezinformācija, bet gan kā klaji 
un apzināti meli, kam nav pat 
attālas saistības ar patiesību.” Arī 
ASV vēstniecība atbildē Lat  
vijas Avīzei norāda: “ASV vēst
niecība Latvijā pasaules hokeja 
čempionāta laikā nebija saistīta 
ar karogu nolaišanu /pacelšanu. 
Neviens vēstniecības darbinieks 
tur neatradās.” Pats Nils Students 
sazvanīts apstiprina, ka Krievi 
jas interneta vietnēs publicētās 
viltus ziņas esot redzējis un pat 
nedaudz pasmejas par to, ka 
kādam izdevies saskatīt bildēs 
līdzību. “Es labi saprotu, kā strā
dā dezinformācija, šajā gadījumā 
iemesls tam bija tikai mana dar
bavieta, citādi es nekad tādā 
publikācijā nenokļūtu,” uzskata 
viltus ziņu upuris.

ASV vēstniecība Latvijā līdz 
šim nebija publiski reaģējusi uz 
izplatīto dezinformāciju. Kā 
rakstiskā atbildē Latvijas Avīzei 
norādīja vēstniecības Preses un 
kultūras nodaļa: “Mēs nereaģē
jam uz visām viltus ziņām, ko 
redzam par vēstniecību vai ASV. 
Tā vietā mēs koncentrējamies  
uz pastāvīgu patiesas un precī 
zas informācijas izplatīšanu un 
neatkārtojam nepatiesas ziņas.” 
Taču par interneta trolļu upuri 
tiešsaistē varot kļūt ikviens.

 “Dezinformācija tiek izplatīta 
ļaunprātīgā nolūkā, taču kopu
mā tā ir ļoti visaptveroša, tāpēc 
katram informācijas patērētājam 
ir jāizvērtē lasītā informācija ļoti 
uzmanīgi, īpaši, ja vēlaties ar šo 
saturu dalīties ar citiem lietotā
jiem. Pajautājiet sev – vai tas ir 
viedoklis? Reklāma? Faktu ap 
kopojums? Kāda ir autora motī
vācija? Kur tika iegūta infor
mācija? Ja visi “rūpētos, pirms 
dalītos”, mazāk cilvēku kļūtu par 
viltus ziņu upuriem,” aicina vēst
niecība.

Red.

Zemessargs Nils Students



LAIKS 172021. gada 3. jūlijs – 9. jūlijs

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;

**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;

A.Batarags 2017885315 (NJ)
abatarags@optonline.net

A.Padegs 8454623317 (NY)
apadegs@optonline.net

Tālr: 973-746-3075

S P O R T S

Vaļņu iela 3, Rīga, LV–1050
e-pasts: matiss@ska.lv

+371 28390346
Toms Skujiņš

Krists Neilands

(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.

Kristaps Porziņģis 
no Amerikas 

ieradies Latvijā
Latvijas slavenākais basket

bolists, NBA kluba Dalasas 
Mavericks spēlētājs Kristaps 
Porziņģis ieradies savā dzim
tenē. Godinot basketbolista 
ierašanos, nacionālā aviokom
pānijas airBaltic”savos sociālo 
tīklu kontos publiskojusi attēlu, 
kurā Porziņģis pozē kopā ar 
pilotiem un stjuartēm.

“Vai zinājāt, ka latviešu bas
ketbolists Kristaps Porziņģis ir 
2 metrus un 21 centimetru 
garš? Esam priecīgi viņu šo 
nedēļ uzņemt uz klāja. Laipni 
lūgts atpakaļ mājās, Kristap!” 
pausts lidsabiedrības ierakstā.

Porziņģis Latvijā atgriezies 
deviņas dienas pēc tam, kad 
viņa pārstāvētā Dalasas Mave
ricks komanda NBA izslēgša
nas spēļu pirmajā kārtā iz  šķi
rošajā, septītajā, spēlē zaudēja 
Losandželosas Clippers un no 
slēdza sezonu.

Medijos ilgāku laiku tirzā 
Porziņģa un Dalasas komandas 
otras zvaigznes Lukas Dončiča 
nesaprašanos laukumā. Jau kopš 
preses konferences pēc Mave
ricks un Clippers vienību pē 
dējās spēles Dalasas kluba pār
stāvji saņēmuši vairākus jautā
jumus par Porziņģa nākotni 
komandā.

Karatists Kalniņš 
kvalificējies 

Tokijas 
Olimpiskajām 

spēlēm
Latvijas karatists Kalvis Kal

niņš kvalificējies Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm, informē 
Starptautiskā Karatē federācija 
(WKF) un Latvijas Olimpiskā 
komiteja (LOK).

Francijas galvaspilsētā Parīzē 
norisinājās olimpisko spēļu 
karatē kvalifikācijas turnīrs. 
Kalniņš, kurš startēja “kumite” 
grupā līdz 67 kilogramiem, no 
pirmās kārtas cīņas bija at  brī
vots, bet otrajā ar 2:4 piekāpās 
Gvatemalas sportistam Kristi
anam Vīveram.

Latvijas sportistam kvalifi
kācijas turnīrā neizdevās tikt 
pie vienas no četrām ceļazīmēm 
uz Tokiju, taču pastāvēja iespēja 
aizpildīt vienu no 12 kontinen
tālajām vietām. Kalniņa cerības 
attaisnojās, jo otrdien WKF 
paziņoja, ka viņš ir viens no 12 
karatistiem, kurš ticis pie kon
tinentālā ielūguma.

Kopumā Tokijas olimpiskajās 
spēlēs karatē dažādās svara 
kategorijās startēs 40 sievietes 
un 42 vīrieši. 61 sportists pie 
dalīsies “kumite” grupā, kur 
startēs arī Kalniņš, bet vēl 21 
spēkosies “kata” grupā.

Tokijas 
Olimpiskajās 
spēlēs Latviju 

riteņbraukšanā 
pārstāvēs Skujiņš 

un Neilands
21. jūnijā  LRF padome ap 

stiprināja Latvijas sportistus, 
kuŗi pārstāvēs mūsu valsti 
Tokijas Olimpisko spēļu šo 
sejas riteņbraukšanas sacen
sībās grupas un individuālajā 
braucienā.

Grupas braucienā startēs 
Skujiņš un Krists Neilands, 
kamēr individuālajā braucienā, 
kur iespēju piedalīties Latvijas 
saņēma vien aizvadītās nedēļas 
beigās, valsts godu aizstāvēs 
Skujiņš.Vīriešu šosejas riteņ
braukšanas sacensības Tokijas 
Olimpiskajās spēlēs notiks 24. 
(grupas brauciens) un 28. (in 
dividuālais brauciens) jūlijā. 
Jau iepriekš ilgāku laiku bija 
zināms, ka grupas braucienā 
Latviju pārstāvēs divi sportisti, 
tikmēr individuālajā braucienā 
sākotnēji Latvija nebija kva li
ficējusies.

Pēc vairāku valstu atteikšanās 
izmantot sev pienākušos kvotu 
individuālajā braucienā, LRF 
saņēma iespēju pieteikt vienu 
no diviem sportistiem arī uz 
individuālā brauciena sacensī
bām. Radušos iespēju LRF arī 
izmantos.

Carnikavietis Skujiņš ieņem 
augstāko vietu starp Latvijas 
braucējiem Starptautiskās Ri 
teņ braukšanas savienības (UCI) 
pasaules rangā. Viņš ierindojas 
162. vietā, bet Neilands ieņem 
356. poziciju.

Trešais kandidāts uz dalību 
Tokijas Olimpiskajās spēlēs bija 
Emīls Liepiņš.

Neretnieks pirms 
Tokijas 

Olimpiskajām 
spēlēm maina 

zirgu  

Latvijas vadošais konkūrists 
Kristaps Neretnieks Tokijas 
Olimpiskajās spēlēs startēs ar 
zirgu Valour. Lai arī Neretnieks 
olimpisko kvalifikāciju izcīnīja 
ar zirgu Moon Ray, pēc spēļu 
pārcelšanas sportistam startam 
Tokijā bija jāmeklē jauns zirgs, 
ziņo Latvijas Jātnieku federācija 
(LJF).

“Valour ir 11 gadi, tie ir paši 

spēka gadi lielajā sportā, viņš ir 
liels, atlētisks zirgs ar lielu lēksi. 
Ar Valour esam startējuši kopā 
šī gada pavasarī, kad arī iz 
pildījām olimpisko normatīvu. 
Mūsu pirmajā pārlekšanā kopā 
aizlecām līdz otrai vietai deviņu 
spēcīgu zirgu konkurencē Če 
chijā 150 cm maršrutā, trīs 
zvaigžņu statusa sacensībās. 
Kopumā Valour ir cerīgs part
neris,” par zirgu saka Kristaps 
Neretnieks.

Šobrīd Neretnieks ar koman
du bāzējas Vācijā privātā stallī, 
kur gatavojas startam Tokijā un 
aktīvi startē sacensībās. Valour 
ceļu uz Tokiju sāks 17. jūlijā, 
kad kopā ar citiem olimpiska
jiem zirgiem dosies uz karan
tīnu Āhenē (Vācijā), tad ar 
reisu no Beļģijas 25. jūlijā izli
dos uz Japānu.

“Mans mērķis Tokijā ir pir
majā un vienīgajā individuālajā 
kvalifikācijā 3. augustā no  star
tēt bez soda punktiem un kva
lificēties individuālajam finā
lam 4. augustā. No 75 sportis
tiem, kuŗi izies uz starta 
pirmajā kvalifikācijā, finālam 
kvalificēsies 30 labākie. Tas 
mums nav viegls uzdevums, 
bet tas ir izdarāms,” par saviem 
mērķiem Tokijā saka sportists.

Plūdmales 
volejbols

Hāgā risinājās Tokijas Olim
pisko spēļu plūdmales volej
bola kvalifikācijas turnīrs. Ce 
ļa zīmi uz Tokiju varēja iegūt 
tikai turnīra uzvarētāji. Alek
sandrs Samoilovs/Jānis Šmē
diņš Tokijas Olimpiskajām spē
lēm nekvalificējās pēc ranga, kā 
pirmie paliekot aiz ceļazīmes 
izcīnījušajiem duetiem. Viņi 
Hāgā izcīnīja uzvaru CEV Kon
tinentālā kausa finālturnīra 
pirmās kārtas izšķirošajā spēlē 
un ieveda Latviju ceturt daļfi
nālā, turpinot cīņu par ceļazīmi 
uz Tokiju. Samoilovs/Šmēdiņš, 
kuŗi turnīrā izlikti ar pirmo 
numuru, ar rezultātu 2:0 (28:26, 
21:15) uzvarēja baltkrievus 
Aļaksandru Dzjadkovu/Pāvelu 
Pjatrušku (11.). Samoilovs/Šmē
diņš un Rinkevičs/Bedrītis maija 
sākumā Kontinentālā kausa 
otrajā kārtā izcīnīja otro vietu 
un ieguva tiesības spēlēt fināl
posmā. Pludmales volejbolisti 
Artūrs Rinkevičs/Ardis Daniels 
Bedrītis  Hāgā izcīnīja uzvaru 
CEV Kontinentālā kausa fināl
turnīra ceturtdaļfināla pirmajā 
spēlē.
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Mūžībā aizsaukts mans mīļais vīrs un draugs

ZIGURDS ILMĀRS ZIVARTS
Dzimis 1933. gada 7. jūnijā Liepājā, Latvijā,

miris 2021. gada 7. jūnijā Spokane, Washington

Mūžībā aizsaukts mūsu neaizmirstamais draugs

NORMUNDS TREIJS
Dzimis 1931. gada 31. oktobrī,

miris 2021. gada 14. martā

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

(Turpināts  19. lpp.)

Sēro
SIEVA GUNTA BRAKMANIS EMMONS

DRAUGI UN ĢIMENE AMERIKĀ UN LATVIJĀ

Skumjās pieminam un sirdīs paturēsim!
RUTA UN OĻĢERTS BALODIS
ILGA UN MINTAUTS CAUNE

RŪTA RUDZĪTIS

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa  zi-

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

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

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: 7278272338.

Facebook lapa, lūdzam sekot 
mūsu jaunajai lapai “Latviesu 
Biedriba St. Petersburg FL”. 
Sīkāku infomāciju par pasāku
miem var uzzināt Biedrības 
Facebook lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 9177551391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi

enu 19:30 Centrā. Pensionāru 
sanāksmes pirmdienās, 13:00, 
Info: 5149929700. 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.: 4088135104, epasts: 
una.veilande@gmail.com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trim-

das dr: (58 Irving st, Brookline 
MA 02445). Info: 6172325994, 
epasts: bostonastrim dasdrau
dze@gmail.com, tālr: 617232
5994. Māc. Igors Safins. Tālr.: 
6179354917. Epasts: igorssa
fins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773
7253820; epasts: cianasdrau
dze@gmail.com; www.facebook. 
com/ ČikāgasCiānas draudze 
255043897965234. Dievk. 
Notiek svētdienās 10:00. Pēc 
dievk. kafijas galds. Māc. Gun
dega Puidza, tālr. birojā: 773
7361295; mājās: 7084530534, 
Epasts: puidza@yahoo.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Sv. 
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve 
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.: 
6305950143. 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.: 7083835285.

Denveras latv. ev. lut. dr.: 
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts 
ceturtdienās no 10:00 līdz 14:00. 
Epasts: 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, epasts: 
folkmane@hotmail.com Info: 
Andrejs Jugs, tālr.: 561447
9050. Dievk. notiek 14:00. Pēc 
dievk. visi lūgti pie kafijas galda!

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

JŪLIJĀ NEBŪS 
DIEVKALPOJUMU

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
3230615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 
19073), tālr.: 6103532227. Mac. 
Gija Galina.

4. jūlijs ASV Neatkarības die 
nas nogale – dievkalpojums 
nenotiks

11. jūlijs Dievkalpojums plkst. 
10:00

18. jūlijs Dievkalpojums plkst. 
10:00

25. jūlijs Dievkalpojums  ne 
no  tiks

1. augusts Dievkalpojums  plkst. 
10:00

8. augusts Dievkalpojums  ne 
notiks

15. augusts Dievkalpojums 
plkst. 10:00

22. augusts Dievkalpojums 
plkst. 10:00

seko pusgada informācijas sap
ulce un pikniks 

29. augusts Dievkalpojums 
plkst.10:00

5. septembris “Labor Day” 
die  nas nogale – dievkalpojums 
nenotiks

Lūdzu ievērot – sākot ar 11. 
jūliju dievkalpojumi sāksies 
vasaras laikā plkst. 10:00 no rītā.

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 
49505. Tālr: 6163616003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269214
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 6169752705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

Svētdienu svētbrīži māc. A. Gra 
ham vadībā notiek plkst. 10:00 
(pēc Austrumu laika) virtuālā 
vidē. Facebook mājas lapa Lat
vian Lutheran united church in 
Kalamazoo, un You tube, atrodot 
kanālu Latviešu apvienotā drau
dze 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 mē 
neša otrajā un ceturtajā trešdie
nā. Baptistu dr.: Bethel Baptist 
Church (2706 Noble Rd, Cleve
land 44121) Dievk. notiek svēt
dienās 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.: 4027303427, 
epasts: kindriks@aol.com. Pen
sio nāru saiets katra mēneša otrā 
ceturtdienā plkst. 11:00 sabied
riskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church, 2 
Winter St., Manchester, CT 
06040).  Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 4135689062. 17. jū  lijā 
plkst. 11:00  – dievk. ar dievg.; 
viesu māc. Igors Safins. Sekos 
kafijas stunda.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 
4142588070. Māc. Janis Gin
ters tālr: 2607975695 Draudzes 
priekšnieks: Andrejs Junge tālr: 
4144166157 Dievk. notiek 
svēt dienās 10:00.

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

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

Montrealas latv. Trīsvienības/
Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC H4A 
3P7), tālr.: 5149929700. www.
draudze.org vai www.tervete.
org. pr. Jānis Mateus tālr.: 514
481 2530, epasts: prez@draudze.
org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: jūlijā dievkal-
pojumi draudzē nenotiek. Bet 
atsāksies augustā.

15. augustā 10:00 Kapu svētki 
Van Liew kapsētā, North Brun
swick.

29. augustā 11:00 Dievkal po  
jums ar dievgaldu Priedainē.

19. septembrī 11:00 Diev kal
pojums ar dievgaldu Priedainē.

Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā “Priedaine”, 
1017 State Route 33, Freehold, 
NJ 07728. Māc.  Ieva Pušmucāne

Kineyko, email:  latvianluther
anchurch@gmail.com, telefons: 
9086381101

Draudzes adrese: Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040.

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

Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville 

NY.
St. Andrew bazn. 335 Reynolds 

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

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

Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos 

novados jūnijā un turpmākos 
mēnešos ziņosim vēlāk.

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

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

Mācītāja Biruta PuiķeWilson, 
mob. (269) 2675330. Kontakt
persona Mary Beth Dzirnis, 
mob. (989)7811163. 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.: 
16196308143, epasts: janis
legzdins@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
6749600; epasts: cilnis@earth
link.net. Baznīcas mājaslapa: 
www.seattlelatvianchurch.org.

Dievkalpojumi Sietlā ir atsā
kušies klātienē.

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

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds,  5159914640  līdz 14. 
jūnijam.  Par notikumiem pēc 
14. jūnija lūgums sazināties 
ar Andri Ritumu, 7277971933. 

Visi šīs vasaras dievkalpoju
mi  un bībeles stundas no 
tiks  Faith Lutheran baznīcā, 
kas atrodas 2601 49th Street 
North, St. Petersburg, FL.

Dievkalpkojumi 2 pm:
Svētdien,  18. jūlijā, 15. au 

gustā, 12. septembrī.
Bībeles Stundas Svētdienās, 2 

pm:
4. jūlijā, 11. jūlijā, 25. jūlijā, 1. 

augustā, 8. augustā, 22. augustā, 
29. augustā, 5. septembrī, 19.
septembrī, 26. septembrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. latv. 
dr.: (200 Balmoral Ave, Toronto, 
ON M4V 1J6), tālr.: 416921
3327, Epasts: baznica@bellnet.
ca. Info: www.stjohnslatvian.ca 

To, kas skaists reiz bijis, pieminiet,
Sveces, zilās sveces iededziet.
/E. Ķezbere/

Ņem mūsu mīlestību
Sev zvaigžņu ceļā līdz!
Lai tā mūs kopā saista,
Līdz ausīs jaunais rīts.
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Mūžībā aizgājušas mūsu ģimenes draudzenes

KAIJA LIETUVIETE
Dzimusi 1933. gada 27. aprīlī Rīgā, 

mirusi 2021. gada 10. aprīlī Des Moines, Washington

VIJA BIRNBAUMA, dzimusi Lietuviete
Dzimusi 1935. gada 2. jūlijā Rīgā, 

mirusi 2021. gada 18. aprīlī Bellevue, Washington

ĀRIJA VANAGA, dzimusi Lietuviete
Dzimusi 1938. gada 28. maijā Rīgā, 

mirusi 2014. gada 26. decembrī Seattle, Washington

Mūžībā aizgājis mūsu mīļais

ILMARS LEMAKS KALNIŅŠ, Ph.D.
Dzimis 1926. gada 23. janvārī Rīgā,

miris 2021. gada 14. jūnijā Delaware, OH, ASV

Aizsaulē devusies

GUNDEGA DAINA MEŽMALIS,
dzim. BURĢELIS

Dzimusi 1942. gada 1. septembrī Vestienē,
Mūžībā aizgājusi 2021. gada 10. maijā Charlotte, North Carolina

Mūžībā aizgājusi

fil! ANNA ĀBOLTIŅA
Dzimusi 1923. gada 19. jūnijā,

mirusi 2021. gada 28. maijā

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

(Turpināts no 18. lpp.)

// FOTO: Julia Volk

Mūžībā pēkšņi  aizgājusi mūsu mīļā

INTA BIRUTA McBETH,
dzim. GRAUDIŅŠ

Dzimusi 1933. gada 20. oktobrī Koknesē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 24. maijā Olimpijā, Vašingtonā

Mīlestībā piemin viņu
ANDRA UN IVARA ĢIMENES

Lietuviešu māsas mīļā atmiņā paturēs
HILL, GRĪŠĻU UN SĒJU ĢIMENES AR ATVASĒM

Sērās piemin 
DĒLI ANDREJS, RŪDOLFS, PAULS

MAZBĒRNI MATEJS, HANNA, MARKS

Viņu mīļā piemiņā paturēs 
VĪRS ANDREJS 

MEITA MĀRA UN CHRIS HEALY AR BĒRNIEM AIDAN, MAEVE UN DECLAN 
BRĀLIS EGILS UN GUNTA BURĢELIS 

AIJA BURĢELIS 
KRUSTMEITA SONJA UN MĀRIS JANSONS AR BĒRNIEM ROBERTU UN DĀVIDU 

MELANIA BURĢELIS UN EMMANUEL AR BĒRNIEM SIDONIE UN AIABEL 
PĒTERIS BURĢELIS UN DEVIN HAYES 

DACE UN SCOTT JOHNSON AR BĒRNIEM RYAN, KRISTA UN MARISA 

Viņu mīļā piemiņā paturēs
GAUJMALIETES KONVENTS

Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Jūsu vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

Un atmiņas ziedēs ap viņu
Baltas kā ābeles.
/Ā. Elksne/

Māc. Ģirts Grietiņš (adrese: 40 
Hollyberry Trail, North York ON 
M2H 2S1), tālr: 6479865604, 
Epasts: grietins@gmail.com.,

Prieksnieks: Karlis Vasarajs Pr. 
vietn. Sibilla Korule. Dāmu kom.
pr. Maija Sukse, tālr.: 416221
4309.

Vašingtonas (DC) latv. ev. 
lut. dr.: 400 Hurley Avenue, 
Rockville, MD 20850 – 3121. 
Tālrunis: 3012514151, epasts: 
dcdraudze@gmail.com, www.
dcdraudze.org. Prāveste Anita 
Vārsberga Pāža (tālr.: 301302
3270). Draudzes priekšniece 
Dace Zalmane.

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

Pieslēgšanās norādes ir atro
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU 
ziņas uz epastu: 
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.
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(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

Beatrise Rozentāle

Anete Kociņa

Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš

Vēlāk otrajā spēlē panākumu 
svinēja arī Aleksandrs Sa  moi
lovs/Jānis Šmēdiņš, kā rezultātā 
Latvijas izlase varēja turpināt 
cīņu par ceļazīmi uz Tokijas 
olimpiskajām spēlēm.

Ceturtdaļfināla pirmajā spēlē 
Rinkevičs/Ardis Daniels Bed
rītis, kuŗiem piešķirts 24.nu 
murs, ar 21 (17:21, 21:16, 15:9) 
uzvarēja turkus Muratu Gigi
noglu un Volkanu Gogtepu. 
Viņi izlikti ar 17. numuru. 
Latvijas sieviešu izlasei neiz
devās kvalificēties finālsacen
sībām.

Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš Hāgā cieta zaudējumu 
CEV Kontinentālā kausa fināl
turnīra pusfināla otrajā spēlē, 
paliekot bez ceļazīmes uz 
Tokijas Olimpiskajām spēlēm. 
Turnīrā ar pirmo numuru izlik
tie Samoilovs/Šmēdiņš ar re 
zultātu 1:2 (21:18, 22:24, 15:17) 
zaudēja nīderlandiešiem Kris
tiānam Vārenhorstam/Ru  be
nam Penningam, kuŗiem ticis 
piektais numurs. Serijā līdz 
divām uzvarām Latvija ar 0:2 
atzina Nīderlandes pārākumu.

Samoilovs piedalījās iepriek
šējās trīs olimpiskajās spēlēs – 
2008. gadā ar Mārtiņu Pļaviņu, 
2012. gadā ar Ruslanu Sorokinu 
un 2016. gadā ar Jāni Šmēdiņu. 
Savukārt Šmēdiņš olimpiskajās 
spēlēs pirmo reizi spēlēja 2012. 
gadā, kad kopā ar Mārtiņu 
Pļaviņu Londonā izcīnīja bron
zas medaļu.

Iepriekš vietas Tokijas Olim
piskajās spēlēs izcīnījuši Mār
tiņš Pļaviņš/Edgars Točs un 
Tīna Graudiņa/Anastasija Krav
čenoka. Pļaviņš/Točs kā ceļa
zīmi izcīnījušais duets nevar 
piedalīties Kontinentālā kausa 
finālā.

***
Latvijas pludmales volejbola 

duets Aleksandrs Samoilovs un 
Jānis Šmēdiņš par spīti neveik
smei Tokijas olimpisko spēļu 
kvalifikācijā arī turpmāk spēlēs 
kopā vienā komandā un vie
nojušies cīnīties kopā vēl vis
maz trīs gadus ar mērķi kva
lificēties Parīzes Olimpiskajām 
spēlēm 2024. gadā, informēja 
sportistu pārstāvis Edgars Buļs. 
Tāpat duets nolēmis pārtraukt 
sadarbību ar komandas galve
no treneri Marko Solustri no 
Italijas. Uz sezonas atlikušajiem 
turnīriem komandu gatavos 
perspektīvais pašmāju treneris 
Richards Finsters, kuš jau 
pildīja asistenta pienākumus 
Solustri vadībā. Par tālāko 
sadarbību ar Finsteru tiks lemts 
tuvākajā laikā.

“Protams, mums ir liels 

sarūgtinājums nekvalificēties 
Tokijas Olimpiskajām spēlēm, 
cikla galvenais turnīrs nav sas
niegts. piecu gadu laikā tika 
ieguldīts milzīgs darbs, tagad ir 
tukšuma sajūta,” neslēpa Sa 
moilovs. “Apzināmies, ka esam 
likuši vilties mūsu faniem, 
sponsoriem, arī Latvijas Olim
piskajai vienībai un Latvijas 
Volejbola federācijai. Bet tas, 
kas nenogalina, tikai padara 
mūs stiprākus. Nedēļās nogalē 
pārdzīvojām, bet jau šodien 
sēdāmies pie sarunu galda ar 
Jāni un menedžeri, un esam 
vienojušies par vēl vienu sa 
darbības ciklu. Nākamā Olim
piada jau pēc trīs gadiem, un 
esmu pārliecināts, ka vēl trīs 
gadus noteikti varam būt kon
kurētspējīgi pasaules līmenī. 
Deviņu gadu laikā labi esam 
startējuši Pasaules tūrē, arī Ei 
ropas čempionātos, bet mums 
vēl ir nenokārtoti darbiņi pa 
saules čempionātos, arī olim
piskajās spēlēs. Centīsimies 
iepriecināt un izšaut tieši sva
rīgākajos turnīros.”

Sākušās 
Vimbldonas 

sacensības
Latvijas sieviešu tenisa pirmā 

rakete Jeļena Ostapenko Īst
bornas “WTA 500” sērijas tur
nīra otrajā kārtā ar rezultātu 
5:7, 6:4, 6:3 uzvarēja tunisieti 
Onsu Žabēru, iekļūstot ceturt
daļfinālā, kur vēlāk viņai pie
vienojās Anastasija Sevastova. 
Sevastova piedzīvoja zaudē
jumu ceturtdaļfinālā un nesa
sniedza pusfinālu, kuŗā būtu 
tikusies ar Ostapenko. Sevas
tova (WTA rangā 61. vieta) 
ceturtdaļfinālā ar 6:2, 6:7 (7:9), 
6:7 (5:7) zaudēja Jeļenai Riba
kinai no Kazachstānas (WTA 
21. v.).

Latvijas sieviešu tenisa pirmā 
rakete Aļona Ostapenko gai dā
majā Vimbldonas čempionātā 
pirmajā kārtā tiksies ar kana
dieti Leilu Fernandesu, kamēr 
otrajai raketei Anastasijai Sevas
tovai pretī stāsies Kazachstānas 
tenisiste Zarina Dijasa.

Ostapenko sezonu uz zāles 
seguma iesāka Birmingemas 
“WTA 250” turnīrā, kur ap 
stājās otrajā kārtā, bet Īstbornas 
“WTA 500” sacensībās viņa 
uzvarēja, finālā ar 63, 63 
pārspējot Igaunijas pirmo ra 
keti Aneti Kontaveitu. Birmin
gemā otro kārtu nepārvarēja 
arī 18 gadus vecā Fernandesa. 
Aizpērn Fernandesa uzvarēja 
French Open junioru turnīrā, 
bet šī gada maijā izcīnīja savu 
pirmo WTA titulu, uzvarot 
Monterejas “WTA 250” sērijas 
sacensībās. Latvijas tenisistei 
karjerā izdevies uzvarēt četros 
WTA vienspēļu turnīros.

Ostapenko šosezon uzvarē
jusi 19 no 30 spēlēm, bet Fer
nandesai ir 14 panākumi 25 
cīņās.Latvijas tenisiste 2018.
gadā sasniedza Vimbldonas 
čempionāta pusfinālu, bet gadu 
pirms tam aizcīnījās līdz ce 
turtdaļfinālam. 18 gadus vecā 
Fernandesa Vimbldonā spēlē 
pirmo reizi karjerā.

Vieglatlētika
Šķēpmetēji Anete Kociņa un 

Rolands Štrobinders svinēja 
pārliecinošas uzvaras vieglatlē
tikas sacensībās “Talsu šķēpi”. 
Kociņa savā labākajā mēģinā
jumā šķēpu meta 62,51 metru 
tālumā, vēl divos mēģinājumos 
pārsniedzot 60 metru atzīmi 
(61,04 un 60,17). Otrā vieta ar 
56,61 m tālu metienu bija 
Dienvidafrikas Republikas (DĀR) 
šķēpmetējai Joanei van Daikai, 
bet trešo vietu ar 54,98 m tālu 
raidījumu ieņēma Līna Mūze.

Štrobinders uzvarēja ar 81,47 
m tālu metienu, otrais ar 72,71 
metru bija Jānis Svens Grīva, 
bet trešā pozicija ar 69,61 metra 
tālu raidījumu bija Eiropas 
čempionam Zigismundam Sir
majam. U20 grupā sievietēm 
uzvarēja Ieva Annija Stepiņa 
(45,99), U18 sacensībās nepār
spēta bija Hanna Gabriela Zie
miņa (51,35), bet U16 kon
kurencē pirmās vietas Kārlim 
Lūkasam Kolodam (55,99) un 
Elzai Lazdiņai (43,58). Jauniešu 
sacensībās sportisti met ar 
atšķirīga svara šķēpiem.

***
Anete Kociņa Jelgavā ar 

pēdējo mēģinājumu izrāva uz 
varu Latvijas čempionātā viegl
atlētikā un nebija tālu, lai iz 
pildītu olimpisko normatīvu. 
Kociņa ar sesto mēģinājumu 
šķēpu raidīja 63,70 metru tā 
lumā, sasniedzot jaunu čempio
nāta rekordu. Par šādu sniegu
mu viņa nopelnīja 1147 World 
Athletics ranga punktus, kas 
būs ļoti būtiski cīņā par ceļa
zīmi uz Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm. Tokijas olimpisko spēļu 
normatīvs dāmām ir 64 metri.

Lauma Grīva
beidz karjēru

Latvijas tāllēcēja Lauma Grīva 
Latvijas čempionātā viegl at lē
tikā, kas bija viņas pēdējās 
sacensības karjērā, ar rezultātu 
6,24 m izcīnīja trešo vietu.

Grīva par nodomiem noslēgt 
karjēru paziņoja savā Instagram 
profilā. Viņa norādīja, ka 
septiņus mēnešus pēc otrā dēla 
dzimšanas, pienācis laiks no 
slēgt karjēru.

Uzvaru ar septiņus centimet
rus tālāku lēcienu izcīnīja 

Grīvas māsa Māra, bet 6,28 
metrus aizlēca Darja Sopova, 
kuŗai otrā vieta. Dāmu kon
kurencē Latvijas čempionātā 
startēja 14 sportistes.

36 gadus vecā Grīva ārpus 
sacensību aprites bija kopš 
2019. gada septembra. Grīvas 
personīgais rekords ir 2011. 
gadā Valmierā sasniegtie 6,86 
metri. Grīva Latviju pārstā vē
jusi 2012. gada Londonas 
Olimpiskajās spēlēs, pasaules 
un Eiropas čempionātos.

Airēšana
Latvijas kanoe airētājs Ansis 

Grišāns Poznaņā izcīnīja piek
to vietu Eiropas U23 čem pio
nātā 200 metru distancē. A 
finālā Grišāns finišēja pēc 
39,805 sekundēm, čempionam 
Hoanam Moreno no Spānijas 
zaudējot 1,300 sekundes. Pir
mais trijnieks bija 0,105 se 
kunžu attālumā. Smaiļotājs 
Kristaps Laube U23 vecuma 
grupas A finālā 200 metros 
finišēja pēc 36,635 sekundēm, 
kas deva astoto vietu. No čem
piona poļa Jakuba Stepana viņš 
atpalika 1,158 sekundes, bet 
līdz medaļu pozicijām pietrūka 
0,058 sekunžu.

Karašausks karjēru 
turpinās Kiprā

Latvijas uzbrucējs Artūrs 
Karašausks karjēru (attēlā pa 
labi) turpinās Igora Tarasova 
pārstāvētajā Kipras komandā 
Ahnas Ethnikos, informē klubs. 
Līgums noslēgts līdz 2023. ga 
dam. Nesen šķīrās Karašauska 
un Latvijas kluba Liepāja ceļi. 
Karašausks šosezon piedalījās 
desmit virslīgas spēlēs, astoņās 
no tām nospēlējot visas 90 
minūtes. Viņš izcēlās ar četriem 
gūtiem vārtiem, bet pēdējā 
mēnesī notikušajās trīs cīņās 
laukumā nedevās.

Iepriekšējā sezonā 29 gadus 
vecais Karašausks 19 spēlēs 
guva astoņus vārtus, kas starp 
Latvijas futbolistiem bija otrs 
labākais rezultāts. Viņš asistēja 
vēl sešos vārtu guvumos un bija 
sestais labākais piespēlētājs 
virs līgā. Karašausks Liepāju 
pārstāvēja arī 2017. un 2018. 
gadā, palīdzot tai divreiz uz 
varēt Latvijas kausa izcīņā.

Latvijas jaunā 
cerība boksā – 

dāma

kilogramiem izcīnīja bronzas 
medaļu, kas ir visu laiku labā
kais sasniegums Latvijas boksā 
šajā vecuma grupā. Tas ir liels 
sasniegums, jo sieviešu bokss 
Latvijā nav masveidīgs.  Ko pati 
boksere saka par savu izvēlēto 
sporta veidu? 

„Man gan nepatīk, ka boksu 
sauc tikai par vīriešu sporta 
veidu. Tajā ir nepieciešams ne 
tikai spēks un izturība, kas it kā 
būtu vīrišķīgas īpašības. Tas ir 
kas daudz vairāk. Vispār esmu 
nodarbojusies ar vairākiem spor
ta veidiem jau no mazotnes. 
Trenējos basketbola skolā “Rī 
dzene”, gāju modernajās dejās 
un citos. Basketbolā kopumā 
notrenējos astoņus gadus, bet 
mans brālis gāja boksā, tāpēc 
nolēmu pamēģināt arī es. Man 
uzreiz iepatikās un ātri sapratu, 
ka tas būs mans sporta veids. 
Viss notika tiešām strauji – 
pirmajā treniņā iepazinos kas, 
ko un kā, bet otrajā jau sparin
goju ar puišiem. Parallēli vēl 
trenējos basketbolā, bet tas 
netraucēja tikai pēc vienas 
nedēļas boksa treniņu aizbraukt 
uz sacensībām.

No sākuma trenējos pie Vik
tora Bites un bokss nebija mana 
prioritāte. Aizvien galvenais 
uzsvars tika likts uz basketbolu. 
Man ļoti patika bokss, bet bija 
spiediens no ģimenes, ka jāiet 
basketbolistes ceļš un tāpēc 
klausīju. Pagāja laiks un sapra
tu, ka ir jāizdara izvēle, kurā 
virzienā iet. Onkulis atrada 
iespējas kikboksa un boksa 
skolā “Rīga”, tad arī pieteicos 
tur. Tobrīd man bija 16 gadi un 
kopš tā laika fokusējos tikai uz 
to. Man ir vesela komanda. 
Trenere Linda Ābele [divkārtēja 
pasaules čempione kikboksā], 
arī Gatis Ābele un Jānis Čer
nauskis, bet par fizisko saga
tavotību atbild Edgars Eriņš 
[Latvijas rekordists desmit
cīņā]. Esam maz, uz pāris roku 
pirkstiem saskaitāmas, un 
skaidrs, ka pārsvarā jāboksē ar 
puišiem, jo vienkārši nav citu 
variantu, ja gribi attīstīties. 
Klubā ar mani ir vēl Amanda 
Millere, kas dosies uz Olim
piadas atlasi. Bet arī ar Amandu 
mums nav viena svara katē
gorija, tāpēc viena otrai īsti 
sparingā nederam. Man bas
ketbols ļoti palīdzēja. Kāju 
darbība, māņkustības un arī 
izturība. 

Esmu bijusi uz ļoti maz 
turnīriem, jo tam ir nepie cie
šams liels financiālais atbalsts, 
kura man šobrīd nav pietiekamā 
līmenī. Runājot par lielajiem 
turnīriem, tad tas bija Eiropas 
čempionāts. Uz to devos, kad 
biju boksā nopietni trenējusies 
nepilnu pusgadu. Parādīju ļoti 
labu sniegumu un ieņēmu 
piekto vietu. Arī nākamajā 
turnīrā dabūju to pašu vietu. 
Pēdējais pasaules čempionāts, 
kurā es biju, tas bija pats 
lielākais forums, kurā esmu 
bijusi. Bet principā es piedalos 
tikai starptautiskos turnīros, jo 
Latvijā nevaru atrast pretinie
ces.”

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

Latvijas jaunā un perspektīvā 
boksere Beatrise Rozentāle pa 
saules jauniešu čempionātā Po 
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