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Izskanējusi „Operas zvaigžņu vasara”

Stāsti par satikšanos ar Ameriku
4. jūlijā tautiešu pulks pie Rīgas svin ASV valsts svētkus

4. jūlijā durvis skatītājiem 
atkal vēra Latvijas Nacionālā 
opera, aicinot uz Galā koncertu 
“Operas zvaigžņu vasara”. Pir-
mo reizi Latvijā viesojās viens 
no pasaulē izcilākajiem teno-
riem Pjotrs Bečala (Piotr 
Beczała) un prestižā konkur-
sa  Operalia 2019  uzvarētāja 
Adriana Gonsalesa (Adriana 
González). Kopā ar viņiem 
kon certā dziedāja arī mūsu 
pasaulslavenais basbaritons 
Egils Siliņš un Latvijas Nacio-
nālās operas solisti  Tatjana 
Trenogina, Ilona Bagele, Mi -
chails Čuļpajevs un Rinalds 
Kandalincevs. Skaistākās ita-
liešu un franču opermūzikas 
pērles līdz ar solistiem inter-
pretēja Latvijas Nacionālās ope-
ras orķestris un koris. Kon-
certa mūzikālais vadītājs – 
LNOB galvenais diriģents Mār-
tiņš Ozoliņš, režisore – Dace 
Volfarte.  

Par Galā koncerta “Operas 
zvaigžņu vasara” spēles lauku-
mu kļuva visa Lielā zāle, līdz ar 

Jāņa Kalniņa 
operas

”Hamlets” 
pirmizrāde
2022. gada

janvārī tuvojas!

Ja arī Jūs vēlaties 
piedalīties tās tapšanā, 

varat ziedot,
naudu pārskaitot ar 

kredītkarti uz
www.lnogasv.org/

donate vai,
rakstot čekus uz
Latvian National
Opera Guild, Inc. 
vārda un sūtot uz
c/o Māris Lapiņš,

29 East Gate, Manhasset,
NY 11030-3423.

to publikai tā bija ne vien skais-
ta atkalsatikšanās ar oper māk-
slu un spožākajām zvaigznēm, 

bet arī vienreizīga iespēja 
baudīt koncertu no neierasta 
skatupunkta – sēdvietas bija 

izvietotas uz skatuves, bet kon-
certa scēnografiju veidoja grez-
nais zāles interjers.

FOTO: Monta Tiģene
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Vītolu fonds par Astrīdas Jansones
grāmatu “Trimdas izskolotie”

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740

laiksdsr@aol.com
www.laiks.us

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

www.laiks.us!

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

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

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

Ārpus ASV LAIKU var pasūtināt tikai pa gaisa pastu.

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

Uzvārds, vārds: _______________________________________

Adrese: _____________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

zip: ________________________________________________

Latvian newspaper

Latviešu nedēļas laikraksts

Iznāk sestdienās, 48 reizes gadā
Abonēšanas maksa ASV dolaros:

3 mēn. US $ 50.00
6 mēn. US $ 100.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nedēļas gudrība
“Esi draugam viņa svētdiena, viņa kalnu gaiss un viņa dvēseles maigais skurbums!”

Konstantīns Raudive

Nedēļas citāts
“Laiks visu salika pa vietām. Nekādi mūziķi, architekti, zinātnieki un biznesa līderi ne uz 

Eiropu, ne vēl jo vairāk uz Latviju neatbrauca. Tas, ko naivā Eiropa sev dabūja uz kakla, bija 
agresīvs, "Rietumu labumus" paģērošs pūlis, kuŗš par tādām lietām kā integrācija vietējā 
sabiedrībā tikai pasmejas. Tāpat skaidrs, ka starp bēgļiem ir arī "Islāma valsts" atbalstītāji un 
iespējamie terroristi. Mani gan vairāk uztrauc tas, ka dažiem cilvēkiem Latvijā šķiet 
pieņemama doma par to, ka aizbraukušos tautiešus varētu aizstāt ar sīriešiem vai irākiešiem.”

Žurnālists Juris Lorencs

Ir cilvēki, kuŗu soļu atbalss 
dzirdama pat pēc tam, kad šīs 
zemes gaitas ir noietas. Astrīda 
Jansone Mūžībā devās pagājušā 
gada decembrī, bet nu lasītāju 
rokās nonāk grāmata “Trimdas 
izskolotie”, kuŗā apkopotas As -
trī das intervijas ar jauniešiem – 
Vītolu fonda stipendiātiem, kuŗi 
studējot saņēmuši atbalstu no 
ziedotājiem latviešu diasporā.

Grāmatā iekļautas intervijas 
ar: Andu Arkliņu (Mārtiņa un 
Kristīnes Puteņu stipendija), Ar -
turu Barščevski (Jāņa Arvīda 
Bungs un Metas Kalniņas Bungs 
piemiņas stipendija), Kristu Annu 
Belševicu (Valža Muižnieka 
piemiņas stipendija), Jāni Brei-
daku (“Daugavas vanagu” To -
ronto nodaļas stipendija), Valdu 
Brūveri (Paula un Ariadnes 

piemiņas un prof. Jāņa Gablika 
piemiņas stipendijas), Mārci Mi -
lakni (Jaunsardzes fonda stipen-
dija), Artūru Pauguru (Zelmas 
Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas 
stipendija), Aivi Pīzeli (Krog-
zemju dzimtas stipendija), Dāvi 
Priedi (Aivara Sluča stipendija), 
Līgu Rakstiņu (Vītolu fonda sti-
pendija), Aivi Romančuku (Ai -
vara Andersona ģimenes stipen-
dija), Artūru Šilovu (Noras Mi -
čules stipendija), Lindu Uzuli 
(Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda 
stipendija), Edīti Vārtiņu (Dau -
manta un Birutas Heisteru sti-
pendija),  Janu Vecstaudžu (Zvej-
nieku ģimenes stipendija), Līgu 
Zvirgzdiņu (Balvas un Ata Bre-
dovsku stipendija), Jāni Zvirg-
zdiņu (Evarista un Mārītes Bēr-
ziņu stipendija).

vijas Tautas frontes atbalsta 
grupā Klīvlandē un financiāli 
palīdzējusi latviešu trimdas kul-
tūras organizācijām, kā arī dažā-
diem nodibinājumiem Latvijā. 
Ir grāmatu – „Vēl viens sapnis. 
Radi un draugi 15 gados”, „Dār-
linga līkloči”, „Labie ļaudis” un 
“Trimdas bērnu bērni” –  autore. 
Rēgulāri publicējās laikrakstā Laiks.

Astrīda Jansone reiz ir teikusi: 
“Vītolu fonds ir mana lielākā 
mīlestība Latvijā.” Tikpat dziļā 
pateicībā mēs varam sacīt, ka 
Astrīdas paveiktais fonda labā ir 
nenovērtējams ieguldījums, kas 
mūžam mūs uzrunās caur grā-
matu lappusēm, siltām atmiņām 
un paveiktajiem darbiem. “Trim   das 
izskolotie” nav tikai jaunu cil vē ku 
lineāra dzīvesstāstu at  klāsme, tas 
ir krustojums, kurā, satiekoties 

Ar Amerikas Latviešu ap -
vienības (ALA) Kultūras fon da 
financiālo atbalstu un Vītolu 
fonda valdes priekš sēdes 
Vitas Diķes radošu līdz dalību 
apgādā “Laika Grāmata” nā  cis 
klajā Astrī das Jansones pēdē-
jais lolo jums.

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

Cena – 25 USD

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

ASTRĪDA JANSONE

TRIMDAS IZSKOLOTIE
DĀRLINGA
LĪKLOČI

Astrīda Jansone (dzimusi Riek-
stiņa, 1930-2020) – literāte un 
sa  biedriska darbiniece. 1944. gada 
rudenī ar vecākiem devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju. 1950. gadā iz -
ceļoja uz ASV, dzīvoja Klīvlandē, 
kur strādāja grāmatvedībā, vēlāk 
ceļojumu aģentūrā. Latvijā pir -
mo reizi viesojās 1975. gadā, bet 
2003. gadā atgriezās uz dzīvi 
Tēvzemē pavisam. Astrīda rak-
stījusi lugas, kas iestudētas Klīv-
landes DV, Sietlas kā arī Mine-
sotas latviešu apvienības Jaunat-
nes teātŗa kopās. Darbojusies Lat-

ziedotāju un stipen diātu ceļiem, 
tiek sperti nozīmīgi soļi pretī 
labākai un gaišākai nākotnei. 

Grāmatas izdošanu atbalstīja 
Amerikas latviešu apvienība.

Par iespēju iegādāties izdevu-
mu aicinām skatīt www.laika-
gramata.lv vai vērsties apgādā 
“Laika grāmata” – tālrunis +371 
29439423, e-pasts redakcija@
laiks.us. Redakcijas adrese: Ģer-
trūdes iela 27, Rīgā, LV-1011. 
Redakcijā vēl var iegādāties arī 
Astrīdas Jansones grāmatu “Dār-
linga līkloči”.

Dzintaru stipendija), Anniju Bū -
mani (Alfrēda un Sarmītes Gravu 
stipendija), Līgu Dadzīti (Kor nē-
lijas Dinbergas piemiņas stipen-
dija), Kristīni Gailīti (Ma  tīsa un 
Līgas Kukaiņu stipendija), Leldi  
Gordējevu (Veras Diwisch sti-
pendija), Kristīni Gordijenko 
(Gundara un Astrīdas Straut-
nieku stipendija), Aināru Knoku 
(Īras un Pētera Bolšaitis stipen-
dija), Inesi Kukaini (PBLA  sti-
pendija), Agiju Lāci (Saginavas 
Latviešu kluba stipendija),  Kris-
tiānu Meidropu (Jura Gravas 

Cena – 35 USD
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RAITS EGLĪTIS,
PBLA izpilddirektors

Ceļavārdi Gerda Herolda
“Innere Medizin” tulkojumam

PBLA Izglītības padome izstrādā mācību materiālu 
meklētāju latviešu skolām un skolotājiem

Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības (LĀZA) biedrs kar-
diologs Roberts Feders atgriezās 
Latvijā pēc vairākiem darba 
gadiem Vācijā, kurp bija devies 
mācībās. Atgriezās kopā ar labu 
un ļoti vajadzīgu palīgu ārsta 
darbā – grāmatu iekšķīgajās 
slimībās Gerd Herold und Mitar-
beiter “Innere Medizin”, kas 
kalpo par rokasgrāmatu, Vācijas 
un daudzu citu valstu kolēgām. 

Pirmais grāmatas tulkojums 
latviešu valodā tika izdots pēc 
Dr. Roberta Federa iniciātīvas 
2017. gadā, lasītājiem nodrošinot 
kardioloģijas sadaļu. Drīz pēc 
tam Dr. R. Federa vadībā tika 
uzsākta arī pārējo daļu tulko-
šana, ko veica gan ārzemēs, gan 
Latvijā praktizējošu ārstu ko -
manda – Dr. Roberts Feders, Dr. 
Dana Kigitoviča, Dr. Sabīne Up -
male-Engela, Dr. Kārlis Rācenis, 
Dr. Antra Briede, Doc. Anda 
Kadiša, Dr. Annija Līce, Dr. 
Elīna Līce, Dr. Andra Pekša, Dr. 
Kaspars Rimicāns, Dr. Richards 
Engels.

2020. gada janvārī visi tulkotāji 
un projekta vadītājas Dr. Dana 
Kigitoviča un Dr. Sabīne Upmale 
vērsās pie LĀZA, lūdzot atbalstīt 
aizsākto projektu – izdot plaši 
zināmā vācu medicīnas autora 
Gerda Herolda grāmatu inter-
najā medicīnā „Innere Medizin” 
latviešu valodā. Projekta mērķis 
– palielināt latviešu valodā pie -
ejamo mācību literātūru medi-
cīnā. No tā iegūst ne tikai me -
dicīnas studenti, rezidenti, ģi -
menes ārsti, bet gan jebkuŗš 
medicīnas nozares profesio-
nālis. Elektroniskajā izdevumā 
latviski pieejamas ir nefroloģijas, 

KAMENA 
KAIDAKA

pulmonoloģijas, reimatoloģijas, 
angioloģijas un hematoloģijas 
daļas.

Autori grāmatas tulkojumu 
veica brīvprātīgi, kā arī grāmatas 
latviešu tulkojums ir brīvpie-
ejams visiem lasītājiem Roberta 
Federa mājaslapā. Grā matas iz -
došana bija uzticēta Lat vijas 
Universitātes Akadēmis ka jam ap -
gādam un izdošanas izmaksas 
pilnībā sedza Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienība (LĀZA), pa -
teicoties Juŗa Lazov ska ziedoju-
mam.

Grāmatas ievadā ir reimato-
loga, LĀZA viceprezidenta Juŗa 
Lazovska ceļavārdi:

„Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienība (LĀZA) ar lielu prieku 
uzņēmās segt ar Gerda Herolda 
grāmatas “Iekšķīgās slimības” iz -
došanu saistītās izmaksas. Šī 
mācību un praktiskam ārstnie-
cības darbam noderīgā literātūra 
nu bez maksas ir pieejama lat-
viski lasošajiem ārstiem un 
medicīnas studentiem.

Pēc Dr. Roberta Federa ini ciā-
tīvas pieņemts liels izaicinājums 
un kopīgiem spēkiem paveikts 
vērtīgs darbs. Izaicinājumus sa -
skatu daudzo svešvārdu tulko-
šanā, atrodot tiem atbilstošus 
latviskus terminus, kā arī rū  pē-
joties par grāmatas satura at -
jaunināšanu nākotnē. Laikam 
ritot, mainās ne tikai ārstēšana, 
bet arī izpratne par slimību 
izcelsmi un diagnostikas paņē-
mieni.

Gerda Herolda rokasgrāmatas 
priekšrocība ir tās konspek tī-
visms, nezaudējot precīzitāti.

Spēja sarežģītas lietas paskaid-
rot īsi, kodolīgi un atmiņā palie-

koši ir māksla.
1985. gadā latviski iznāca 

mana tēva Ilmāra Lazovska sa -
rakstītā grāmata “Iekšķīgo sli-
mību pamati”. Katru sadaļu 
ievadīja īss pārskats, izceļot 
būtisko. Savam laikam nerak-
sturīgi – gaŗu, grūti uztveramu, 
no krievu valodas pārliktu tek -
stu vietā dienasgaismu ieraudzīja 
intuitīvi uztverams, labā latviešu 
valodā uzrakstīts 
oriģināls mācību lī -
dzeklis, kuŗā bija 
viegli orientēties un 
atrast meklēto. To -
reiz grāmatu varēja 
uztvert kā gaismas 
staru vispārējā pe -
lēcībā.

Dr. Gerda He -
rolda grāmata pēc 
apjoma, izklāsta 
skaid ruma un bū -
tiskā akcen tēšanas 
atsauc atmiņā “Iek-
šķīgo slimību pama-
tus”. Ja 1985. gada 
grāmata bija kā 
gaismas stars, tad 
Dr. Roberta Federa 
un kollēgu veiktais 
līdzinās bākai, kuŗa 
45 gadus vēlāk 
daudz atšķirīgākā 
situācijā dod skaid-
ru skatījumu uz 
būtisko slimību diagnostikā un 
ārstēšanā. Mūsu globālizētajā, 
ņirbošajā pasaulē ar neskai tā-
mām, reizumis pretrunīgām 
vadlīnijām, ko nereti nosaka 
deklarētas un nedeklarētas per-
soniskas un komerciālas intere-
ses, nepastarpināts un no 
interešu konfliktiem neatkarīgs 

redzējums ir būtiski nepie-
ciešams. Tas atbilst LĀZA 
mērķim – “veicināt veselības 
aprūpē un zinātnē iesaistīto 
studentu, rezidentu un ārstu un 
zobārstu sadarbību un izglī-
tību”. Tāpēc esam priecīgi pie-
vienot savu financiālo ārtavu šī 
lielā darba novadīšanā līdz 
rezultātam. No sirds izsaku 
pateicību Dr. Robertam Fe -

kur tā ir tulkota. Vācijā me -
dicīnas fakultātēs šī ir visplašāk 
pielietotā mācību literātūra, ap -
gūstot iekšķīgās slimības. Tāpat 
to bieži izmanto klīniskajā 
praksē rezidenti un sertificēti 
ārsti, kad nepieciešama īsa, 
kodolīga un konkrēta, bet tajā 
pašā laikā vispusīga informācija 
par kādu tēmu iekšķīgajās 
slimībās. Jau šobrīd grāmata 
tiek tulkota 15 valodās, ieskai-
tot, krievu, angļu, poļu un 
igauņu. Grāmatas populāritāte 
skaidrojama ar tās vienoto un 
vienkāršo pieeju, kā arī at -
bilstību jaunākajām vadlīnijām 
un pierādījumiem medicīnā 
iekšķīgajās slimībās. Tā bieži 
tiek izmantota, ne tikai mācību 
procesā, bet arī gatavojoties 
ārsta grada, sertifikācijas un 
citiem eksāmeniem.

”Esmu neizsakāmi priecīgs, 
ka šis apjomīgais projekts ar 
lielu autoru pašaizliedzību ir 
nonācis līdz finišam un, patei-
coties LĀZA financiālajam at -
balstam, mediķiem Latvijā būs 
pieejama jauna medicīnas grā-
mata latviešu valodā.”

Dr. Roberts Feders 

Gerda Herolda grāmatas 
“Iekšķīgās slimības”  virtuālie 
atvēršanas svētki notika 4. jū -
nijā, un tos var baudīt vēl 
joprojām.

https://www.facebook.com/
r o b e r t s . f e d e r s / v i d -
eos/10158329283936801

Bet grāmatas elektronisko ver-
siju var lejuplādēt personiskai 
lietošanai https://www.dr-fed-
ers.lv/herolds

Balstoties uz daudzu gadu 
darba pieredzi latviešu skolu 
izglītības procesa un vajadzību 
koordinēšanā, Pasaules brīvo 
latviešu apvienības Izglītības 
padome 2021. gada pavasarī 
uzsāka darbu pie mācību ma  te-
riālu meklētāja izstrādes dia -
sporas latviešu skolu skolo tā-
jiem. Projekts “Gudrību sietiņš” 
jeb saīsināti “Sietiņš” veido dia -
sporas skolām nepieciešamu 
mācību materiālu elektronisku 
katalogu ar e-meklēšanas ie -
spē jām. Šis e-resurss būs lieto-
jams kā palīgrīks diasporas lat-
viešu skolu skolotājiem, pārzi-
ņiem un vecākiem visā pasaulē, 
lai atvieglotu piekļuvi pārbau-
dītiem mācību materiāliem, 
kas atrodas uzticamās interneta 
vietnēs.

“Šī projekta ideja radās, vē -
rojot, cik sarežģīti un darb-
ietilpīgi mūsu latviešu skolu 

skolotājiem, kas nav izglītības 
darba profesionāļi, ir izplānot 
un sagatavot mācību stundas 
darbam ar skolēniem ik nedēļas 
nogali,” teica Amerikas latviešu 
apvienības Izglītības nozares 
vadītāja Elisa Freimane. “Mēs 
gribējām atvieglot šo procesu 
un palīdzēt skolotājiem, kas 
bieži vien ir mūsu pašu bērnu 
vecāki,” viņa piebilda.

PBLA Izglītības padome (IP) 
ar profesionālas IT firmas pa -
līdzību izstrādā “Sietiņa” vietni 
internetā. Ir izveidots zīmols 
un veikti techniskie priekš darbi 
interneta vietnes izveidei. Va -
saras mēnešos notiek darbs pie 
atbilstošu mācību materiālu 
sagatavošanas un indeksēšanas.

““Sietiņš” būs latviešu skolām 
visā pasaulē kā pašiem savs 
Google – tas atvieglos latviešu 
valodas un citu mācību priekš-
metu apguves procesu un pa -

līdzēs skolotājiem un ģime nēm 
ērti un ātri atrast konkrētu 
prasmju un zināšanu apguvei 
nepieciešamos materiālus tieš-
saistē,” uzsvēra projekta tech-
niskā vadītāja Iveta Leitase no 
Kanberas, Austrālijā. “Tas ietau-
pīs skolotāju laiku, un mēs ļoti 
ceram, ka šie atvieglojumi 
palīdzēs piesaistīt vecākus un 
citus neprofesionāļus skolotāja 
darbam mūsu skolās,” apgalvo 
I. Leitase.

PBLA Izglītības padomē dar-
bojas diasporas latviešu peda-
gogi Elisa Freimane (ASV), 
Elita Pētersone  (Kanada), Iveta 
Leitase (Austrālija), Māris Pūlis 
(Lielbritanija). Viņi, sadarbībā 
ar diasporas skolās strādājošiem 
skolotājiem Daces Mažeikas 
vadībā atlasīs pirmos mate riā-
lus un indeksēs tos atbilstoši 
valodas līmenim, kas piemērots 
vecumam, tematikai, diasporas 

mācību vadlīnijām u.c. “Sie-
tiņa” lietotāji varēs meklēt ma -
te riālus pēc dažādiem speci-
fiskiem kritērijiem, piemēram, 
atrast visus materiālus skaitļa 
vārdu mācīšanai kā iesācēju 
valodas līmenim, tā vidussko-
las vecumam.

PBLA IP plāno, ka 2021./22 
mācību gada sākumā vietne 
“Sietiņš” ar 1000 materiālu vie-
nībām tiks atvērts skolu dar-
bam. Šis PBLA Izglītības pado-
mes projekts tika pieteikts 
Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) konkursam Latvijas valsts 
budžeta financētās program-
mas “Pilsoniskās līdzdalības 
veicināšanas programma dias-
poras NVO darbības atbal-
stam” un tika atbalstīts maksi-
mālā 15  000 eiro apmērā, līdz 
ar 13 citiem vērtīgiem projek-
tiem. SIF līdzekļi tiks lietoti 
programmēšanas un pirma-

jiem  materiālu pievienošanas 
izdevumiem. Pēc vajadzības, 
projekts tiks līdzfinancēts arī 
no PBLA budžeta.

Darbs pie materiālu pie  vie-
nošanas “Sietiņam” turpināsies 
arī vēlāk, un Izglītības padome 
piesaistīs brīvprātīgos palīgus, 
lai arvien paplašinātu pieejamo 
materiālu klāstu. Latviešu skolu 
tīkls ar latviešu organizāciju un 
draudžu, kā arī ar Izglītības un 
zinātnes ministrijas un tagad 
arī Sabiedrības integrācijas 
fonda atbalstu darbojas visā 
pasaulē – ASV, Austrālijā, Dien  -
vidamerikā, Eiropā un Kanadā. 
Šajā diasporas izglītības struk-
tūrā darbojas vairāk nekā 100 
latviešu skolu, tajās mācās ap 
2500 skolēnu, kuŗus apmāca ap 
400 skolotāju, viņiem “Sietiņš” 
būs noderīgs palīgs mācību pro-
cesa organizēšanā.

deram un visai tulkotāju ko -
mandai par veikumu!”

Grāmata tiek izdota jau kopš 
1980. gada, grāmatas izdevums 
tiek atjaunots ik gadus. Šo 
materiālu izmanto medicīnas 
studiju apgūšanā ne tikai visā 
Vācijā, bet arī pārējās vāciski 
runājošās zemēs, kā arī citviet, 



LAIKS 2021. gada 10. jūlijs – 16. jūlijs4

(Turpināts 5.lpp.)

SANDRA
MILEVSKA

Eslingenas iedzimtais Elmārs Ernsts Rozītis

Pirmo Eslingenas Dziesmu svētku noslēgums. Dzied kopkoris

Laura Putāne aicina: “Svinēsim Eslingenas Dziesmu 
svētku 75. jubileju 2022. gada 17.–19. jūnijā!” 

MŪŽĪGĀ ESLINGENA
PBLA Dziesmu svētku forums 

#Kultūranepadodas, Ivetas Gra-
vas vadībā piedāvā diasporas ie -
saistei semināra ciklu, kuŗa 18. 
jūnija pirmā sesija kā prāvs pa -
matakmens toreiz tikko radušās, 
vēlāk nosaukumu guvušās ‘trim-
das’ dziesmu svētku pirmsā ku-
mus nolika savā vietā – Eslin-
genā. Pēc Kristīnes Saulītes ievad-
vārdiem sekojošais „satikšanās, 
saprašanās un vienotības” stāsts 
pulcināja ne tikai Eiropas un 
Ziemeļamerikas klausītājus, bet 
aizsniedzās līdz pat austrālietim 
Jānim Kārkliņam pulksten čet-
ros no rīta un pie Brazīlijas 
latvietēm Ingas Liepiņas un, kā 
viņa pati rakstīja, sanpaulietes 
Dinas Abolin Damberg.

Gandrīz divas stundas gaŗais 
seminārs dalāms vairākos pos-
mos, katrs ar savu smagum-
punktu. Atskatu uz vēsturi un 
statistiku, ietērptu saistošā nara-
tīvā, sniedza Eiropas Latviešu 
apvienības Kultūras nozares va -
dītāja Lelde Vikmane. Leldes 
pašas ģimenē ne pārāk tipisks 
stāsts, ka viņas priekšteči, jau 
bēgļu gaitās nonākuši Vācijā, 
kādā padomju vervētāju uzmāk-
šanās reizē ļāvās pierunāt at -
griez ties dzimtenē. Taču, ja ne -
būtu atgriezušies, ne vecāki būtu 
satikušies, ne Lelde dzimusi!

Vēstures atskata galvenais 
avots ir Valentīna Bērzkalna 
slaveno kapitālizdevumu otrā 
grāmata Latviešu Dziesmu svētki 
trimdā 1946-1965 (Grāmatu 
Draugs, 1968) ar mākslinieka 
Harija Gricēviča vāku un illus-
trētām titullapām. Reālo pēc 
kaŗa radušos fonu izgaismo 
statistika par ļoti lielo robu, ko 
latviešu tautā iegrieza daudzo 
inteliģences pārstāvju izceļošana: 
trešā daļa visas valsts mūziķu 
nonāca trimdā, bet komponistu 
procentuāli vēl daudz vairāk.

Izkaisīti pa daudzām bēgļu 
nometināšanas vietām Vācijā, 
latvieši turpināja savas dziedā-

tāpat kā tagad, koŗu koncertus 
papildināja visvisāda veida bla-
kus sarīkojumi: uz Jāņa Kugas 
iekārtotās skatuves Eslingenas 
teātŗa kopa nospēlēja Minhau-
zena precības (programmā: 
Münch hauzena), nenojaušot, ka 

Dziesmu svētku kulminācija 
nāca kopā ar Vasarsvētkiem. 
Četru konfesiju dievkalpoju-
mam sekoja trīs kilometrus gaŗš 
gājiens, kāds nekad neredzēts 
777. gadā pirmo reizi rakstos 
minētajā Eslingenā. Nekāras 

jaundarbu. Noslēgumā A. Jur jāna 
„Tēvijai”, bet, saulei rietot, atskan 
vēl Jāņa Mediņa „Tev mūžam 
dzīvot, Latvija!” Lauku ziedi, balti 
lakatiņi. Ludis Bērziņš atminējās: 
„Es jutos kā dzimtenē.”

Dziesmu svētku seminārs tur-
pinās uz vietas, šodienas Eslin-
genā. Vienu gadu pēc Dziesmu 
svētkiem dzimušais emeritētais 
archibīskaps Elmārs Ernsts Ro -
zītis izved mūs tūrē pa savo 
dzimto pilsētu, kur visu mūžu 
nodzīvojis, un atminas, kā bija 
toreiz, kad septiņi tūkstoši lat-
viešu apdzīvoja divas nometnes, 
sauktas par „Pārdaugavas” un 
„Kalna”. Rozīti izprašņā un pa -
mudina visjaunākās paaudzes 
sabiedriskā darbiniece Laura 
Putāne, 2017. gadā notikušo 
otro Eslingenas Dziesmu svētku 
iedvesmotāja un dzinējspēks. 
(Viņa uz Vāciju pārcēlusies no 
Latvijas un 2018. gadā par savu 
veikumu saņēma fonda Viegli 
balvu. – Red.)

Kopā mēs aplūkoja šodienas 
glītās blokmājas, kādreizējās ka -
zarmas, kas, īsi pirms kaŗa pašu 

kas katra tēmu apstrādājusi pa 
savam.)

Tūrē ietilpst liela, skaista, ame-
rikāņiem celtā Dienvidu baz nī ca, 
kuŗu cēlēji apmeklēja 10:00, bet 
latvieši, kā savās mājās, 12:00. Pils -
skolā (latviešu ģimnazija-Burg-
schule) esot bijis tik daudz lat-
viešu, ka mācības notikušas vairā-
kās grupās. Bet mūsdienās parā-
dās (Ārchibīskapa Grīn ber ga biju-
šajā blokā) galvenokārt vācu uz -
vārdi, un puse Eslingenas taga dējo 
latviešu esot tikai nesen ieradušies.

Apskate aizvirzās prom no 
pilsētas centra uz „Pārdaugavu”. 
Pie Nekāras sēkļa, kur kādreiz 
peldēts un makšķerēts starp 
mazām saliņām, pļavās notika 
1947. gada Dziesmu svētki. Mūs-
dienās šajā vietā trauc satiksme, 
jo applūstošie upes krasti pār-
bīdīti, izveidots kanals un daudz-
joslu lielceļš. Pat krodziņš, kur 
latvieši reiz tikās, pārdēvēts no 
toreiz akurātā „Zu den Remisen” 
uz tikai „Remisen”.

Pa ceļu uz Kalna nometni ie -
griežamies Ēbershaldena kapos, 
kur akmenī iegrebtā latviešu 
leģionāru saulīte viz virs krusta, 
lasāmi latviešu vārdi, kas piemi-
nekļa pakājē urnās guldīti. Tālāk, 
pie Kalna nometnes kādreiz, 
varenā milzīgā ēkā izvietotām 
kazarmām, redzama slavenā 
Kesslersekt šampanieša darītava, 
vecākā visā Vācijā. Noslēdzot 
savu patiešām saistošo un no 
sirds izjusto tūri, archibīskaps 
atļaujas sentimenta momentu, 
pieminot vecās trimdas izzu-
šanu, lai tiktu atvietota ar pēkšņu 
jauno vilni no Latvijas.

Nākotne pieder jaunajiem, un 
enerģijas un sajūsmas pilnā 
Laura Putāne to iemieso. Viņas 
aicinājums tagad: “Svinēsim Eslin  -
genas Dziesmu svētku 75. jubi-
leju 2022. gada 17.-19. jūnijā!” 
Ievērojama pieredze jau gūta, 
rīkojot 2017. gada pirmo trim-
das dziesmu svētku 70. jubileju, 
kas ar 700 dalībniekiem un plī-

šanas tradicijas un savu nometņu 
ietvaros jau no 1946. gadā sāka 
rīkot paši savas vietējās dziesmu 
dienas. No šiem iedīgļiem un, pār-
varot pamatīgus praktiska raks-
tura šķēršļus, ar laiku radās 1947. 
gada 25. maija Eslingenas dziesmu 
svētki. Stāstījuma notikumus illus-
trē patiešām aizrau joši nere dzēti 
toreizējo dalīb nie ku, māksli nie-
ku un programmu attēli.

No 22. maija sāka pulcēties 
dziedātāji. Sešpadsmit lappušu 
svētku Vadonis liecina, ka toreiz, 

paši pēc teju sešu gadu desmi-
tiem kļūs par teātŗa izrādes, 
resp., dziesmuspēles sižetu. Dzie-
dāja vēlāk ASV nonākušais du -
bultkvartets Tēvija. Eslingenas 
pilsskolā 100 mākslas un daiļ-
amatniecības darbus izstāda, tos 
iemūžina Vilis Lapenieks 1948. 
gadā tapušajā filmā: Annuss, Dār-
ziņa, Eglītis un Janelsiņa, Gailis, 
Kuga, Vidbergs. Starp Rakst-
nieku rīta autoriem – Dziļleja, 
Niedra, Toma, Eglītis, Lesiņš un 
divi Zāles, Klāra un Ģirts.

upes krastā ap tūkstotis dzie dā-
tāju, desmit tūkstoši skatītāju, 19 
jauktie kori, pie diriģenta pults 
latviešu un igauņu apvienoto 
simfonisko orķestri vada Nacio-
nālās Operas koncertmeistars 
Eduards Eiche. Kaut kur malā 
stāvošs astoņgadīgs Andrejs Jan-
sons sevī to visu uzsūc. 

Valsts himna. Tai seko Volf-
ganga Dārziņa „Te bij’ labas 
saimenieces” apdare, kas kļūst 
par latviešu dziesmu kanona 
pirmo ārpus Latvijas radušos 

vācu strādnieku ģimeņu celtas, 
bēgļu izmitināšanai viņiem at -
ņem tas. Par šo pārestību esot 
sūdzējušies vēl otrajā un trešajā 
paaudzē... Bet, kad Rozīša omīte 
Aizgājusi aizsaulē, viņiem lūgts 
nekur neiet prom, lai blakus 
neievāktos „ārzemnieki”. (Šīs Vā -
cijas bijušo kazarmu blokmājas 
ir pēdējos gados atvilinājušas pie 
sevis vismaz divas ASV māk-
slinieces, latvieti-lietuvieti Kristu 
Svalbonas un Lailu Milevsku, 

vojošiem Latvijas karogiem pie 
rātsnama izvērtās par pārdzī vo-
jumu sev pašiem un par vie no-
tības svētkiem kopā ar pilsētas 
varas struktūrām, kas pēc sākot-
nējām šaubām iesaistījās ar lī -
dzekļiem, oficiālu pieņemšanu, 
un pilsētas galvu, kuŗš negribēja 
pamest ballīti... Šodien pilsētā 
valda citi spēki, kuŗus no jauna 
būs “jāpielauž”, bet iegūtā pie-
redze ir neaizstājama.
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Top dziesmuspēles "Eslingena" pirmizrāde 2004. gadā

No labās: Lolita Ritmane, Gunārs Vērenieks, Andris Ritmanis, Brigita Ritmane-Jameson Uz skatuves latviešu teātŗa leģendas Brigita un Laimonis Siliņi

MŪŽĪGĀ ESLINGENA
Starp izaicinājumiem: nakts-

mājas dalībniekiem; skatuve tir-
gus laukumā; piegāde vecpilsētas 
šaurajās ielās; paredzamie kvan-
tumi ar uzkodām, suvenīriem utt. 
Dziesmu svētku 70. jubilejas 15 
pasākumus trīs dienu laikā jo  pro-
jām var vērot gan www.Esslin gen-
  2017.de, gan jūtūbā, ar titriem 

Ķeniņš proponē, ka atjaunotie 
mūsdienu Eslingenas dziesmu 
svētki, jau notikušie un arī nā  ka-
mie, faktiski iesākušies To  ron to. 
Sanāca, ka 2004. gada Toronto 
Dziesmu svētku vēl vienam liel-
uzvedumam radās financējums, 
kas atļāva tieši Toronto īstenoties 
Čikāgas Piecīšu dibinātāja, eslin-

mazā teātŗa Siliņu pāris, Lolitas 
vīrs Mark Mattson. Mēģinājumos 
izveidotās tuvās saites starp 
oriģinālajiem spēlētājiem sagla-
bājas un turpinās nākamo gadu 
pasaules turnejā: 2005. gadā 
Rīgā, Nacionālais teātris – Lo -
sandželosa, Čikāga, Monreāla, 
Toronto – Rīga, atkal – Austrālija, 

2016. gadā, t.sk. Melburnas Kul-
tūras dienās, ar vietējo komandu 
vecumā no diviem līdz 90 – 
Eslingenas svētku 70. jubileja 
2017. gadā – Rēzekne, 2018. 
gadā ar Eiropas spēkiem.

Noslēdzot šīs izcili bagātās 
sarunas par Eslingenu un tās 
dziesmu svētkiem, Lelde Vik-

mane norāda uz Otrā pasaules 
kaŗa izraisīto mūsu tautas dalī-
jumu trīs daļās: Sibirija, Latvija 
un Rietumu trimda, pie reizes 
aicinot novērtēt mūsu bagāto 
dažādību, citam citu vairāk at -
balstot un stiprinot savā vie  no-
jošajā latvietībā.

un ar vācu valodas tulkojumu.
Dalīties savos iespaidos par 

2017. gada Eslingenas Dziesmu 
svētkiem aicināts arī dejotājs 
Pēteris Kļaviņš – trīskārši, jo viņa 
tēvs no Austrālijas, dēls no Īrijas, 
vēl ar brāli Edvīnu no Šveices un 
mazdēls no Kanadas. Visi Kļa-
viņi, vecās trimdas pārstāvji un 
atvases, izceļ latviešu kultūras un 
mūsu visu pieņemto, iemīļoto 
tautisko nodarbību nozīmi, un 
katrs lepojas ar to, ka valodu vēl 
prot un lieto. Pēteris Kļaviņš, 
seniors, uzskata, ka šāds ārzemju 
latviešus visus vienojošais, lat-
viskais gars mūsdienu Latvijā 
šķietami neesot.

Pēdējais semināra runātājs Juris 

genieša Alberta Legzdiņa ilgi 
lolotajai domai par dziesmuspēli 
„Eslingena”. No Kalifornijas pie-
vienojās Lolita Ritmane, kas stās-
tīja par radušos sapņu komandu: 
režija – Gunārs Vērenieks, arī 
bijušais eslingenietis; librets – 
Alberts Legzdiņš un Andris Rit-
manis; mūzika – Lolita Ritmane 
un atkal Alberts Legzdiņš; cho-
reografe no Latvijas – Tamāra 
Ēķe; mūzikālās vadītājas – Indra 
Pulciņa, Vizma Maksiņa. 

J. Ķeniņš ar „slīdītēm” no To -
ronto/Sidrabenes mēģināju miem 
papildina ainu. Parādās galvenie 
spēlētāji – Jūlija Plostniece, Linda 
Maruta Kronberga, brāļi Edvīns 
un Arturs Rūši. Sanfrancisko 

EDUARDS 
SILKALNS

Kundzīt, ģevuška, draudziņ...
Ēriks Hānbergs, “Leģendārais Rīgas centrāltirgus”, apgāds “Jumava”, 2020.g., 120 lpp. plūs attēli

Kad par deviņiem eiro no per-
sonas (sālīti) ārzemju ciemiņi 
uzbrauc svētā Pēteŗa baznīcas 
tornī, no kuŗa viņiem paveŗas 
360 skats uz visu Rīgu, viņu uz -
manība bieži visvairāk pievēršas 
četriem ieapaļiem architektonis-
kiem veidojumiem, jo viņi nesa-
prot, kas tie tādi un ko tie dara 
te, pašā lielpilsētas centrā. Tad, ja 
laimējas, ciemiņi var paklausīties 
vietējo iedzīvotāju skaidrojumus 
par sākotnējiem cepelīnu angā-
riem, kas 1930. gadā pārtapuši 
par Rīgas Centrāltirgu.

2020. gada 19.-25. septembŗa 
Laikā rakstīju par Andŗa Caunes 
grāmatu “Rīgas tirgi pirms 100 
gadiem”, kur Centrāltirgum un 
tā priekštecim Daugavmalas tir-
gum veltītas vairāk nekā 40 lap-
puses. Šķiet, būs godīgi un pa -
reizi, ja atzīmēsim arī žurnālista, 
rakstnieka, redaktora Ērika Hān-
berga grāmatas ‘Leģendāraiis 
Rīgas Centrāltirgus” tā paša 
2020. gada izdevumu.

Ja Caunes grāmatai visu tekstu 
bija rakstījis tās autors, šur tur 
iestarpinot pa citātam, Hānberga 
veikums uzskatāms par sava 

veida antoloģiju, kur līdzās viņa 
paša rakstījumiem lasāmi frag-
menti no citu autoru grāmatām, 
dzejoļi, veci avīžraksti, bet – kas 
pats galvenais – prāvs klāsts aug-
stas kvalitātes foto attēlu, no 
melnbaltiem Daugavmalas tir-
gus laikos līdz astoņiem bur vī-
giem veikumiem krāsās, kuŗos 
tirgus un tā apkaime laistās tik 
burvīgā izgaismojumā, ka dzīves 
īstenī tam visam netiek līdzi ne 
tuvu. Kamēr Caune savu tekstu 
veido no bilžu skaidrojumiem, 
Hānbergs attēliem lauj runāt 
pašiem par sevi, rūpējoties vai-
rāk par to emocionālo iedarbību 
uz skatītāju, nekā ceļot to in  for-
mātīvo vērtību. 

Grāmata ir kā pašūta pēc 
mūsdienu mazlasītāju mēra. Tā 
labi apmierinās tādus lasītājus, 
kas ikdienā lasīšanai atvēl drīzāk 
minūtes nekā stundas. Ja uz 115 
lappusēm rodamas 45 norādes 
satura rādītājā, varat viegli iz -
rēķināt, cik tad caurmērā gaŗš ir 
katrs sniegums. Grāmatiņa īpaši 
iepriecēs gados vecākus lasītājus, 
manus laika biedrus, kas līdz 
nākošās dienas rītam jau pa  gu-

vuši daļēji aizmirst, kas īsti noti-
ka viņu iepriekšējā vakarā lasīt 
aizsāktajā dižromānā.

Vai visumā Centrāltirgus grā-
matā, gluži kā attēlos, nav iz -
mālēts daiļāks nekā tas ir dzīvē? 
1978. gadā kāds ārzemju viesis 
akadēmiķim Jānim Stradiņam 
teicis: “Tā ir pēdējā demokratijas 
citadele Latvijā. Ja tā zudīs, tad 
pazudīs brīnišķīgums un jūs kļū -
siet tikpat pelēcīgi un gaŗ lai cīgi 
kā padomijas plašumi.” (12. lpp.) 
Hānbergs no savas puses saka, 
ka Centrāltirgus allaž bijis “pa -
raugs demokratiskai tirgošanās 
kultūrai un laipnībai” (turpat). 
Ar demokratisko tirgošanās kul-
tūru droši vien domāta iespēja 
un ieradums tirgū kaulēties jeb 
diņģēties, kādas normāli nav 
veikalos. Gluži kā valdība un 
opozīcija cenšas uzlabot katrs 
savas pozīcijas parlamenta de -
batēs, tā tirgus pārdevējs un pir-
cējs cenšas viens otru apspēlēt. 
Reizēm lielāks ieguvējs ir viens, 
citreiz otrs. Tagad, kad Latvijā ir 
demokratija valsts mērogā, par 
tik demokratisku iestādījumu kā 
rožainas brilles valkātāja ārzem-

nieka acīm Centrāltirgu vairs 
nevar uzlūkot. Tā ir kļuvusi par 
kotrbandas cigarešu tirgošanas 
vietu, atņemot valstij nodokļus, 
bet kabatzagļi tirgos bijuši arvien.

Par laipnību domājot. Hān-
bergs domā, ka tirgus tirgotāju 
valoda pircējus gluži vai glāstot: 
viņi mēdzot kundes uzrunāt ar 
tādiem vārdiem kā kundzīt, ģe -
vuška, draudziņ, pilsonīt (jā, pa -
domju laikā!) māmiņ, miļiņkaja, 
godātais, jaunskungs, bērniņ. Ban-
kās un iestādēs uzrunājumi esot 
“mazliet distancētāki, mazuliet 
oficiālāki”. Nodaļa par tirgus 
valodu (34.-36.) ir viena no 
grāmatas spilgtākajām un ami-
zantākajām.

Dažus vārdus gribas pateikt 
par paša Ērika Hānberga valodu. 
Liekas, viņš sevi uzskata esam 
kaut kur pusceļā starp žurnālistu 
un rakstnieku. Žurnālista uzde-
vums (ja vien viņš nav feļe to-
nists) ir rakstīt lietišķi un tieši, 
kamēr no rakstnieka sagaida, ka 
viņš valodiņu arī drusku pa  šķo-
bīs, pabāgatinās, ieintriģēs lasī-
tājus ar retāk ietotiem veido-
jumiem. Hānbergam patīk rota-

ļāties ar neparastām vārdu iz -
skaņām, kādu nav “Latviešu lite-
rārās valodas vārdnīcā”. Kaut ko , 
kas izpelnījies kāda interesi, viņš 
sauc par interestumu. Kulmi nā-
cijas vietā viņam viņam patīk 
kulminējums. Turpretim, kad ne 
reiz kāds vārdnīcās ar -ums ga -
lotni parādās, rakstniekam patīk 
to ignorēt un dot priekšrotu 
rotājienam.  Ja vārdu “celtspējīgs” 
biežāk mēdz attiecināt uz mecha-
nismiem, tad par “celtvarošs”, 
attiecināt uz cilvēku nav varbūt 
ļauni, bez tam – ošs galotnes allaž 
labi pakalpo mazliet smī nīga, 
ironiska toņa noturēšanā. Kaut 
vārdnīcā ir tiklab pie  vedceļi, kā 
pievadceļi, priekš roku gribētos 
dot pirmajai formai: ceļam, pa 
kuŗu kaut ko pieved.

Hānbergs škietas iemīlējies 
vārdā “pārjurģoties” ar nozīmi – 
pārcelties uz citu dzīves vietu, kā 
mēdz darīt Jurģos. Lietots vienu 
vai divas reizes, šāds veidojums 
var lasītāju iepriecināt, bet piecas 
reizes – kā par daudz, tā par daudz.

Jābeidz uz draudzīgākas nots, 
nosaucot nelielo grāmatu par 
jauku, simpatisku, interesantu.
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Stāsti par satikšanos ar Ameriku
4. jūlijā tautiešu pulks pie Rīgas svin ASV valsts svētkus

delfijā, Detroitā, Čikāgā... Bet 
– dzīvot Amerikā tomēr laikam 
nevarētu – izjūtu sevi kā eiro-
pieti. Taču ar Ameriku „tiekos” 
bieži, jo tulkoju Amerikas au -
toru grāmatas, un tad saprotu, 
cik labi, ka esmu tur bijusi un 
kaut nedaudz spēju saprast 
Amerikas dzīvi, cilvēku men tā-
litāti. Savu kārtējo tulkojumu 
iedevu izvērtēšanai Dacei – 
viņa tomēr ir pulkākus gadus 
tur padzīvojusi un zinās pateikt, 
cik precīzi man izdevies „pār-
nest” latviešu vidē.

Savulaik mēnesi arī pavadīju 
Amerikā pie mūsu kollēgas 
Samuila Heifeca, ar kuŗu kopā 
mūzicējām tolaik Latvijas fil-
harmonijas solistu ansamblī 

nieku, un tas bija ja ne pats 
lielākais koris Amerikas lat-
viešos. Bet mans pamatdarbs 
mūziķa profesijā visus ASV 
pavadītos 28 gadus bija ļoti 
veiksmīgs. Man izdevās atrast 
savu „nišu” – pasniedzu kla-
vieŗstundas bērniem un jau-
niešiem, daudzi konkursos 
ieguva augstākās vietas, un 
manus audzēkņus slavēja par 
izcilu techniku. Te jāsaka pal-
dies Pēterburgas, tolaik Ļeņin-
gradas konservātorijā ielikta-
jiem pamatiem. Mani novērtēja 
kā profesionāli. Jāteic gan, ka 
95% manu audzēkņu bija ķī -
nieši, vēl arī korejieši. Ameri-
kāņu bērniem parasti nepietika 
pacietības ilgstošam darbam. 

Pēc namamātes Daces uzrunas vienojāmies tostā. Vladimirs atskaņoja Amerikas himnu

LIGITA KOVTUNA

Uz svētkiem savus draugus 
zaļajā un klusajā Pierīgas Ba -
ložu mājā, kas atrodas ielā ar 
tik latvisku nosaukumu – 
Cālīšpurva iela, bija sapulcējuši 
Dace un Vladimirs Hohlovi. 
Vien nepilni pāris gadu aiz ri-
tējuši kopš pārcelšanās no 
Sanktpētersburgas Floridā, bet 
abi jau jūtas, kā nekur tālu 
nebūtu bijuši, – Vladimirs ASV 
nodzīvoja 28, Dace – 11 gadus 
un abi šo laiku uzskata par labu 
un bagātu. Draudzīgs kaimiņš, 
raugot man palīdzēt atrast ceļu 
uz Hohlovu apartamentiem, 
pārjautā: „Vai jūs pie Vla di-
mira?” Savējais viņš bija Flo-
ridas latviešos, savējais ir, arī 
atgriezies mājās.

dzīve, protams, cilvēkiem, kas 
strādā un jau nodrošinājuši 
savu sadzīvi. Mans onkulis 
saka: „Vai tiešām tu būsi tik 
traks, ka brauksi atpakaļ?!” 
Nākamajā dienā Čikāgā spēlēja 
Rīgas Dinamo ar Amerikas 
Black Hawks, kopā ar brālēnu 
noskatījāmies spēli un nāka-
majā dienā devāmies uz emig-
rācijas iestādi, lai... prasītu 
polītisko patvērumu. Mūs gan 
tur nepieņēma, bija jādodas uz 
Mičiganas štatu, kur bijām 
apmetušies, bet īstenībā pro ce-
dūra noritēja itin viegli, jā -
domā, ka palīdzēja arī veiksme. 
Amerika mūs pieņēma,  Floridā 
nokļuvām pēc tam, kad meita 
pabeidza Mičiganas pavalsts 

kopš mamma pārcēlās uz Ame-
riku 2011. gadā, bieži ciemojās 
Hohlovu mājās. „Vladimira 
per sonā mūsu ģimene bija 
ieguvusi mīļu radinieku, inteli-
ģentu, saprotošu, gudru drau-
gu.” Jautāta par iespaidiem, 
vairākkārt ciemojoties Ame-
rikā, viņa stāsta:

„Pietrūka ierastās kultūras 
vides, tādas, ko esmu radusi 
baudīt Latvijā un Eiropā. Ar 
tādu lielāku iedziļināšanos... 
Bet man arī ir „pielipis” šis 
priecīgais „amerikāņu smaids”, 
draudzīgums, izpalīdzīgums, jā, 
varbūt to var saukt par „ame-
rikānisko vieglumu”, un tas ir 
ļoti simpātisks, un tā man bieži 
pietrūkst Latvijā. Un tomēr – 

Draugu pulkā šoreiz ne tikai 
cilvēki, kas ilgāku laiku pava-
dījuši Amerikā – atnākuši arī 
senie Latvijas draugi un Ame-
rikas gados iegūtie. Un ikviens 
tiek namamātes Daces aicināts 
pastāstīt par savu tikšanos ar 
Ameriku. Bet vispirms – ar 
šampanieša tostu suminām 
Ameriku, Vladimiram atska-
ņo jot uz klavierēm ASV himnu. 
Pēc tam latviski nodziedāts 
„Augstas laimes” vēlējums Lat-
vijai un Amerikai, kas lat vie-
šiem vairākās paaudzēs bijusi 
kā gādīga māte, ne kā pamāte 
no ģimenes ligzdas izraidītam 
bērnam. Un arī viesmīlīga na -
mamāte saviem viesiem – 
ceļotājiem. Par to arī šie stāsti.

Inārs. Mans „Amerikas stāsts” 
sākās pirms 33 gadiem, 1988.
gadā, kad kopā ar ģimeni, kuŗā 
bija arī divi bērni – septiņus un 
astoņus gadus veci, aizlidoju uz 
Grandrapidiem apciemot savu 
vecmāmiņu. Latvijā vēl bija 
„krievu laiki”, drūmi laiki, kad 
daudzas preces, arī benzīns bija 
dabūjams tikai par taloniem. 
Un te – pilni plaukti! Iztikusi 

universitāti un dabūja darbu 
Floridas pavalstī. Tai laikā biju 
pārdevis savu māju Latvijā, 
Inčukalnā, un varēju iegādāties 
dzīvokli Floridā. Tas ir gadus 
15 vecs stāsts. Tagad mana 
dzīve ir sadalīta starp Latviju 
un Ameriku, jo esmu pen sio-
nārs un varu atļauties pusi gada 
pavadīt Latvijā, kur Birzgalē pie 
Ķeguma esmu uzcēlis nelielu 
māju, un otru pusi, kad Latvijā 
lietains un auksts, – Floridā. 
Bērni Amerikā izveidojuši ģi -
menes un dzīvo tur, es viņus 
apciemoju, kopā pavadām 
jauku laiku – Amerikā ejam 
medībās, nosvinam Ziem svēt-
kus, un aprīlī dodos atpakaļ uz 
Latviju. Esmu pateicīgs Ame-
rikai par to, ka tā man deva 
tādu personīgu drošību! Viss 
cits ir atkarīgs no paša – cik esi 
strādājis, kā spējis iekārtoties, 
pieliekot savus spēkus. Esmu 
ASV pilsonis un tā arī jūtos, jo 
varu piedalīties vēlēšanās utt., 
bet jūtos arī kā Latvijas pavalst-
nieks, ar ko vienmēr esmu le -
pojies.

Agnese ir Daces meita un 

atgriezusies no Amerikas, gribu 
doties vismaz uz kādu Vecrīgas 
kafejnīcu, kur skan mūzika, 
satikt cilvēkus, ar kuŗiem ir 
kopīga kultūras izpratne, vēs-
tures kopība – nu, tā tas ir 
Dienvideiropā, kur šauro ieliņu 
kafejnīcās raisās sarunas, kas 
neaprobežojas vien ar formālo 
How are You?  Ar vārdu sakot, 
– pēc mēneša, kas pavadīts 
Amerikā, ļoti gribas atkal do -
ties uz Eiropu, mājās. Un esot 
mājās, atkal velk uz Ame riku, 
kur vēl tik daudz palicis neap-
ceļots un neiepazīts. Vēl pie -
bildīšu – Amerika tomēr ir un 
paliek ”lielo iespēju zeme”, un, 
kamēr jauni, vajag turp doties 
– studēt, smelties dzīves un 
profesionālo pieredzi, tikai ne -
vajag iedomāties, ka tur ir viegli. 
Jāstrādā un jācenšas ir visur.” 

Biruta, mūziķe, vijolniece 
LNO orķestrī. „Esmu vien cie -
mojusies Amerikā, pirmoreiz 
1990. gadā kopā ar ebrēju 
jauniešu dziesmu un deju an -
sambli – kā mūziķe. Dzīvojām 
ģimenēs, kas mūs draudzīgi 
uzņēma, bijām Ņujorkā, Fila-

Via Tertia. Es spēlēju vijoli, 
Samuils, ansam bļa vadītājs, spē-
 lēja angļu ra  dziņu, blokflautu 
un oboju, Vladimirs – klavie-
res, bet čellu – Juris Lakutis, 
kuŗš tagad strādā Taizemē. 
Samuils uz Ameriku izceļoja 
pirmais, tad 1991. gada februārī 
– Vladimirs. Kā silta kopīgā 
darba atmiņa joprojām palicis 
mūsu mūzikas ieraksts ska ņu-
platē ‒ Yewish Impressions...”

Vladimirs. „Samuils jeb 
Sems, kuŗš uz Ameriku aiz -
brauca 1990. gada novembrī, 
bija viens no tiem, kas sniedza 
„man pirmo patvērumu” Ame-
rikā, kad es tur, pārvarējis, nu, 
ļoti interesantas peripetijas, ie -
rados. Tad nonācu Amerikas 
emig rā cijas dienestu ziņā, kas 
mani tālāk „novirzīja” uz Sankt-
pēters  burgu Floridā, kur, savu-
kārt, mani sagaidīja Andris 
Ritums, vietējās latviešu bied-
rības va  dītājs. Viņš arī mani 
ieveda latviešu sabiedrībā, kur 
visu šo laiku darbojos, dziedāju 
korī un dubultkvartetā, vēlāk  
vadīju kori, kuŗā starp citu, 
tolaik dziedāja ap 40 dalīb-

Paša meita ir vijolniece, mācī-
jusies Amerikā, papildinājusies 
tai pašā Pēterburgas konser-
vatorijā (Krievija), kur es. Bet 
savus pēdējos Amerikas au -
dzēk ņus sekmīgi pavadīju kon-
kursā 2019. gada maijā, atkal 
saņemot atzinīgas atsauksmes 
par viņu labo technisko sa  ga-
tavotību.

Floridā es ļoti labi jutos 
latviešu sabiedrībā. Ar smaidu 
atceros, kā mani „pieteica” 
Andrim Ritumam – „jūsu tau-
tietis ieradies!” Jā, es, „tautietis” 
Vla dimirs Hohlovs, tiešām 
tolaik ļoti labi runāju latviešu 
valodā, kā nu ne, jo es domāju 
latviski... Rīgas mūziķu vidē 
taču visa dzīve ritēja latviski. 
Andris mani uzaicināja uz 
pasākumu latviešu biedrībā, 
turklāt tolaik viņu korim ak -
tuāli vajadzēja diriģentu, un es 
biju vadījis kori Latvijā. Tā tas 
sākās...” (Lielo interviju ar Vla-
dimiru Hohlovu mūsu lasī-
tājiem piedāvāsim kādā no 
turpmākajiem nu  mu riem.) 

Reportāžas turpinājums nāka  -
majā numurā.
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Zvejnieku ģimene

Roberta Molotanova izlaidums

Jaunumi Vītolu fondā
Zvejnieku 

ģimenes vairāk 
nekā 1,3 miljonu 

vērtā pērļu rota 
Latvijas valstij

Vītolu fondā nav ikdienišķu 
notikumu, paredzamu parā-
dību vai periodisku darbību 
atkār tojuma, jo ikviens ziedo-
jums, labais vārds un priecīga 
ziņa ir stikla lodīte, kuŗu, tikai 
pirkstos virpinot, pa īstam var 
sajust siltumu, kas tajā ielikts. Ir 
skaisti un brīnumaini, ka šis 
lodīšu gaismas ceļš ar katru 
jaunu gadu top aizvien gaŗāks 
un gaŗāks, summējot, papildi-
not un bagā tinot iepriekšējā 
laikā paveikto.

Zvejnieku ģimenes devums ir 
teju prātam neaptverams. Ja 
vienā telpā censtos satilpināt 
visus jauniešus, kas saņēmuši 
Zvejnieku fonda atbalstu, tad 
acis pavērtos brīnumam – ap -
tuveni trīssimt studenti savus 
soļus augstākās zinātnes kalnā 
spēruši, pateicoties vienas ģi -
me nes ticī bai izglītībai un vēl-
mei vairot labo. Laikā no 2003. 
līdz 2021. gadam Zvejnieku 
fonda admi nistrētajās stipen-
dijās izmaksāti vairāk nekā 1,3 
miljoni eiro. Jū  nijā, turpinot 

uzlabot dzīvi tiem, kas paši ir 
gatavi strādāt un censties la -
bākas nākotnes dēļ.

Ievērojamā un cildenā sapņa 
piepildījumu gan visskaidrāk 
ie  spējams redzēt Andreja dē -
lam Pēterim Zvejniekam, kuŗš 
kopā ar sievu Debiju pārzina 
tēva mantojuma, ik gadu turpi-
not ziedot ievērojamas summas 
sti  pendiātu atbalstam. “Tie  ko-
ties ar jauniešiem, es sapratu, 
cik ļoti nepieciešams īstenot 
tēva sapni un turpināt viņa 
sākto darbu,” tā, pasniedzot sti-
pendijas, savu izvēli ziedot pa  -
matoja ASV dzī vo  jošais ķirurgs 
Pēteris Zvejnieks.

Zvejnieku ģimenes fonds ad -
mi nistrē trīs stipendijas: Zvej-
nieku ģimenes, Pēteŗa Mežaka 
pie  mi ņas un Gaidas Rīsbergas 
In Me  moriam stipendiju. Tās ir 
no  vē  lētas medicīnas un ķīmijas 
jomās studējošajiem, tādējādi 
Zvej nie ku ģimenes atbalsts 
padara sabied rību ne tikai iz -
glītotāku, bet arī veselāku. 
Piemēram, Dace Dimza-Džon-
sa, pirmā Zvej nieku stipen dijas 
saņēmēja (2003.–2007.), ir klī-
nisko pētījumu vadītāja Man-
čestras slimnīcu grupā, viņa ne 
tikai veic aptuveni 150 klīnisko 
pētījumu uzraudzību, bet arī 
personāla apmācību un docē 
Rīgas Stradiņa universitātē.

Aiz katras stipendijas ir jauns 

pateicību par visu, ko devis šis 
atbalsts.”

“Rakstu dziļā cieņā un pa  ze-
mībā, sakot lielu paldies! Pal-
dies, ka palīdzat man sasniegt 
tik daudz lietu, kas dara lepnu 
ne tikai pašu, bet arī manu 
ģimeni. Paldies, ka ļaujat man 
izkopt jomu, ar ko esmu tik ļoti 
aiz rā vusies. Mana sirds nekad 
nevarēs pateikt pietiekami 
daudz pal dies,” vēstulē Zvej-
nieku ģimenei teic stipendiāte 
Džūlija Kur ča tova, kuŗa studē 
Latvijas Uni ver sitātes  ārstnie-
cības programmas 4. kursā.

Reizēm lietas sākas ar pienā-
kumu, bet pāraug aizrautībā. 
Reizēm maza sēkla pārlauž 
virs  kārtu, pavērdama ceļu kam 
krietni lielākam. Zvejnieku ģi -
menes vei  kums var pārsteigt ar 
daudz ko – ziedotās summas 
apjomu, izmaksāto stipendiju 
skaitu vai ziedojumu nepār-
traukto turpi nā tību teju 20 
gadu gaŗumā. Bet vispār stei-
dzošākā ir ticība – ti  cība taisnai 
un pareizai lietai, kas, no tēva, 
dēlam nodota, pat to sadalot, ir 
kļuvusi tikai lielāka.

Sirsnīgi pateicamies Pēterim 
Zvejniekam un ģimenei par 
veikto ziedojumu un ilgstošo 
sadarbību!

Vītolu fondā 
dibināta Richarda 

Pecholca 
piemiņas

stipendija
Godinot vectēvu, stipendiju 

dibinājis Roberts Molotanovs.
Roberts ir bijušais Vītolu 

fonda stipendiāts, kuŗš, stu-
dējot tiesību zinātnes, no 2008. 
līdz 2010. gadam, saņēma Os -
valda un Ilgas Kēses (Selonija) 
stipendiju. Fondā šie ir ārkārtīgi 
īpaši brīži, kad ļoti skaidri un 
tieši raugāms tā misijas pie -
pildījums. Cerība kā olimpiskā 
lāpa tiek nodota no viena stafe-
tes dalībnieka nākamajam, lai 
kopā sasniegtu mūsu mērķi – 
stiprinātu Latviju un nodro ši-
nātu tās iedzīvotāju pārticību, 
labklājību un izglītotību.

Roberts nāk no Ventspils, 
absolvējis Ventspils Valsts 1.
ģimnaziju un šobrīd strādā par 
juristu. Ir sabiedriski aktīvs un 
jau no studiju laikiem ir pie -
derīgs studentu korporācijai 
Selonija, kas ir vecākā no Rīgā 
dibinātajām latviešu studentu 
korporācijām. Ziedotājs augstu 
vērtē ģimenes vērtības un 
vēsturiskās saknes, tāpēc arī 
stipendiju veltījis sava vectēva 
piemiņai.

“Nereti starp vectēvu un 
mazdēlu izveidojas īpašas un 
gaišas attiecības. Tāds ir arī 
mans stāsts par manām un 
vectēva Richarda attiecībām. 
Vectēvam jau savos pusaudža 
gados nācās uzņemties ģime-
nes apgādnieka lomu, kas viņā 
izkopa atbildību, strādīgumu 
un saimnieciskumu, kā arī 
neiecietību pret slinkumu un 

paviršību. Nerimstoša mīlestība 
un rūpes par savu pilsētu 
Ventspili bija viņa mūža dzinu-
lis. Izveidojot vectēva un bijušā 
Ventspils pilsētas galvas Ri -
charda Pecholca piemiņas sti-
pendiju, ar ģimeni vēlamies 
sniegt atbalstu Ventspils pil-
sētas un novada jaunajai paau-
dzei augstākās izglītības ieguvē. 
Nereti tikai viens solis cilvēku 
šķiŗ no izdošanās. Tāpēc at  bal-
stām šī soļa speršanu pareizo 
lēmumu pieņemšanas virzienā,” 

parku Reņķa dārzā. Tāpat iz -
būvēti vairāki parki un vienī-
gais Latvijā paceļamais tilts pāri 
Ventas upei Ventspilī. Nozī-
mīgu ieguldījumu sniedzis 
Ventspils Piejūras brīvdabas 
mūzeja attīstībā un ekspozī cijas 
papildināšanā. Mūžībā ievēro-
jamais darbonis un Ventspils 
patriots devies 2001. gadā.

Stipendiju Roberts Molo ta-
novs novēlējis talantīgiem un 
spējīgiem Ventspils un Vents-
pils novada jauniešiem, īpašu 

teic stipendijas dibinātājs Ro -
berts Molotanovs.

Richards Pecholcs dzimis 
1930. gadā, izglītību ieguvis 
Ventspils vidusskolā (tagadējā 
Ventspils Valsts 1. ģimnazija) 
un Ventspils vakara vidusskolā. 
Kā pašvaldības vadītājs darbo-
jies no 1976. līdz 1982. gadam 
un savā amata laikā iespējis 
daudz. Nodrošinājis Ventspils 
kā Baltijas jūrā vadošās tranzīta 
ostas pozīcijas iegūšanu un 
attīstīšanu, nodibinājis Vents-
pils sadraudzības pilsētas attie-
cības ar Štrālzundi Vācijā un 
Loriānu Francijā. Pastiprinātu 
uzmanību pievērsis zvejnieku 
saimniecībai “Sarkanā bāka”, kam 
1976.gadā Richards Pecholcs 
atklāja kultūras namu “Jūras 
vārti”, kas toreiz bija moder-
nākais un vislabāk aprīkotais 
šāda veida funkcionālais centrs 
visā Kurzemē. Richarda Pe -
cholca aktīvais darbs ļāva 
Ventspilī izbūvēt savam laikam 
lielāko un modernāko skolu – 
Ventspils 6. vidusskolu, ar pil-
sētas joprojām vienīgo peldba-
seinu, kā arī būtiski uzlabot 
dzīvojamo fondu ar jaunām 
daudzdzīvokļu mājām. Viņš 
bija idejas autors un iniciātors 
pilsētas mūsdienīgai labiekār-
tošanai, tajā skaitā izbūvējot 
panorāmas ratu ar atpūtas 

sadarbību, Zvej nieku ģimene 
atkal ziedojusi ievērojamu 
summu, lai jauniem talantiem 
būtu iespēja no spo žiem ak -
mentiņiem kļūt par īstenām 
pērlēm.

Andrejs Zvejnieks, kuŗš bija 
ne tikai talantīgs ķīmiķis, bet 
arī ār  kārtīgi veiksmīgs uzņē-
mējs, iz  glī tību uzskatīja par 
katra cilvēka likteņa atslēdziņu, 
kas spēj at  da rīt durvis uz lai -
mīgāku, salie dētāku un gud-
rāku sabiedrību. Dodoties Mū -
žībā, Zvejnieka kungs vēlējās, 
lai viņa dzīves bagātība spēj 

cilvēks, viņa sapņi, vēlmes un 
pārdzīvojumi, un ir neiespējami 
neieraudzīt to prieku un patei-
cību, kas caurstrāvo stipen-
diātus, daloties pārdomās ar 
ziedotā jiem. LSPA fizioterapi-
jas programmas 1. kursa stu-
dente Diāna Gabranova raksta: 
“Piešķirtā stipendija man ļoti 
palīdz tikt galā ar ikdienas 
izdevumiem, tāpat esmu iemā-
cījusies vairāk domāt par prio-
ritārajiem tēriņiem. Zinu, ka 
bez sniegtās palīdzības studi-
jas nemaz nebūtu iespē jamas, 
tāpēc vārdos grūti izteikt savu 

uzsvaru liekot uz Ventspils 
Valsts 1. ģimnazijas un Vents-
pils vakara vidusskolas absol-
ventiem.

Dzejniece Māra Zālīte reiz ir 
teikusi: “Izmanto iespēju, kas 
tev tiek dota, un tu pats iegūsi 
iespēju dot.” Piepildīšanās caur 
došanu ir viena no dzīves 
lielākajām laimēm, tā liecina ne 
tikai par personības iekšējo 
viedumu, bet arī par mūsu 
sabiedrības dzīvajiem ideāliem, 
jo pasaule tiecas uz harmoniju, 
bet harmonija – uz mīlestību.

Roberta Molotanova vei-
kums ir kas vairāk nekā tikai 
ziedojums, tas iezīmē trīs pave-
dienus, kas tikai vienā pīnē tīti, 
spēj saturēt un stiprināt Latviju. 
Pirmais – ģimenes mīlestība, 
otrais – dzimtās vietas patrio-
tisms un trešais – sirdsgudrība 
un pilsoniskā paļāvība, ka es, 
kuŗš reiz bijis ņēmējs, guvis 
iespēju dot, varu gandarīt un 
atbalstīt savus līdzcilvēkus.

Pirmā Richarda Pecholca 
piemiņas stipendija piešķirta 
Ventspils Valsts 1. ģimnazijas 
absolventei Elīnai Santai Seg-
liņai, kuŗa izlaidumā tieši no 
stipendijas dibinātāja Roberta 
Molotanova rokām saņēma ap -
liecinājumu par gūto atbalstu.

Sirsnīgi pateicamies ziedo tā-
jam Robertam Molotanovam!
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Vai tiešām
pirmā nedēļa

jau beigusies?!
Ceturdien, 24. jūnijā, GBN 

nometņotāji piedalījās ūdens 
sacīkstēs un spēlēs. Sadalījušies 
divās komandās, bērni cītīgi 
sagatavoja laiviņas no papes u. c. 
Nometņotāji ir labi inženieri! 
Vēl bija ūdens balonu spēle, bija 
jāmeklē ūdens melones un sīvā 
auklas cīņā jācīnās ar audzi nā-
tājiem. Protams, bērni pārspēja 
bravurīgos audzinātājus! Plud-
males vakars noslēdzās ar ūdens 
meloņu azaidu.

Nākamā, 25. jūnīja, vakarā 
GSS jauniešiem bija Pludmales 
vakars. Viņi arī piedalījās  ūdens 
spēlēs un sacīkstēs. Jautrība sita 
augstu vilni. Vakars beidzās ar 
garšīgo ūdens meloņu nakts 
azaidu.

Sarma Ejups ziņo no Gaŗezera
Gaŗezers gatavs vasarai!

Svētdien, 20. jūnijā, Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņi 
ieradās norunātajos laikos pie GVV vārtiem. Skolotāji sagaidīja, lai 
apstiprinātu  vajadzīgos dokumentus. Ja viss kārtībā,  jādodas pie 
Ozoliem, kur gaidīja mūsu iemīļotais “māsiņš” Jim ar saviem 
palīgiem un palīdzēja veikt medicīnas pārbaudi. Pēc tam 
saimniekpuiši un plūdmales sargi salādēja skolēnu mantas uz 
ratiņiem un aizveda pa istabām. Beidzot sen neredzētie draugi atkal 
varēja satikties!

Pēcpusdienā bija kārta  ierasties GSS un GBN nometņotājiem. 
Ģimenes ar bērniem piebrauca pie baloniem izdekorētām Teikām, 
kur nometnes vadītājas un mediķu komanda viņus sagaidīja. Pēc 
dokumentu kārtošanas pa vienai mašīnai bija jādodas uz Krikšiem 
vai Indrāniem, kur sagaidīja smaidošie audzinātāji. Ar saimniekpuišu 
palīdzību bērni iekārtojās, un jautrās nodarbības varēja sākties!

GVV līgo!
Saģērbušies baltos kreklos un ar pašu pītiem vainagiem galvās, 

audzēkņi  sekoja Jāņu Tēvam un Jāņu Mātei uz skolu. Tad visi sanāca 
Karogu Kalnā un iekurināja lielo ugunskuru. Bija Jāņu siers, dzies-
mas un  rotaļas.

Mācāmies Jāņu tradicijas!
Valodas Vārtu un Valodas Sētas nometņotāji Indrānos mācījās par 

latviešu Jāņu tradicijām. Pie Sietiņiem audzinātāji sagaidīja bērnus  
piecās stacijās, kur bērni mācījās pīt vainagus, dziedāt līgo dziesmas 
un, kamēr kūra ugunskuru, gatavoja mazsālītos gurķus. Iemīcījām 
mālus, lai taisītu papardes dekorācijas. Vakars beidzās ar dziedāšanu 
un rotaļām, un azaidā bija sagādāti iemīļotie s’mores, ko varēja cept 
ugunskurā.

Pirmais
dievkalpojums

šovasar
Pēc briesmīgas lietus gāzes un 

vējiem iepriekšējā dienā svēt-
diena bija mierīga. GVV un GSS 
apmeklēja dievkalpojumu Graša 
Paviljonā. Mācītājs Pauls Barbins  
norunāja sprediķi un novadīja 
iedvesmojošu kopīgu lūgšanu. 
Dievkalpojumu kuplināja GVV 
ansamblis skolotāja Paula Ber-
kolda vadība.
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(Turpinājums 10. lpp.)

***
Valsts prezidents godina Ebrēju 
tautas genocīda upuŗu piemiņu

4. jūlijā Valsts prezidents Egils 
Levits, godinot Ebreju tautas ge -
nocīda upuŗu piemiņu, nolika 
zie dus pie memoriāla Rīgā, Go -
goļa ielā 25.

Valsts prezidents par šīs dienas 
pieminēšanas nozīmi skaidro: “Šo -
dien ir pret ebrējiem vērstā ge  no-
cīda piemiņas diena, kad Lat vi ja 
zaudēja daudz tūkstošu ebrēju 
tautības pilsoņu. Tas visai Latvijai 
ir liels zaudējums.”

Valsts prezidents arī atzīmē, ka 
“tas ir viens no zvērīgākajiem no -
ziegumiem pret cilvēci, kāds līdz 
šim vēsturē ir bijis, un mēs atcera-
mies šī nozieguma upurus”.

***
5. jūlijā Valsts prezidents 

Egils Levits
Rīgas pilī tikās ar V. E. Šveices 
Konfederācijas Federālās Pado -
mes viceprezidentu, Federālā Ār -
lietu departamenta vadītāju Ig -
nacio Kassisu (H. E. Mr Ignazio 
Cassis), uzsverot Latvijas un Švei-
ces de iure attiecību simtgadi un 
30 gadus kopš diplomātisko at -
tiecību atjaunošanas.

Valsts prezidents atzīmēja, ka 
abas valstis tradicionāli saista la -
bas polītiskās un ekonomiskās at -
tiecības, Šveicē gan vēsturiski, gan 
mūsdienās ir sava latviešu kopie-
na, kas palīdz sadarbības veido-
šanā. E. Levits akcentēja, ka Lat-
vija savulaik, pēc neatkarības no -
dibināšanas, veidojot Satversmi, 
iedvesmu smēlusies Šveices 1848. 
gada konstitūcijā un Veimāras 
konstitūcijā. Abas puses apsprie-
dās par Šveices demokratiskās ie -
kārtas darbību un iedzīvotāju ie -
saistīšanos valsts polītiskajā dzīvē.

I. Kassis ielūdza E. Levitu nā -
kamgad oficiālā vizītē apmeklēt 
Šveici un tai skaitā apmeklēt viņa 
dzimto pilsētu un Latvijas kultū-
rai tik nozīmīgo vietu – Lugāno, 
kur savulaik trimdā uzturējās 
dzejnieki Rainis un Aspazija.

E. Levits un I. Kassis pārrunāja 
Eiropas Savienības (ES) un Švei-
ces attiecības. Valsts prezidents 
uzsvēra, ka Latvija kā ES dalīb-
valsts atbalsta labu kaimiņattie-
cību veidošanu, aktīvu polītisko 
un ekonomisko sadarbību.

***
Levits Austrijā ticies ar 
Arnoldu Švarcenegeru

Pēc Austrijas prezidenta ielū-
guma Valsts prezidents Egils Le -
vits 30. jūnijā un 1. jūlijā Vīnē pie-
dalījās starptautiskajā klimata sa -
mitā Austrian World Summit 21, 

lai pārstāvētu Latvijas nostāju ša -
jos jautājumos

Valsts prezidents Egils Levits ar 
aktieri un biznesmeni Arnoldu 
Švarcenegers (attēlā) Austrijas 
kli mata samita priekšvakarā bija 
vienisprātis, ka nepieciešama 
kon krētāka komūnikācija ar sa -
biedrību par klimata jautāju -
miem. Pašreiz komūnikācija ir 
abstrakta, tāpēc sabiedrībā nevei-
dojas izpratne. Tas ir liels kopējais 
izaicinājums. Kā norādīja Valsts 
prezidenta kancelejā, abi ir vie-
nisprātis, ka nepieciešama kon-
krē tāka komūnikācija ar sabied-
rību par klimata jautājumiem. 
Valsts prezidentam bija saruna arī 
ar COP26 prezidentu Aloku Šar-
mu par ekonomikas transformā-
ciju un tās radītajiem izaicinā-
jumiem sabiedrības uzskatu un 
paradumu maiņai. Levits uzai ci-
nāja Šarmu uz “Rīgas konferenci 
2021”.

***
Latviju apmeklē ASV 

Speciālo operāciju 
pavēlniecības komandieris

28. un 29. jūnijā Latvijā vizītē 
bija ieradies ASV Speciālo ope-
rāciju pavēlniecības komandieris 
ģenerālis Ričards D. Klārks. Ģe -
nerālis Klārks tikās ar ASV vēst-
niecības Latvijā vadību, Latvijas 
aizsardzības ministru un Nacio-
nālo bruņoto spēku komandieri. 
Augstais viesis apmeklēja Nacio-
nālo bruņoto spēku Speciālo ope-
rāciju pavēlniecību un tikās ar 
Latvijas un ASV speciālo ope rā-
ciju dienesta dalībniekiem, lai 
apspriestu, kā ASV un Latvija var 
risināt savstarpējās drošības pro-
blēmas un uzlabot savietojamību.

***
Latvija un Japāna atzīmē 

valstu draudzības simtgadi

2. jūlijā ārlietu ministrs Edgars 
Rinkēvičs Rīgā uzņēma Japānas 
ārlietu ministru Tošimicu Motegi 
(Motegi Toshimitsu), kuŗš Lat vijā 
ieradās oficiālā vizītē. Tik ša nās 
laikā ministri pārrunāja Lat vijas 
un Japānas divpusējo sa  darbību, 
Eiropas Savienības un Japānas at -
tiecības, kā arī starp tau tiskās ak -
tuālitātes. Ministri atzi nīgi novēr-
tēja ES un Japānas ciešo sadarbību, 
uzsverot abu partneru kopējos 
mērķus multilaterālisma, demo-
krātijas un cilvēktiesību stip rinā-
šanā, kā arī ekonomiskās sadar-
bības attīstīšanā un klimata jomā. 

Vizītes laikā Japānas ārlietu mi -
nistram arī plānota tikšanās ar 

Ministru prezidentu Arturu Kriš-
jāni Kariņu, kā arī ziedu nolikša -
na pie Brīvības pieminekļa un 
ārlietu ministru kopīga koka stā -
dīšanas ceremonija par godu Lat-
vijas un Japānas draudzības simt-
gadei.

***
Romā notika ārlietu ministra 

Edgars Rinkēviča 
divpusējā tikšanās ar Kenijas 

Kabineta sekretāri–ārlietu minis-
tri Reičelu Omamo (Raychelle 
Oma mo). Ministri pārrunāja div-
pusējās sadarbības stiprināšanu 
abpusēji interesējošās jomās, īpaši 
informācijas un komūnikācijas 
technoloģiju sektorā. E. Rinkēvičs 
aicināja Kenijas ārlietu ministri 
noturēt otrās Latvijas-Kenijas po -
lītiskās konsultācijas Rīgā, kad 
epidemioloģiskie apstākļi to ļaus. 
Tikšanās laikā pārrunāta arī sa -
darbība starptautiskajās organi -
zā cijās.

***
Darbu sāk Oskara Kalpaka 

militārā vidusskola
No pirmdienas, 5. jūlija, pirmo-

reiz Latvijā audzēkņu uzņemša -
nu sāk pulkveža Oskara Kalpaka 
profesionālā vidusskola. Topošie 
instruktori līdztekus vispārējiem 
priekšmetiem padziļināti apgūs 
inženieŗzinātnes, angļu valodu, 
fizisko sagatavotību un militāro 
mācību. Jaunā mācību iestāde di -
vus gadus atradīsies Tukuma no -
vada Kandavā, bet pēc remont-
darbu pabeigšanas pārcelsies uz 
Rudbāržu muižu Kuldīgas no -
vadā.

Jaunajā mācību gadā Kandavā  
pirmoreiz durvis vērs  pulkveža 
Oskara Kalpaka profesionālā vi -
dusskola jeb, vienkāršāk sakot, 
kadetu kalve. “Mērķis ir ļoti vien-
kāršs. Mums ir jādomā par mūsu 
virsnieku eliti, par mūsu bruņoto 
spēku izglītību, sākot jau no jau-
nās paaudzes. Un mums Latvijā 
pašlaik nebija neviena profesio-
nāla tāda techniskā vidusskola, 
kas sagatavotu jauniešus militāra-
jam dienestam, ja viņi to izvēlas. 
Mēs ceram, ka tiešām šeit veido-
sies mums tāda virsniecības kade-
tu elite, jo tā principā ir kadetu 
skola,” sacīja aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks (Attīstībai/Par!).

Interese par iespējām mācīties 
šajā skolā esot liela. Vēl pirms iz -
sludinātā datuma saņemti 19 
elek troniskie pieteikumi, no 
kuŗiem aptuveni pusi iesniegušas 
meite nes.

Plānots, ka Oskara Kalpakā 
vārdā nosauktā profesionālā vi -
dusskola Kandavā atradīsies divus 
mācību gadus, bet pēc tam pār-
celsies uz Rudbāržu muižu. “Rud-
bāržu  muiža ir pazīstama ar to, ka 
šeit sākās mūsu Neatkarības kaŗš. 
Šeit pulkvedis Kalpaks pieņēma 
lēmumu cīnīties par brīvu un 
demokratisku Latviju,” piebilda 
ministrs.

Uzņemšana skolā noslēgsies  
30. jūlijā. Šogad plānots uzņemt 
25 audzēkņus, bet pēc pārcelšanās 
uz atjaunoto muižu varētu tikt 
uzņemti līdz 200 audzēkņu.

***
Latvijas dalībnieki EXPO

Jūnija beigās seši Latvijas bio-
medicīnas nozares dalībnieki pie-
dalījās izstādē “Arab Health 2021”, 
kuŗa norisinājās Apvienotajos 

Arabu Emirātos (AAE) Dubaijā. 
Šī izstāde savā ziņā ievadīja vienu 
no šī gada lielākajiem globāla -
jiem notikumiem EXPO 2020. 
Oficiāli izstāde tiks atklāta 1. ok -
tobrī un turpināsies līdz 31. mar-
tam, bet jau šobrīd notiek vairāki 
pasākumi, kuŗos uzņēmēji var 
prezentēt sevi plašai auditorijai.

“Kopējie rezultāti aizvadītajai 
izstādei vērtējami kā ļoti labi, jo 
Latvijas uzņēmējiem izdevās uz -
runāt plašu kontaktu loku un 
noslēgt vairākus sadarbības līgu-
mus. Viens no veiksmes fakto-
riem bija tas, ka šī bija hibrīdiz-
stāde, kuŗa digitālā formātā sākās 
jau mēnesi pirms klātienes pa -
sākuma. Tādā veidā bija iespēja 
ērti vienoties ar potenciāliem sa -
darbības partneriem par klātie -
nes tikšanos. Pandēmijas ietekmē 
klātienes Izstādes apmeklētāju 
skaits gan bija par aptuveni treš-
daļu mazāks nekā ierasts, bet ap -
meklētāji bija daudz motīvētāki, 
un Latvijas uzņēmumiem izdevās 
uzrunāt no 50 līdz pat 270 po -
tenciālos klientus, kas vērtējams 
kā labs rezultāts,” stāsta Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) pārstāvniecības vadītāja 
Apvienotajos Arabu Emirātos 
Inga Ulmane.

***
Sāk Rail Baltica stacijas 
būvniecību pie lidostas

Pie starptautiskās lidostas Rīga 
sākušies 236 miljonus eiro vērtās 
Rail Baltica stacijas būvdarbi. 
Ce  nā iekļauta arī sešus kilome-
trus gaŗa estakāde un uzbērums 
sliežu ceļam, kas topošo Rail Bal-
tica līniju savienos ar lidostu. Pa -
gaidām lidostas apmeklētājiem 
būvdarbu sākšana neērtības ne -
rada, taču vēlāk ap lidostu tiks 
mainīta satiksmes organizācija.

Rail Baltica stacijas būvdarbi 
tika svinīgi uzsākti ar urbumu 
testa pālim. Visi iesaistītie stacijas 
būvniecību sauc par vēsturisku 
mirkli, kas krietni uzlabošot Lat-
vijas savienojamību ar Eiropu. Šis 
ir viens no nozīmīgākajiem trans-
porta mezgliem Baltijā, jo pirmo 
reizi tas savieno dzelzceļu ar li -
dostu. “Es domāju, ka šī dzelzceļa 
stacija un Rail Baltica līnija būs 
sava veida katalizators daudzu 
projektu attīstībai šeit lidostas ap -
kaimē ne tikai saistībā ar pašu 
lidostu, bet arī loģistikas, kravu 
pārvadājumu jomu, biznesa un 
viesmīlības jomu,” sacīja satiks-
mes ministrs Tālis Linkaits (Jaunā 
konservatīvā partija).

Nākotnes vilciens

Rail Baltica stacijas ēka no li -
dostas būs atdalīta. Vilciena pa  -
sažieŗi aptuveni 200 metru attā-
lumu līdz izlidošanas zonai varēs 
mērot pa tuneli. Lai neaizņemtu 
vietu, sliedes ap lidostu atradīsies 
uz estakādes. Stacijas ēkai būs trīs 
līmeņi, savukārt fasādes galvenais 
elements būs koks. Lidostas sta -
cijas būvdarbi notiks vairākos 
posmos. Stacijas termināli plā -
nots pabeigt 2023. gada sākumā, 

savukārt lidostas infrastruktūru 
kopumā – līdz 2025. gada beigām.

***
Ventspils mēra amatā 

Lembergu nomaina Vītoliņš
Ventspils domes deputāti, at -

kārtoti sanākot uz sēdi, lai izrau-
dzītos pilsētas mēru, par domes 
priekšsēdi ievēlēja Jāni Vītoliņu 
(Latvijai un Ventspilij). 5.jūlijā, 
Ventspils domē turpinājās pagā-
jušajā nedēļā jaunā sasaukuma 
pirmā domes sēde. Toreiz domes 
priekšsēdi ievēlēt neizdevās, jo 
vienīgā kandidāta Aivara Lem-
berga (Latvijai un Ventspilij) ie -
vēlēšanai par mēru pietrūka vie-
nas balss. Pašlaik Lembergs atro-
das apcietinājumā un piedalīties 
sēdē nevarēja.

Šonedēļ Ventspils mēra ama-
tam tika izvirzīti citi divi kan-
didāti: Jānis Vītoliņš (Latvijai un 
Ventspilij) un Bruno Jurševics 
(Jau nā konservātīvā partija). Par 
Vītoliņa kandidātūru nobalsoja 
septiņi domnieki: seši domes 
deputāti no Latvijai un Ventspilij 
un viens no Nacionālās apvie-
nības. Neviens no domes depu-
tātiem nebalsoja “pret”, bet pieci 
deputāti balsojumā atturējās.

***
Rīgas mēram Staķim aizliedz 

iebraukt Krievijā
Rīgas mēram Mārtiņam Sta -

ķim (Progresīvie/Par!) aizliegts ie -
braukt Krievijā, paziņojusi Krie-
vijas Ārlietu ministrija. Par ie -
meslu min Krievijas karoga no -
maiņu pret Krievijas Olimpiskās 
komitejas komandas karogu pa -
saules hokeja čempionāta laikā 
Rīgā. Karogu maiņa gan bija čem-
pionātu organizātoru ziņā. 

Krievijas karogu maiņa Rīgā 
notika pēc tam, kad Latvijas me -
dijos izskanēja sašutums par Krie-
vijas karoga atrašanos starp pa -
saules hokeja čempionāta dalīb-
valstu karogiem, jo čempionātā 
oficiāli piedalās Krievijas olim-
piskās komandas hokejisti, nevis 
Krievijas valstsvienība. Tas saistīts 
ar Krievijas diskvalifikāciju no 
augstākā līmeņa pasaules sporta 
sacensībām, jo valsts ilgstoši īste-
noja slepenu dopinga program-
mu.

Ministrija paziņojumā norā dī-
jusi, ka “pašreizējos grūtajos so -
ciālekonomiskajos apstākļos, kā -
dos atrodas Latvija, Rīgas mēram, 
iespējams, nevajadzētu iesaistīties 
polītiskajā huligānismā, bet gan 
domāt par tirdzniecības un eko-
no misko saišu attīstību ar Krie-
vijas reģioniem, kā to veiksmīgi 
darīja viņa priekšgājēji”. Krievijas 
Ārlie tu ministrijas ieskatā eko-
nomis kās saiknes sniegtu lielāku 
labumu cilvēkiem, kas dzīvo šīs 
valsts territorijā, nekā “rusofo-
bisku po  lītisku punktu iegūšana 
vienam konkrētam cilvēkam”.
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***
Pastkarte no pagātnes. 

Pir  mais valsts aizsargātais 
piemi neklis Latvijā – Brāļu 

draudzes saiešanas nams Gaidē
1924. gadā, sākot Latvijas kultū-

ras pieminekļu saraksta stādīša-
nu, par pirmo valsts aizsargāto 
pieminekli Latvijā kļuva Brāļu 
draudzes saiešanas nams. Tas at -
radās Vidzemē, Kauguru ciema 
Gaidē. Tas ir bijis svarīgs tautas 
celtniecības un hernhūtiešu ne -
stās garīgās atmodas liecinieks – 
etnogrāfijas piemineklis, kuŗa 
nozīme tikusi vērtēta kā izcila.  
Pēc kaŗa ēka lietota kā “Privātu 
iedzīvotāju dzīvoklis un kūts”, līdz 
1953. gadā gājusi bojā. Tiek uz -
skatīts, ka ēku pēc būtības ir sa -
grāvusi okupācijas vara.

Gaidu brāļu draudzes saiešanas 
nams kā pirmais Latvijas Re  pub-
likas aizsargājamais piemi neklis 
izsludināts “Valdības Vēstneša” 
1924. gada 16. aprīļa 89. numurā, 
bet jau no 1923. gada novembra 
Pieminekļu valde par ēkas pār-
raugu bija nozīmējusi agronomu 
Hermani Enzeliņu.

***
Pirmā pirmizrāde 

Liepājas teātrī, 
kas pēc pandēmijas notikusi klā -
tienē ar publiku, ir Ferdinanda 
Bruknera luga “Jaunības slimība”, 
ko teātŗa repertuārā atradīsiet ar 
nosaukumu “Diagnoze – jaunība”. 

To iestudējusi režisore Māra Ķi -
mele. Tas ir liels notikums arī tā -
pēc, ka izrāde ir diplomdarbs šajā 
teātrī izaudzinātajiem jaunajiem 
aktieriem. Pirms simt gadiem, 
kad Ferdinands Brukners sarak-
stīja savu lugu “Jaunības slimība”, 
modē bija Freida idejas saistībā ar 
seksualitāti,  sakāpinātām emoci-
jām, maksimālismu un risku visu 
pārdozēt. Izrāde “Diagnoze – jau-
nība” ir Liepājas teātŗa aktieru 
kursa diplomdarbs. Visi galvenie 
varoņi ir jaunieši. Kā akcentēja 
režisore Māŗa Ķimele, luga nav 
iepriekš iestudēta tāpēc, ka teātros  
vispār nav tik daudz jaunu aktie-
ru. Liepājai tagad ir. Uzdevumi 
aktieriem ir sarežģīti ne tikai psī-
choloģiski intensīvi, bet arī fizis -
ki, izrāde ir ļoti dinamiska.Trupā 
tiks uzņemti visi deviņi augst -
skolu pabeigušie aktieŗi. Tātad 
Liepājas teātrī uz skatuves arī 
turpmāk redzēsim jauno paaudzi.

ZIŅAS ĪSUMĀ

• Ar pandēmiju būs jāsadzīvo 
vēl divus trīs gadus, uzskata Lat-
vijas Infektoloģijas centra (LIC) 
vadītāja, profesore Baiba Rozen-
tāle. Viņa prognozēja, ka rudenī 
atkal gaidāms slimības uzliesmo-
jums, kas nozīmē ļoti daudz dar-
ba viņas vadītajai iestādei. Vidēji 
no  100  cilvēkiem, kas nonāk cen-
trā, 10 – 15 mājās vairs nepārnāk. 
Rozentāle uzsvēra, ka glābt no šī 
nepatīkamā scenārija var vien 
spe cifiskā imunitāte, ko var iegūt, 
tikai pārslimojot vai vakcinējoties.

• Lai Latvijā veicinātu vakci nē-
šanos pret Covid-19, no augusta 
tiks rīkotas izlozes jeb loterijas, 
kuŗās varēs iegūt dažādas balvas. 
Par koalīcijā konceptuāli pieņem-
to lēmumu pēc valdību veidojošo 
partiju sēdes 5. jūlijā, paziņoja 
veselības ministrs Daniels Pavļuts 
(Attīstībai/Par!).

• Valdībā ir gaidāma diskusija 
par “zināmu pienākumu” vakci-
nēties pret Covid-19 atsevišķās 
profesijās, 5. jūlijā pēc koalīcijas 
partiju sadarbības sanāksmes 
žur nālistiem sacīja Ministru pre-
zidents Krišjānis Kariņš (JV).

• To vidū, kuŗiem pēc vak-
cinācijas pret Covid-19 pagā-
jušas 14 dienas, vīrusa gadījumi 
tiek atklāti kopumā par 93,6 rei-
zēm mazāk nekā starp nevakci-
nētajiem, žurnālistiem atklāja Sli-
mību profilakses un kontroles 
centra (SPKC) Infekcijas slimību 
riska analīzes un profilakses de -
partamenta direktors Jurijs Pe -
revoščikovs.

• Lietuvas robežsargi  aizturē-
juši nepieredzēti lielu nelegālo 
migrantu skaitu – 150 cilvēkus, 
kuŗi centušies iekļūt valstī no 
Baltkrievijas. Tas ir trīs reizes vai-
rāk nekā jebkad iepriekš dien -
nakts laikā. Lietuvas valdība 25. 
jūnija vakarā saistībā ar imigran -
tu pieplūdumu nolēma izsludināt 
ārkārtējo situāciju. Situācijas ri -
sināšana uzdota iekšlietu minis-
trei Agnei Bilotaitei. Ministre uz -
skata, ka ārkārtējās situācijas 
noteikumi palīdzēs operatīvāk 
reaģēt uz šo krizi. Piemēram, 
pašvaldībām būs pienākums ierā-
dīt telpas imigrantu izmitināša-
nai. Šogad kopumā Lietuvā no 
Baltkrievijas ieradušies jau vairāk 
nekā 800 migrantu, salīdzinot ar 
81 migrantu 2020. gadā un 46 
migrantiem 2019. gadā. Lielākā 
daļa migrantu ir Irakas pilsoņi.

• Notikumi uz Lietuvas–Balt-
krievijas robežas liek uzmanī -
ties arī Latvijas robežsardzei. No 
1. jūlija, arī uz Latvijas robežas 
sākusi strādāt Eiropas robežu un 
krasta apsardzes aģentūra “Fron-
tex”, kas atsaukusies palīdzības 
lūgumam. Tā ir pirmā reize, kad 
Latvijā tiek uzņemti eksperti ro -
bežas uzraudzībai.

• Cik Rīgā iedzīvotāju? Pirmo 
Rīgas domes publisko pārskatu ar 
Mārtiņa Staķa parakstu iesāk tei-
kums, ka “Rīgas pilsētā 2021. gada 
sākumā pēc Pilsonības un mig rā-
cijas lietu pārvaldes datiem dzī-
voja 686,3 tūkstoši iedzīvotāju, 

gada laikā samazinoties par 6,7 
tūkstošiem.”

• Rīgas apgabaltiesa lēmusi at -
stāt spēkā drošības līdzekli apci e-
tinājumu Saeimas deputātam Jā -
nim Ādamsonam (Saskaņa), 
kuŗš tiek vainots par spiegošanu 
Krievijas labā.

• Latvijā kopš 2018. gada stāju-
šies spēkā astoņi notiesājoši sprie-
 dumi pret personām par naidī-
giem komentāriem pret latvie-
šiem, ebrējiem, melnādainajiem 
un homoseksuālistiem, savukārt 
vēl vienā gadījumā persona at -
taisnota, liecina aģentūras LETA 
apkopotie publiski pieejamie ties-
as spriedumi. Pēdējais spriedums 
pieņemts šogad februārī. Zem-
gales rajona tiesa Aizkrauklē to -
reiz piespriedusi nosacītu cietum-
sodu par naidīgu komentāru pret 
homoseksuālu vīrieti.

• Ņemot vērā, ka ir paziņots par 
gāzes un elektrības cenu milzīgu 
kāpumu, plānoto darbaspēka iz -
maksu pieaugumu un citus ap -
stāk ļus, nākas secināt, ka turpmāk 
sagaidām nevis mērens, bet gan 
salīdzinoši straujš un šokējošs 
pār tikas cenu pieaugums, prog-
no zēja Lauksaimniecības tirgus 
veicināšanas centra vadītāja 
Ingūna Gulbe.

• Vīrietis, kurš pirms aptuveni 
5000 gadiem miris no buboņu 
mēra, dzīvojis mūsdienu Latvijas 
territorijā, vēsta pētījums, kas 
publicēts zinātniskajā izdevumā 
Cell Reports. Viņš inficējies ar se -
nāko mums līdz šim zināmo 
mēra celmu. “Līdz šim brīdim tas 
ir senākais droši identificētais 
mēra upuris, kāds ir mūsu rīcībā,” 
izdevumam BBC skaidro Ķīles 
Universitātes pētnieks doktors 
Bens Krause-Kjora. Vīrieša mirs-
tīgās atliekas atrastas neolīta jeb 
vēlīnā akmens laikmeta apbedī-
jumā pie Salacas upes.

Ziņas sakopojis P. Karlsons

AUSTRIJA. Latvijas vēst-
niecībā Austrijā notika Valsts 
prezidenta Egila Levita tikšanās 
ar latviešu kopienas Austrijā 
pārstāvjiem.Viesus ar uzrunām 
sveica Valsts prezidents Egils 
Levits un Latvijas vēstniece 
Austrijā Veronika Erte. Diaspo-
ras vārdā klātesošos uzru nāja 
Latviešu biedrības Austrijā prezidente Ieva Liepiņa un Grācas 
Latviešu kultūras biedrības priekšsēde Ilze Kroja. Pasākumā pie-
dalījās aptuveni 40 latviešu kopienas pārstāvji no dažādām Austrijas 
pilsētām.

KANADA. Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums 
attālināti tikās ar NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Lat-
vijā (NATO Enhanced Forward Presence Battle Group Latvia) nā -
kamo komandieri pulkvežleitnantu Džonu Bensonu (Lieutenant-
Colonel John Benson MSM, CD, A de C). Vēstnieks Eichenbaums ar 
nākamo NATO kaujas grupas komandieri pārrunāja vienības sa -
gatavošanās procesu un pateicās par nozīmīgo Kanadas militāro 
klātbūtni Latvijā, kas tagad jau ir četrus gadus, atzīmējot, ka Latvija 
augstu novērtē šo svarīgo solidāritātes misiju.

*29. jūnijā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichenbaums tikās ar 
Kanādas Zaļās partijas līderi Annamiju Polu (Annamie Paul). Vir-
tuā lās tikšanās laikā tika apspriestas abpusēji interesējošas tēmas kā 
cilvēktiesības, starptautiskais tiesiskums, drošība un Kanadas starp-
tautiskās misijas it īpaši Kanādas vadītā NATO paplašinātā klātbūt-
ne Latvijā. Vēstnieks K. Eichenbaums atzīmēja, ka Latvija ir atzinīgi 
novērtējusi Kanadas ieguldījumu pasaules miera un stabilitātes vei-
cināšanā. Kanada vairāk nekā četrus gadus ir vadījusi NATO kaŗa-
vīrus Latvijā, kas ir nozīmīgs sabiedroto solidaritātes un atturēšanas 
pasākums. Latvija būtu priecīga, ja Kanada šo nozīmīgo misiju 
turpinātu. 

SLOVĒNIJA. 29. jūnijā Ļubļanā Latvijas Republikas ārkār-
tējā un pilnvarotā vēstniece Agnese Kalniņa iesniedza akreditāci -
jas vēstuli Slovēnijas Republikas prezidentam Borutam Pahoram 
(Borut Pahor). Tikšanās laikā pēc oficiālās akreditācijas ceremonijas 
Slovēnijas Republikas Prezidenta pilī notika īsa saruna ar preziden-
tu, kuŗas laikā tika pārrunāts abu valstu polītiskās, ekonomiskās un 
drošības aktuālitātes. Prezidents interesējās par Latvijas iekšpolī-
tiskajiem procesiem un panākumiem cīņā ar COVID-19 pandēmiju.

KRIEVIJA. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības pro-
grammas 2014. – 2020.gadam Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
ietvaros Pleskavā svinīgi tika atklāts Koritovas meža parks. Svinīgajā 
atklāšanā piedalījās pārstāvji no Latvijas konsulāta,  Pleskavas pilsē-
tas administrācijas pārstāvji, Pleskavas reģionālās sabiedriskās orga-
nizācijas “Čudskoje proekt’’ pārstāvji, kā arī Pleskavas apgabala 
Ārst nieciskās pedagoģijas un diferencētās izglītības centrs bērniem 
ar īpašām vajadzībām pārstāvji. Visiem klātesošajiem un bērniem ar 
īpašām vajadzībām tika organizētas  dažādas meistarklases, kuŗās 
varēja radoši izpausties.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

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

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”

Piektdien, 2. jūlijā Lietuvas val-
dība izsludinājusi valstī ārkārtējo 
situāciju. Varētu domāt, ka tas sai s-
tīts ar Covid-19 pandēmiju. To - 
  mēr ne! Šis lēmums pieņemts pēc 
tam, kad vienas dienas laikā pie 
Baltkrievijas robežas aizturēts re -
kordliels nelegālo imigrantu skaits 
– 150 cilvēki. Nākamajā dienā – 
atkal jauns rekords, nu jau 160 ro -
bežpārkāpēji. Kopš gada sākuma 
līdz 4. jūlijam Lietuvā no Balt-
krievijas jau iekļuvuši 1100 nele-
gālie imigranti. Tas ir vienpadsmit 
(!) reizes vairāk nekā visā 2020. 
gadā kopā. Kas viņi ir? Un kāpēc 
viņi nāk? Tie nepavisam nav balt-
krievi, kuŗi bēg no prezidenta (fak-
tiski – diktatora) Aleksandra Lu -
ka šenko režīma. Lielākā daļa – Irā-
kas, Irānas, Sīrijas, Afgānistanas, 
Jemenas, Eritrejas, Kamerūnas, 
Mali, Gvinejas, Nigērijas un citu 
“eksotisku valstu” pilsoņi. Vai arī 
cilvēki, kuŗi par tādiem uzdodas. 
Parasti viņiem nav dokumentu,   
tie esot “nozaudēti”. Tad jājautā – 
kā gan viņi iekļuvuši Baltkrievijā? 
Atbilde ir pavisam vienkārša – ar 
Baltkrievijas valdošā režīma un 
personīgi Lukašenko svētību. At -
bildot uz Eiropas Savienības sank-
cijām, Lukašenko paziņojis, ka 
Baltkrievija vairs neaizsargās Ei  -
ro pu no nelegālajiem imigran -
tiem, narkotiku tirdzniecības un 
kon  trabandas.

18. jūnijā Latviju darba vizītē ap -
meklēja Lietuvas premjerministre 
Ingrīda Šimonīte. Man bija izde-

Laiks atvadīties no illūzijām
vība viņu sastapt un intervēt laik-
rakstam “Latvijas Avīze”. Uz jau-
tājumu, vai nelegālo imigrantu ie -
nākšana Lietuvā no Baltkrievijas    
ir stihiska vai organizēta, saņēmu 
sekojošu atbildi: “Organizēta! Bēg-
ļi, kas bieži vien ir ekonomiskie 
migranti un labākas dzīves meklē-
tāji, ar lidmašīnām no Bagdādes 
ierodas Baltkrievijas galvaspilsētā 
Minskā un no turienes uzsāk ceļu 
uz kāroto Eiropu. Saprotams, tas 
nevar notikt bez režīma ziņas. Ja 
agrāk baltkrievu robežsargi šādus 
robežas šķērsotājus pieņēma atpa-
kaļ, tad tagad viņi tēlo “nezinīšus”, 
sakot – mēs neko neesam redzē-
juši, mēs nezinām, kas tie par cilvē-
kiem. Vēl vairāk – ir novērots, ka 
viņi pat noslēpj, notīra robežpār-
kāpēju atstātās pēdas”.

Skaidrāk vairs nevar pateikt! Ta -
gad zināms, ka pastāv īpašas “tū -
risma firmas”, kas organizē iespē-
jamo robežpārkāpēju pārvieto ša-
nos no Tuvajiem Austrumiem uz 
Minsku un tālāk jau uz Lietuvas 
robežu. Saprotams, par samaksu. 
Pati mazākā summa, kas tiekot 
iekasēta par šādu pakalpojumu, ir 
1500 eiro. Tomēr lielākais Luka-
šenko režīma ieguvums mērāms 
nevis naudā, bet gan polītikā. Jo 
pašreizējie bēgļu plūdi nav nekas 
cits kā smalka atriebība par Lie-
tuvas atbalstu Baltkrievijas opozī-
cijai. Modernā hibrīdkaŗa meto -
de, kuŗā kā ierocis tiek izmantoti 
bēgļi, patvēruma meklētāji, mi -
granti, nelegālie ieceļotāji utt. – no -

saukumam pat nav nozīmes. Pa -
saules pieredze liecina, ka cietējas 
vienmēr ir bēgļus uzņemošās val-
stis. Jo bēgļi automātiski nozīmē 
ekonomisku slogu, drošības pro-
blē mas, ievazātas slimības, nozie-
dzības pieaugumu un iekšpolītis -
ku nestabilitāti. Arī valsts reputā-
cijas riskus. Jo vienmēr var nofo-
tografēt kādu neapmierināto, kādu 
apvainoto, kuŗš kliedz – mani aiz -
skar, mani diskriminē, kur manas 
cilvēktiesības!

Lukašenko “skolotājs” ir Turcijas 
prezidents Redžeps Erdogans. Tie-
ši viņš bija tas, kuŗš Tuvo Austru-
mu migrantiem 2015. gada vasa -
rā atvēra vārtus uz Eiropu. “Vecajā 
kontinentā” ieplūda 1,5 miljoni 
“jauno eiropiešu”, pārsvarā no Sī -
rijas, Afgānistanas un Irākas. Sa -
skaņā ar Eiropas Savienības valstu 
vienošanos, Latvijai pienācās uz -
ņemt 250 bēgļu. Līdz 2016. gada 
rudenim Latvijā tika izmitināti ap 
70 bēgļi. Iepazinušies ar vietējiem 
apstākļiem, viņi Latviju atzina par 
“nepiemērotu” un pārcēlās uz Rie-
tumeiropu. Tolaik vairāki desmiti 
Latvijā pazīstamu cilvēku pa  rak - 
 s tī ja atklātu vēstuli valsts augstā ka-
jām amatpersonām “Bēgļu uz -
ņem  šana – nevis apdraudējums, 
bet iespēja Latvijai”. Lūk, daži tei-
kumi no tās: “Tikai pagājušā gada 
laikā no Latvijas aizbraukuši vai -
rāk nekā 22 tūkstoši cilvēku – 
aptuveni 2000 katru mēnesi. Mēs 
esam pārliecināti, ka šādā situā - 
cijā uzskatīt divos gados paredzēto 

250 bēgļu uzņemšanu par ap -
draudējumu ir absurdi. Turklāt    
ne tikai tāpēc, ka šo cilvēku skaits   
ir niecīgs, bet arī tāpēc, ka jaunu 
cilvēku piesaiste ir iespēja Latvijas 
attīstībai... Mēs lūdzam nenovērtēt 
par zemu iespēju, ka, uzņemot 
bēg ļus un nodrošinot tiem labvēlī-
gus apstākļus, Latvijas valsts varētu 
iegūt izcilus mūziķus, architektus, 
zinātniekus un biznesa līderus”.

Laiks visu salika pa vietām. 
Nekādi mūziķi, architekti, zināt-
nieki un biznesa līderi ne uz Ei -
ropu, ne – vēl jo vairāk – uz Latviju 
neatbrauca. Tas, ko naivā Eiropa 
sev dabūja uz kakla, bija agresīvs, 
“Rietumu labumus” paģērošs pū -
lis, kuŗš par tādām lietām kā in -
tegrācija vietējā sabiedrībā tikai 
pasmejas. Tāpat skaidrs, ka starp 
bēgļiem ir arī “Islāma valsts” at -
balstītāji un iespējamie terroristi. 
Mani gan vairāk uztrauc tas, ka 
dažiem cilvēkiem Latvijā šķiet pie-
ņemama doma par to, ka aizbrau-
kušos tautiešus varētu aizstāt ar 
sīriešiem vai irākiešiem.

Bet ko mums darīt šodien? Kopš 
jūlija sākuma uz 679 kilometrus 
gaŗās Lietuvas – Baltkrievijas ro -
be žas sāk strādāt arī Eiropas Sa -
vie nības robežsardzes aģentūras 
Frontex darbinieki. Aizturētie ne -
legālie imigranti tiek izmitināti 
telšu pilsētiņās un skolās, ar ko ne -
apmierināti vietējie iedzīvotāji. 
Reaģējot uz notikumu attīstību 
Lietuvā, arī Latvija pastiprinājusi 
Baltkrievijas robežas apsardzi. Lat-

vijai ir 173 kilometrus gaŗa robeža 
ar šo valsti, no kuŗas desmit kilo-
metri iet pa vidu Daugavai. Gan uz 
Lietuvas, gan Latvijas robežas ar 
Baltkrieviju nav īpašu nocieti nā-
jumu, vien novērošanas kameras 
un sensori. Kā redzam, migran -
tiem tas netraucē. Protams, vien-
mēr pastāv iespēja mēģināt pie-
labināties Lukašenko. Tomēr tas 
nav akceptējams ne polītiski, ne 
morāli. Turklāt Baltkrievijas dikta-
tors nav prognozējams, viņa solī-
jumiem nevar ticēt. Varbūt tiešām 
jasāk domāt par īpaša žoga celt-
niecību uz robežas ar Baltkrieviju? 
Par šādu rīcību nevajadzētu kaut-
rēties. 2015. gada vasarā Ungārija 
uzcēla 175 kilometrus gaŗu īpaši 
asu dzeloņstiepļu žogu uz robe - 
žas ar Serbiju un 523 kilometrus 
gaŗu – uz robežas ar Horvātiju. Iz -
lēmīgā rīcība ļāva pilnībā apturēt 
nelegālo migrāciju. Arī ASV prezi-
dents Tramps neredzēja citu ceļu 
kā apturēt migrāciju no Meksikas. 
Ir pienācis pēdējais laiks atvadīties 
no illūzijām, noņemt rozā brilles 
un ieraudzīt pasauli tādu, kāda tā 
patiesībā ir – nedroša, neprogno-
zējama un bīstama.

Nupat publiskoti partiju jūnija 
reitingi. Piecu procentu barjeru 
šajā reitingā pārvarējušas piecas 
partijas. Ja balsstiesīgie balsotu tā, 
kā norādījuši aptaujā un ja vēlē-
šanas notiktu rīt, Saeimā iekļūtu 
deviņas partijas. 

Pēdējā laikā sociālajos tīklos 
īpaši izcēlies 13. Saeimas deputāts 
Aldis Gobzems, kuŗš šī gada jan-
vārī nodibināja partiju “Likums un 
Kārtība” (LunK) un kuŗa skanda-
lozākais paziņojums bija, ka mas-
ku valkāšana un ierobežojumi sai s-
tībā ar Covid-19 pandēmiju līdzi-
nās holokaustam. Aptaujā Gobze-
ma partija saņēmusi  3,3 procentu 
atbalstu, bet Saeimā tā iekļūtu, jo 
rezultāti tiek aprēķināti pēc īpašas 
formulas.  Protams, vai paziņojums 
par holokaustu, kas sociālajos tīk-
los izraisīja pamatīgu viļņoša nos, 
būs ietekmējis partijas reitingu un 
kā ietekmējis, uzzināsim pēc mē -
neša jūlija aptaujā.

Atbilde uz jautājumu, kāpēc 
Alda Gobzema izturēšanās brī -
žam vairāk atgādina tāda cilvēka 
rīcību, kuŗš ir pagalam apjucis, 
šķiet, tālu nav jāmeklē. Viņa 
līdzšinējais atbalstītājs Ainārs Šle-
sers ir paziņojis, ka dibinās pats 
savu partiju, bet tas nozīmē, ka 
naudas Gobzema partijai vairs var 
nebūt. No LunK  valdes tūlīt pēc 
Šlesera paziņojuma par partijas di -
bināšanu pie viņa aizgāja skanda-
lozais, par publicistu sevi dēvējo -
šais Sandris Točs. Pēc Gobzema 
ieraksta sociālajos tīklos par holo-

Apjukums
kaustu par aiziešanu no partijas 
paziņoja arī divas neatkarīgās Sa -
eimas deputātes – partijas līdz-
priekš sēdētāja Jūlija Stepaņenko 
un partijas valdes locekle Ļubova  
Švecova. Stepaņenko un Švecova 
13. Saeimā tika ievēlētas no parti-
jas “Saskaņa”, bet tad no partijas   
un tās frakcijas aizgāja, kļūstot par 
pie partijām nepiederošām depu-
tātēm un jau drīz sāka atbalstīt 
Gobzema nostāju daudzos jautā-
jumos, bet janvārī iestājās viņa no -
dibinātajā partijā. Deputātes skaid-
ro, ka viņām ir nepieņemama 
Gobzema izturēšanās. “Es nevēlos 
izlikties, kas viss ir kārtībā un rēgu-
lāra cilvēkus aizvainojoša publiska 
komunikācija no mana kollēģa 
puses ir norma,” skaidroja Stepa-
ņenko. Neilgi pēc Stepaņenko pa -
ziņojuma par izstāšanos paziņoja 
arī Švecova, sakot, ka Gobzema 
partijā iestājusies kopā ar Stepa-
ņenko un tāpēc kopā ar viņu arī 
izstājas no tās.

Abas bijušās “Saskaņas” deputā-
tes savā ziņā bija Gobzema partijas 
“smagsvari”, un viņu aiziešana liek 
domāt, ka viņas vairs netic tam, ka 
partija iekļūs Saeimā, ja apdrau-
dēts tās financējums un tās vadītājs 
turpinās līdzšinējā stilā. Protams, 
Šleseram partija vēl ir jānodibina, 
bet šobrīd tomēr liekas neticami, 
ka LunK noturēsies kopā līdz Sa -
eimas vēlēšanām un tajā iekļūs. 
Visticamāk, ka vismaz daļa vēlē-
tāju, kuŗi ir neapmierināti ar visu 
un visiem un kuŗus nebiedē Gob-

zema skaļi paustā vēlme draudzē-
ties ar Krieviju, nobalsos par tikpat 
izcilu populistu – Aināru Šleseru.

Gobzems polītikā parādījās 
2018. gadā, pievienojoties tobrīd 
Artusa Kaimiņa vadītajai partijai 
KPV LV. Partija viņu izvirzīja kā 
savu kandidātu premjera amatam. 
Gobzems bija zvērināts advokāts 
un plašākai sabiedrībai kļuva pa -
zīstams, solot aizstāvēt Zolitūdes 
traģēdijā bojā gājušo tuvinieku un 
cietušo intereses tiesā, lai viņi va -
rētu saņemt kompensācijas no 
“Maxima” veikalu tīkla. Advokāts 
solīja aizstāvēt viņus bez maksas, 
apgalvojot, ka viņa honorāru va  rē-
šot maksāt tad, kad saņems kom-
pensācijas. 2018. gada novembrī, 
jau pēc tam, kad pēc 13. Saeimas 
vēlēšanām Valsts prezidents Gob-
ze mu nominēja kā premjera ama -
ta kandidātu, Latvijas Zvērinātu 
advokātu padome (LZAP) lēma 
par Alda Gobzema izslēgšanu no 
advokatūras. Lēmums bija saistīts 
ar LZAP disciplinārlietu komisi -
jas lēmumu, un lēmums pieņemts 
saistībā ar Gobzema vērstajiem iz -
teikumiem pret nogalināto mak-
sāt nespējas administratoru Mār-
tiņu Bunku, un tas esot nopietns 
re  putācijas jautājums. Gobzems šo 
lēmumu pārsūdzēja, bet pagāju -
šajā gadā Administrātīvā apgabal-
tiesa atzina par pamatotu Latvijas 
Zvērinātu advokātu padomes lē -
mumu par Alda Gobzema izslēg-
šanu no advokātu rindām.

Kā zināms, Gobzemam divu 

nedēļu laikā neizdevās izveidot 
valdību, viņa rīcība bija chaotiska, 
ar skaļiem un pretrunīgiem pazi-
ņojumiem, viņu netbalstīja pat 
daudzi paša partijas biedri un 
Valsts prezidents atsauca Gobze -
ma kandidatūru premjera ama-
tam. Gobzems turpināja  ālēties, 
šķeļot partiju un tās atbalstītājus, 
līdz 2019. gada februārī partija 
viņu izslēdza no savām rindām.  
Ar skandāliem beidzās arī Gobze-
ma aizstāvja misija Zolitūdes lietā. 
Vairāku Zolitūdes traģēdijā cietu -
šo prasības tiesa nolēma neizskatīt 
un lietu slēgt, jo Gobzems  kā pra-
sītāju pārstāvis atkārtoti nebija 
ieradies tiesas sēdē. Neapmierināti 
bija arī vēl citi Gobzema klienti 
Zolitūdes lietā, bet Gobzems ap -
galvoja, ka viss ir kārtībā.

Notikušais Gobzemam šajos 
gados nav traucējis apgalvot, ka 
viņš ir vienīgais polītiķis, kuŗš spē-
tu vadīt valdību un padarīt Latviju 
par laimīgu un plaukstošu zemi. 
Skaļi, populistiski un brīžam klaji 
melīgi apgalvojumi ir plūduši 
strau mēm. Pagājušā gada novem-
brī Saeimas Mandātu, ētikas un ie -
snie gumu komisija izteica Gobze-
mam rakstveida brīdinājumu 
par   “aicinājumu nelietot” masku 
Covid-19 krizes laikā un par ie -
spējamo uzturēšanos veikalā bez 
maskas. Toreiz komisijā vēršās vie-
na no Saeimas deputātēm, no  rā-
dot, ka polītiķis aicina iedzīvotājus 
neievērot likumus un noteikumus, 
tādējādi radot draudus sabiedrī -

bas veselībai. Nupat, pirms dažām 
dienām, vairāku Saeimas frakciju 
deputāti ar iesniegumu ir vērsušies 
Saeimas Mandātu, ētikas un iesnie-
gumu komisijā saistībā ar depu - 
tāta Alda Gobzema izteikumiem 
sociālajos tīklos, aicinot piespraust 
dzeltenu sešstaru zvaigzni, ko Otrā 
pasaules kaŗa laikā nacistiskās Vā -
cijas režīms kā atpazīšanas zīmi 
lika valkāt ebrejiem.

Lielāki un mazāki skandāli visu 
laiku ir pavadījuši Gobzemu, kopš 
viņš iesaistījās polītikā, un tos rū -
pīgi radījis viņš pats, pārkāpjot jeb-
kuŗas ētikas, morāles un veselā 
saprāta robežas. Manu prāt, šis po -
lītiķis, par spīti tam, ka bieži iz -
skatās vismaz smieklīgs, lai neteik-
tu skarbāk, ir bīstams Lat vijai, jo ir 
skaidri redzams, ka viņa galvenais 
uzdevums ir radīt jukas, nesta-
bilitāti. Amerika vai Krie vija, Rie-
tumi vai Austrumi –  ma  nuprāt tas 
Gobzemu neinteresē, ja vien var 
gūt kādu labumu sev. Gan domā -
ju, ka viņš un viņa partija neizturēs 
konkurences cīņā ar Šle seru vai 
citiem populistiem, bet apdrau  -
dē jums mūsu valstij tas tomēr ir.
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Jā, slavenās Latvijas kosmēti-
kas firmas atpazīstamais logo 
joprojām rotā tās ra  žojumus, 
taču uzņēmuma dar bi nieku dar-
ba tērpus rotā zīmols H. A. Brie-
ger. Kas tas tāds?

“Ar Brīgera ziepēm vismel nā-
kās rokas kļūst baltas!” – tā la -
sām reklāmās pirmskaŗa Latvi -
jas preses izdevumos. “Brīgera 
zie pes” taisīja uzņēmums, ko di -
bi nāja baltvācietis Heinrichs 
Ādolfs Brīgers, kuŗa tēvs Jochans 
Gotlobs Rīgā ieceļoja 19. – 20. gs 
mijā no Silēzijas. 1849. gadā 
Rīgas laikrakstos parādījās šādi 
sludinājumi: “Tā kā esmu šeit 
no  dibinājis sveču un ziepju fab-
riku, iesaku cienījamajai publi-
kai savus la bos ražojumus, kuŗus 
centīšos piedāvāt par labu cenu. 
Pār do šanu atradīsiet manā mājā 
Pē ter burgas priekšpilsētā, uz 
Stabu un Baznīcas ielas stūŗa, 
netālu no lielās ielas.” (Vēlāk šī 
vieta pa  zīstama ar adresi Stabu 
iela 10.) Savukārt jaunā uzņē-
mēja brāļa Kārļa Gotloba Alek-
sandra Brī gera ādu veikalā Ma -
zajā Jaunie lā 3 pircējiem sāk pie-
solīt veļas ziepes un sveces ru -
dens vakaru tumsas kliedēšanai. 

Sākotnēji ziepju vārīšana Sta bu 
ielā, kas skaitījās Rīgas priekš pil-
sēta, notika divās necilās vien-
stāva koka ēciņās, kuŗās rosījās 
tikai seši darbinieki. Rīgā tad 
netrūka ziepju vārītāju un sveču 
lējēju, tāpēc Heinricham Ādol -
fam nācās domāt, kā izcelties. 
Viņa veikals uz Lieldienām pie-
dāvāja ziepes Lieldienu olu for-
mā, kokosa ziepes, franču ode-
kolonu un smaržas, taču, pēc 
visa spriežot, tie vēl nebija vie-
tējie ražojumi.

Tikai 1876. gadā, neaizmirstot 
arī par vienkāršu produkciju 
vienkāršiem ļaudīm, uzņēmums 
ķērās pie turīgam patērētājam 
domātu aromātisko tualetes ziep-
ju un parfimērijas izgatavo šanas. 
Uz vietas pagatavoto ziepju 
ma  su uzlaboja ar ārzemēs iegā-
dātām esencēm un ēteriskajām 
eļļām. Pārdošanā nāca arī zobu 
pulveri un mutes skalojamie 
ūdeņi, uz skuju ekstrakta pama-
ta ražoti gaisa atsvaidzinātāji, 
kas “dzīvojamās un slimnieku 
istabās rada tīru, ozonsmaržas 
bagātu gaisu, kas veselības ziņā 
ne ar ko citu nav atsverams”. 

1885.gadā uzņēmums sāka pie-
dāvāt veļas pulvera priekšte ci – 
balināšanas sodu. Baltijas Vēst-
nesī lasāma tā reklāma: “Rīgā 
daudz latvietes pelna savu pār-
tiku ar vešas mazgāšanu citiem, 
visas strādnieku un mazturīgo 
laužu famīliju saimnieces mazgā 
pašas savu vešu, un tām visām 
Brīgera balināšanas soda ir pa -
tiesi noderīga.”

Un vēl – “Labākais samts nav 
mīkstāks par jūsu daiļām rokām, 
ja viņu kopšanai lietojat Brīgera 
veselīgo Medus želeju” un “Brī-
gera bārdas skūšanas krems pār-
vērš bārdas skūšanu par baudu.”

Heinrichs Ādolfs līdz ar ci - 
tiem baltvāciešiem arī aktīvi ie -
saistī jās polītiskajā dzīvē, atkār-
toti tika ievēlēts par Rīgas Do -

 Vai atceraties – 
mes deputātu. Viņš aizgāja Mū -
žībā 1904. gada 18. maijā, no -
dzīvojis šai pasaulē 80 gadus.

Vēlāk, pirms Pirmā pasaules 
kaŗa, uzņēmuma darbu vadīja 
Heinricha Ādolfa mazdēls Kurts 
Brīgers (dzimis Rīgā 1888.gadā), 
viņš arī vadīja uzņēmumu ne -
atkarīgajā Latvijā līdz baltvācie -
šu repatriācijai 1939. gadā. No 
viņa laika “tautas atmiņā” pa  li ku-
šas, piemēram, lanolīna zie pes – 
Brīgera lepnums, izstrā dātas šo -
dien tik ekoloģiskā veidā – at -

tau kojot aitas vilnu. Arī Kurts 
Brī  gers ierindojās pirmskaŗa Lat-
vijas cienījamāko uzņēmēju pul-
kā, darbojās Tirdzniecības un 
rūpniecības kamerā. Un līdz ar 
citiem ievērojamiem cilvēkiem 
mita Mežaparka namā, Visbijas 
ielā 3. Uzņēmuma liktenis lī -
dzīgs citiem – 1940. gada vasarā 
to nacionalizēja. 

T. s. vācu laikā, 1942. gada va -
sarā, Kurts ieradās Rīgā ar domu 
atgūt savu īpašumu, un viņam 
tas uz īsu brīdi arī izdevās, vēl 
vai rāk – Brieger kļuva “lielāko 
ziep ju ražotāju Ostlandē” un sa -
vus ražojumus piegādāja frontei.

Pēc kaŗa Brīgera ziepju fabri -
ku pārdēvēja par “Sarkano aus-
mu”, 1958. gadā pievienoja uzņē-
mu mam, kas saucās “Parfi mē-
rijas un kosmētikas rūpnīca 
Dzin tars”. Līdz pat 1970. gadam 
ra  žošanas telpas bija vēsturiska - 
jā Stabu ielā 10 (Stabu un Baz -
nī cas ielu stūrī), tad tās pārcēla 
uz Ziepniekkalnu (!) Pārdaugavā, 

kur darbība turpinās arī šodien, 
pēc tam, kad pārvarētas vairāk-
kārtīgas slavenā Dzintara darbī-
bas izbeigšanas briesmas. Gaŗus 
gadus, cauri padomju okupā-
cijas un jau neatkarību atguvu-
šās Latvijas valsts laikiem uzņē-
mumu vadīja vīrs vārdā Iļja Ger-
čikovs.Jāteic, gana veiksmīgs un 
gana spītīgs uzņēmējs (dzimis 
1938. gadā.) Būdams vīrs ar 
“tirgotāja geniem”, viņš prata sa -
glabāt tos zīmolus, kas “tautai 
patīk” un ir gluži vai “kultūras 

kanona” cienīgi – mūsu paau-
dzes vecmāmiņas vēl ilgi mēdza 
teikt: “Nezinu neko labāku par 
Niveja kremu!”, un kur nu vēl 
smaržas “Rīgas ceriņi”...

Laiki mainījušies. Nu Dzin-
taru jeb šolaiku atjaunoto uz -
ņēmumu H. A. Brieger vada jau-
na dāma vārdā Anastasija Uda-
lova. Latvijas krieviete, kuŗa 
saka: “Domāju, ka par patriotu 
cilvēks kļūst tad, kad dodas 
ilgstošā “trimdā”. Es to izjutu pēc 
tam, kad trīs gadus nodzīvoju 
Gru zijā. Kad atbraucot šķērsoju 
Vanšu tiltu, es līdz pašiem sirds 
dziļumiem sajutu: Latvija ir ma -
nas mājas! Es par savu patrio-
tismu uzskatu iespēju pastāstīt 
pasaulei, ka Latvija var ražot, ka 
mums ir ražošanas pieredze un – 
arī nākotne. Tāpēc gribu zīmola 
Dzintars vārdu nest pasaulē cie-
šā saistībā  ar Latvijas vārdu.” 
Uzzi ņai – kosmētikas ražotāja 
H. A. Brieger lielākais akcionārs 
(ar  67%) ir Igaunijas uzņē -

mums Skinest Group, 33 % īpaš-
niece ir Anastasija Udalova.

Ko tad  šobrīd ražo Dzintars – 
H. A. Brieger? Kā teikts reklā-
mās, – 15 jaunus, ekoloģiski un 
cenu ziņā draudzīgus kosmēti-
kas produktus, kas nes sešu Lat-
vijai mīļu un tuvu jūras pie-
krastes vietu vārdus, kur visbie-
žāk atrodami jūras izskaloti 
dzintari – Kolka, Dubulti, Nīca, 

Dzintari, Tūja, Ziemupe. Piedā-
vājumā – roku krēms, dušas že -
leja, lūpu balzams, ķermeņa 
krems, universāls krems un, 
pro    tams, ziepes – mūsdienīgā 
iepakojumā, ar “dozatoru”, da -
bai draudzīgas un atturīgi smar-
žīgas.

Publikāciju sagatavoja  
Ligita Kovtuna 

    

Atjaunoto uzņēmumu H. A. Brieger vada Anastasija Udalova

?
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Izraēla pasaules valstu vidū 
ir līdere vakcinācijas ziņā, jau 
sapotēti 65% iedzīvotāju. Taču 
saslimstība ar kovidu atkal 
pieaug, tiek ieviesti ierobe žo-
jumi... Ar ko saistīts šis kritiens 
atpakaļ?

Varu pastāstīt tikai to, ko re -
dzu Izraēlas televīzijas kanalos 
un izlasu laikrakstos. Vakcinēti 
ir vairāk nekā piecarpus miljoni 
no vairāk nekā deviņiem mil-
joniem iedzīvotāju. Viņu vidū – 
ap 35 procentiem pusaudžu no 
12 līdz 16 gadu vecumam.

Jaunā lipīgā kovida mutācija 
no Indijas jeb delta variants ir 
sasniedzis arī Izraēlu, un ar to    
ir inficējušies daudz jaunu cil-
vēku,  arī tie, kuŗi ir vakcinēti, 
bet viņi izslimo daudz vieglāk 
nekā tie, kuŗi nav potējušies. 
Daudzi ir saņēmuši vakcīnu, 
tāpēc slimnīcās ir maz smagi 
slimu pacientu. Izraēlā bija at -
celts ierobežojums valkāt sejas 
maskas. Bet šobrīd četrās pilsē-
tās ir krietni pieaudzis ar kovidu 
saslimušo skaits, tāpēc tajās ir 
atkal ieviesta prasība telpās nēsāt 
sejas maskas. 

Izraēlā ir aizliegts izbraukt uz 
tām valstīm, kur ir augsta saslim-
stība ar Covid-19 – turp var do -
ties tikai ar speciālas komisijas 
atļauju. Ja cilvēks ceļo bez atļau-
jas, tad draud soda nauda 5000 
šekeļi, kas ir apmēram 1300 eiro. 
Visiem Izraēlas iedzīvotājiem, 
kuŗi dodas ārpus valsts, ir jāpa-
rakstās, ka viņi neapmeklēs tās 
valstis, kur ir augsta saslimstība 
ar Covid-19. Savukārt tiem, kuŗi 
ierodas no šīm valstīm, divas 
nedēļas ir jāatrodas pašizolācijā 
īpaši ierādītās vietās. 

Es ļoti ceru, ka valdība izdarīs 
visu, lai samazinātu saslimstību. 
Tas nozīmē, ka visiem tiem pil-
soņiem, kuŗi vēl nav sapotēju-
šies, tas ir jāizdara. Tiem, kuŗi ir 
vakcinējušies un saslimuši, sli-
mības gaita ir daudz vieglāka. 
Kopš Izraēlā ir pieejama vak ci-
nācija, šeit cilvēki vairs nemirst 
no kovida. 

Arī es tāpat kā daudzi Izraēlas 
iedzīvotāji esmu vakcinējies ar 
Pfizer vakcīnu. Sākumā man pa -
ziņoja, ka pēc vakcīnas imu ni-
tāte būs līdz pusgadam, bet ne -
sen saņēmu ziņu, ka vakcīnas 
iedarbīguma termiņš saglabājas 
vēl pusgadu.

Izraēlā nav izmantoti 1,6 mil-
joni Pfizer vakcīnu, un tagad 
valdība meklē, kuŗas valstis gri-
bētu tās paņemt vai nu par 
naudu, vai bez maksas. Vakcīnas 
pāri palika tāpēc, ka daudzi arā -
bi un beduīni, kā arī citi neiz-
mantoja iespēju potēties, un mēs 
redzam, ka tieši viņu un īpaši 
skolēnu vidū pēdējā laikā ir aug-
sta saslimstība. 

To vidū, kas nevēlas saņemt 
poti pret kovidu, esot ne ma -
zums arī ortodoksālo ebrēju.

Tiesa, daļa no viņiem patie-
šām nevēlas vakcinēties, bet tā 
nav lielākā daļa. Es uzskatu, ka 
tas ir izglītības jautājums. Arī es 
esmu ortodoksālais ebrējs, taču 
man šķiet, ka es saprotu, kas no -
tiek pasaulē, kas notiek zinātnē 

“Dievs mūs ir radījis, lai mēs dzīvotu”
Rabīns Menahems Barkahans, Rīgas un Latvijas Ebrēju reliģiskās draudzes un biedrības 

“Šamir”, kā arī Eiropas Rabīnu padomes biedrs, intervijā Mārai Libekai

un kāpēc ir nepieciešams vakci-
nēties.

Ortodoksālajiem ebrejiem pa -
rasti ir ļoti lielas ģimenes – vidēji 
ar 7 – 10 bērniem. Nereti šīs ģi -
menes ir samērā nabadzīgas. Ja 
viens no ģimenes locekļiem sa -
slimst, tā parasti no viņa inficē-
jas pārējie, jo viņi dzīvo mazās 
telpās. 

Kā Izraēlā pārliecina cilvē-
kus potēties? Vai ir tādas darba 
vietas, kur liek potēties un ne -
ļauj strādāt, kamēr tas nav 
izdarīts?

Izraēlā no kovida ir miruši vai-
rāk nekā seši tūkstoši cilvēku. 
Mēs zinām, ka piecarpus miljoni 
ir saņēmuši vakcīnu, un mēs 
redzam rezultātu – vakcīna dod 
iespēju cilvēkiem dzīvot, un tas 
ir ļoti svarīgi. Tas arī ir galvenais, 
kas pārliecina.

Izraēlā nav daudz tādu cilvē-
ku, kas nostājušies pret vakcinā-
ciju. Vieni uzskata, ka vīruss vi -
ņus nenoķers, bet citi baidās, ka 
vakcīna ietekmēšot viņu repro-
duktīvo veselību. Kaut gan vak-
cinācija ir brīvprātīga, tomēr 
daudzās darba vietās ir pateikts, 
ja neesi vakcinējies, tad uz darbu 
vari nenākt. Neapmierinātie 
sniedz prasības tiesā.

Dievs mūs ir radījis, lai mēs 
dzīvotu, nevis diskutētu par dzī-
vi. Ir ļoti svarīgi domāt, ko mēs 
darām, lai dzīvotu. Ja negribi 
vakcinēties, lūdzu, paliec savā 
mājā, jo es negribu būt kopā ar 
tevi.

Cik liels sods draud par mas-
ku nenēsāšanu?

Biju lūgties sinagogā, un tur 
bija izlikts brīdinājums, ka ik -
viens, kuŗam nebūs maskas, tiks 
sodīts ar naudas sodu līdz 5000 
šekeļiem (1300 eiro). Taču, ne -
raugoties uz brīdinājumu, diez-
gan daudzi tomēr ignorēja sejas 
maskas. Es negrasos ar šiem cil-
vēkiem diskutēt, jo tam nav 
jēgas.

Ko jūs domājāt, ieraudzījis 
attēlu ar Latvijas Saeimas de -
putātu Aldi Gobzemu, kuŗš 

pielicis sev dzelteno Dāvida 
zvaigzni pie krūtīm? Sociālajos 
tīklos viņš raksta, ka tādējādi 
salīdzinot holokausta traģē di-
jas upuŗus, kuŗiem nebija ne -
kādu tiesību, ar mūsdienu cil-
vēkiem, kuŗi tiekot dalīti pēc 
tā, vai viņiem ir vai nav Covid-
19 sertifikāts. 

Holokausta simbols ir unikāls – 
tas liecina par iznīcinātu tautu 
tikai tāpēc, ka to veidoja cilvēki, 
kuŗi piedzimuši kā ebrēji. Gob-
zema un viņa sekotāju lielākā 
problēma ir tā, ka viņiem trūkst 
izglītības, tāpēc uzaicinu viņus 
atnākt uz Geto mūzeju, lai viņi 
varētu saņemt vispusīgu infor-
māciju par to, ko nozīmē holo-
kausts pret cilvēci, ne tikai pret 
ebrējiem. 

Gobzems ir sajaucis kopā ho -
lokausta traģēdiju ar pandēmijas 
šausmām. Tāpēc vēl jo vairāk 
aicinu viņu apmeklēt Geto mū -
zeju, lai viņš pēc iespējas ātrāk 

rastu apskaidrību un nesalīdzi-
nātu nevakcinētos cilvēkus ar 
nošautajiem un gāzu kamerās 
iznīcinātajiem ebrējiem. Šo mū -
zeju mēs dibinājām tāpēc, lai 
mūsu bērni un mazbērni sa -
prastu, kas notika, un lai šī tra-
ģēdija nekad neatkārtotos. Īpaši 
tas attiecas uz četrdesmitgadīgo 
paaudzi, jaunajiem polītiķiem, 
kuŗi vada un vadīs Latviju. Ja 
viņi jauks pamatlietas, nesapratīs 
tās, tā būs traģēdija.

Pirms kāda laika jūs bijāt sa -
šutis par Rīgas domes rīcību, 

jo, pagarinot līgumu vēl uz de -
smit gadiem, lielā nekustamā 
īpašuma nodokļa dēļ bija ap -
draudēta mūzeja pastāvēšana. 
Vai šajā ziņā ir kas mainījies?

Jā, tā bija kļūda, kuŗu tomēr 
Rīgas dome novērsa. Es ceru, ka 
mēs saņemsim maksimālu palī-
dzību no Rīgas pašvaldības, lai 
varētu sākt mūzeja rekonstruk-
ciju. Tas ir liela apjoma, dārgs, 
bet sabiedrībai ļoti nepieciešams 
projekts, kuŗu atbalsta arī Eiro-
pas Starptautiskais holokausta 
centrs.

Kā Rīgas Geto mūzejs pār-
dzīvoja dīkstāvi?

Aprīlī Spānijas vēstniecība 
Lat vijā kopā ar biedrību Šamir, 
Rīgas Geto un Latvijas Holo-
kausta mūzeju atklāja ceļojošo 
izstādi “Augstāk par dienesta 
pienākumiem”. Kopš jūnija tā ir 
pieejama mūzeja apmeklētā-
jiem. Šī izstāde ir veltīta tiem 
Spānijas diplomātiem un ārlietu 

dienesta darbiniekiem, kuŗi 
Otrā pasaules kaŗa laikā bez sa -
vas valdības mudinājuma un 
bieži vien pakļaujot sevi riskam, 
izmantoja savu diplomātisko 
sta tusu, lai glābtu vietējos ebrē -
jus no drošas nāves.

Ņemot vērā pandēmijas iero-
bežojumus, pavasarī mūzejs bija 
sagatavojis virtuālo ekskursiju 
vietni rgmvirtualtours.lv, kur ir 
pieejamas gan pašreizējās, gan 
bijušās izstādes.

Par godu Latvijas simtgadei 
biedrība Šamir sagatavoja ceļo-
jošo izstādi “Kultūras tilti”. Tā ir 
veltīta Latvijas ebrēju vēsturei no 
17. gadsimta, kad Latvijas terri-
torijā izveidojās ebrēju kopiena, 
līdz pat mūsdienām. Šī izstāde 
2019. gadā tika prezentēta Ņu -
jorkā un pēc tam bija apskatāma 
astoņās pilsētās Latvijā un ASV. 
Šogad 24. augustā tā tiks atklāta 
Vācijā, Brēmenē.

Publicēšanai tiek gatavots pir-
mais sējums grāmatai, kuŗā būs 
apkopota Latvijas ebrēju vēsture. 
Tajā pirmoreiz latviešu valodā 
būs pieejami no idiša un vācu 
valodas tulkoti raksti par Latvi-
jas ebrēju vēsturi, sākot ar 1853. 
gadu.

Apritējušas gandrīz divas 
nedēļas, kopš Izraēlā ir jauna 
valdība. Pēc paziņojuma par 
koalīcijas līguma parakstīšanu 
bez ilggadējā premjērministra 
Benjamina Netanjahu pilsētas 
ielās izgāja gan polītiskie pre-
tinieki, kas svinēja viņa po -
lītisko sakāvi pēc 12 gadu val-
dīšanas, gan arī atbalstītāji, kas 
bija neapmierināti par šādu 
rezultātu. Kuŗu pusē esat jūs?

Neesmu kreisi orientēts cil-
vēks, tāpat kā neesmu popu - 
lists. Izraēlā dzīvoju vairāk nekā 
50 gadus un sekoju līdzi polī tis-
kajām norisēm valstī. Tas bija 
nepārprotami personisks kon-
flikts starp Netanjahu un paš-
reizējās koalīcijas partijām, no 
kuŗām premjērministra amatu 
divus gadus ieņems galēji labē -
jās partijas Yemina līderis Naf -
tali Benets. Koalicijā ir radikāli 
labējie un arī ekstrēmiski kreisie. 
No mana skatpunkta viņus vie-
no naids pret Benjaminu Ne -
tanjahu. Kaut gan pret viņu ir 
uzsākts tiesas process par korup-
ciju, es personiski uzskatu un 
domāju, ka manam viedoklim 
piekritīs daudzi cilvēki Izraēlā, 
šis tiesas process ir polītiski 
safabricēts, un Netanjahu tajā 
uzvarēs. Tas ir kaŗš starp labē-
jiem un kreisiem, kuŗi neļāva 
Netanjahu pabeigt pieklājīgā 
veidā savu karjēru. Atbalstu viņu 
tādēļ, ka Netanjahu pastāvēja 
par mieru ar arabu valstīm – 
miers pret mieru. Netanjahu 
kan celejas vadītājs pat bija arabs, 
vēl arī citus amatus valdībā ie -
ņēma arabi. Starp citu, viņiem    
ir tādas pašas priekšrocības kā 
ebrējiem, vienīgi, ja viņi vēlas, 
tad var atteikties no dienesta ar -
mijā. Manu jaunāko bērnu ope-
rēja arabu ārsts, viens no labā-
kajiem Izraēlā. Esmu par mieru 
starp Izraēlu un Palestīnu.

Menahems Barkahans: “Dievs mūs ir radījis, lai mēs 
dzīvotu, nevis diskutētu par dzīvi. Ir ļoti svarīgi domāt, 
ko mēs darām, lai dzīvotu. Ja negribi vakcinēties, lūdzu, 
paliec savā mājā, jo es negribu būt kopā ar tevi.”
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Sākšu stāstu, pieminot manus 
vecākus – Alisi un Kārli. Mūsu 
bēgļu liktenis pēc DP nometnes 
Pinebergā, kur mans tēvs bija 
profesors Baltijas Universitātē, 
mūs aizveda ar kuģi SS General 
Bundy no Ženēvas uz Dienvid-
ameriku, uz pavasarīgo Arģen-
tīnas galvaspilsētu Buenosaire -
su 1948. gadā. Drīz bija karsta 
vasara klāt. Spāņu valodu es, 
mazs bērns, iemācījos uzreiz un 
visdabiskākajā veidā, ‒ spēlē jo-
ties ar citiem bērniem uz ielas. 

Manam tēvam Kārlim Bue-
nosairesā bija radi, “veclatvieši” 
Jānis un Reinis Kļaviņi, kuŗi ie -
radās tur kā matroži uz zviedru 
kuģa 1928. gadā. Izkāpa un pa -
lika uz dzīvi. Vēl šodien man tur 
ir spāniski runājoši radi, tēva 
brālēna pēcnācēji.

Divus gadus agrāk, 1946. gada 
6. decembrī, Arģentīnas Perona 
(Juan Perón) valdība bija aptu-
rējusi Baltijas valstu diplomā tis-
ko darbību. Latvijas sūtnis Dr. 
Pēteris Oliņš, akreditēts Latvijas 
laikā arī pie Brazīlijas valdības, 
pārcēlās uz Riodežaneiro, kur 
līdz 1961. gada 11. martam skai-
tījās Latvijas pārstāvis. Maz zi -
nāms fakts ir, ka Brazīlija līdz 
tam datumam vēl atzina neat ka-
rīgu Latviju. Pēc Dr. Oliņa nāves 
1962. gadā kā latviešu pārstāvis 
vēl vairākus gadus darbojās 
Zviedrijas konsuls Gustafs Stals.

Bet tagad pārceļamies uz brī -
di gandrīz simt gadus agrāk, uz 
1873.gadu. Atrodam zinātnieku 
uzvārdā Bergs (dzimis 1843. 
gadā Tukumā). Trīsdesmit gadus 
vecais dabaszinātnieks Kārlis 
Bergs trauslās veselības dēļ vairs 
nepacieš Latvijas ziemas klimatu 
un nodomā pārcelties uz siltu-
mu tālajā Arģentīnā, kur kļūst 
par mācībspēku vairākās univer-
sitātēs, publicē 170 zinātniskus 
rakstus, pēta stādus un dzīvnie-
kus visā valstī. Kārlis Bergs kļūst 
par Buenosairesas Valsts mūzeja 
direktoru, veicina Arģentīnas zi -
nātnieku apvienības darbību, sa -
ņem vairākus goda titulus, me -
daļas un diplomus. Viņa bērēs 
1902.gadā savā runā Arģentīnas 
iekšlietu ministrs augsti cildina 
aizgājēju. Buenosairesas pilsētā 
līdz šai dienai ir atrodama iela, 
kas nes vārdu Dr. Carlos Berg.

Vārds Karloss Bergs “uzpeld” 
atkal 1930. gada 6. jūnijā. Visti-
camāk tas ir zinātnieka pēcnā-
cējs. Lasu, ka šis Karloss Bergs, 
Latvijas goda konsuls, dara visu 
iespējamo, lai kārtotu nesaska -
ņas starp divām atsevišķām 

Latviešu likteņi tālajā Arģentīnā
Atmiņu fragmenti no dzīves gadiem DienvidamerikāASTRĪDE ALISE SKÖLDEBRING, 

dzim. KĻAVIŅŠ

latviešu biedrībām Buenosai re-
sā. Būdams goda konsuls, Bergs 
sasauca latviešu kolonijas sapul-
ci, kuŗā piedalījās 58 personas, 
bet diemžēl nesaskaņas neizde-
vās atrisināt. Bergs griezās pie 
Latvijas Ārlietu ministrijas un 
paziņoja, ka “solīdākie latvieši” 
starp pārējiem tagad vienosies 
jaunā organizācijā ar nosauku-
mu Buenos Aires  Latvju klubs.

Tā paša gada 18. novembri – 
Latvijas neatkarības pasludinā-
ša nas dienu – divas latviešu or -
ga nizācijas svinēja atsevišķi. 
Katra savās telpās.

Zviedrijā dzīvojot, mēdzu lasīt 
grāmatas par savām agrākajām 
mītnes zemēm, un, lūk, kādu 

faktu uzeju grāmatā “Latvieši 
Arģentīnā, Čīlē un Urugvajā”: 
“18. janvārī, 1950. gadā Bueno-
sairesas ostā, kapteiņa Arvīda 
Bēr tiņa vadīts, no Zviedrijas ie  -
brauc mazais fjordu kuģītis “Elfs-
dalen” ar vairākām latviešu un 
igauņu ģimenēm.” Latviešu bēgļu 
bērns Ārija Stanga, tanī gadā 
piecus gadus veca, atstāsta no 
Buenosairesas savus bērna ie  spai-
dus: “Bailes, šaus mas, vētras, ne -
drošība. Un pār tika izbeidzās.” 
Baigais ceļojums tika aprakstīts 
visās avīzēs kā sensācija. 

Vēlos brīdi apstāties pie cil-
vēka, kuŗu es labi atceros un 
kuŗa vārds ir pazīstams ikvie-
nam, kuŗš abonējis avīzes Laiks 

(ASV), Latvija Kanadā un Lat-
vija (Vācijā). Proti, Dienvid -
ame rikas korespondents Kārlis 
Zvirgz diņš (1904-1967). 

Redaktors Zvirgzdiņš ar ģi -
meni ieceļoja Arģentīnā 1949. 
gadā. Viņš jau bija priekšā, kad 
kuģītis “Elfsdalen” ienāca Bueno-
sairesas ostā karstā janvāŗa die-
nā, un, protams, ceļojumu ap -
rakstīja un nodeva latviešu avī-
zēm. Zvirgzdiņš nekavējoties 
sāka meklēt un intervēt nozī-

mīgus latviešus starp ieceļotā-
jiem. Arī slaveno sporta perso-
nību, desmitkārtējo Latvijas 
meistari daiļslidošanā Alisi Dze-
guzi (1914-1999), manu māti.

“Ledus karaliene Alise Dze-
guze” – ar šādu nosaukumu Rī -
gas sporta žurnālists Andris Ze -
ļenkovs  ievietoja rakstu par 
ma  nu mammu žurnāla Sports 
2018. gada decembŗa numurā. 

1933. gadā 16 gadus vecā Alise 
pirmo reizi kļūst Latvijas meis-

tare daiļslidošanā un šo titulu 
notur līdz pat 1942. gadam, ka -
mēr vien rīko meistarsacīkstes. 
Iespēja atsākt slidotājas gaitas 
Arģentīnā tomēr neradās. Alise 
Dzeguze-Kļaviņš aizgāja Aizsau-
lē 1999. gadā Toronto, Kanadā.

Rakstu ar virsrakstu “Visu 
mūžu nevar slidot” Kārlis Zvirg-
zdiņš nosūta 1950. gada oktobrī 
avīzei Laiks – par nu jau desmit-
kārtējo Latvijas daiļslidotāju Ali-
si Dzeguzi-Kļaviņu. Viņš iesāk 
rakstu ar skaisto atmiņu:

Mežaparks. Zilganpelēks spīgu-
ļo ledus. Apkārt piesnigušas prie-
des. Spēlē mūzika. Tik priecīgi šai 
svētdienas rītā! Neizskaidrojamā 
priekā es slīdu pa gludo ledus spo-
guli. Laukuma malā stāv viens 
vienīgs skatītājs tumšā mantelī 
un ar pelēku platmali galvā. 
Pi eslidoju tuvāk: dzejnieks Kārlis 
Skalbe! Un, dvēselē gavilēdama, 
griežu lokus un taisu skaistas fi -
gūras viņam par prieku. 

(Turpinājums sekos)
 

Kļaviņu ģimene pastaigājas pa pasaules plašāko bulvāri - 
Avenida de Julio Buenosairesā, 1953. gads

Foto no, iespējams, 1953. gada, tā laika latviešu draudzes telpās. Acīmredzot nozīmīgs 
gadījums. Kreisajā pusē redzams mans tēvs Kārlis Kļaviņš, reprezentējot LSA (Latviešu 
Savienība Arģentīnā), un es viņam blakus. Vidū otrajā rindā redzams Kārlis Zvirgzdiņš, 
vienmēr gatavs latviešiem aprakstīt notikumus brīvā pasaulē

Alise Dzeguze, 1941. gads
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Pandēmijas dēļ jau otro gadu 
Jelgavas smilšu skulptūru festi-
vāls spiests meklēt jaunus vari-
antus. Citkārt uz starptautisko 
smilšu skulptūru festivālu sa -
brauca 15 mākslinieki no visas 
pasaules. Viņi radīja 15 oriģi nā-
las smilšu skulptūras, savukārt 
festivāla rīkotāji pasūtināja  vēl 
īpašu demo skulptūru un foto 
tēlu, pie kuŗa skatītāji labprāt 
pozē un fotografējas, it kā būtu 
slavenas modeles vai VIP perso-
nas, apliecinot, ka viņš/ viņa ir 
tikpat ievērojami un viņu uzņē-
mumi noteikti jāpublicē pasau-
les glamūro žurnālu lappusēs. 

Neraugoties uz nepatīkamo 
drāmatisko situāciju pasaulē, jel-
gavnieki, paldies Dievam, nav 
atteikušies no festivāla idejas, bet 
to nedaudz sašaurinājuši un pa -
vērsuši citā virzienā. Tā kā ne  var 
aicināt viesus no tālākām ze -
mēm, tad rīkotāji balstās tikai  
uz latviešu māksliniekiem, pēc 
ies pē jas piesaistot arī kaimiņu 
leišu māksliniekus. Ja pagājušo 
gadu tika veidotas desmit epi-
zodes no Jelgavas vēstures, tad 
šogad skats vērsies pasaulē, kur 
Latvijā dzimušie iedzīvotāji pa -
veikuši ko īpašu, ierakstījuši sevi 
globālā civilizācijas panorāmā – 
tēma “Latvieši pasaulē – no ide-
jas līdz leģendai”. Domāju, ka 
viens otrs vārds būs patīkams 
pārsteigums – cilvēki lielāko tie-
su zina tikai tos, kuŗi šobrīd ir 
slaveni, taču arī senos laikos še -
jienieši devās pasaulē un savi 
pierādīja, apliecināja, izteica. 

Viens no senākiem Latvijas ie -
dzīvotājiem, kuŗš ierakstījis sa -
vu vārdu ASV kultūras, precīzāk, 
apģērbu kultūras nozarē, ir 
Džeikobs Deivis (Jacob Davis) 
jeb 1831.gadā Rīgā dzimušais 
šuvējs ebrējs Jakobs Jufess (Jacob 
Youphes). 1854. gadā viņš emig-
rēja uz ASV, nomainot arī uz -
vārdu, un no brezenta šuva teltis 
un ratu pārsegus. Brezentu un 
izturīgo denima audumu viņš 
tāpat izmantoja bikšu šūšanai. 
Kabatu un vīļu pasargāšanai no 
plīšanas drēbnieks izmantoja 
kniedes, kas kļuva par džinsu 
bikšu neatņemamu sastāvdaļu. 
Rīdzinieks vērsās pie Levi Štrau-
sa un 1873. gadā patentēja oriģi-
nālos džinsus, kas vēl joprojām 
nopērkami “Levi Strauss & Co” 
veikalos. 

Artura Konana Doila (Sir Art-
hur Conan Doyle) varonis Šer-
loks Holms nav iedomājams bez 
pīpes. Bet vai daudzi zina, ka 
1890.gadā Lielbritanijā īpašas 
konstrukcijas pīpes patentēja 
Zaļeniekos dzimušais un Jelgavā 
virpotāja amatu apguvušais Kār-
lis Pētersons? Izdevniecība “Lai-
ka Grāmata” 2019. gadā izdeva 
Sandras Bondarevskas grāmatu 
“Pētersoni Īrijā”, kuŗā galvenais 
varonis ir pīpju meistars. Viņa 
vārds joprojām skan firmas 
“Kapp & Peterson” nosaukumā. 

Viens no vadošajiem aviācijas 
pionieriem ir latvietis Jānis Aker-
manis ( John D. Akerman), kuŗš 
projektējis vairākus vēsturiskos 
lidaparātus un ieguvis likumīgus 
starptautiskus apstiprinājumus 
daudziem ar aeronavigāciju sai-
stītiem izgudrojumiem.

Jelgavā satiekas Latvijā dzimušās slavenības
Sporta automobiļa Porsche 

dizaina autors ir Rīgā 1930. gadā 
dzimušais Anatols Kārlis Lapiņš, 
kuŗš turpat 20 gadus –  1969.-
1988. gadā – vadīja Porsche au -
tomašīnas dizaina studiju. 

Nedrīkstam aizmirst arī slave-
no dundadznieku Arvīdu Blū-
men tālu, Austrālijas pētnieku un 
krokodilu mednieku, kuŗš pasau-
lē pazīstams kā Krokodilu Harijs 
un kuŗš kļuva par varoni populā-
rajā filmā “Krokodils Dandijs”.

Latvijas un Daugavpils vārdu 
pasaulē aiznesis gleznotājs Mar ks 
Rotko, kuŗa mākslas centrs pa -
vēris vārtus pasaulei.

Taču šobrīd laikam vispazīsta-
mākais latvietis pasaulē ir bas-
ketbolists Kristaps Porziņģis. 

Te esmu nosaucis tikai dažus 
cilvēkus, kuŗi saistāmi ar kaut ko 
īpašu pasaules kultūrā, sportā un 
inženieŗzinātnēs, tostarp diz ai-
nā, un kuŗi Jelgavā ir ieguvuši 
smilšu skulptūru veidolu. Smilšu 
festivāla rīkotāji, konsultējoties 
ar tā māksliniecisko vadītāju 
Kārli Īli, ir izvirzījuši ārkārtīgi 
specifisku un sarežģītu uzdevu-
mu. Šīgada smilšu skulptūru 
tēma saistās ar ļoti konkrētiem 
cilvēkiem, kuŗus vairāk vai ma -
zāk pazīst pasaulē. Citkārt tēma 
bija vispārināta, aiz kuŗas var 
paslēpties ar asprātīgu sižetu, 
detaļām, kompoziciju, darbības 
izvērsumu. Šoreiz centrā ir cil-
vēks, kuŗa portretiskā līdzība ir 
ārkārtīgi nepieciešama, tai jā -
palīdz arī idejai, fantāzijai, iz -
teiksmīgai detaļai, kas mūsdie -
nu skatītājam atklāj izraudzītās 
slavenības ieguldījuma būtību. 

Lietuviešu māksliniekam 
Mar  tinam Gaubam paveicās ar 
to, ka džinsu šuvēja Džeikoba 
Deivisa portreti nav izplatīti, tā -
dēļ tēlnieks izlīdzējās, asprātīgi 
stāstot par džinsu biksēm. Ba  ro-
kālās figūras gan valkātājas for-
mas, gan bikšu paraugi blakām 
atjautīgi vēsta par šo notikumu. 
Zīle Ozoliņa-Šneidere strādājusi 
pie vairākiem tēliem. Ļoti kom-
pakts un izteiksmīgs ir pīpju 
meistaram Pētersonam veltītais 
darbs. Uzslavējams ir skulptores 

Jāņa Akermaņa portretiskās lī -
dzības atveidojums. Savukārt 
Sa   nita Rāviņa attēlojusi pirmo 
sievieti, kuŗa ar velosipēdu ap -
ceļojusi zemeslodi, un tā ir rīdzi-
niece Anna Kopčovska, kas pa -
saulē pazīstama kā Annija Lon-
donderija. Kompozicijā izteiks-
mīgs arī Agneses Rudzītes vei-
dotais Arvīda Blūmentāla tēls, 
iz  mantojot krokodilu kā izteiks-
mīgu tēlu un papildinot stāstī-
jumu ar izteiksmīgiem fona ciļ-
ņiem. Lietuvietis Tautvils Povi-

ļonis mums rāda fiziķi rīdzinie-
ku Juri Upatnieku, kuŗš kopā ar 
savu kolēģi Emetu Leitu (Em -
mett Leith) izstrādāja pasaulē 
pirmo hologrammu.

Viens no labākajiem darbiem 
šajā festivālā ir Kārļa un Maijas 
Īles radītais Marka Rotko por-
tretiskais interpretējums, ie  kļau-
jot kopējā kompozicijā Ņujorkas 
siluetu, pilsētu, kas kļuva par 
gleznotāja triumfa vietu. Autori 
nav baidījušies darba uzbūvē ie -
saistīt arī slavenākā mākslinie -
ku gleznas, kuru jūtīgo krāsu 
partitūru aizstāj smilšu laukumu 
irdinājumi. Visus sporta cienī-
tājus noteikti pievilks Kristapa 
Pozriņģa tēls. Tas ir lielākais šajā 

skulptūru parkā – 8 metrus 
augsts. Tik lielu smilšu skulp-
tūru Jelgavā neviens vēl nebija 
uzbū vējis. Arī to izveidojuši abi 
Īles. No pagājušā gada saglabā-
jies viņu darinātais Jelgavas lie-
lais ģerbonis, kas bija tikai jā -
restaurē. 

Jau 15 gadu Jelgava pulcina 
smilšu skulptūru tēlniekus. Pan-
dēmija neļāva jubilejai izskanēt 
plašāk pasaules mērogā, taču arī 
šīs gads bijis nozīmīgs smilšu 
skulptūru veidošanas vēsturē 
Jelgavā. Portretiskās līdzības at -
veidojums šajā īslaicīgajā mate-
riālā ir jauns sasniegums. Tas 
pierāda, ka visas šī materiāla 
potences vēl nav atklātas.
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Jaunākā informācija sociālajos tīklos:
www.facebook.com/brivalatvija
www.twitter.com/briva_latvija

Mājaslapa: www.brivalatvija.lv

Krustvārdu mīklas 
(Nr. 24) atrisinājums.

Horizontāli: 4. Launkalne. 7. 
Dripe. 8. Kēkss. 9. Satraukts. 10. 
Olekts. 11. Ass. 13. Starts. 18. 
Masalas. 21. Paduja. 23. Ostina. 
24. Peru. 25. Čaks. 26. Kabile. 28. 
Sīksts. 29. Antīkas. 34. Tunika. 
35. Asi. 37. Maroka.  38. 
Direktors. 39. Vakar. 40. Ideja. 
41. Atmatenes. 

Vertikāli: 1. Inerta. 2. Batuts. 
3. Brasls. 4. Lesoto. 5. Eksoti. 6. 
Asorti. 12. Skat! 14. Matrona. 15. 
Pasakas. 16. Najas. 17. Ausis. 19. 
Steks. 20. Anita. 22. Ape. 23. Oss. 
27. Vīns. 30. Tukšas. 31. Skadra. 
32. Taksis. 33. Akcija. 35. Alejas. 
36. Ietves.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem

Līmeniski. 7. Tēls A. Pumpura 
eposā "Lāčplēsis". 8. Sakausē-
jums, kuŗa sastāvā ietilpst dzīv-
sudrabs. 10. Lakstošanās. 11. 
Tēls A. Dimā romānā "Trīs mus-
katieŗi". 13. Karpu dzimtas zivs. 
14. Upe Kurzemes ziemeļos. 15. 
Gulēt bezdarbībā (sarunval.). 
16. Pēkšņas, negaidītas. 18. 
Ūdens gars Vēdu mītoloģijā. 20. 
Italiešu dziedātājs (1889-1965). 
23. Reflektoriska muskulatūras 
saraušanās. 25. Skuju koki. 27. 
Alkoholiski dzērieni. 28. Arkla 
sastāvdaļa. 29. Kājceliņi. 30. Zivs 
skeleta kauls. 33. Decimāllo ga-
ritma daļa. 34. Dekorātīvs krust-

ziežu dzimtas augs. 36. Stāvoklis 
dažās sporta spēlēs. 37. Upe 
Francijas ziemeļos. 38. Kuģu 
pie stātnes. 40. Sievietes vārds 
(janv.). 43. Uz kokiem augošas 
sēnes. 45. Pilsēta Bulgārijas zie-
meļos. 47. Zemes dieviete sen-
grieķu mītoloģijā. 48. Nelieli 
kaujas kuģi. 49. Sist ar kāju.50. 
Jāņogu dzimtas krūmi. 51. Viela, 
kas veicina eļļas krāsas žūšanu. 
52. Pamatīga, kārtīga.

Stateniski. 1. Ass, nelaipns. 2. 
Tēls J. Grīziņa stāstā "Vārnu ielas 
republika". 3. Pilskalns netālu no 
Jēkabpils. 4. Parupja satura ko -
mēdija. 5. Nederīga. 6. Rīgas 

Kinostudijas mākslas 
filma. 7. Upe ASV un 
Meksikā. 9. Valsts 
Eiropā. 11. Gan viena, 
gan otra no divām ie -
spējamām. 12. Latviešu 
gleznotājs (1896-1944). 
17. Aitas (novec.vārds). 
19. Norāda uz to, ka ak -
tīvi darbojas pretim. 21. 
Plēvspārņu kārtas ku -
kaiņi. 22. Konditorejas 
izstrādājums. 23. Folk lo-
ras sacerējums. 24. Ne -
ve   sels. 25. Patiesas, ne -
viltotas. 26. Brazīlijā ra -
dusies strauja pāŗu deja. 
31. Cinga. 32. Strādāt ar 
stellēm. 34. Indiāņu cil -
tis Peru (11.-13.gs). 35. 
Kuģniecības uzņēmums. 
38. Igaunijas dziedātājs 
(1920-1975). 39. Saistīt. 
41. Tungusi. 42. Neliela 
ārija. 43. Galvas daļa. 44. 
Spēcīgs iespaids. 46. Va -
roņpoēma. 47. Latviešu 
rakstnieks (1895-1941). 

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
sava vīratēva Ērika Harjo, kuŗš 
bija izsūtījumā Vorkutā, archīvu 
ar ļoti bagātīgu fotografiju klā s -
tu. Tostarp arī divas ģipša fi  gū -
ras apmēram 30 cm augstumā, 
vienā atveidots ogļracis darba 
tērpā ar darba rīku rokās, otrā –
apmetējs. Diemžēl nav zināmi   
šo darbu autori, taču katrā ziņā 
tie un citi priekšmeti ir svarīgas 
laikmeta liecības ar savu stāstu 
kā izsūtījumā, tā Otrā pasaules 
kaŗa laikā, bēgļu nometnēs un 
trimdā. 

Pirms pāris gadiem pazīs-
tamā Amerikas latviešu rakst-
niece Agate Nesaule atveda 
sa  va tēva, mācītāja Pēteŗa Ne -
saules amata piederumus, kas 
darināti dīpīšu nometnē Vācijā. 

Tas ir ļoti interesants materiālu 
kopums – no koka kastes dēļiem 
izgatavots krusts un svečturi, lai 
aizvietotu tos, ko Sarkanās ar -
mijas kaŗavīri mācītājam bija 
nolaupījuši. 

Šobrīd starp ārzemju latviešu 
organizāciju PBLA un ALA 
darbības prioritātēm ir trim-
das archīvu apzināšana un mā -
jupceļa nodrošināšana uz Lat-
viju. To atbalsta arī Latvijas 
Kultūras ministrija. Mūsu laik-
rakstā tika publicēts uzziņu 
materiāls, kas tagad tiek apko-
pots brošūrā par tiem Latvijas 
mūzejiem un krātuvēm, kur 
archīvu materiāls atradīs savu 

LIGITA KOVTUNA Kā lācītis Jānis nonāca Okupācijas mūzejā?

īsto vietu. Ko tieši sagaida 
Oku pācijas mūzejs?

 Pirmām kārtām tās liecības – 
foto, sadzīves priekšmetus, do -
kumentus u. c., kas paņemtas 
līdzi, atstājot Latviju. Priekš me-
tus, kas izgatavoti vai lietoti bēg-
ļu gaitās, arī liecības, kas tieši 
saistītas ar latviešu dzīvi nomet-
nēs un mītnes zemēs, ar latvie-
tības saglabāšanu, ar tautiešu 
polītiskajām aktīvitātēm Latvijas 
okupācijas gados, lietas, kas iz -
man totas, lai pasaules lielvalstīm 
atgādinātu par mūsu valsts pret-
tiesisko pakļaušanu un cīņu par 
brīvības atgūšanu. 

Atminos Amerikas latviešu  
dakteres Zaigas Phillips –Alks-
nes stāstu, kā viņa, būdama 
maza meitene, kopā ar vecā-
kiem atstāja Latviju ar... cālīti 
kabatā...  Šis stāsts gan varēja 
palikt tikai atmiņu pierakstā.

Un arī šie atmiņu pieraksti 
mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Sapro-
tams, ka taustāmu liecību ir pa -
licis maz, tāpēc stāsti ir jāatstāj, 
kamēr vēl to teicēji ir sasnie-
dzami.

Savas atmiņu liecības lūdzam 
sūtīt Okupācijas mūzejam,  Rai-
ņa bulvāris 7, Rīga, LV-1050, 
Latvija, tālrunis: +371 67 212 
715, e-pasts: omf@latnet.lv

                 

konkrētu cilvēku dzīvi, ar viņu 
ikdienu, tie ir ļoti personiski, 
tāpēc paši dārgākie. Vēl jo patī-
kamāk bija tas, ka Sandra Kal-
niete bija izlasījusi žurnālā

IR manu interviju un tieši at -
saukusies uz žurnālistes jautāju-
mu, vai mūzeja krājumos ir ro -
taļlietas. Jā, pāris tiešām ir, un es 
augstu novērtēju Kalnietes kun-
dzes izvēli – droši vien ne vieglu! – 
nodot mums glabāšanā šo savu 
bērnības rotaļlietu lācīti Jāni, 
kuŗam ir ļoti bagātīga “biografija”. 

Mūzejam dāvinātie priekš-
meti pie jums iegūst jaunu, 
citkārt gluži neparastu turp-
māko gaitu – kā, piemēram, 
Mērijas Stakles lakats, kas nu 
savu “dzīvi turpina”, iekalts 
piemiņas vietā “Vēstures takti-
la” pie Nākotnes nama. Pirms 
tam Okupācijas mūzeja sētu 
rotāja izvesto sieviešu tambo-
rējumu motīvi, atdzīvojušies 
plakātos. Vai mūzeja krājumos 
tādu ir daudz un vai aicināt 
dāvināt vēl? 

 Jā, ir vairāk nekā 70 tūkstoši 
vienību, tostarp arī rakstītas at -
miņas un videoatmiņas, doku-
menti, fotografijas, lietas. Pirms 
Jāņiem sakārtoju dokumentus 
kādam ļoti interesantam dāvinā-
jumam – Benita Harjo nodeva 

sasniedzot spēlēšanās vecumu, 
un, kad dēls paaugās, es to sau-
dzīgi iepakoju un noguldīju ērtā 
kastē. Atgriežoties no vēstnieces 
darba Parīzē, savu lācīti izņēmu 
un nosēdināju atpūtas krēslā, jo 
gribēju to redzēt diendienā – kā 
atgādinājumu par bērnību. Maz-
dēlam Armandam vairs nebija 
lemts ar lācīti spēlēties, jo tas bija 
kļuvis pārāk trausls. 

Savā gaŗajā mūžā lācītis Jānis 
ir daudz cietis, gan no manis, 
gan no mana dēla. Tam ir pazu-
dusi viena dzintara krāsas acs un 
vairākkārt tas gandrīz pazaudē -
ju galvu, ko mans tēvs tad ar lie-
liem dūrieniem piešuva atpakaļ. 

Ar mazdēla Armanda Kalnie-
ša piekrišanu to dāvinu Okupā-
cijas mūzejam, jo mēs abi apzi-
nā mies, ka mūzejā par to rūpē-
sies daudz labāk nekā mēs abi to 
prastu.”  

Lācītis tiešām nonāca drošās 
un rūpīgās rokās – pie Oku pā-
cijas mūzeja krājuma glabātājas 
Taigas Koknevičas, kuŗai jau-
tāju par šo notikumu un viņas 
pašas izjūtām.

 Taiga “Ikviens dāvinājums 
Okupācijas mūzejam ir saistīts 
ar cilvēku likteņiem, tāpēc izjū-
tas, kādu dāvāto priekšmetu sa -
ņemot, ir īpašas. Tie ir saistīti ar 

Šā gada 15. jūnijā, dienā, kad 
latvieši visā pasaulē pieminēja 
deportāciju 80. gadadienu, Lat-
vijas Okupācijas mūzejā ieradās 
Eiroparlamenta deputāte, bij. 
Lat vijas vēstniece, daudzās pa -
saules tautu valodās izdotās grā-
matas “Ar balles kurpēm Si  bi-
rijas sniegos” autore, arī Likteņ-
dārza jeb Kokneses fonda valdes 
priekšsēde Sandra Kalniete, lai 
mūzeja fondus papildinātu ar – 
lācīti Jāni, savu bērnības mīļāko 
rotaļlietu, kas “izdzīvojusi” gluži 
vai tās pašas likteņgaitas, ko 
mūsu izsūtītie tautieši.

Sandra Kalniete “Lācītis Jā  nis 
pie manis ieradās no Latvijas. To 
no 6000 kilometru tālienes at -
sūtīja mūsu radi, lai mazajai 
Sandriņai būtu ar ko spēlēties. 
Man bija arī divas lupatu lelles, 
tomēr Jānis bija mana mīļākā 
rotaļlieta. Arī izturīgākā, jo tas 
kopā ar mūsu ģimeni atgriezās 
Latvijā 1957. gada 31. maijā, vēl-
reiz nobraucot 6000 kilometru 
no Tomskas apgabala Kolpaše-
vas rajona Toguras ciema līdz 
Latvijai.

Kad es pāraugu rotaļlietu ve -
cumu, tad mana mamma lācīti 
noglabāja. Tas dienasgaismu ie -
raudzīja, manam dēlam Jānim 

Sibirijas lācīti Jāni saņem Okupācijas mūzeja fondu glabātāja 
Taiga Kokneviča un direktore Solvita Vība
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Agnis Čavars

(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.

Svinīgā gaisotnē Esplanādes 
parkā pie pieminekļa Oskaram 
Kalpakam pretī Latvijas Olim-
piskajai komitejai prezentēta Lat-
vijas Olimpiskā komanda star-
tam XXXII vasaras olimpiskajās 
spēlēs, kas no šī gada 23. jūlija 
līdz 8. augustam norisināsies Ja -
pānas galvaspilsētā Tokijā.

2020” sastāvs startam XXXII 
Vasaras olimpiskajās spēlēs, kas 
no š. g. 23. jūlija līdz 8. augustam 
norisināsies Japānā, Tokijā.

Valsts prezidents sportistus 
sveica ar ceļavārdiem:

“Šodien mēs pavadām mūsu 
olimpiešus uz Tokiju, kur jūs, 
dārgie sportisti, olimpiskajās 
spēlēs pārstāvēsiet Latviju – 
katrs atsevišķi un visi kopā – kā 
Latvijas komanda!

Olimpiskā kustība aizsākās 
pirms 2000 gadiem hellēņu jeb 
grieķu pasaulē, un toreiz tā bija 
tikai neliela daļa no pasaules. 
Šodien olimpiskā kustība, kas 
atsākās 1896. gadā, ir patiesi glo-
bāla. Šis ir nevis finanču kapitāla 
globālisms, bet cilvēku globā-
lisms. Visā pasaulē mēs esam 
nepilni astoņi miljardi cilvēku, 
un visi mēs vairāk vai mazāk 

gada 23. jūlija līdz 8. augustam 
norisināsies Japānas galvas pil-
sētā Tokijā.

Latvijas komandā tika iekļauti 
30 sportisti 14 sporta veidos: 3x3 
basketbolā, cīņā, džudo, jāšanas 
sportā, karatē, modernajā piec-
cīņā, peldēšanā, plūdmales volej-
bolā, riteņbraukšanā (šoseja un 
BMX), smaiļošanā, svarcelšanā, 
šaušanā, tenisā un vieglatlētikā.

jūlijā pēc Pasaules Vieglat lē-
tikas savienības (World Athletics, 
WA) oficiāla lēmuma Latvijas 
komandu papildināja vēl trīs 
sportisti – šķēpmetējas Madara 
Palameika un Anete Kociņa, kā 
arī vidējo distanču skrējēja Līga 
Velvere.

Olimpisko ceļazīmi neizdevās 
saņemt šķēpmetējam Rolandam 
Štrobinderam un sprinterei 
Guntai Vaičulei, kuŗi arī gaidīja 
WA lēmumu.

“Olimpiskās spēles ir ļoti gai-
dīts notikums sporta pasaulē un 
katras valsts sporta dzīvē. Tokijas 
vasaras olimpiskās spēles mums 
ir vēl jo īpašākas gan tādēļ, ka 
gaidījām tās piecus gadus ierasto 
četru vietā, gan tādēļ, ka tās 
aizritēs vēl nebijušā formātā, kas 
saistīts ar olimpisko komandu 
drošību un veselību,” LOK citē 
prezidentu Žoržu Tikmeru.

“Uz Tokiju dodas gados jauna, 
mērķtiecīga un pārliecināta ko -
manda, lai parādītu labāko ie -
spē jamo sniegumu lielākajā no 
sporta arēnām. Komandas vidē-
jais vecums ir 28 gadi. Latvijas 
Olimpiskajā komandā 24 atlē-
tiem šis būs pirmās olimpiskās 
spēles, tai pašā laikā džudistam 
Jevgēņijam Borodavko šīs būs 
ceturtās olimpiskās spēles, savu-
kārt cīkstonei Anastasijai Gri-
gor jevai, svarcēlājam Artūram 
Plēsniekam un plūdmales volej-
bolistam Mārtiņam Pļaviņam – 
trešās,” par delegācijas sastāvu 
stāstīja tās vadītājs Kārlis Lej-
nieks.

“Īpašs gandarījums, ka Latvija 
tiek pārstāvēta tādos sporta vei-
dos, kas pirmo reizi ir iekļauti 
olimpisko sacensību program-
mā – basketbols 3x3 un karatē, 
savukārt Kristaps Neretnieks un 
viņa komanda ir atgriezuši jāša-
nas sportu Latvijas komandas 
sastāvā,” gandarīts bija Lejnieks.

Sportistus par kvalificēšanos 
olimpiskajām spēlēm uzteica 
Valsts prezidents Egils Levits un 
izglītības un zinātnes ministre 
Anita Muižniece. 

“Mēs visi, visā pasaulē, nepilni 
8 miljardi cilvēku, vairāk vai ma -
zāk pievēršam uzmanību šim 
vienojošajam notikumam,” olim-
pisko spēļu nozīmi uzsvēra Le -
vits.” Pasākuma noslēgumā 

spor   tisti vienojās saliedēšanas 
aktīvitātē, kopīgi gatavojot vese-
līgas, spēcinošas uzkodas.

Agnis Čavars būs 
Latvijas karognesējs 

Tokijas OS 
atklāšanā

Latvijas delegācijas karog ne-
sējs Tokijas olimpisko spēļu at -
klā šanas ceremonijā būs 3x3 
bas ketbola komandas kapteinis 
Agnis Čavars, 5. jūlijā Rīgā pa -
vēs tīja Latvijas Olimpiskā komi-
teja (LOK).

un latvieši būs godalgu preten-
dentu vidū. Latvijas olimpiskās 
delegācijas vadītājs Tokijā un 
LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lej-
nieks komandas saliedēšanās 
pasākumā uzsvēra Čavara no -
pel nus Latvijas 3x3 basketbola 
panākumos un pauda pārliecību, 
ka 3x3 basketbolistu kvarteta 
kapteinis ir godam pelnījis ie  -
spēju nest valsts karogu.

Agnis Čavars videouzrunā at -
zina, ka jebkuŗam sportistam un 
Latvijas patriotam iespēja nest 
valsts karogu pasaules forumā ir 
visaugstākais novērtējums.” Ir ļoti 
liels gods atrasties starp spor-
tistiem, kas vairo Latvijai sportot 
gribētājus un līdzjutējus. Jo mēs 
esam spilgts piemērs, ka ar 
smagu darbu, ģimenes atbalstu, 
draudzību un spītīgu mērķ tie-
cību tu vari sasniegt visu,” sacīja 
Čavars.

Epidemioloģisko ierobežo ju mu 
dēļ sportisti Japānā drīkstēs ie -
rasties ne vairāk kā piecas dienas 
pirms starta, un ne vēlāk kā 
divas dienas pēc savu sacensību 
noslēguma viņiem būs jādodas 
mājup. Tas ietekmēs arī Latvijas 
delegācijas sastāvu spēļu atklā-
šanas ceremonijā. Sagaidāms, ka 
spēļu atklāšanā Latviju pārstāvēs 
ne vairāk kā 10 sportisti, bet 
kopā ar treneriem parādē būtu 
apmēram 20 dalībnieku. Iespēja 
piedalīties atklāšanā būs spor-
tistiem, kas pirmie ieradīsies To -
  kijā, lai sacenstos šosejas riteņ-
braukšanā, 3x3 basketbolā, te -
nisā un plūdmales volejbolā. 

Lēmumu par LOK vadības 
izraudzīto Latvijas karognesēju 
atklāšanas ceremonijā paziņoja 
5. jūlijā. Latvijas delegācijas ad -
ministrācija 6. jūlijā devās uz 
Tokiju, nākamajā dienā pare-
dzēta reģistrācija, bet 8. jūlijā 
olimpiskais ciemats jau būs pie -
ejams Latvijas sportistiem.

LOK prezidents Žoržs Tik -
mers sacīja, ka Latvijas komanda 
esot īpaša. “Mūsu sportisti savu 
sasniegumu ceļā ir ieguldījuši 
tūkstošiem darba stundu, bet 
papildu enerģiju vienmēr dod 
komandas biedru un līdzjutēju 
atbalsts – cilvēku emocijas ir 
izšķirošais faktors, kas palīdz 
saspringtākajos spēles brīžos vai 
pēdējos distances metros. Tāpēc 
mēs sakām, ka kopā esam stip -
rāki. Mūsu Olimpiešiem es no -
vēlu doties ceļā ar pārliecību, ka 
viņi var paļauties ne tikai uz sevi, 
bet arī komandas garu un visu 
Latvijas cilvēku atbalsta spēku,” 
pauda Tikmers.

Valsts prezidents ar 
ceļavārdiem pavada 

Latvijas komandu 
uz olimpiskajām 

spēlēm Tokijā
5. jūlijā Valsts prezidents Egils 

Levits piedalījās Latvijas Olim-
piskās komitejas rīkotajā pasā-
kumā, kā laikā tika atklāts Lat-
vijas olimpiskās komandas “Tokija 

pievēršam uzmanību šim vieno-
jošajam notikumam.

Jūs katrs savā disciplīnā pie-
derat pie pasaules elites, un tas 
prasa milzīgu darbu un pašdis-
ciplīnu, lai tur nonāktu. Tādēļ es 
gribu izteikt lielu pateicību Lat-
vijas Olimpiskajai komitejai, tre-
neriem un visiem, kuŗi ir iesais-
tīti jūsu panākumos. Tokijas 
olim piadas laikā mēs Latvijā 
būsim kopā ar jums, līdz ar to jūs 
varat teikt, ka jums būs vismaz 
divi miljoni līdzjutēju (es ceru, 
ka noteikti arī vairāk).

Veiksmi Tokijā! Gaidīsim jūs 
atpakaļ Rīgā!”

Tokijā startēs
33 sportisti

Tokijas olimpiskajās spēlēs Lat-
viju 14 sporta veidos pārstāvēs 
33 sportisti, 1. jūlijā informēja 
Latvijas Olimpiskā komiteja 
(LOK). Šobrīd Latvijas koman-
das  sastāvā ir 33 atlēti. 30. jūnijā 
LOK Izpildkomitejas sēdē tika 
apstiprināts Latvijas komandas 
sastāvs startam 32. Vasaras olim-
piskajās spēlēs Tokijā, kas no šī 

Latvijas Olimpiskās delegācijas 
vadītājs Kārlis Lejnieks: “Agnis 
Čavars ir spēcīgās un aizrautīgās 
basketbola 3x3 komandas izvei-
dotājs un kapteinis. Lielā mērā 
pateicoties viņa aizrautībai un 
ticībai īstenot savu sapni, Lat vi-
jas komanda izcīnīja vietu To -
kijas olimpiadā, kuŗā basketbols 
3x3 debitēs kā jauna disciplīna.

Šīs olimpiskās spēles būs pa  vi-
sam jauna pieredze daudziem – 
sportistiem, atbalsta personā-
lam, arī skatītājiem. Komandas 
sajūtai, kas dod spēku un ie -
dvesmo, šogad būs liela nozīme, 
tādēļ mums, Latvijas olimpiskajai 
saimei, tieši Agnis Čavars – 
kapteinis ar pieredzi komandas 
ķīmijā – bija vispiemērotākā kan-
didatūra visas Latvijas koman-
das pārstāvēšanai Tokijā,” skaid-
roja Lejnieks. 

3x3 basketbolā olimpiskās 
medaļas Tokijā dalīs pirmoreiz 
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SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi-

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

LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā 

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

SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais 

centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa: 
www.seattlelatviancenter.com.

SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu bied-

rība (5220 Brittany Dr. S, Apt. 

1410, St.Petersburg, FL 33715), 
tālr: 727-827-2338.

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

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdi-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran-

cisco), Info: www.zklb.word-

press.com, ZKLB sekr. un 
informāc.daļas vadītāja Una 
Veilande tālr.: 408-813-5104, 
e-pasts: una.veilande@gmail.
com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. 

Trimdas dr: (58 Irving st, 
Brookline MA 02445). Info: 
617-232-5994, e-pasts: bosto-
nas-trim dasdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc. 
Igors Safins. Tālr.: 617-935-4917. 
E-pasts: igorssafins@gmail.com.

Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas 
dr.: (6551 W Montrose Ave, 
Chicago IL 60634), tālr.: 773-

725-3820; e-pasts: cianasdrau-
dze@gmail.com; www.face-
book.com/ Čikāgas-Ciānas 
draudze 2550-4389-7965-234. 
Dievk. Notiek svētdienās 10:00. 
Pēc dievk. kafijas galds. Māc. 
Gundega Puidza, tālr. birojā: 
773-736-1295; mājās: 708-453-
0534, E-pasts: puidza@yahoo.
com.

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

Čikāgas latv. baptistu dr: 

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

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

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

Biruta and Elga in silk parachute dresses, Confirmation 1947
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CHAPTER 12
Camp Fischbach

UNRRA was conceived as a 
short-term organization to deal 
with an emergency; however, as 
the full level of displacement and 

destruction in Europe became 
evident, it was apparent that 

facilities [i.e., DP camps] would 
have to become more longstanding 

than first imagined. By 1946, 
Germany was also dealing with 
an influx of refugees who were 

fleeing what were then Soviet 
controlled states. It was becoming 

clear that UNRRA’s goal of
complete or near complete
repatriation would not be 

accomplished, and resettlement 
became the priority.9

In January 1946, Elga and I 
turned 16 years old. Our family 
had been living at Camp Fisch-
bach for seven months. Living in 
a DP camp made me appreciate 

9 Kinnear, M. (2004) Woman of the 
World. Mary McGeachy and Inter-
national Cooperation, University of 
Toronto: Toronto (2004) p. 173.

all we had left behind in Riga. I 
longed for friends and relatives 
that I might never see again. I 

missed our grandparents’ home 
in Mezparks and the joy it pro-
vided. I tolerated life at camp 

because there was no alternative. 
I kept my spirits up by focusing 
on school, family, and friends. 
Our family’s future was unclear, 
but I was still young and dream ed 
of a life beyond Camp Fischbach.

I was concerned for Father 
and Mother. Both in their for-
ties, their promising careers as 
physicians were interrupted as 
we fled the Soviet re-occupation 
of Latvia. The war made it diffi-
cult, if not impossible, for them 
to keep up with medical advanc-
es. Although Father had worked 
in Altenburg, Mother hadn’t 
worked as a physician since we 
left Riga almost two years ago. 
Then an opportunity presented 
itself to Father.

“Elsa, I’ve been approached by 
the camp administrator,” Father 
beamed. “They need doctors at 
the camp hospital. The supplies 
and equipment are outdated and 
limited, and we’d be donating our 
services. Still, we’d be able to keep 
up with our skills as physicians.”

Mother’s face lit up, “That’s 
wonderful news! I always want-
ed to practice medicine again.”

They both began working at 
the hospital shortly after.

I also worried about Oma and 
Opa, whose roles were dimin-
ished at camp. Now both in their 
sixties, they had endured many 
hardships earlier in their lives. 
As a young couple during WWI, 
they fled with their daughter to 
Estonia. There Opa was drafted 
by the Russian army. When the 
war ended, the family moved 
back to Riga, and Opa resumed 
his career at a bank. They bought 
their home in Mezparks during 
Latvia’s prosperous years of inde-
pendence. Expecting to return to 
their home at the end of WWII, 
the Soviet annexation of the 
Baltics had dashed those hopes.

True to Oma’s nature, she easily 
made friends at camp. Every day, 
she took her walks, visiting the 
other barracks to check in with 
neighbors. Still, there were few 
activities to keep her busy. There 
were no meals to prepare, few 
clothes to mend, or rabbits and 
gardens to tend.

Opa spent most of his days 
sitt ing on a bench in front of the 
barrack greeting passers-by. He 
had made good physical prog-

ress after his stroke, but with no 
access to a piano or cello, his 
musical skills declined. Since 
getting his silver flute, Opa, on 
occasion, carefully polished it. 
However, his dentures prevent-
ed him from being able to create 
a steady tone. Giving up, he 
would go outside, taking Maija 
with him. Watching our toddler 
sister became his primary pastime.

Our family started our second 
year at Camp Fischbach at the end 
of June 1946. Initially, UNRRA 
hadn’t understood why so many 
refugee families refused to go 
back to their homelands. Home-
sick, some people did return, 
hoping to resume their lives. 
Many who went back were never 
heard from again. 

Later we learned, the commu-
nist regime in control of the 
Baltics regarded those who left 
as traitors. Upon returning, they 
were given long prison sentenc-
es in Siberian work camps. 
There they often died of illness, 
starvation, and mistreatment 
thousands of miles from their 
homes.

In a short time, it became 
apparent to UNRRA that refu-
gee repatriation wasn’t a realistic 
goal. With longer refugee stays 
expected, UNRRA made efforts 
to improve the conditions in the 
camps. One of the first steps was 
to reorganize the system of DP 
camps throughout western 
Germany by nationality. At 
Camp Fischbach, around 500 
refugees from Poland were 
moved to a Polish camp. From 
the 1,000 Latvians remaining, a 
committee was formed to work 
with UNRRA personnel to sug-
gest improvements to the camp. 
In the following months, Camp 
Fishbach became a whirlwind of 
activity as significant renova-
tions took place.

(To be continued)

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

Helmara Rudzīša grāmatas „Manas dzīves dēkas” oriģināls, 
izdots 1984. gadā Grāmatu Drauga apgādā, atrodams vai ik  viena 
tautieša grāmatplauktā un kļuvis par bibliografisku re  tumu 
Latvijā...

Laika 70 gadu jubilejā apgāds Laika grāmata laida klajā tās 
atjaunoto izdevumu angļu valodā – ar mērķi, lai šis krāšņais 
vēstījums par latviešu trimdu nonāktu arī pie nākamajām 
paaudzēm, kam lasīšana latviešu valodā sagādā grūtības. 

Šī grāmata, kas aptveŗ nozīmīgu laiku un svarīgus notikumus 
latviešu vēsturē saistībā ar lielo pasaules vēsturi 20. gadsimtā, būs 
objektīva un interesanta lasāmviela arī cittautu inte re sentiem un 
pētniekiem.

Iegādājieties šo grāmatu un dāviniet saviem bērniem, 
mazbērniem un draugiem! Tā palīdzēs labāk izprast un iemīlēt 
mūsu tautu, mūsu talantus un spēku. 

Cena USD 35,–

LAIKA GRĀMATA PIEDĀVĀ
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Mūžībā aizgājis

RAIMONDS MAČULĀNS
Dzimis 1938. gada 12. aprīlī Rīgā, Latvijā,

miris 2021. gada 31. maijā Kalifornijā, ASV

ALBERTS GRIGALS
Dzimis 1931. gada 30. novembrī Daugavpilī, Latvijā,

miris 2021. gada 13. jūnijā Bettendorf, Iowa, ASV

INTA LĀCĪTIS
Dzimusi 1937. gada 15. martā Alūksnē,

mirusi 2021. gada 12. jūnijā Milvokos, WI

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

(Turpināts no 18. lpp.)

Viņu mīļā piemiņā paturēs
SIEVA LIVIA

DĒLS KARL
MEITAS RENĀTE, ANDRA

MAZMEITA ARISTA

Par viņa aiziešanu sēro:
BĒRNI JANET MUELLER (STEVE), AL GRIGALS, CATHY KOSSLER (DAVE),

ANNE GRIGALS (KARINA SANDWEG), LAURA GRIGALS (KEVIN KNOOT),
KRUSTMEITA LILI DARROW (CLARENCE) UN

MAZBĒRNI KRISTEN, RACHEL, PATRICK, MICHAEL, BRIAN, HILDE, FREYA,
KĀ ARĪ CITI RADINIEKI.

Mīlestībā Intu piemin
MILVOKU IMERIETES

Bez vēja smilgas klusi san,
Zem kokiem klusums staigā.
Nu svētais miers ir Tavā vaigā,
Nu Tavam mūžam jaizskan.

Viņš Aizsaules ceļos sekoja saviem vecākiem Jānim un Helene,
māsai Eugenija, brālim Leonard un sievai Eileen.

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

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

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-
323-0615.

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

18. jūlijs Dievkalpojums 
plkst. 10:00

25. jūlijs Dievkalpojums ne -
notiks

1. augusts Dievkalpojums 
plkst. 10:00

8. augusts Dievkalpojums  
nenotiks

15. augusts Dievkalpojums 
plkst. 10:00

22. augusts Dievkalpojums 
plkst. 10:00, seko pusgada in -
formācijas sapulce 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 va -
saras laikā plkst. 10:00 no rītā.

Grandrapidu latv. ev. lut. 
dr.: Faith Lutheran Church. 
2740 Fuller Ave NE, Grand 
Rapids MI 49505. Tālr: 616-
361-6003. Māc. prāv. Ilze Larsen, 
tālr: 269-214-1010. Dr. pr. Ivars 
Petrovskis, tālr: 616-975-2705. 
Dievk. notiek 2x mēnesī 
10:00. Pēc dievk. 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 lie-
lajā zālē, kamēr jaunais diev-
nams būs lietojams.

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

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

Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut. 

dr.: (3300 C St, Lincoln NE 
68510).

Dievkalpojumi ar viesu mā -
cītājiem latviešu un angļu 
valodā plkst. 10:00. Par datu-
miem sazināties ar draudzes pr. 
Kārli Indriksonu, tālr.: 402-
730-3427, e-pasts:  kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets 
katra mēneša otrā ceturtdienā 
plkst. 11:00 sabiedriskās telpās.

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek  Holy Transfi gu-
ration Romanian Orth. Church, 
2 Winter St., Manchester, CT 
06040).  Dr. pr. Astra Vilinskis, 
tālr. 413-568-9062.  17. jū  li jā 
plkst. 11:00 – dievk. ar dievg.; 
viesu māc. Igors Safins. Se  kos 
kafijas stunda.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. 
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th 
Str, Wauwatosa WI 53213), 
tālr.: 414-258-8070. Māc. Janis 
Ginters tālr: 2607975695 Drau-
dzes priekšnieks Andrejs Junge 
tālr: 414-416-6157 Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00.

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

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

Montrealas latv. Trīsvie nī-
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity 
Latvian Church (P.O. Box 39, 
Station NDG, Montreal QC 
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700. 
www.draudze.org vai www.ter-
vete.org. pr. Jānis Mateus tālr.: 
514-481 2530, e-pasts: prez@
draudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr.: dievkalpoju-
miem šī gada vasarā: 

Jūlijā dievkalpojumi drau-
dzē nenotiek.

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

29. augustā 11:00 Diev kal-
pojums ar dievgaldu Priedainē

19. septembrī 11:00 Diev-
kal pojums ar dievgaldu Prie-
dainē.

Dievkalpojumi notiek NJ 
Latviešu biedrības namā “Prie-
daine”, 1017 State Route 33, 
Freehold, NJ 07728. Māc. Ieva 
Pušmucāne-Kineyko, e-mail: lat-
vianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101. 
Draudzes adrese: Latvian Lut-
heran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040.

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

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

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

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

Sentluisas latv. ev. lut. dr.: 
Christ Lutheran bazn (#1 Selma 

Ave, Webster Groves, MO 
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace 
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.: 
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.

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

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

Dievkalpojumi Sietlā ir at  sā-
kušies klātienē.

Skenektedijas latv. ev. lut. 
dr.: Trinity Lutheran Church 
(35 Furman St, Schenectady NY 
12308). Diakone Linda Snie-
dze-Taggart. Dievkalpojums 
18. jūlijā, plks. 2.00 pp. Ar 
Dievgaldu. Dziesmu grām. 
Sekos pilnsapulce.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds,  515-991-4640  līdz 14. 
jūnijam.  Par notikumiem pēc 
14. jūnija lūgums sazināties ar 
Andri Ritumu, 727-797-1933. 

Visi šīs vasaras dievkalpojumi 
un bībeles stundas notiks 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:
11.jūlijā, 25. jūlijā, 1. augustā, 

8. augustā, 22. augustā, 29. au -
gustā, 5. septembrī, 19. sep tem-
brī, 26. septembrī.

Toronto – Sv. Jāņa ev. lut. 
latv. dr.: (200 Balmoral Ave, 
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.: 
416-921-3327, E-pasts: baznica@ -
bellnet.ca. Info: www.stjohns-
latvian.ca Māc. Ģirts Grietiņš 
(adrese: 40 Hollyberry Trail, 
North York ON M2H 2S1), tālr: 
647-986-5604, E-pasts: grie-
tins@gmail.com.

Priekšnieks: Kārlis Vasarājs 
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu 
kom.pr. Maija Sukse, tālr.: 416-
221-4309.

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

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

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

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

ne vēlāk kā 
PIEKTDIENĀS.
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S P O R T S

Toms Skuja (pa labi) pret 
irānieti

Vai Latvija izcīnīs 
kādu medaļu 

Tokijas Olim-
piskajās spēlēs?

Iepriekšējās vasaras olim pis-
kajās spēlēs, kas 2016. gadā no  ri-
sinājās Riodežaneiro (Brazī lija), 
mūsu sportisti palika bez god-
algām. Kādas šovasar būs Lat-
vijas atlētu izredzes izcīnīt me -
daļas Tokijas Olimpiskajās spēlēs?

Kopš valsts neatkarības atgū-
šanas Latvija astoto reizi pieda-
līsies vasaras olimpiskajās spēlēs. 
Neveiksmīgākais sniegums bija 
tieši Rio, jo pirmo reizi mūsu 
delegācija vasaras Olimpiādē pa -
lika bez godalgām. Labāko re -
zultātu sasniedza Rebeka Kocha 
(svarcelšana) un Laura Ikau-
niece-Admidiņa (vieglatlētikas 
septiņcīņa), izcīnot ceturtās vie-
tas. Viņas abas šovasar Tokijā 
gan nestartēs. Kocha (pēc laulī-
bām pārgājusi uzvārdā Ibra hi-
ma) noslēgusi sportistes karjēru, 
bet Ikauniece nevarēs piedalīties 
traumas dēļ.

Daži eksperti saka, ka vis lie-
lākās cerības mēs varētu  saisīt ar 
3x3 basketbolistiem, kuŗi labi 
spēlējuši tieši lielajos turnīros. 
Šis sporta veids debitēs olimpis-
ko spēļu programmā, un mūsējie 
noteikti būs vieni no galvena-
jiem medaļu pretendentiem.

Kā spēlēs Tokijā?
Tokijas Olimpisko spēļu sa  cen-

sību plūdmales volejbolā grupu 
izlozē Maskavā Mārtiņš Pļaviņš 
un Edgars Točs pretī saņēma 
pasaules čempionus, kuŗi pār-
stāv Krievijas Volejbola federā-
ciju (VFV), bet Tīna Graudiņa 
un Anastasija Kravčenoka – 
pastarītes no Kenijas.

Latvijas izlases vārtsargs 
Matīss Kivlenieks pāragri 
devies mūžības gaitās, 5. jū -
lijā pavēstīja Latvijas Hokeja 
federācija (LHF). Hokeja 
skolas “Pārdaugava” audzēk-
nis Kivlenieks 24 gadu ve -
cumā bija Latvijas izlases 
vārtsargs Rīgā aizvadītajā 
pasaules čempionātā, vārtos 
stājoties četrās spēlēs.

Hokejista karjērā Kivle-
nieks aizvadīja astoņas spē-
les Nacionālajā hokeja līgā 
(NHL), kur sezonu noslēdza 
Kolumbusas Blue Jackets sa -
stāvā. “Ar savu cīņassparu, 
darba ētiku un attieksmi 
Kivlenieks bija patiess pa -
raugs sportā! Matīsa aizie-
šana ir liels zaudējums ne 
tikai Latvijas hokejam, bet 
visai latviešu tautai,” pauda 
LHF.

Kolumbusas Blue Jackets 
5. jūlijā apstiprināja infor-
māciju par sava vārtsarga 
nāvi un paziņoja, ka traģiskā 
negadījumā Kivlenieks kri-
tienā guvis galvas traumu. 
Pēc Kivlenieka kritiena ne -
kavējoties izsaukta medicī-
niskā palīdzība, tomēr viņš 
drīz vien nomiris.

Kā vēsta izdevums The 
Athletic, atsaucoties uz Miči-
ganas štata pilsētas Novi po -
liciju, incidents noticis, kad 
Kivlenieks bijis baseinā vai 
džakuzi (hot tub) kopā ar 
vairākiem citiem cilvēkiem. 
Pēkšņi noticis kāds incidents 
ar pirotechniku, tādēļ cilvēki 
steigšus centušies pamest 
baseinu. “Mēģinot izkļūt no 
baseina, Kivlenieks paslī-
dēja, pakrita un atsitās ar 
galvu pret betonu,” vēsta Novi 
policijas pārstāvis Džei  sons 
Meiers. Policija izsaukta svēt-
dien vakarā neilgi pēc pulk-
sten 22 pēc vietējā laika; 
mediķi ieradušies piecu 
minūšu laikā. Kivlenieks 

Latvijas hokejs zaudējis
MATĪSU KIVLENIEKU

nogādāts slimnīcā, kur ārsti 
konstatēja viņa nāvi. Policija 
turpina izmeklēšanu, ziņo 
laikraksts The Detroit News.

“Kivi [Kivlenieks] bija iz -
cils jauns vīrietis, kuŗš katru 
dienu un ikvienu, ko satika, 
sagaidīja ar smaidu,” Kolum-
busas kluba sēŗu paziņojumā 
pauda Blue Jackets hokeja 
operāciju prezidents Džons 
Deividsons. “Viņa devums 
mūsu organizācijā pavadī-
tajos četros gados netiks 
aizmirsts.”

ASV žurnālisti vēsta, ka 
Kivlenieks kopā ar savu 
komandas biedru Elvi Merz-
ļikinu nedēļas nogalē devu-
šies pie Blue Jackets vārtsargu 
treneŗa Menija Legeisa uz 
viņa mājām Mičiganas štatā. 
Kā liecina kāzu uzņēmuma 
“Zola” mājaslapā atrodamā 
informācija, Mičiganā tika 
rīkotas Legeisa meitas Sa  b-
rinas kāzas.

Latvijas Hokeja federācijas 
(LHF) prezidents Aigars 
Kalvītis sarunā Latvijas Te -
levīzijā atzina, ka ziņa par 
Kivlenieka nāvi bija negai-
dīta un pēc tās neviens vēl 
nav atjēdzies. Kalvītis uztei-
ca Kivlenieka ieguldījumu 
valstsvienībā, kur vārtsargs 
pasaules čempionātā Rīgā 

veicināja izlases vēsturē 
pirmo uzvaru pār Kanadu.

Kivlenieku kā ļoti mērķ-
tiecīgu, pieklājīgu, centīgu 
un allaž smaidīgu sarunā ar 
Latvijas Radio atcerējās jau-
niešu un junioru vecuma 
izlašu treneris Ēriks Miļuns. 
Viņš uzsvēra, ka Kivlenieka 
nāve pirmkārt liels zaudē-
jums viņa ģimenei un tuvi-
niekiem, kā arī vārtsarga 
draugiem, paziņām un vi -
sam Latvijas hokejam.  

Aģentūra LETA, atsau-
coties uz savā rīcībā esošo 
informāciju, iepriekš vēstīja, 
ka Kivlenieks cietis svētku 
uguņošanas laikā ASV Neat-
karības dienas svinībās.

Rīgā dzimušais Kivlenieks 
jaunatnes hokeja gaitās de -
vās uz Ziemeļameriku, kur 
spēlēja zemākās līgās, līdz 
izpelnījās vietu vārtos Ame-
rikas hokeja līgas (AHL) 
komandā un 2019./2020.
gada sezonā aizvadīja pirmo 
spēli NHL līmenī Blue 
Jackets sastāvā. Kivlenieks 
2017. gada maijā ar Blue 
Jackets parakstīja pirmo sā -
kuma līmeņa līgumu uz trim 
gadiem. Oktobrī viņš ar Blue 
Jackets noslēdza jaunu div-
virzienu līgumu uz diviem 
gadiem.

“Viņš
visu centās 
izpildīt pēc 

labākās 
sirdsapziņas...”

Latvijas  hokeja līgas (OHL) 
kluba “Prizma” galvenais tre-
neris un Latvijas jaunatnes 
izlašu treneris Ēriks Miļuns 
komentējis negaidīto ziņu par 
pāragri mūžībā aizgājušo Lat-
vijas hokeja vārtsargu Matīsu 
Kivlenieku. “Ziņa mums atnāca 
negaidīti, kā visur Latvijā...” 
iesāk Miļuns. Hokeja treneris 
vislielāko līdzjūtību vēlas iz -
teikt ģimenei un Matīsa mam-
mai jo īpaši. “Protams, visai 
Latvijai tas ir liels zaudējums. 
Smaga negaidīta ziņa...” saka 
treneris. “Visādi gadās, bet tas 

bija negaidīti. Mēs no savas 
puses domājam izveidot kādu 
piemiņas vietu, tā kā Matīss 
lielāko daļu pavadījis pie 
mums,” sarunā ar medijiem 
sacīja Miļuns.

Hokeja treneris uzsver, ka 
Matīss bija ļoti centīgs, akurāts 
hokejists. “Bija normāls puisis 
un draugs visiem komandas 
biedriem. Cik man bija sadar-
bība ar Matīsu dažādās izlasēs, 
viņš vienmēr bija jautrs un 
izpalīdzīgs, un atbildīgs pret 
procesu, un viņš nebija jāsku-
bina. Treniņos – visu darīja, 
visu centās izpildīt pēc labākās 
sirdsapziņas,” atceras treneris.

Par Kivlenieka 
nāves cēloni...

Latvijas hokejists Matīss Kiv-

lenieks miris pēc svētku ugu-
ņošanas petardes trieciena krū-
tīs, vēsta The Athletic žurnālists 
Ārons Porclains (Aaron Portz-
line). Izmeklētājs Tims Vuds 
(Tim Wood) paziņojis, ka auto-
psijā iegūts apstiprinājums, ka 
Nacionālās hokeja līgas (NHL) 
komandas Kolumbusas Blue 
Jackets vārtsargs Matīss Kiv le-
nieks gājis bojā negadījumā. 
Noskaidrots, ka nāves cēlonis 
bijis salūta petardes trieciens 
krūtīs, nevis galvas trauma pēc 
paslīdēšanas, kā iepriekš ziņoja 
Ziemeļamerikas mediji, atsau-
coties uz vietējo policiju.

“Kivlenieka nāves cēlonis, 
kas minēts autopsijā, ir “ugu-
ņošanas lādiņa sprādziens, 
krūš kurvja trauma”, nevis gal-
vas trauma, kā minēts pirmajā 
policijas izvirzītajā versijā,” 
raksta žurnālists Porclains.

Pāris Pļaviņš/Točs (attēlā) tika 
ielozēts B grupā, kuŗā bez lat-
viešiem spēlēs arī pasaules čem-
pioni un Eiropas vicečempioni 
VFV pārstāvji Vjačeslavs Krasiļ-
ņikovs un Oļegs Stojanovskis, 
Čechijas duets Ondržejs Pe  ru-
šičs/Davids Šveiners, kā arī Mek-
sikas duets Hosue Gastons/Hosē 
Rubio.VFV pārstāvji ir izteikti 
šīs grupas favorīti, bet ar pārē-
jiem pretiniekiem latvieši var 
spēlēt kā līdzīgs ar līdzīgu.

Latvijas sieviešu duets Grau-
diņa/Kravčenoka spēlēs D gru pā, 
kur viņu pretinieces būs bra zī-
lietes Ana Ramosa un Rebeka 
Silva, amerikānietes Kellija Kleisa 
un Sāra Sponsila, kā arī Kenijas 
duets Gaudensija Makoha/Brek-
saidsa Hadambi. Dāvana ir 
Kenijas duets, kuŗš pasaules 
rangā atrodas vien 99. vietā, bet 
ar pārējām pretiniecēm gaidāma 
līdzvērtīga cīņa. Plūdmales vo -
lej bola sacensības Tokijā notiks 
no 24. jūlija līdz 7. augustam.

Basketbols
Latvijas U-19 basketbola izlase 

ar zaudējumu Daugavpilī uzsā-
kusi dalību Pasaules kausa izcīņā 
basketbolā, piekāpjoties Puer-
toriko U-19 valstsvienībai. Lat-
vijas izlase pretiniekiem zaudēja 
ar rezultātu 75:79 (15:18, 18:19, 
25:14, 14:31). Spēle bija saspring-
ta līdz beigām. Divus tālmetienus 
trāpīja Vanags, uzturot intrigu 
spēlē, tomēr latvieši vadību neat-
guva. Sekmīgi viens pret viens 
uzbrukumā nospēlēja Puerto-
riko vienība, kas neizlaida va -
dību un uzvarēja ar rezultātu 
79:75. Rezultatīvākais mājinieku 
sastāvā ar 17 punktiem bija 
Vanags, bet Mačoha atzīmējās ar 
13 punktiem un septiņām bum-
bām zem groziem. Uzvarētāju 
rindās ar 24 punktiem izcēlās 
Ārons Klarks.

Otrajā spēlē Pasaules kausa 
izcīņā Daugavpilī mūsu basket-
bolisti izcīnīja pirmo uzvaru tur-
nīrā, pavērsieniem bagātā spēlē 
pārspējot Irānas basketbolistus.

Latvijas basketbolisti pretinie-
kus pārspēja ar reuzltātu 58:48 
(15:17, 8:12, 11:9, 24:10), izcīnot 
pirmo uzvaru divās spēlēs.

Teniss
Latvijas tenisiste Anastasija 

Sevastova svinēja uzvaru pres-
tižā Vimbldonas turnīra pirmajā 
kārtā. Sevastova (WTA 56.v.) ar 
6:4, 6:1 uzvarēja Zarinu Dijasu 
no Kazachstānas (101.). Sevas-
tova otrajā kārtā ar 1:6, 6:4, 6:3 
pieveica Martu Kostjuku no 
Ukrainas (WTA 70.).

Vimbldonas turnīra trešajā kārtā 
Sevastova spēkojās ar če  chieti 
Barboru Krejčikovu, kuŗa WTA 
rangā ieņem 17. vietu.  Sevastova 
(WTA 56.) ar 6:7 (1:7), 6:3, 5:7 
zaudēja Krejčikovai (WTA 17.), 
kuŗai piešķirts 14. numurs.

Motosports
Latvijas motosportists Pauls 

Jonass no “Gas Gas” komandas 
izcīnīja sesto vietu pasaules moto-
krosa čempionāta trešā posma – 
Italijas Grand Prix – prestižākajā 
MXGP klasē. Jonass pirmajā brau-
 cienā bija septītais, bet otrajā ie -
ņēma ceturto vietu un ar summā 
nopelnītiem 32 punktiem izcī-
nīja sesto vietu. Divu braucienu 
summā ar 40 punktiem uzvarēja 
nīderlandietis Džefrijs Herlingss.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


