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J. Kalniņa operas “Hamlets” pirmie mēģinājumi ar solistiem
// FOTO: Daina Vīksna

Lasiet tīmeklī! 

www.laiks.us

Gaŗezerā pirmais izlaidumsSARMA
EJUPS

IVETA GRAVA,
LNOĢ viceprezidente

Latvijas Nacionālās operas ģilde 
savos trīsdesmit pastāvēšanas ga -
dos ir paveikusi daudz – sniegusi 
atbalstu operas nama atjauno ša-
nai pārbūves laikā un māksli nie-
ciskā līmeņa uzlabošanai, devusi 
ieguldījumu jauno operas un 
baleta mākslinieku izaugsmē un 
atbalstījusi latviešu orģināloperu 
un baletu uzvedumus. Pagājušajā 
gadā ģildes valde pieņēma milzu 
izaicinājumu savā jubilejas reizē ar 
dāsnu ziedojumu atbalstīt Jāņa 
Kalniņa operas “Hamlets” iestu-
dē jumu Nacionālajā operā. Kopš 
tā laika šekspīriskais, par literā-

Šīs vasaras ceturtās klases 
audzēkņi cītīgi strādāja, deko-
rējot pagalmu piektās klases 
izlaidumam. Izdevās patiešām 
ļoti skaisti. Beidzot, pēc gada 
audzēkņi varēja sanākt kopā, 
satikties ar draugiem un sapos-
ties tautastērpos. Tad gājiens 
veda uz brīvdabas baznīcu, kur 
absolventus sagai dīja lepnie 
vecāki, GVV direktrise Sandra 
Sīpola, latviešu organizāciju 
pārstāvji un pā  rējie audzēkņi.

Izlaiduma otrā daļa nori si-
nājās jaunajā pagalmā un pie 
“sēnītēm”. Koris nodziedāja trīs 
dziesmas Gaŗezera mūzikantu 
pavadījumā, absolventi nodzie-
dāja "Tikai tā" un programmas 
noslēgumā nodejoja varenu tau-
tasdeju. Tad skanēja “Šūpuļ-
dziesma”, un ar asarām acīs visi 
sirsnīgi apkampās.

Skolas karogs tika nodots ce -
turtajai klasei. Noslēgumā ko -
pīgi nodziedājām “Pūt, vējiņi!”.

BŪT VAI NEBŪT…

tūras pērli dēvētais jautājums 
“būt vai nebūt” mums ne tikai 
biežāk skan galvā, bet arī dod 
spītu iecerēto sasniegt.

Nu jau varam teikt, ka, patei-
coties daudziem lieliem un ma -
ziem atbalstītājiem, Latvijas Na -
cionālās operas ģilde tuvojas mēr-
 ķim – ar 200,000 dolaru atba lstīt 
Jāņa Kalniņa operas “Hamlets” 
iestudējumu Nacionālajā operā. 
Taču – ir palikušas vēl pēdējās 
jūdzes līdz virsotnei, pēdējie daži 
desmit tūkstoši līdz gala summas 
sasniegšanai, un mēs ticam, ka 
kopā ar jums to spēsim sasniegt. 

Ko nespēj viens, to spēj daudzi.
Latvijas Nacionālajā operā sā -

kušies Jāņa Kalniņa operas “Ham-
 lets” mūzikālie mēģinājumi. Gai  -
teņos jau dzirdama Kalniņa meis-
tarīgā operas mūzika, ko mēģi nā-
jumos iestudē orķestris. Operas 
solisti ar iedvesmu apgūst jaunās 
lomas un gaida jauno sezonu, kad 
pēc gandrīz astoņdesmit gadu 
pārtraukuma šis latviešu operas 
meistardarbs atkal at  dzims uz 
Latvijas Nacionālās operas Lielās 
skatuves!

Ja vēl neesat izlēmuši, būt vai 
nebūt operas “Hamlets” pirm iz-
rādē, – nevilcinieties! Pirmizrāde 
paredzēta 13. janvārī, kas ir pēc 
nieka sešiem mēnešiem. Ja vēl 
apsverat, atbalstīt vai neatbalstīt 

operas “Hamlets” iestudējumu, 
– nešaubieties! Tas būs gada 
visspilgtākais kultūras notikums 
un vērtīgs devums latviešu mū -
zikai. Un Jūsu atbalsts tam dzī -
vos tālāk kā ieguldījums Latvijas 
izaugsmē.

Ziedot operas “Hamlets” at -
bal stam var maksājot ar kredit-
karti vai Paypal: https://www.
lnogasv.org/hamlets/, vai rakstot 
čeku uz Latvian National Opera 
Guild, Inc. vārda, un nosūtot to 
uz:  29 East Gate, Manhasset, NY 
11030-3423, USA. 

Jautājums, būs vai nebūs Jāņa 
Kalniņa operas “Hamlets” iestu dē-
jums uz mūsu Baltā nama ska -
tuves, ir pilnīgi lieks. Iestudējums 
būs, un tiešām būs lielisks!
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Kā klājas Atlantas latviešiem?

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

INESE STRAVELLI

Nedēļas gudrība
“Kādēļ no apvainojuma baidās visvairāk radoša darba darītāji? Tāpēc, ka apvainojums, 

deldēdams smalkjūtību, kavē radošu darbu, kuŗš dzimst tikai smalkjūtībā”
Rainis

Nedēļas teikums
“Atbildot uz jūsu jautājumu, cik stabila ir valdība, – tieši tikpat, cik pirms divarpus gadiem. 

Valdību var nogāzt ikvienā “Saeimas ceturtdienā”...”
Latvijas Ministru prezidents

Krišjānis Kariņš

Kā jau visur pasaulē, arī 
Atlantas latviešu organizācijai 
(ALO) bija liels pārtraukums sa -
viesīgo pasākumu rīkošanā. Un 
nu beidzot, pēc ilga pārtraukuma 
Atlantas apkārtnes latviešiem 
atkal bija iespēja tikties klātienē 
un svinēt Jāņus kopā. Līdzīgi kā 
ALO rīkotajos pirmajos kopējos 
Jāņos 2019. gadā, Lāču ģimene 

Vakars sākās ar garšīgiem mie-
 lastiem, ko viesi bija sarū pējuši. 
Bija gan tradicionālie pīrāgi, mājās 
sietais Jāņu siers, alus un daudz 
citu gardumu. Neizpalika arī 
puķu vainagu pīšana, kas bija 
viena no mīļākajām meiteņu 
nodarbībām. Viesi, kas nezināja 
kā pīt, mācījās un ar prieku uzpi-
na savus pirmos Jāņu vainagus. 

No kreisās: Inese Stravelli, Kristine Salnītis, Sandra Sila, Sandra Smith, Rita Avens

va lodu ar dažādiem pasākumiem 
un arī parādītu, kādas ir latviešu 
tradicijas. Mēs ceram, ka mūsu 
pulks turpinās pieaugt, jo esam 
pārliecināti, ka te ir vēl daudz 
latviešu, kas joprojām nav atra-
duši citus Atlantas latviešus.

Atlantas Latviešu Organizācija 
ir aktīva kopš 2018. gada un vien-
 mēr laipni aicina visus, kam ir 

Visvaldis Ķimenis Māra un Austris Lipacis Sarīkojuma viešņaun šo rindu 
autore

interese par Latviju pievienoties 
Atlantas Latviešu Organi zācijai.  

Sekojiet mums Facebook un In 
stagram, kā arī var rakstīt uz e-pas-
tu: atlantalatvians@gmail.com

Atlanta Latvian Organization 
https://www.facebook.com/
AtlantaLatvians/

https://www.instagram.com/
atlantalatvians/

organizēja un uzņēma līgotājus 
savā īpašumā Fayetville, GA. 
Bijām priecīgi pārsteigti,  ka kopā 
sanāca apmēram 80 cilvēku, to -
starp arī viesi no Tenesijas un 
Minesotas, kā arī prāvs pulciņš 
dažādu vecuma bērnu, gan il -
gāku laiku pazīstami, gan arī 
daudzi jauni draugi, kas mūs 
tikai nesen atraduši. 

Vakara gaitā arī lietus mums 
nolija kā pa Jāņiem, taču tas ne -
traucēja vakara gaitai, un sarī-
kojums varēja turpināties ar da -
žādām stafetēm. Iestājoties tum-
sai, tika iekurināts ugunskurs un 
dziedātas Līgo dziesmas. 

Mēs cenšamies satuvināt vie-
tējos latviešus un draugus, lai 
uzturētu latviešu kultūru un 
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LIGITA KOVTUNA Goda darbs Latvijai

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, šī grāmata.

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

Šīs vasaras sākumā uz ik 
gadējo apspriedi pulcējās Lat
vijas Goda konsuli ASV un 
Meksikā, šoreiz, protams, vir
tuāli. Kā ikreiz tiekoties, konsuli 
apspriedās par aizvadītā cēliena 
notikumiem un iezī mēja nākot
nes plānus. Goda konsulus uz  
runāja Latvijas vēst nieks ASV 
Māris Selga, īpaši aicinot kol
lēgas turpināt aktīvi iesaistīties 
Latvijas un ārvalstu ekonomis
ko kontaktu veicinā šanā un 
Latvija vārda nešanā pasaulē. 
Vēstnieks arī uzsvēra Goda kon
sulu institūcijas no  zīmīgo lomu 
un viņu spēju veiksmīgi pildīt 
savus pienā kumus laikā, kad 
pasauli pār ņēmusi pandēmija. 
Jāpiezīmē, ka Goda konsuli veic 
valsti reprezentējošus un kon
sulārus darbus, nesaņemot par 
to atalgojumu. Latvijai ASV 
šobrīd ir 19 Goda konsuli – 
Aļaskas, Floridas, Džordžijas, 
Ilinoisas, Indianas, Jūtas, Miči
ganas, Ma  sačusetas, Minesotas, 
Ņujorkas, Ohaio, Oregonas, Pen
silvā nijas, Rodailendas, Dienvid   
ka rolīnas, Teksasas un Vašing
tonas štatos, kā arī Dien vid ka
lifornijā un Ņujorkā. Mek sikā 
Latviju joprojām pārstāv Goda 
konsule Beatrise Āboltiņa – 
Trueblood. 

Par savu darbu un to, ko kon
suli lēma kārtējā apspriedē, 
Laiks lūdza pastāstīt Goda kon
sulu Ņujorkā Dari Dēliņu.  

Jūsu svarīgākā atziņa pēc 
aizvadītā, ļoti sarežģītā gada 
– personiski un Goda konsula 
darbības laukā?

Paldies par iespēju atskatīties 
uz šo nozīmīgo laiku mūsu 
dzīvē!

Domāju, ka piespiestā atslēg-
šanās no pierastā dzīves veida, 
gan mājās, gan darbā, deva 
mums visiem iespēju pār  slēg-
ties uz dzīves tempu, kas varbūt 
nav tiks straujš un kas lika 
mums novērtēt, kas svarīgs 
ikdienā, kas nav, un vai ir vērts 
tik ātri visu mēģināt izdarīt. Vai 
tas it tiešām tik nepieciešams? 
Laiks, ko varējām pavadīt tuvāk 
kopā ar ģimeni, bija liels iegu-
vums, kaut gan tajā pašā laikā 
mīnuss tiem, kuŗiem ģimenes 
locekļi vai tuvi radi dzīvo ār -
zemēs, kur robežas bija vai ir 
vēl slēgtas. Jautājums, kas mums 
nu stāv priekšā laikā, kad sa -
biedriskās pulcēšanās ierobežo-
jumi tiek atcelti, – vai tu atgrie-
zīsies tajā pašā dzīves veidā un 
tempā, kā iepriekš, vai nofor-
mulēsi savu dzīvi varbūt citā 
veidā? Tur mums katram būs 
sava atbilde. Man personīgi 
skan galvā latviešu tautasdzies-
ma: ”Kur tu skriesi, vana-
dziņ(i)?” Proti, Covid gads 
mums piedāvāja iespēju ne -
skriet visam tik ātri pakaļ, un 
pagaidīt, padomāt. Vai katra 
sanāksme bija tiešām nepie-
ciešama? Vai jābrauc uz veikalu 
tik bieži? Ja man nav iespējas 
tik brīvi ceļot uz ārzemēm, ko 
tad citu varētu darīt? Varbūt 
laikā, kad mums tik daudz kas 
ir ierobežots, varam dzīvi bau-
dīt tikpat labi, pat ja mums ir 
šie pulcēšanās ierobežojumi?

Goda konsulu darba laukā 
redzējām, ka, kaut gan neva rē-
jām veikt zināmus sabiedriskus 

pasākumus, kā iepriekš, vai pat 
ceļot uz Rīgu, uz ikgadējo Goda 
konsulu sanāksmi, ko rīko ik 
pa diviem gadiem, tajā pašā 
laikā biju ļoti aizņemts, atbildot 
un aktuāliem jautājumiem sa -
karā ar ceļošanas ierobežo ju-
miem, vīzu un pasu atjau no-
šanu, sekojot jaunākajiem noti-
kumiem Latvijā tā, lai mūsu 
ziņojumi ASV būtu laikmetīgi 
un informātīvi. Fiziski neva rē-
jām cilvēkus apkalpot, tikai, iz -
mantojot telefonu un tīmekli. 
Es šaubos, vai mums ir bijis in -
tensīvāks darba gads kā aiz  va -
dītais. Vislabākais ir tas, cilvēki 
ir pateicīgi, ka ir kāds tuvumā, 
kas viņiem var ātri palīdzēt ar 
padomu. Tādā ziņā kaut kas 
pozitīvs no tā visa iznāca!

Ko izdevās paveikt, un kas 
palika nākotnes iecerēs?

Darbība Goda konsulāta ik -
dienā turpinājās intensīvi. Mums 
zvanīja piecas sešas reizes dienā 
ar jautājumiem. Un tagad, 2021. 
gada jūlija sākumā, tas turpinās, 
jo cilvēki grib zināt, ko nozīmē 
jaunākie iebraukšanas likumi 
Latvijā šovasar. No pandēmijas 
paša sākuma mūsu mērķis bija 
gādāt, ka visa informācija mūsu 
mājaslapā un e-pasta ziņojumos 
būtu aktuāla un atspoguļotu 
jaunākos likumus un ierobe žo-
jumus, kas attiecas uz ceļošanu, 
kā arī, lai konsulārie pakalpo-
jumi tiktu nodrošināti, piemē-
ram, vīzu izdošana, pasu at  jau-
nošana utt. Kaut gan nevarējām 
piedalīties klātienes pasākumos 
kā iepriekšējos gados, arī lat-
viešu sabiedrībā, Ņujorkas kon-
sulāta kopienas rīkotos pasāku-
mos, bija iespēja piedalīties 
dau dzos tiešsaistes pasākumos 
un sanāksmēs. Divi pasākumi, 
manuprāt, bija īpaši veiksmīgi 
– tos  palīdzējām rīkot, un tie 
deva mums labu ieskatu un 
nākotnes potenciālu, kā vei ci-
nāt latviešu kultūru un Latvijas 
vārdu ASV. Mūsu gadskārtējais 
Ņujorkas Baltijas filmu festivāls 
(www.balticfilmfestival.com), 
līdzīgi kā citi festivāli nevarēja 
turpināt izrādes kinozālē. Tātad 
pārgājām uz tiešsaistes platfor-
mu. Tas mums deva iespēju 
mūsu filmu programmu parā-
dīt visiem ASV, ne tikai tiem, 
kas dzīvo Ņujorkā vai Ņujorkas 
tuvumā un nāk uz centru pie-
dalīties festivālā. Šis „gā  jiens” 
bija ļoti sekmīgs, tāpēc šogad  
mūsu festivāls novembrī būs 
hib rid formātā: tie, kas gribēs 
pul cēties kinozālē,  lai nāk, bet 
citi varēs skatīties mājās. Vēl 
jāpie min aizvadītā gada no -
vembris, kad svinējām Lāčplēšu 
dienu un 18. novembrī – mums 
bija iespēja piedāvāt tiešsaistes 
iz  rādi zināmajai spēlfilmai 
”Dvē seļu putenis” visiem šeit, 
ASV. Tas arī bija ļoti nozīmīgi 
laikā, kad filma pretendēja uz 
2020. gada Oskara balvu. 
Skatoties uz priekšu, domāju, 
ka Zoom ir OK ne vairāk kā 
pieciem da  lībniekiem. Lielās 
grupās tas nav efektīvi.

Kā vērtējat Latvijas gaitu, 
uzveicot pandēmijas sekas? 
Panākumi un kļūdas?

No malas skatoties, ikviens 
šodien esam „gudri” spriest, kā 
Covid vilni katrai valstij vaja-
dzēja apkarot! Bet nevienai val-

stij nebija pareizās atslēgas, un 
mēs visi, ASV, Eiropā, Latvijā, 
mācījāmies no aktuālitātes no -
tikumiem un reaģējām, cik nu 
ātri spējām ar saviem spēkiem. 
Un, kā zinām, te vienmēr ir  
iejaukti sabiedriskie, ekono-
miskie un polītiskie jautājumi. 
Proti, ko tas nozīmēs mūsu 
personīgai veselībai, valsts eko-
nomikas veselībai un sabied-

rības darbībai? Tātad, tas var-
būt nav tik svarīgi, kā es uzska-
tu, – svarīgākais ir skatīties uz 
priekšu un cerēt, ka mums 
visiem “normālāka” dzīve ne  būs 
ilgāk jāgaida.   Un, ka varēsim 
visi drīz atkal bez ierobežo ju-
miem ceļot turp un atpakaļ. Ja 
bija viens moments pagāju šo-
gad, ko tagad, skatoties atpakaļ, 
redzam kā pārsteidzīgu signālu, 

tā bija cerība, ka Latvija 2020.
gada pavasarī ar savu mazo 
infekcijas skaitu bija Ahead of 
the Curve. Tas tanī laikā da  žiem 
likās kā mazas valsts veiksmes 
stāsts – mēs mobi li zējamies 
veikli un pierādām savu iespēju 
Covid atturēt, kamēr citur, īpaši 
šeit, ASV, infekcija plešas strau-
ji uz priekšu. Bet, kad pienāca 
2020. gada rudens, redzējam ka 
šī “uzvara” Latvijā bija illūzija. 
12 mēnešus vēlāk esam iemā-
cījušies būt piesardzīgāki pirms 
gavilēt. Visbeidzot vēlos teikt, 
ka mūsu darbs pandēmijas 
laikā nebūtu bijis tik veiksmīgs, 
ja mums nebūtu bijis pastāvīgā 
atbalsta no Latvijas vēstniecības 
Vašingtonā, kas mums palī-
dzēja ”atšifrēt” aktuālāko infor-
māciju par jaunākajiem liku-
miem un ierobežojumiem. Tas 
palīdzēja  mums visiem strādāt 
kopā un pielāgoties visiem 
izaicinājumiem.

Kādi ir jums visbiežāk uz -
dotie jautājumi?

Tādu ir daudz, bet lielākoties 
– kad es varu braukt uz Latviju? 
Kur es varu dabūt vīzu? Kā 
varu atjaunot pasi? kā varu sa -
gatavot pilnvaru, ko lietot Lat-
vijā? Kā varu dabūt dubult-
pilsonību? Kā varu pārcelties uz 
dzīvi Latvijā? Kādi ir iebrauk-
šanas noteikumi Latvijā? Un – 
kad Latvija atzīs ASV izdotos 
Covid vakcinācijas sertifikātus?  
Kaut gan esam Ņujorkā, mums 
zvana no visas ASV un pat no 
ārzemēm, septiņas dienas ne -
dēļā!

Kas būs jūsu nākamais 
darbs, ko uzskatāt par pašu 
svarīgāko?

Labs un laikmetīgs jautā-
jums! Pašlaik plānojam vairā-
kus pa  sākumus šim rudenim. 
Viens ir sakarā ar Latvijas 
literātūri (kopā ar citām ES 
valstīm), otrs – ar izstādi par 
Latvijas architektūru, un tad 
novembrī gatavojamies uz Ce -
turto Ņujorkas Baltijas filmu 
festivālu. Visiem pasākumiem 
plānojām arī klātienes tikšanās, 
bet tajā pašā laikā vērojām 
Covid ainu un to, kā tās varētu 
ie  tekmēt iespēju cilvēkiem 
droši sanākt kopā publiskās 
telpās. Zinām, ka cilvēkiem ir 
liela interese atkal kopā baudīt 
kul tūru, bet – kā esam mā  cī-
jušies kopš 2021. gada sākuma 
– nevajag steigties. “Kur tu 
skriesi, vanadziņ(i)?” Gaidām, 
kad mobilā pasu stacija varēs 
atsākt savu darbību un atkal 
iegriezties Ņujorkā. Varbūt tas 
varēs notikt rudenī, bet – 
redzēsim. 

Man ir bijis gods kopš 2007.
gada būt Latvijas Goda kon-
sulam Ņujorkā, palīdzēt veidot 
Latvijas tēlu un atpazīstamību 
Ņujorkā, kā arī sniegt ikdienas 
palīdzību tiem, kam tā bijusi 
nepieciešamība. Daudz ir pa -
darīts, bet, kā vienmēr, daudz ir 
vēl, ko darīt!

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”

Daris Dēliņš: “Man ir bijis gods kopš 2007.
gada būt Latvijas Goda konsulam Ņu 
jorkā, palīdzēt veidot Latvijas tēlu un 
atpazīstamību Ņujorkā, kā arī sniegt ik 
dienas palīdzību tiem, kam tā bijusi 
nepieciešamība. Daudz ir padarīts, bet, kā 
vienmēr, daudz ir vēl, ko darīt!”
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Eizenhauers latviešu centrā Minchenē
Reizēm vēsturniekiem jādar-

bojas kā īstiem detektīviem, lai 
atšķetinātu agrāku laiku notiku-
mus un tajos iesaistītās perso-
nas. Šis ir stāsts par maniem 
meklējumiem, mēģinot izdibināt 
dažu fotografiju noslēpumu, kā 
arī par notikumiem, par kuŗiem 
liecina šīs fotografijas.

Fotografijas 
Frederika 
Kolmena kollekcijā

Pirmais ASV ārkārtējais sūtnis 
un pilnvarotais ministrs Latvijā 
Frederiks V. B. Kolmens (F. W. B. 
Coleman, 19741947) turpināja 
sarakstīties ar Latvijas pār stāv-
jiem vēl ilgi pēc tam, kad viņš 
devies prom no Latvijas. Viņa 
saglabātajos dokumentos bija 
atsevišķas vēstules, bukleti, foto-
grafijas, kas liecināja par noti-
kumiem Latvijā vai saistībā ar 
Latvijas iedzīvotājiem. Piemē ram, 
1940. gada augustā viņš bija 
sarakstījies ar Latvijas sūtni ASV 
Alfrēdu Bīlmani (1887-1947).

Kolmena dokumentos atradās 
trīs fotografijas bez pavad vēs tu-
lēm. Aplūkojot tās tuvāk, varēja 
konstatēt, ka visās redzamas di  vas 
personas: viena persona militārā 
formā ar ģenerāļa zīmotnēm un 
otra – tautastērpā, kas stipri at -
gādināja Lielvārdes novadam 
raksturīgos kopā sašūtos sarkan-
melnrūtainos brunčus un ņie-
buru, kā arī tradicionāli Vidzemē 
lietoto saktu.

Uz vienas fotografijas viegli ar 
zīmuli bija atzīmēts, ka Ame-
rikas, Lielbritanijas un Francijas 
militāro spēku pārstāvji ap  mek-
lēja to pārvaldībā esošās bēgļu 
patvēruma vietas. Ģenerālis Dvaits 
D. Eizenhauers (Dwight D. Eisen
hower, 18901969) per sonīgi ap -
meklējis Latvijas bēgļu nometni.

Radās vairāki jautājumi. Kad 
tas notika? Kur tas notika? Vai 
attēlā redzamā sieviete ir latviešu 
bēgļu pārstāve? Kas viņa ir? 
Kāpēc šīs fotografijas atrodas pie 
F. Kolmena? Pēc ilgākas sarak-
stes, daļu jautājumu izdevās 
atbildēt ar Lalitas Muižnieces un 
Ulža Paldes palīdzību, kuŗš bija 
šo notikumu detalizēti izpētījis 
archīvos, kā arī pats sagatavojis 
atmiņu apkopojumu par šo noti-
kumu. Tika konstatēts, ka foto-
grafiju autors ir Krišjānis Vīburs.

Par grūto situāciju 
nometnēs 
informēts prezi-
dents Trumens

1945. gada vasarā un rudenī 
Eiropa, īpaši Vācijas un Austrijas 
territorijā bija kļuvusi par da -
žādu personu koncentrācijas 
vietu. Tie bija gan bēgļi, gan no 
koncentrācijas nometnēm atbrī-
votās personas, gan internētie 
kaŗavīri, gan darbam Vācijas 
territorijā nosūtītās personas, 
utt. Viens no Sabiedroto galve-
najiem uzdevumiem bija gādāt, 
ka lielākā daļa šo personu var 
atgriezties mājās, kā arī no  dro-
šināt Pārvietoto personu izdzī-
vošanas iespējas, garantējot ap -

mešanās vietu un zināmu apjo-
mu pārtikas. Noprotams, ka šajā 
darbā ir bijušas grūtības.

Vēl pāris mēnešus pēc tam, 
kad Sabiedrotie bija atbrīvojuši 
koncentrācijas nometnēs ieslo-
dzītos, tie bija spiesti uzturēties 
cita veida ar dzeloņstiepli no  ro-
bežotās nometnēs, proti, Pārvie-
toto personu nometnēs1. Daļai 
to iemītnieku, lielākoties ebrē-
jiem, vēl ilgi nācies valkāt kon-
centrācijas nometnēs iz  sniegtās 
strī pai nās pi  džamas, kā arī ciest 
no pār tikas trūkuma un slimī-
bām. Par šo situāciju vairāk kārt 
informēts ASV prezidents Harijs 
Trumens (Harry S. Tru men, 1884
1972), kuŗš inspekcijā uz no -
metnēm no  sū tīja bijušo Imig-
rācijas un naturā   lizācijas komisi-
jas vadītāju Ērlu Harisonu (Earl 
G. Harrison, 18991955). 1945. ga-  
         da augustā Ha  ri sons sagatavoja 
pār skatu par situā ciju 30 nomet-
nēs, kā arī izstrā dāja ieteikumus 
situācijas uzlabošanai.2 Viņa se -
cinājumi par situāciju nometnēs 
bija ļoti kritiski.3

Eizenhauera
inspekcijas no -
metnēs un centros

Reaģējot uz Harisona ziņo-
jumā sniegto informāciju, ASV 
prezidents Harijs Trumens uz -
deva ASV bruņoto spēku virs-
pavēlniekam Eiropā ģenerālim 
D. Eizenhaueram pārbaudīt bēgļu, 
no koncentrācijas nometnēm 
atbrīvoto un pārvietoto personu 
sadzīves apstākļus nometnēs un 
centros, kā arī veikt tajās dzī vo-
jošo sadzīves apstākļu uzlabo šanu 
un nometņu pārvaldības darba 
uzlabošanu.4 Inspekciju Eizen-
hauers uzsāka 14.septem brī.5 Tu -
vāko dienu laikā viņš apmeklēja, 
piemēram, Volfrātshauzenu, Fel  -
dafingu, Nei-Freimani, Tegernzē.6

Bavārijas reģiona zonas pār-
val dīšana bija uzticēta ASV 3. ar -
mijas pavēlniekam ģenerālim 
Džordžam Patonam (George S. 
Patton, 18851945). Noprotams, 
ka Patons Harisona vērtējumu 
uztvēris kā uzbrukumu sev per-
sonīgi. Dienasgrāmatā 1945. ga  da 
15.septembrī viņš noliedzis Ha -
risona uzskatu, ka pārvietotās 
personas ir cilvēcīgas būtnes 
(human being), norādot, ka tas 
tā nav.7 Patons arī izteicis ne -
gātīvas piezīmes par bijušajiem 
ieslodzītajiem. Dažādu iemeslu 
dēļ 1945. gada 25. septembrī 
Patons tika pārcelts par ASV 15. 
armijas pavēlnieku.8

Tikšanās ar 
baltiešiem

Inspekcijas laikā Eizenhauers 
apmeklēja vairākas nometnes, 
tai skaitā, Minchenē Lohengrīna 
ielā nr. 1 izvietoto latviešu centru 
“DP Center No.1”. Ģenerāli Ei -
zenhaueru pavadīja ģenerālis Pa -
tons, pulkvedis Harkins, pulkve-
dis Dalferes, pulkvedis Nelsons, 
majors Šafers (Shaffer) un ma -
jors Butlers.9

Runas par ģenerāļa Eizen-
hauera plāniem apmeklēt bēgļu 
nometnes cirkulējušas vairākas 

Latviešu koris. Foto no Lalitas Muižnieces kollekcijas

Olga Jansone skaidro ģen. Eizenhaueram latvisko ornamentu 
nozīmi uz šķīvja un cimdiem

Deju priekšnesums

dienas, bet oficiāla informācija 
paziņota tikai 16. septembra pēc-
pusdienā10. Tūliņ sākusies gata-
vošanās augstā viesa uzņem ša-
nai. Nometnes skolā bērni gata-
voti sarunai ar ģenerāli. Katram 

nometnes biroju, ambulanci un 
tad devās uz dzīvojamām tel pām. 
Ceļā viņu sagaidīja rumāņu kade-
tu goda sardze, latviešu sportistu 
ierinda baltos tērpos ar valsts no -
zīmēm pie krūtīm un koris tau-

Apvienoto Nāciju Palī dzī bas un 
rehabilitācijas administrācija) di -
rektora vietnieks Inghams iepa-
zīstinājis Eizenhaueru ar Lat viešu 
bēgļu komitejas priekšsēdētāju, 
latviešu nometnes vecāko, in  -
ženieri Arturu Berkoldu (1902-
1959) un Militārās pārvaldes 
tulku Olgu Jansoni. Viņa latviešu 
bēgļu vārdā pasniedza ģenerālim 
ziedus un uzrunāja angļu valodā. 
Eizenhauers, novērtējot Janso nes 
labās angļu valodas zināšanas, 
jautājis, kur viņa apguvusi angļu 
valodu. Viņa skaidrojusi, ka Rīgā. 
Berkolds pasniedzis ģenerālim 
cimdu pāri un mākslinieka Hugo 
Merca bēgļu gaitās no Latvijas 
priedes grebtu, latviskiem orna-
mentiem izrotātu šķīvi. Uz tā 
bijis izgrebts vārds “Latvija”, kas 
bija izrotāts ar Māras zīmi.13

Vienlaikus ar deju priekš ne-
sumu uzstājušies četri pāri jau-
niešu tautiskos tērpos. Arī tās 
ģenerālis noskatījies ar labpatiku.

Koris ģenerāli izvadīja no “lat-
viešu sētas” ar “Pūt, vējiņi”. Ei  zen-
hauers devās uz lietuviešu ēku. 
Ceļš veda gar sporta laukumu, 
kurā latviešu bērni Anša Cīruļa 
kundzes vadībā uzveda rotaļas. 
Maza meitenīte pasniegusi ģe -
nerālim sarkanas rozes. Ģene-
rālis nolēmis pakavēties un tur-
pinājis sarunu ar Berkoldu par to, 
kāpēc latvieši te atrodas. Ber-
kolds izskaidrojis, ka liela daļa 
evakuēta, kad Latviju šķērsoja 
frontes līnija, kad viss tika 
dedzināts un spridzināts.

Eizenhauers interesējies: “Bet 
tagad, kad stāvoklis nostabili zē-
jies, vai jūs nebrauksiet mājās?” 
Berkolds skaidrojis, ka tagadējos 
apstākļos tas nav iespējams. Savā 
pieredzē par okupācijas varu 
rīkošanos Baltijā dalījušies arī 
pārējie. Kad ģenerālim stāstīts par 
valsts un tautas ciešanām Pa -
domju Savienības okupācijā un no 
latviešu puses izskanējis jautā-
jums par Latvijas nākotni un at -
griešanās iespējām, Eizen hauers 
pasmaidījis un teicis: “Es zinu, jūs 
jau gribat, lai es vēlreiz kaŗoju.”14

Viss stāstītais liecinājis, ka 
latvieši uzskata visus projektus 
par viņu nometināšanu, kaut arī 
vienkopus, vienā vai otrā svešas 
zemes stūrī tikai par pagaidu 
stāvokli un neapšaubāmi tic, ka 
tiks atpakaļ savā zemē un valstī. 
Sakritības pēc, Minchenē bija 
pulcējušies Bavārijas latviešu pār -
stāvji.15 Eizenhauers komentējis, 
ka latviešu stāvokli izprot ļoti 
labi.16 Viesis interesējies par lauk -
saimniecībā nodarbināto skaitu 
Latvijā un Lietuvā, piemeti nā dams, 
ka darba jautājums ļoti svarīgs, 
jo uzturēšanās laiks no  metnē 
nevar būt mūžīgs. Ģene rālis pa -
kavējies un vērojis arī latviešu 
sportistu basketbola spēli. Pēc 
tam Eizenhauers ticies ar lietu-
viešiem un igauņiem, kā arī ci -
tiem nometnes iemītniekiem.

Ģenerāļa Patona atmiņu pub-
likācijās ieraksts par 1945. gada 
17. septembri liecina, ka in  spek-
cija devusies uz baltiešu pārvie-
toto personu nometni, jo “bal-
tieši ir pašas labākās pārvietotās 
personas. To nometnes bija tīras 
visos aspektos. Mēs bijām patiesi 
iepriecināti par situāciju tajās.”17 

bija jāiemācās atbildēt angliski 
uz jautājumiem par vecumu, vārdu, 
valsti no kuŗienes ieradušies.11

Kad Eizenhauers ar pava do-
ņiem 17. septembra rītā ap pulk-
sten 10.00 ieradās, viņš aplūkoja 

tiskos tērpos.12 Koris diri  ģenta 
Jāņa Kalnieša vadībā dziedājis 
“Nu ar Dievu, Vid  ze mīte”, ko ģe -
nerālis arī apstājies noklausīties.

UNRRAs (United Nations Relief 
and Rehabilitation Adminis tra tion, 
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Gan prot pielāgoties, gan nevar
Jaunā Gaita, 305. nr., 2021. gada vasara 76 lpp.

Jāņi latviešiem ir vasaras pašā 
zenītā, tāpēc ir sakarīgi, ka 
Jaunās Gaitas vasaras numurā 
piemiņas raksti veltīti trim di -
žiem latvju Jāņiem, bijušajiem 
trimdiniekiem. Par komponistu 
Jāni Kalniņu sakarā ar iecerēto 
“Hamleta” jauniestudējumu Lat-
vijas Nacionālajā operā raksta 
cita ievērojama komponista Tāli-
valža Ķeniņa dēls Juris Ķeniņš. 
Agnija Lesničenoka apceŗ māk -
slas vēsturnieku, filozofu un māk-
slinieku Jāni Siliņu (1896-1991), 
bet Juris Šlesers In Memoriam 
sadaļā izceļ daudzpusīgo, eru-
dīto, pirms dažiem mēnešiem 
Mūžībā aizgājušo Jāni Krēsliņu 
(1927-2012).

Visiem trim Jāņiem kopīgs 
bija tas, ka, nonākuši t.s. Jaunajā 
pasaulē, viņi nenoliedza savu 
latvietību un latviskās intereses, 
kā tādi ieceļotāji, kas bija iz  do-
mājuši asimilēties, bet vienlaicīgi 
viņi nenoraidīja arī profesio-
nālās iespējas, kādas viņiem 
varēja dot vietējā vide. Viņi pie-
lāgojās un sāka dzīvot un strādāt 
divās atšķirīgās, bet sav starpēji 
saistītās pasaulēs. Kalniņš pār-
tapa par ērģelnieku kanadiešu 
draudzē, vēlāk dibināja un vadīja 
Ņubransvikas Simfonisko or -

ķestri, bet viņš turpināja arī 
komponēt, īpaši latviešu koŗu 
koncertu un Dziesmu svētku 
auditorijām. 

Siliņš, kuŗa pirmā mīlestība, 
liekas, bija latviskuma temats 
latviešu mākslā, līdztekus plaši 
izvērstām latviskām rosmēm dar-
 bojies gan kā kāda amerikāņu 
mūzeja mākslas konsultants, gan 
kā mākslas mūzeja direktors, 
gan kā mākslas vēstures un 
aistētikas pasniedzējs koledžā.

Erudītais un daudzpusīgais 
dzej nieks un vēsturnieks Krēs-
liņš neļāva savām daudzajām lat-
viskajām interesēm traucēt uz  -
strādāties par Ņujorkas pilsētas 
bibliotēkas galveno bibiotekāru.

Trīs cilvēki, lūk, trīs Jāņi, kas 
pratuši palikt uzticīgi savai tautai 
un sūtībai, bet līdztekus mācējuši 
arī pielāgoties jaunajiem apstāk-
ļiem, kādus Otrais pasaules kaŗš 
viņiem sagādājis.

Viens no plašākajiem rakstiem 
JG 305. numurā ir Ojāra Spārīša 
“Muiža kā ekonomisks un so -
ciāls komplekss”. Tas sākotnēji 
bijis reiz Kuldīgā lasīts referāts 
sakarā ar šīs Kurzemes pērles 
nomināciju UNESCO Pasaules 
kultūras mantojuma sarakstam. 
Spārīša teze ir samērā necerīga: 

ekonomiskajam un sociālajam 
kontekstam izmainoties un mui-
žām vairs nevarot pildīt tās 
sākotnējās funkcijas, to ēku 
ilgtermiņa saglabāšana, kaut vai 
pielāgojot tās citām vajadzībām, 
kļūst problemātiska. Latvijā, se -
višķi Kurzemē, ir vairāk graustu, 
nekā labi sakoptu bijušo muižu, 
no kuŗām tad īstāk sakopta 
parasti ir tikai bijusī kungu māja. 
Skolu vai pasionātu iekārtošana 
kungu mājās ir tikai ierobežots 
risinājums kungu māju sag la bā-
šanai vai restaurācijai. Par labu 
situācijai nekādā ziņā nenāk 
šķietami nenovēršamā depopu-
lācija Latvijas laukos. Tā nu tas 
dzīvē sanācis, ka mūsu ie  priek-
šējo paaudžu postīšanas un de -
dzināšanas veikumus mēs lab-
prāt vērstu atkal par labu, bet 
mums jāsūkstās, ka tas vairs lēti 
nav iespējams. Nevar iebilst Spā-
 rīša ieteikumam saglabāt dažas 
muižas kā paraugu un piemēru, 
bet nesapņot par muižu mas-
veida atjaušosanu.

Kā arvien, teju vai pusi no 
lappušu skaita (35 no 76) aizņem 
dzeja un daiļproza. Sagadījies, ka 
četri no pieciem dzejniekiem ir 
vīrieši, bet visas piecas prozas 
rakstnieces – sievietes. Prozaiķes 

sakārtotas vairāk vai mazāk 
vecuma secībā, sākot ar Ingunu 
Baueri (1960), jau labi pazīstamu 
vēsturisku romānu autori, un 
beidzot ar jauniņo Agnesi Za -
rāni, kuŗas dzimšanas gads 
netiek atklāts.

Piedāvāju ieskatam Ingunas 
Baueres stāsta “Tā paietmpasau-
les godība” pirmo rindkopu, par 

Nekā jauna, viss kā dzīvē bieži 
gadās – gruntīgi ņēmēji savulaik 
bijuši, pat vairāki, tomēr smuka-
jai un iedomīgajai Anniņai ne -
viens no viņiem nav šti gājis pie 
sirds, tāpēc jāvārdu nevienam 
rokas lūdzējam nav devusi, un 
beigu beigās palikusi pavisam 
bešā.”

Drīzāk veca gaita nekā jauna, 
jūs teiksit? Tad salīdzinājumam 
pāris teikumu no rakstnieču 
piecata otra gala, no Agneses 
Zarānes  stāstiņa “Bizes”.

“Emīlija atlasa trīs bildes, 
uzliek tām tīkamos filtriņus un 
atlasa spīgulīšus no bilžu pār vei-
došanas programmām, ar ko 
paspilgtināt jauno krekliņu. Trīs 
bildes ar uzrakstu “Happy bday 
to me” un heštagiem “birthday 
girl”, “socute” un “newhair new me” 
rotā meitenes instagrama sienu.”

Misēklis ieviesies angliskajā 
tekstā uz numura aizmugurējā 
vāka, Andreja Jansona komen-
tēto Latvijas evanģēliski lute-
riskās baznīcas dziesmu grā-
matas variantu ērģelniekiem 
izdevusi Latvijas ev. lut. baznīca, 
nevis “trimdas” baznīca, kāda 
vispār neesksistē: pērn LELBāL 
(ārpus Latvijas) pārtapa par 
LELBP (Pasaulē).

kuŗu viens otrs no jums vēlēsies 
izteikties ar otrā teikumam 
pirmajiem diviem vārdiem:

“Jurčika mammas māsa Annas 
tante bija palikusi vecmeitās. 

Trešais no kreisās – ģenerālis Patons. Ģenerālis Eizenhauers, 
spiežot roku O. Jansonei teicis: “Nezaudējiet cerību!”

15.septembŗa ieraksts liecina, ka 
ģenerāļa Eizenhauera program-
mu nometņu apmeklēšanai bija 
izstrādājuši tieši Patona štābā.

1945. gada 18. septembrī Eizen-
hauers vēstulē prezidentam Tru-
menam skaidroja Pārvietoto per-
sonu noskaņojumu. Tai skaitā 
Baltijas valstu pārvietoto per-

1 Lichtblau, Eric, "Surviving the Nazis, Only to Be Jailed by America", The New York Times, February 7, 2015,
2 https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-harrison-report
3https://www.eisenhowerlibrary.gov/sites/default/files/research/online-documents/holocaust/report-harrison.pdf
4 https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1040155
5 https://www.eisenhowerlibrary.gov/sites/default/files/research/online-documents/holocaust/1945-09-14-dde-to-truman.pdf
6 “Eizenhauers apmeklē DP Minchenes apkārtnē”, Latviešu Vēstnesis. Latvian News Bulletin, Nr.83, 23.10.1946,
7 Rick, Thomas E., “Patton the anti-Semite and Hypocrite”, Foreign Policy, June25, 2010,
8 “Eizenhauera štāba priekšnieka paziņojums par stāvokli amerikāņu okupācijas zonā Vācijā”, Padomju Jaunatne, Nr.118, 30.09.1945,
9 NARA, RG. 497, BOX 17662,
10 “Ģen. Eizenhauers pie mūsu bēgļiem”, Latvju Ziņas, Nr.54, 17.11.1945,
11 Palde,Uldis, “Ike Drops In to Inspect Our DP Camp”, April 22, 2007; https://www.marshallfoundation.org/library/digital-archive/
memories-project-2004-donors/
12 “Gen. Eizenhauers latviešu nometnē”, Latvju Ziņas, Nr. 43, 10.10.1945,
13 “Ģen. Eizenhauers pie latviešiem Minchenē”, Bavārijas Latviešu Vēstnesis: Latvian News Bulletin in Bavaria, Nr.6, 22.09.1945, 
14 “Ģen Eizenhauers pie bēgļiem Minchenē”, Laiks, Nr.6, 21.01.1953,
15 “Generālis Eizenhauers apmeklē latvieschu nometni Minchenē”, Dievzemīte: Ingolštates latviešu nometnes izdevums, Nr.13, 20.09.1945,
16 “Vēl par ģen. Eizenhauera viesošanos latviešu nometnē, Lībekas Vēstnesis, Nr.4, 06.10.1945,
17 Blumenson, Martin, The Patton Papers 1940-1945, 1974; https://archive.org/stream/ThePattonPapers19401945PDF/The%20
Patton%20Papers%20-%201940%20-%201945%20%28PDF%29_djvu.txt,
18 https://www.eisenhowerlibrary.gov/sites/default/files/research/online-documents/holocaust/1945-09-18-dde-to-truman.pdf,
19 https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1945/10/17/94025350.pdf?pdf_redirect=true&ip=0
20 “Pārvietotām personām priekšrocības uz darbu”, Bavārijas Latviešu Vēstnesis: Latvian News Bulletin in Bavaria, Nr.8, 06.10.1945,
21 “Par bēgļu stāvokli”, Trīs Zvaigznes: aktuālu un literāru rakstu sakopojums, Nr.1, 01.10.1945,
22 Orchard, Phil. A Right to Flee: Refugees, States, and the Construction of International Cooperation, Cambridge University Press, 
2014, 154. lapa,
23 “Ģen. Eizenhauers vēlreiz norāda, ka latviešus pret viņu gribu nepiespiedīs atgriezties”, Bavārijas Latviešu Vēstnesis: Latvian News 
Bulletin in Bavaria, Nr.17, 08.12.1945,
24 Beķere, Kristīne. Latvijas neatkarības idejas uzturēšana Trimdā no 1940. gadu vidus līdz 1980. gadu otrai pusei: politiskā darbība. 
Promocijas darbs, Rīga, 2020, 61.lp.,

tiek izmitinātas (turpmāk katram 
pienācās 30 kvadrātpēdas telpas), 
kā tiek ēdinātas (pārtikas deva 
tika palielināta līdz 2300 kalo ri-
jām, etnisku vai reliģisku apsvē-
rumu dēļ vajātām personām – 
līdz 2500 kalorijām dienā), kā 
tiek apģērbtas, kā tiek veidotas 
skolas un citas sociālās aktīvi-
tātes.19 Pēc Eizenhauera vizītes 
nometnēs uzlabojās sadzīves ap -
stākli. Pakāpeniski nometņu pār  -
raudzības un aprūpes funkcijas 
pilnībā pārņēma UNRRA. Jau 
27. septembrī tika noteikts, ka 
pārvietotajām personām jāpie-
šķir tāda pati kustības brīvība kā 
vācu civiliedzīvotājiem, tiem bija 
jānodrošina priekšrocības uz darbu, 
ko dod okupācijas kaŗaspēks un 

iestādes, uzmanība bija veltāma 
sanitārai aprūpei un pārtikas pie -
gādei, utt.20  Arī ASV 7. armijas 
pavēles noteica, ka Ap  vienoto 
Nāciju pārvietotās personas nav 
novietojamas nometnēs vai sā -
džās apstākļos, kas jebkādā veidā 
atstātu ieslodzījuma iespaidu.21 
Visur bija jānovāc dzeloņstieples. 
Eizenhauers arī veicināja atse-
višķu nometņu veidošanu ebre-
jiem, poļiem un baltiešiem.22

Ņemot vērā labākos paraugu, 
arī citās nometnēs veidoja aktīvu 
sociālo dzīvi un zināmu pašpār-
valdi. Piemēram, Feldafingas no -
metnē tika izveidots hospitālis, 
divas teātŗa grupas, orķestris, 
tika uzsākta laikrakstu izdošana, 
veidotas skolas un bibliotēkas.

Jau 1945. gada 3.oktobrī, pēc 
Eizenhauera pavēles, kapt. L.Vur -
cels (Wurzel) atbildējis uz lat-
viešu lūgumu nepiespiest atgriez-
ties pret savu gribu, ka: “ASV val -
dība neatzīst PSRS pretenzijas uz 
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
suverēno nāciju territoriju. Ar šo 
valstu pilsoņiem apiesies kā ar 
neitrālām pārvietotām perso nām, 
ja tās pārvietotas kaŗa izsauktu 
iemeslu dēļ.”23 

Ar Eizenhauera 1946. gada 18. 
februāŗa rīkojumu latvieši, igau ņi 
un lietuvieši tika atzīti par 
piespiedu kārtā nerepatriēja-
miem, gan nosakot, ka labprātīga 
bēgļu repatriācija ir veicināma 
ar visiem saprātīgiem līdzek-
ļiem.24

Eizenhauera
ieteikumi un 
risinājumi

1945. gadā bēgļi, īpaši civilper-
sonas, tika definēti kā Pārvietotās 
personas, paredzot, ka, kaŗam bei-
dzoties, šīs personas atgriezīsies 
savās agrākajās mītnes zemēs. 
Tika organizēta dažādo pārvie-
totu personu nogāde atpakaļ uz 
to dzimteni. Sākotnēji šādai re -
patriācijai tika plānots pakļaut arī 
Baltijas valstu un Polijas iedzī-
votājus. Savukārt bēgļi no Bal ti-
jas valstīm skaidroja Baltijas valstu 
aneksijas apstākļus, kā arī ap  stāk-
ļus, kas spieda tos doties bēgļu 
gaitās. Tika lūgts bēgļiem pie  šķirt 
polītisko emigrantu statusu.

sonu paustos uzskatus. “Liels 
procents pārvietoto un bēgļu no 
Baltijas valstīm, Polijas un Ru -
mānijas noteikti nevēlas šobrīd 
(Eizenhauera pasvītrojums) at -
griezties savās valstīs. Kaut arī 
atgriešanās savā Tēvzemē ir to aug-
 stākā vēlme, tie pastāvīgi at  gādi-
nāja, ka viņi nevar at  griez ties 
savās valstīs polītiskās situā cijas 
dēļ, jo visi tiks nogalināti. Viņi 
apgalvoja, ka šo valstu val dības 
tos vajās līdz nāvei. Šie pārstāvji 
uzstāja, ka iebilda Vā  cijas do  mi-
nācijai savās valstīs tikpat aktīvi, 
kā iebilst pret jebkuras citas 
valdības dominēšanu.””18

Pēc nometņu apmeklējuma, 
Eizenhauers bija mainījis gan 
kārtību, kā pārvietotās personas 
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“Es ārpus laika esmu” –
Baibas Bičoles dzeja angļu valodā 

Šī gada jūlijā iznāks plašs 
Baibas Bičoles dzejas izlases 
tulkojums angļu valodā – “To 
Taste the River” (Plamen Press, 
2021). Dzeju tulkojusi Bitīte 
Vinklere, kuŗa as jau agrāk 
pierādījusi savu tulkotājas talan-
tu vairākos izdevumos: Imants 
Ziedonis “Each Day Catches 
Fire” (Red Dragonfly Press, 
2015); Knuts Skujenieks “Seed in 
Snow” (BOA Editions, 2016); 
Aleksandrs Čaks, “Selected Poems” 
(Apgāds Jumava, 2018). Vinklere 
izvēlējusies dzejoļus no vairā-
kiem Bičoles krājumiem: “Ceļos,” 
“Buŗot,”  “Griežos,” “Atgriežos” 
un “Citviet.” Daži dzejoļi arī 
izvēlēti no izdevuma “Latvju 
teksti”. “To Taste the River” ir pir-
mais Bičoles dzejas krājums 
angļu valodā. 

Tulkot dzeju ir īpašs izai ci-
nājums. Var oriģinālo tekstu 
tulkot burtiski un var to atdze-
jot, taču katra pieeja ekstrēmā 
formā noved pie neveikla re -
zultāta:  vai nu dzejiskā izjūta 
pilnībā iznīcināta, vai skanīgs 
tulkojums pazaudē oriģināla 
jēgu un izjūtu. Veiksmīgs atdze-
jojums  jeb  atdzeja  ir dzejiska 
teksta tulkojums, kas saglabā 
oriģinālā jēgu un, ja iespējams, 
formas īpatnības. Literātūr zi-
nātniece Janīna Kursīte-Pakule 
(Dzejas vārdnīca, Apgāds Zi -
nātne, 2002, 421. lpp.) atšķiŗ 
divus galējus atdzejas variantus: 
1) burtisku vārdu un teikumu 
pārcelšanu citā valodā, un 2) 
atdzejojumu, kas mēģina tulkot 
oriģināla garu, būtību, atkāp jo-
ties no formas. Savukārt, Vin-
kleres angliskais teksts atbilst 
Bičoles teiktajam par dzejas 
tulkošanu: “Tulkots dzejolis ir 
pats savs, tā nav tieša kopija no 
sākotnējā, jo katrai valodai ir 
pašai savs spēks, krāsa, izteik-
smes veids.” Lai gan Vinklere 
cieši turas pie oriģinālā teksta, 
viņas teksts nav burtisks tulko-
jums, bet drīzāk atdzejojums.  

RUDĪTE RAUDUPE

jumiem, tā ir brālības atslēga, tā 
ir burvju atslēdziņa.”

Vinklere spējusi uztvert Bi  čo-
les dzejas raksturīpašības: dzej-
niece ir atvērta visam, ko dzīve 
piedāvā gan emocionālā jomā, 
gan dabā, gan izjūtot mijie dar-
bību ar visu apkārtējo. Tagadnes 
mirklis ir viņas galvenais mitek-
lis, bet viņa ģeniāli pārveido  
konkrēto visaptverošā un pār da-
biskā.   Šīs Bičoles dzejas īpašības 
atspoguļojas Vinkleres tulko ju mā: 

šana” latviski teiktais “Dievnama 
zvans gaisu loba, mizo un plēš” 
spalgi atskan angļu valodas tul-
kojumā: “The church bells pierce, 
splinter the air.” 

Ievadvārdos Vinklere skaidro, 
kādus kritērijus lietojusi, lai iz -
vēlētos dzejoļus šim krājumam: 
dzejoļa izcilība, tā tulkojamība, 
atvērtība, atbilstība universāliem 
atzinumiem un mūsdienu angļu 
valodas lasītājam. Var apbrīnot, 
cik veiksmīgi Vinklere spējusi 

vārdu būtība skan angliski sa -
protamā veidā. Kā šeit, tā arī 
citās vārsmās Bičoles pasaules 
redzējums atspoguļo latviešu 
tautas senvēsturi un folkloru. 
Vinklere savos ievadvārdos 
skaidro: “...atkārtota tēma ir 
ikdienas sadzīviskās vides tēlo-
jums. Tam arī piemīt tradicio-
nāla, folkloras, iekrāsa, jo šī vide 
skar nevis mūsdienu, bet se -
nākus laikus, kuŗus raksturo vil-
laines, pastalas un tradicionāli 
ēdieni.”  

Vinklere atzīstas, ka nav bijis 
viegli tulkot Bičoles dzeju divu  
iemeslu dēļ: dzejnieces kom pli-
cētā valoda un viņas spēcīgā 
muzikālā pieeja dzejai: “Viņas 
teikumi ir sarežģīti un blīvi; ir 
grūtības atšiferēt sintaksi, lai 
izpaustu nozīmi... Viņas dzejas 
mūzikālitāte iekļauj daudz alite-
rāciju un asonances, un vārdu 
spēles ar līdzīgām skaņām. Lai 
gan reti varēju lietot aliterāciju 
tiem pašiem vārdiem, ko lieto-
jusi Bičole, esmu mēģinājusi to 
atvietot ar vārdiem, kas ir ori ģi-
nālā teksta līdzinieki, lai arī citā 
valodā.”  

Arī latviešu valodas īpatnības, 
ko Bičole māk tik prasmīgi iz -
mantot, tulkotājai rada grūtu 
uzdevumu: kā tulkot, piemēram,  
“silta un balta valoda šļupstēs”? 
Taču Vinklerei izdodas: “the 
murmur of morning’s warm lan
guage,” izvairoties no iespējamas 
aplamības tulkot “balta” burtiski. 
Grūtāk atdarināt latviešu “uzzib-
snīšanās”: “un mirklis gaismas 
uzzibsnīšanās” pārvēršas par 
“and a moment’s flash of light.” 
Saturs pareizs bet latviešu līdz-
skaņu salikums kompromitēts, 
atņemot rindiņai sākotnējo 
dzirk stošo spēku. Līdzīgs salī-
dzinājums parādās šajā vārdu 
virknē: “pat mats uz grīdas 
saules skarts dzirksteļo,” kas 
pārvēršas par “even a hair on the 
floor touched by sunlight spar
kles.” Vārds “dzirksteļo” latviešu 
lasītājam rod spalgāku izjūtu, 
nekā angļu “sparkles.” Daži Bi -
čoles savdabīgie vārdu salikumi 
cieš tulkojumā: “No sienas pus-

vainojami abu valodu izteiksmes 
veidi un raksturīpašības, nevis 
tulkotājas prasme:

Es izeju tālāk  
kalsnāka, saltāka,
bālāka,

dzi, kā dzindzina
jau manos kaulos

ledi ...

I walk on
gaunt, colder,

paler–  
ice already jangles
in my bones ...

Te jāatgriežas pie Bičoles 
teiktā: “Angliskos tekstus lasu kā 
neatkarīgu no latviskajiem ... 
katrai valodai ir pašai savs spēks, 
krāsa, izteiksmes veids.” Vinklere 
savos ievadvārdos arī skaidro, ka 
viņa cieši sadarbojusies ar auto-
ri, kas pārvalda angļu valodu un 
varējusi izanalizēt sīkus izteik-
smes veidus kopā ar savas dzejas 
tulkotāju.  

Kopumā jāsaka, ka tulkojums 
izcili izdevies. Jebkuŗu dzeju ir 
grūti tulkot, atdzejot, taču pastāv 
daži dzejas paveidi, kas krasāk 
izvairās no pārcelšanas citā 
valodā. Domāju, ka Bičoles dzeja 
iekļaujama šajā kategorijā. Bi -
tītes Vinkleres agrākā pieredze, 
tulkojot Ziedoni, Skujenieku un 
Čaku, devusi viņai spēcīgu pie-
redzi. Vinklere ir arī tulkojusi 
latvju dainas, kas, iespējams, ir 
visgrūtāk tulkojamie teksti lat-
viešu valodā. Viņai pieredzes gana.

Paldies Bitītei Vinklerei, ka 
spējusi atklāt mūsu dzejas ba -
gātību sveštautiešu lasītājiem! Te 
aplūkotajā izdevumā angliskais 
teksts ir blakus oriģinālajam tek-
stam latviski, un latviešu lasītājs 
arvien gribēs salīdzināt atdzejoto 
tekstu ar oriģinālo. Bet grāmata 
galvenokārt domāta angļu va -
lodas lasītājam, un šis lasītājs 
varēs tulkoto dzeju izbaudīt kā 
jaunu, oriģinālu, veidojumu. Pie-
  rādījums radās negaidīti: Vin-
klere stāsta, ka 2020.gada martā 
viņa saņēmusi e-pastu no Ka  na-
das komponista Kevina Morsa 
(Kevin Morse), kurā viņš izteicis 
interesi komponēt darbu, kas bal-
stās uz Vinkleres tulkotu Bičoles 
dzeju, ko lasījis kādā dzejas 
antoloģijā. Tātad, Bičolei tais-
nība: “Bitītes tulkotos savus dze -
joļus sajūtu elpojam, tie ir dzīvi... 
Tulkots dzejolis ir pats savs.” Arī 
svešs angļu valodas teksta lasītājs 
izjutis dzejoļu dzirkstošo, radošo 
vieglumu un, to iedvesmots, 
komponējis jaundarbu vijolei  
un soprānam. Kad Bičole saņē-
musi šo ziņu, viņa sajūsmā 
izsaukusies: “Man tāda sajūta, ka 
tikko esmu dabūjusi klēpi rožu!” 

Grāmatas lapas grezno Baibas 
Bičoles tintes zīmējumi, kuŗus 
viņa radījusi pēdējos pāris gados. 
Katrs zīmējums veidots ar vienu 
plūstošu līniju, pildspalvai neat-
stājot papīra virsmu līdz zī  mē-
juma beigām.

iztulkot izteikti latvisko, ievirzot 
nelatviešu lasītāju latviskajā izjūtā: 

... balts piens un putraims sīks ... 
viņa ir galds, un viņa ir gulta, 
no kuras, gadskārtām spraucoties

cauri, 
izkāpj un pieceļas cilts
un dainu un villaines raksts. 

... white milk and barley groat  ... 
she is the table, and she is the bed,
from which, pressing through

the years, 
climbs out and rises a tribe, 
and the language of shawls and song.

– es ārpus laika esmu.
– Tu paver durvis, stikli čirkstot
– saņem tavas basās pēdas,
tev plakstos triecas vējš, tu atver saujas,
un sēnalas un pelni dejo
vītnē bezgalīgā, sausā straumē 
džinkstot tev caur pirkstiem
dzelzu meitas stingie mati  sitas, dzirkstis šķilot.
sitas, dzirkstis šķiļot.
– Mēs ārpus laika esam,
ne aiziešanai esam sliekšņi,
ne pārnākšanai esam.
Es skatos nebūtībai tieši acīs
un redzu savu dvīni.

I exist outside of time.
You open the door, and beneath your bare feet
crunches glass, wind rushes 
into your eyes. You open your hands,
and husks and ashes dance
in an unending chain.
– We exist outside of time.
We are thresholds
neither for leaving,
nor returning.
I look nonbeing in the eye,
and I behold my twin.

Dzejniece cildina Vinkleres 
veikto: “Piedzīvot savas dzejas 
pārcelšanu citā valodā man 
izrādījies par interesantu un 
mani bagātinātāju notikumu, 
pateicoties profesionālās tulko-
tājas Bitītes Vinkleres lieliskajam 
darbam... Bitītes tulkotos savus 
dzejoļus sajūtu elpojam, tie ir 
dzīvi, angliskos tekstus lasu kā 
neatkarīgus no latviskajiem, man 
patiesi tos patīk lasīt, kaut kādā 
veidā tos izjūtu kā kaut ko 
jaunu... Un kas tad ir tulkots 
dzejolis? – Tā ir atslēga atklā-

Ejot kopsolī ar ikdienā redzēto 
un izjusto, Bičole atver skatu uz 
plašu pasauli. Kā dzejniece un 
kritiķe Inta Ezergaile saka: “Bi -
čoles dzeja ir... ekstrēma, tāda, 
kas uzdrīkstas, bieži pilna sir-
reālistiskiem brīžiem, ar kos-
misku diapazonu, apokaliptis-
kiem notikumiem.” Bičoles dzejā 
dzīvo gan mīlestības ekstāze, gan 
graujošas emocionālās sāpes, ko 
viņa apraksta īsos, kodolīgos 
vār dos, kas spēcīgi arī tulko-
jumā. Tā dzejolī “Kāda izva dī-

Vārdos “the language of shawls 
and song” redzam Vinkleres 
veiklību, pārceļot latvisko tekstu 
angļu valodā. Viņa nepieturas 
pie sākotnējās vārdu secības, bet 
izvēlas to tā, lai valoda plūstu 
dziedoši un dabiski. Teksts nav 
vārdu pēc vārda tulkots, drīzāk 

spraucies / vizlā ielipis / akmens 
eņģelītis” pārtop par “As if pulled 
halfway out of the wall, / immo
bile in limestone / a small stone 
angel.” Kā gan tulkot angliski 
“pusspraucies”? Tulkojumus, kas 
vienkārši nespēj turēt līdzi dzirk-
stošai latviešu valodai, drīzāk 
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Hurrying back from one of 
her neighborhood walks, Oma 
was filled with excitement.

“Did you hear? The barracks 
will now have permanent parti-
tions to form four separate fam-
ily units.” 

The blankets that once parti-
tioned the barracks were re pur-
posed as curtains to be hung on 
the windows. Each living area 
received a wood-burning stove 
for heating and cooking. Rations 
traded in the village allowed 
families to plant flowers and 
vegetables around the buildings. 
Cages were created from dis-
carded wire mesh to keep live 
chickens. The refurbished build-
ings couldn’t replace the com-
forts of our former homes; how-
ever, now everyone referred to 
their barrack as their “cottage”.

Oma and Opa stayed in one of 
the renovated barracks with the 
Bremanis next door. Father’s and 
Mother’s positions at the camp 
hospital became salaried, and 
our family was provided a brick 
duplex attached behind the hos-
pital.

Other significant changes 
came. Our lunchtime routine of 
soup served from barrels between 
the barracks was replaced with a 
centralized kitchen for food and 
care packages. Classrooms were 

built in a brick storage facility 
and became our designated high 
school. The church and hospital 
also received renovations.

What was most appreciated, 
however, was the transforma-
tion of a vacant barn into an 
entertainment hall for concerts, 
plays, and dances. The programs 
were provided by professional 
actors and musicians, like the 

Our family’s duplex was an 
improvement over the barracks, 
but it was still bare bones, having 
only two small bedrooms. A set 
of bunks took over most of Elga’s 
and my room. Our parents’ bed-
room was slightly larger, allow-
ing Mother to place a small mat-
tress on the floor next to them 
for Maija’s bed.

For me, the duplex’s greatest 

center of camp.
Our family became acquaint-

ed with our duplex neighbors, 
Dr. Anna Skendars and her fam-
ily. She was the camp dentist and 
lived on the other side of us with 
her husband and daughter-in 
law. Their son, drafted into the 
German army, had not survived 
one of the battles fought in Latvia.

Mother and our neighbor, Dr. 
Anna, became good friends. 
Underneath the duplex was a 
sizeable open cellar. A heap of 
tangled cords, wires, and tele-
phone equipment gathered dust 
in one corner, evidence of a for-
mer switchboard. For several 
weeks, Mother and Dr. Anna 
saved both families’ valuable 
cigarette rations with a plan in 
mind for the open space.

One day Elga and I walked in 
on Mother and Dr. Anna sitting 
at a table, counting out their saved 
coupons. I crossed my arms over 
my chest, looking at them.

“Just what are you planning to 
do with all of those rations?”

Narrowing her eyes, Elga 
added, “You two must be up to 
something.”

With a gleam in her eye, 
Mother tilted her head and 
smiled, “You’ll just have to wait 
and see.”

The next day, we saw Mother 
and Dr. Anna coming up the 
road from the village. They were 

laughing and giggling like school 
girls as they took turns carrying 
something squealing and wig-
gling inside an old potato sack. 
Elga and I watched bewildered 
as they came toward the duplex.

“What in the world is going 
on?” Elga quizzed them as they 
approached.

“And what’s in the bag?” I 
asked.

“Look for yourselves,” Dr. 
Anna said, as she opened the top 
of the sack for us to see.

I peered inside and jumped 
back with a shriek, “Oh, my 
gosh! It’s a piglet! What on earth 
are you doing with a piglet?”

Looking at us as if the answer 
was obvious, Mother replied, 
“What do you think people raise 
pigs and chickens for?”

Dr. Anna closed the bag and 
leaned in to make their inten-
tions clear. With a smirk, she 
added, “We’re going to fatten 
him up in the cellar, and then…”

(To be continued)

GUNĀRS
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DP camp barrack // Picture from Fisbach's by Ansis Pommers

GEOGRAPHIC 
BACKGROUND

The region now known as 
Latvia is not all that small. Latvia at 
24,942 square miles is larger than 
fifteen European countries such 
as The Netherlands, Switzer land, 
Albania, Croatia, Denmark, and 
Estonia. The Daugava River that 
bisects Latvia flows for over 200 
miles in Latvia. Total length is 
600 miles. For comparison, the 
Hudson River is about 300 miles long.

HISTORIC 
BACKGROUND

Going back to the 1300s, the 
endemic people of the region, 
now known as Latvians, were 
conquered, and enslaved by 
invaders from the Germanic 
states who settled in the region 
and took the land as their own 
(A long essay of its own).

While the Germans main-
tained control of the land, the 
region was sliced and diced in 
many ways and ruled by differ-
ent powers: Polish, Swedish and 
Russians. As the different re -
gimes rolled through the region, 
some laws changed. For exam-
ple, Swedish rule in what now is 
Vidzeme, brought more educa-
tion to that region.

But the basic laws of free men 
in a free society did not flow 
down to the endemic people, the 

The Roots of displaced Persons:
a bit of family history and a little more

Latvians. Many of the endemic 
people, serfs, worked the land 
for the German landowners 
(Also known as barons). The 
serfs were bound to the land 
with few freedoms or rights. 
Living on their own land owned 
by German barons (western part 
of Latvia) and German, Polish and 
Russian barons (eastern part of 
Latvia), the serfs were passed 
down with the land and farm 
animals and implements from 
generation-to-generation or sold 
with the land to new owners.

In the 1700s, some of the 
endemic people of the region, 
their land having become part of 
the Russia Empire, were emanci-
pated in the 1790s (now known 
as Kurzeme and Zemgale). In 
the other part of the region, 
emancipation came in the 1830s 
(Vidzeme and Latgale).

In the 1897 census, only 1.1% 
of the population (of almost two 
million inhabitants) were the 
landowners, barons, who owned 
most of the land in the Latvian 
region. As said before, they were 
Germans (the majority), Russians, 
and Poles. (Lacis).

GETTING TO 
FREEDOM WAS 
NOT EASY

The end of serfdom in Latvia 
did not bring about some mirac-

ulous change for the freed 
Latvian serfs. They were free but 
had limited opportunities out-
side the barony for employment, 
education, and social or eco-
nomic evolution to rise-up from 
the bottom of the social order 
and at minimum stand equal to 
the Germans and Russians con-
trolling their land. Change 
would take a long time, close to 
100 years, and a World War to 
alter the political and economic 
dynamics of the region.

Thus, the endemic people in 
the Latvia region who had lived 
in that region for hundreds of 
years, long before the Germans 
came, continued on as third-
class citizens. The Russians had 
political and military control of 
the region. The Germans (in 
Courland/ Kurland, now Kur -
zeme) controlled the businesses, 
shops, factories, professions, and 
guilds. They were the landown-
ers. And had social and local 
political control.

While the serfs were free, they 
at first needed the baron’s (land-
owner) approval to leave the 
baronial land on which the serfs 
had lived for generations. They 
had few legal rights as citizens.

CATALYST FOR 
CHANGE

The Young Latvian movement 
of the mid-1800s, sought to 

unite the endemic Latvian peo-
ple and pushed the Tsar for 
reforms to help the Latvians rise 
from servitude and grow as peo-
ple. The Young Latvians pointed 
to the stifling control of the 
Germans, both in the cities and 
villages as well as the baronies 
over the endemic people. It was 
a difficult road as it mostly was 
descendants of Germans, who 
controlled the economy, local 
politics and government, schools, 
and social life of the region.

The Germans were not happy 
with the Young Latvians chal-
lenging their hundreds of years 
of “owning” the region. Krisjanis 
Voldemars, one of the leaders of 
the Young Latvian movement 
and founder of the Petersburgas 
Avizes (Petersburg Newspaper) 
in July of 1962, ended up in exile 
in Russia under police supervi-
sion. The Petersburg Avizes news  -
paper was a big step forward. It 
covered culture, learning, poli-
tics, serfdom issues, land owner-
ship but was critical of the 
German dominance of the 
region. For that day, the 4,200 
circulation was quite impressive.

To move the Latvian people 
forward, reforms were needed in 
landownership and trades, 
where the guilds made it diffi-
cult to break into a trade and 
begin an apprenticeship. Added 
issues were the need for wide 
spread and improved education. 

Collecting hundreds of years of 
customs, songs, and poems as a 
basis for defining the culture of 
the Latvian people. And refining 
the Latvian language.

In the 1800s most books, in 
Kurland (Kurzeme) for example, 
were written in German. His to-
rically only religious books like 
hymnals, catechisms, sermon books, 
handbook for pastors and a Ger-
 man-Latvia dictionary were written 
in Latvian but little to nothing to 
do with culture or literature.

Another leader of Young 
Latvian movement was Krisjanis 
Barons (1835-1923). He collect-
ed Latvian dainas (folk songs) 
that had been orally passed 
down through the generations. 
Barons published six volumes 
with eight books between 1895-
1915 that had 217,946 folk song 
texts. His efforts were continued 
by Latvia Heritage in 1924. There 
are over one million now.

THE SNAIL PACE 
OF CHANGE

With the end of serfdom, the 
Latvians started the transition to 
become tenant farmers. But 
often at a high price of rent to 
the baron, which often included 
part of their yield plus working 
the baron’s fields. The opportu-
nity to buy land for themselves 
was limited.

Bremanis, who lived in the 
camp. Even Latvians from sur-
rounding camps came to attend. 
The changes couldn’t have come 
a better time to create some nor-
malcy in our lives and lift our 
spirits.

asset was our access to the hospi-
tal’s flush toilets and individual 
shower stalls. We needed to walk 
around to the front of the hospi-
tal to use the facilities, but it was 
a luxury compared to the pit toi-
lets and shower barracks at the 
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MIRDZA TIMMA

L A S Ā M V I E L A  V A S A R A S  V A K A R I E M

(Turpinājums sekos)

Donavas  valsis 
Šis ir rakstnieces Mirdzas 

Timmas pēdējais darbs, ko 
viņa nodeva "Laika Mēneš
raksta" redakcijai divas ne 
dēļas pirms aiziešanas 
Mūžībā.

– Red.

Dainas un Māŗa saderināšanās 
nevienu nepārsteidza. Jaunieši 
bija tā pieraduši viņus redzēt 
kopā, ka sen jau uzskatīja par 
nākamo pāri.

Daina gan vēl bija mazliet 
šaubījusies, ko darīt, vai neatlikt 
kāzas līdz pavasarim, bet Zie  -
massvētku laiks viņai arvien bija 
šķitis tāds īpaši pacilāts, kā sa -
vādas burvības apdvests, prieka 
un gaviļu pilns, īsti piemērots 
kāzām. Un tā viņi palika pie 
Ziemassvētkiem, kaut gan tas 
iekrita mācības gada vidū. Liela 
vaina tā nebija, jo šis bij Māŗa 
pēdējais studiju gads. Dainai 
pašai palika vēl divi, gan jau tos 
pieveiks, arī savā dzīvē aizejot. 

Nākotnē Daina varēja lūkoties 
mierīgi, un nebija, kā tām līga-
vām, kas, pirms trim mē  nešiem 
iepazinušās, samīlējušās un pre-
cas, lekdamas laulībā kā ezerā no 
augsta krasta, nezinot, kas 
sagaidāms.  

Daina Māri pazina tikpat labi 
kā brāli, jo viņi bija kopā 
uzauguši, vairāk nekā desmit 
gadu dzīvodami vienā pilsētā, 
no bērniem kļuvuši par jau nie-
šiem, kopā iedami, satikās ne vien 
sarīkojumos, bet arī mājās, abām 
ģimenēm gandrīz katru nedēļu 
ciemojoties vienai pie otras. Pa -
augušies viņi paši uz savu roku 
turējās kopā, vecāku sirsnīgi at -
balstīti. Ko gan vēl vecāki labāku 
varēja vēlēties, kā pēc ilgas drau-
dzības arī saradoties un redzēt 
bērnus kopējā dzīvē. 

Protams, Dainai vajadzēja at -
zīties sev, ka viņa nevarēja lepo-
ties ar tādu jūtu liesmojumu, par 
ko rakstīja grāmatās un rādīja 
filmās. Viņus ar Māri saistīja 
cieša draudzība un kopēja sa -
prašanās. Un vairāk arī Daina 
nemeklēja. Viņa bija praktiska 
un reāla meitene, īsti neticēja, ka 
tādas aizraušanās dzīvē iespē-
jamas, kā mīlestība no pirmā 
skata, un jūtas, kas kā plūdi 
aiznes pāri prāta robežām; un ja 
arī tādas būtu, tās nesolīja dro-
šību dzīvei. Tā varētu būt tikai 
aizraušanās. Dzīve bija jādibina 
uz daudz nopietnāka pamata. 
Kas gan bija drošāk, kā izvēlēties 
patīkamu un pazīstamu cilvēku, 
kur nekādi pārsteigumi nebija 
iespējami

Tomēr viņu kaitināja drau-
dzenes Ārijas piezīmes:

„Traki samīlējušies jūs abi ne -
maz neizskatāties.”

„Ko tu gan domā, kas mums 
būtu jādara? Jāskatās visu laiku 
vienam uz otru, vai jāstaigā roku 
rokā?”

„Tas būtu piedodami,” Ārija 
smējās, „bet jūs izskatāties kā 
vecs precēts pāris, kas tikko 
viens otru redz.”

Tomēr Ārija manīja, ka drau-
dzene šoreiz joku neuzņēma 

labvēlīgi, un mainīja sarunu te -
matu. 

„Vai taisies uz jauniešu die-
nām?

„Man šoreiz neiznāks braukt. 
Māris netiek.”

„Kas par niekiem, tev jābrauc,” 
Ārija uzstāja. „Kas par nelaimi, 
ja viņš netiek. Mēs visi braucam.

Arī Māris viņu pierunāja 
braukt, un Daina kļuva domīga, 
varbūt būtu jābrauc. Šīs jauniešu 
sanāksmes viņu arvien pacilāja 

Sēžot automašīnā, kas ripoja 
uz dienvidiem, viņa jutās mazliet 
skumja, jo trūka Māŗa klātienes, 
un savādi vientuļa, jo nevarēja 
pat atcerēties, kad būtu pēdējos 
gadus kaut kur gājusi bez Māŗa. 
Viņi arvien turējās kopā, un 
tagad viņai Māŗa pietrūka kā 
pašas daļas.

Bet šī sajūta ilgi neturpinājās, 
jo visapkārt sprakstēja asprātī-
bas un smiekli, kā jau sešiem 
jauniešiem braucot kopā, īpaši 

bez miega, Daina rītā jutās spir-
gta, vēl modrāka nekā parasti.

„Būsim braukuši pēc plāna un 
grafikas,” priecājās Ārija, „pēc 
stundas mums būtu jābūt galā 
un tas nozīmē, ka varēsim vēl 
doties uz mītni un mazliet at -
pūsties pirms sagaitas sākšanās.”

Apmešanās viņiem bija sagā-
dāta tai pašā vietā, kur reģis-
trēšanās. Lielais nams mudžēja 
no jauniešiem.

Ienākot pa durvīm, Dainai 
ausīs sitās latviešu valoda, tas 
šķita tik neparasti – bet te stāvēja 
jauniešu grupiņas un sarunājās, 
un lielais nams viņus apņēma kā 
latvisks zemes stūrītis. 

Pie galda sēdēja meitene ar 
raga acenēm un viesu grāmatu, 
kur visiem jāparakstās, turpat 
pie galda atspiedies stāvēja slaids 
jauneklis, lunkanu atlēta stāvu, 
gaišiem matiem, atgādinādams 
vikingu ar asi ievilktiem sejas 
vaibstiem.

Viņš noskatījās Dainā, kā sa -
vās domās iegrimis, kā cenzda-
mies atcerēties, kur to būtu 
iepriekš saticis. Tas bija savāds 
skats, un Daina to izjuta – tas 
nebija uzbāzīgs, nekautrs vai 
zobgalīgs, viņa pat  nejutās aiz -
skarta vai apvainota, kā tādās 
reizēs, kad juta sev pievērstu 
negaidītu uzmanību. Viņai pat 
šķita, ka satikusi senu paziņu, un 
viņa pasmaidīja, pirms apzinājās, 
ka stāvētājs tomēr nebija pa -
zīstams. Arī viņš atsmaidīja, un 
Daina piesarka, pati par sevi 
dusmodamās. 

„Vietas ir, jums būs istabas 
trešā stāvā,” meitene teica, no -
kārtojusi jaunpienācēju pierak-
stīšanu. 

Zēni satvēra somas, lai dotos 
augšā meklēt telpas, kad gaiš ma-
tainais jauneklis negaidot ieru-
nājās:

„Es jums parādīšu ceļu.”
Viņš atradās starp Āriju un 

Dainu, paņēma viņu abu somas 
un devās lieliem soļiem pa 
priekšu uz celtni, viņām atlika 
tikai sekot.

Celtnī svešais meitenēm ne -
veltīja nekādas vērības un trešā 
stāvā devās pa priekšu, nekļūdīgi 
atrada istabu, novietoja somas 
pie durvīm un īsi pamāja abām: 
„Sagaitas telpas lejā, pirmā stāvā, 
sākums pēc stundas.” Tad viņš 
steidzīgos soļos devās prom. 

„Vai zini, tas gan bija pār  stei-
gums,” Ārija iesaucās, kad viņas 
iegāja istabā. „Žēl, ka vietējās 
meitenes neredzēja, tūlīt būtu 
baumu birojam darbs.”

„Kā tā?” Daina nesaprata.
„Vai tad tu nepazini, tas, kas 

atnesa mūsu somas, bija Viesturs 
Ziediņš, šejienes lauva. Meitenes 
pēc šī gluži trakas, bet viņš spēlē 
vēso – tā ar visām un ne ar vienu. 
Nezinu, ar ko mēs tādu godu 
izpelnījāmies, ka šis mūs per-
sonīgi pavadīja,” Ārija iesmējās.

Daina bija domīga un nekā 
neatbildēja. Viņa ģērbās, bet visu 
darīja mechaniski. Kaut kā viņai 
no prāta neizgāja Viesturs. Tas 
bija savādi, ka gluži svešs cilvēks 
it kā ienāca viņas domās un 
palika, iespiedās tur ar savādu 
personības spēku, kas piemīt 

tikai retiem. Parastie cilvēki ir kā 
straume, kas līgo gaŗām kā raibi 
akmentiņi saujā, kas saplūst 
kopā par kaudzi, un tikai reti 
gadās kāds, kas atšķiras no ci -
tiem, piepeši asi, iepriekš ne -
pētīts un neizlikts atsevišķi. 

Daina saprata, ka tāds cilvēks 
varēja patikt, varēja piesaistīt sev 
citus, varbūt pat necenzdamies. 
Būtu interesanti ar Viesturu 
runāt un redzēt, vai arī tad viņš 
atklājas kā personība, jeb ir tāds 
tikai izskatā un stājā. Viņa pati 
sevi pieķēra pie šādām gluži 
savādām domām; kas gan viņai 
bija par interesi – patiesībā gluži 
nekāda. Tomēr viņa nožēloja, ka 
Māris nebija līdz. Māris, droši 
vien, Viesturu pazina un viņai 
būtu izdevība novērot viņu 
tuvāk. Tagad nebija domājams, 
ka viņa Viesturu satiks, jo, kā 
Ārija teica, viņš šeit bija meiteņu 
iecienīts un aplenkts – bez tam, 
viņi viens otru pat nepazina. 

Pirmais, ko viņas satika sa -
nāksmes telpā pie durvīm, bija 
Viesturs. Viņš tām nenāca klāt, 
tik pavadīja ar to pašu mazliet 
izklaidīgo skatu līdz vietai, kur 
tās apsēdās. 

Sanāksme sākās, kā parasti, ar 
prezidija vēlēšanām, un tad pre-
zidijs ieņēma vietas uz skatuves 
pie galda, tā vidū bij arī Viesturs. 

Gribot negribot, visu sanāk-
smes laiku Dainas acis kavējās 
pie viņa, jo no zāles viņa varēja 
droši vērot, nebaidīdamās, ka šo 
skatu manīs un redzēs.

Jo vairāk viņa lūkojās Viestura 
sejā, jo pazīstamāka tā šķita – ar 
augsto pieri, izteiktiem vaigu 
kauliem un vīrišķīgi veidoto 
muti. Bet viņš nelīdzinājās nevie-
  nam cilvēkam, ko Daina pazina 
– drīzāk kaut kam zemapziņā 
glabātam, kādam kino aktierim, 
ko viņa meitenes dienās vērojusi 
pukstošu sirdi uz ekrāna, kādam 
līdz galam neizdomātam sapnim 
par ideālo vīrieša tipu – kaut 
kam reizē svešam un tuvam, ko 
Daina nevarēja ietvert vārdos. 
Likās pilnīgi neloģiski just tādu 
tuvību ar gluži svešu cilvēku. 
Daina to nespēja izskaidrot, viņa 
nesaprata, kādēļ piepeši viņai 
radusies tāda interese pētīt sveši-
nieku, viņa parasti pagāja cil-
vēkiem gaŗām vienaldzīgi. 

Viņai vajadzēja ar Viesturu 
runāt. Ārija viņu pazina, bet 
Daina kautrējās Ārijai lūgt abus 
iepazīstināt. Vispār, viņas neva -
rēja iet Viesturam klāt, – kā tas 
izskatītos, un likās gluži neie do-
mājami, ka viņš tās uzmeklēs. 

Prātīgākais būtu par to vairs 
nedomāt, bet kaut kā Daina ne -
varēja pārtraukt šo domu pave-
dienu pat tad, kad cītīgi sekoja 
sanāksmes gaitai, – tas gruzdēja 
zemapziņā. 

Sākās pusdienas pārtraukums, 
un jauniešu straume devās laukā 
uz ielas. 

„Ko mēs darīsim?” Ārija pra-
sīja. „Vai gaidīsim mūsējos tepat 
un iesim visi kaut kur kopā pus-
dienot, jeb arī dosimies pašas uz 
savu roku kaut ko sameklēr?”

Pēteris Aigars
Elēģija

Varbūt tai naktī ilgi sniga,
Varbūt pār mežiem brāzās vējš
Un egles šalcot neiesniga.
Kad tev bij spuldze jāizdzēš
Un jāaiziet dzīt nāvei pēdas
Uz taigu, kur vilks vilku plēš.
Tu kļuvis kluss. Man norimst bēdas,
Un acīs valgums neizžūst,
Kad pavasaŗa smaržu vēdas
Kā indīgs prieks pār dārziem plūst.
Kāds nedievs mūsu gaitas vada,
Kas viņam spītē, – jāsalūzt.
Un gadi paiet, gads pēc gada,
Skats tālē raugās –nesaredz
Vairs dvēseli, kas tavai rada.
Ik seju pelēks vieplis sedz,
Ik cerība vairs liekas dēka,
Un sveces tikai  bērēm dedz.
Nav varoņiem vairs celties spēka,
Un sievas piekusušas ciest
No niecības, ne ugunsgrēka.
Brūk tempļi, logos krāsas dziest,
Nakts panāk ērgli, bulta briedi,
Bet varmācība aug un briest…
Es sapnī redzēju to priedi,
Pie kuŗas tev bij jāsaļimst.
Vai magones, vai rožu ziedi? 
Nē, sarkans sniegs zem kājām grimst…
Varbūt tai naktī ilgi sniga,
Varbūt bij vējš, kas nenorimst.
Bet vārds tavs sniegos neiestiga,
Es dzirdu, tavu moku traukts, 
Klaudz cirvji, taigā plešas stiga:
Tu esi dzīvs, tu mājās saukts.

un deva jaunu rosmi un patiku 
darboties pašu pulciņā. Patikās 
arī satikt vecās paziņas, jo tā bija 
vienīgā iespēja redzēties ar mei-
tenēm, kas dzīvoja tik tālu, ka 
ciemos nevarēja atbraukt.

Tā Daina sataisījās un aiz-
brauca līdzi citiem jauniešiem.

kad visiem prāti pacilāti un 
līksmi, un tā arī Daina iejutās 
kopējā noskaņā.

Braucot nakti un dienu, tikai 
ar īsiem pārtraukumiem ēdam-
reizēs, viņi cerēja veikt visu ceļu 
četrdesmit stundās. 

Kaut arī nakts pagāja tikpat kā 
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***
Valsts prezidents saņem oficiālo 

Trīs jūru iniciātīvas karogu
9. jūlijā Bulgārijā, Sofijā, no  slē-

dzoties sestajam Trīs jūru ini ciā-
tīvas (TJI) samitam un Biznesa 
fo  rumam, ko šogad rīkoja Bulgā-
rijas Republika, Valsts prezidents 
Egils Levits saņēma oficiālo TJI 
karogu. Tas simboliski apliecina 
Latvijas gatavību septīto samitu 
2022. gadā organizēt Rīgā.

Dienas pirmajā pusē tika aiz va-
dīta prezidentu diskusiju par Trīs 
jūru iniciātīvas ģeopolītisko no -
zīmi un tvērumu. Valsts prezi-
dents diskusijā uzsvēra Eiropas 
vienotību un visu dalībvalstu 
vienvērtību, iestājoties gan par Ei -
ropas vērtībām, gan sabiedrības 
līdzdalības stiprināšanas nepie-
cie šamību, gan kopīgajiem Eiro-
pas attīstības mērķiem. Tāpat 
Valsts prezidents atzina, ka Trīs 
jūru iniciātīvai jātop redzamākai 
un jāstiprina TJI Investīciju fonds.

Preses konferencē Valsts prezi-
dents sirsnīgi pateicās Bulgārijas 
prezidentam par labi organizēto 
samitu: “Sofijas samits bija bagāts 
interesantām, vērtīgām diskusi-
jām starp 12 dalībvalstu pārstāv-
jiem un mūsu stratēģiskajiem 
partneriem – ASV, Vāciju un Ei -
ropas Komisiju. Tālredzīga ilgter-
miņa attīstība, perspektīva nākot -
ne un praktiska rīcība raksturo     
šī samita diskusijas. Tas būs liels 
izaicinājums rīkot tik lielu norisi 
pie mums, bet esam šajās dienās 
vērojuši jūsu pieredzi, un tā mums 
palīdzēs uzņemt jūs visus jau 
nākamgad Rīgā.”

Bulgārijas prezidents preses 
konferences laikā nodeva Latvijas 
Valsts prezidentam oficiālo TJI ka -
rogu un vēlēja enerģiju un mērķ-
tiecību, rīkojot nākamo – septīto – 
Trīs jūru iniciātīvas samitu un 
Biznesa forumu.

***
Valsts prezidents un 

Bulgārijas prezidents: 
Trīs jūru iniciatīva mūs vieno
Valsts prezidents Egils Levits 

So  fijā tikās ar Bulgārijas Repub-
likas prezidentu Rumenu Rade-
vu. Bulgārija šogad rīkoja Trīs 
jūru iniciātīvas (TJI) samitu, un 
abi prezidenti pārrunāja pieau-
gošo TJI lomu reģionā un Eiropā.

Valsts prezidents pauda gan da-
rī jumu par abu valstu labajām 
div pusējām attiecībām, kā arī Ei -
ropas Savienības (ES) un NATO 
ietvaros. Jāatzīmē, ka 2022. gadā 
apritēs simt gadu kopš diplomā-

tisko attiecību nodibināšanas 
starp abām valstīm. Valsts prezi-
dents pateicās Bulgārijai par ie -
guldīto darbu Trīs jūru iniciatīvas 
samita organizēšanā. “Trīs jūru 
iniciātīva ir ģeopolītiski un eko-
nomiski nozīmīgs instruments,  
kas uzlabos savienojumus starp 
12 ES dalībvalstīm Baltijas, Ad -
rijas un Melnās jūras reģionos. 
Būtisks ir TJI stratēģisko partne - 
ru – ASV, Eiropas Komisijas un 
Vācijas – atbalsts, lai sekmētu 
izvirzīto transporta, digitalizāci -
jas un enerģētikas infrastruktū -
ras pro jektu īstenošanu,” uzsvēra 
E. Levits.

R. Radevs piekrita Valsts prezi-
dentam un atzina, ka, domājot 
ilgtermiņā, TJI reizē ar infra struk-
tūras projektu īstenošanu jāstip-
rina iniciātīvas dalībvalstu sadar-
bība zinātnē un izglītībā. Abi pre-
zidenti bija vienisprātis, ka jā -
turpina piesaistīt TJI Investīciju 
fondam ne vien dalībvalstu, bet 
arī starptautisku finanšu institū-
ciju un privātais kapitāls.

Tika pārrunāta situācija Uk  rai-
nā un Baltkrievijā, kā arī Bul-
gārijas pozīcija jautājumā par Ei -
ropas Savienības turpmāko 
papla šināšanos.

***
VII Trīs jūru samits 
un Biznesa forums 

2022. gadā notiks Latvijā
Valsts prezidents Egils Levits 

Bulgārijā, Sofijā teica uzrunu ik -
gadējā Trīs jūru iniciātīvas (TJI) 
Biznesa forumā. Savā uzrunā 
Valsts prezidents uzsvēra iniciā tī-
vas nozīmi Eiropas Savienības 
(ES) ziemeļu un dienvidu ciešākai 
savienojamībai digitālajā, enerģē-
tikas un transporta jomā.

E. Levits aicināja starptautiskās 
finanču organizācijas un privātos 
investorus pievienoties TJI Inve-
stīciju fondam, kas paredzēts po -
lītiski iedvesmotu un komerciāli 
dzīvotspējīgu infrastruktūras pro-
jektu ieviešanai. Kā piemēru at -
bilstošiem projektiem Valsts pre-
zidents minēja Rail Baltica, kā arī 
aicināja pievērst uzmanību Lat vi-
jas sasniegumiem 5G tech nolo-
ģijās. Tāpat Valsts prezidents ie -
lūdza foruma biznesa kopienu 
apmeklēt konferenci “5G techri-
tory” š. g. novembrī Rīgā. Valsts 
prezidents arī rosināja TJI attīstī -
bā piesaistīt plašāku sabiedrību, 
īpaši zinātniekus. Pateicoties Bul-
gārijai par samita organizēšanu, 
Valsts prezidents paziņoja, ka 
2022. gada vasarā TJI samits un 
Biznesa forums notiks Latvijā.

***
Viļņā (Lietuvā) ārlietu ministrs 

Edgars Rinkēvičs,

tiekoties ar Kanadas ārlietu mi -
nistru Marku Garno (Marc Gar
neau), uzsvēra, ka Kanadai kā 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas Latvijā vadošajai 

valstij ir neatsverama loma visa 
reģiona drošības stiprināšanā.

 Ministrs arī pauda viedokli, ka 
militāro klātbūtni būtu svarīgi 
pagarināt arī pēc 2023. gada un 
turpināt vadīt kaujas grupu.

E. Rinkēvičs, tiekoties ar savu 
Kanadas kollēgu, pozitīvi novēr-
tēja, ka Latvija un Kanada pārstāv 
līdzīgi domājošas demokratijas, 
tādēļ svarīgi uzturēt ciešus kon-
taktus un paplašināt sadarbības 
iespējas. Latvijas–Kanadas divpu-
sējo attiecību kontekstā ir īpaši 
svarīgi, ka šogad atzīmējam di  p-
lomātisko attiecību atjaunošanas 
30. gadskārtu, uzsvēra Latvijas 
ārlietu ministrs.

***
IZM rosinās rudenī klātienes 
mācību rīkošanai skolās atcelt 

reģionālo principu
Izstrādājot priekšlikumus dro-

šai klātienes mācību rīkošanai 
rudenī, Izglītības un zinātnes mi -
nistrija (IZM) rosinās rudenī at -
teikties no šobrīd normatīvajos 
aktos nostiprinātā reģionālā prin-
cipa, kas paredz izglītības procesa 
norises noteikumus atkarībā no 
epidemioloģiskās situācijas attie-
cīgajā pašvaldībā, ar padomnieces 
Ilzes Krūkles starpniecību aģen-
tūru LETA informēja izglītības  
un zinātnes ministre Anita Muiž-
niece (JKP). 

Ja konkrētajā izglītības iestādē 
situācija ir labvēlīga, klātienes mā -
cības ir iespējams īstenot arī tad, 
ja reģionā ir augsts un ļoti augsts 
epidemioloģiskais risks, uzskata 
Muižniece. Gadījumā, ja valdība 
izšķirsies par obligāto vakcināciju 
pedagogiem, Muižniece rosinās 
vērtēt iespēju strādāt gan vakci-
nētiem cilvēkiem, gan tiem, kuŗi 
kaut vai katru dienu var uzrādīt 
negatīvu testu.

Muižniece atgādina, ka, uzņe-
moties izglītības un zinātnes mi -
nistres amata pienākumus, kā  
galveno prioritāti izvirzīja klātie-
nes mācības 1. septembrī pirm s-
skolās, skolās, augstākās, kā arī 
profesionālās izglītības iestādēs,  
jo tas esot galvenais priekšno-
teikums kvalitātīva izglītības pro-
cesa nodrošināšanai. Līdz ar to 
IZM ir sagatavojusi informatīvo 
ziņojumu ar priekšlikumiem iz -
glītības, sporta un darba ar jau-
natni procesa nodrošināšanai no 
1. septembŗa, kas jau drīzumā 
tikšot skatīts valdībā.

***
Policija vīrusa dēļ pastiprināti 

kontrolē ieceļotājus un 
masveida pasākumus

Sabiedrība kopumā ievēro ak -
tuālos vīrusa dēļ noteiktos iero-
bežojumus, bet policija kontroles 
pasākumos ir mainījusi taktiku 
un patlaban uzsvaru liek uz ie -
ceļotāju un masveida pasākumu 
kontroli, aģentūrai LETA stāstīja 
Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes priekšnieka 
vietnieks Lauris Arājs.

No 7. aprīļa līdz jūlijam valstī 
sākti 4250 administrātīvā pārkā-
puma procesi par dažādu Covid
19 ierobežojumu neievērošanu. 
Savukārt no pagājušā gada no -
vembra līdz šī gada jūlijam sākti 
aptuveni 32 000 administrātīvā 
pārkāpuma procesu par šiem pār-
kāpumiem. Salīdzinot ar ziemu, 

ierobežojumi ir kļuvuši daudz 
liberālāki. Šādos apstākļos, kon-
sul tējoties ar epidemiologiem, 
savu taktiku mainījusi arī Valsts 
policija. Ņemot vērā koronavīru -
sa “delta” varianta izplatību ārze-
mēs, tagad policija lielāku uzsva-
ru likusi uz ieceļotāju kontroli, 
īpaši Krievijas valstspiederīgo 
pār baudēm. Minētais nozīmē, ka 
policija kontrolē, vai ieceļotāji 
izpildījuši nepieciešamos doku-
mentus un ievēro pašizolāciju. 
Policija, piemēram, pastiprināti 
pievērš uzmanību Jūrmalai, jo 
zināms, ka kūrortpilsētu iecie nī-
juši kaimiņvalsts iedzīvotāji. “Ja 
viņiem ir leģitīms iemesls uztu-
rēties Latvijā, tad kontrolējam, vai 
ir veikts vīrusa tests, apsekojam 
dzīvesvietas un apturam automa-
šīnas ar Krievijas numurzīmēm. 
Patlaban konstatēti vien daži pār-
kāpumi, jo arī kaimiņvalsts ie -
dzīvotāji saprot epidemioloģisko 
stāvokli savā dzimtenē,” skaidroja 
Arājs.

Otra joma, kur policija patla-
ban pastiprināti kontrolē ierobe-
žojumus, ir tagad atļautie masvei-
da pasākumi. Arī šajā jomā bū -
tiski pārkāpumi nav konstatēti un 
pasākumu rīkotāji ievēro valdī -
bas noteiktās prasības apmeklē-
tāju uzņemšanā. “Eiropā bija 
novēroti gadījumi, kad digitālo 
sertifikātu personas mēģināja no -
dot citām personām pasākumu 
apmeklēšanai, taču pie mums 
šādi gadījumi masveidā nav bi -
juši,” piebilda Arājs. Neskatoties 
uz karsto laiku, iedzīvotāji arī tur-
pina ievērot masku lietošanu, lai 
gan šajā ziņā liela atbildība jāuz-
ņemas veikalu un citu tirdznie-
cības vietu īpašniekiem, jo polici-
ju katrā tirdzniecības vietā no -
vietot nevar, norādīja Arājs.

***
Latviešu centrs Bērzaine, 
Freiburgā, Dienvidvācijā,

atsāk uzņemt viesus un aicina 
latviešus no visas pasaules savu 
vasaras atvaļinājumu pavadīt ma -
zajā Latvijā, Švarcvaldē! Brauc uz 
Bērzaini ar ģimeni, radiem, drau-
giem, darba kollēgām, kori, dejo-
tājiem, pūtējiem, folkloras kopu, 
tautas daiļamatu meistariem vai 
nejauši satiktu ceļabiedru un iz -
baudi Švarcvaldi, Elzasu un Šveici 
vienas dienas izbraucienos: www.
latviesi.com/berzaine  

Covid19 gadījumu skaits uz 
100 000 iedzīvotājiem jau vairā -
kas nedēļas pēc kārtas nav pār-
sniedzis 20, tādēļ Bādenvir tem-
bergas federālā zeme ir atļāvusi 
viesu namiem atsākt uzņemt vie-
sus, ja tiek ievēroti noteikti dro-
šības pasākumi. Šobrīd tie nosa-
ka, ka viesnīcās nakšņot drīkst 
viesi, kuŗiem ir līdzi dokumenti, 
kas apstiprina vakcināciju vai 
vīrusa izslimošanu, kā arī ar pē -
dējās 48 stundās veiktu negatīvu 
COVID19 testa rezultātu. Esam 
nodrošinājuši viesiem iespēju arī 
uz vietas iegādāties vīrusa ātrtes-
tus. 

Freiburgas pilsētā atkal notiek 
publiskie pasākumi, atvērušies 
atrakciju un ūdens parki, mūzeji, 
restorāni, kā arī sporta aktīvitā - 
tes bez ierobežota klientu skaita. 
Vecpilsētas apmeklētājiem vairs 
nevajag nēsāt sejas maskas uz 
ielām. Ir jūtami atvieglojumi, un 

tūristi ir laipni gaidīti! Bērzainē 
vienmēr esam ievērojuši Vācijas 
likumus un stingrus piesardzības 
pasākumus mūsu visu drošībai. 
Darīsim to tik ilgi, cik nepiecie-
šams, un aicinām to darīt mūsu 
ciemiņus! (Pēc latviesi.com)

***
“Jūrmalas festivālu” atklās 

ar Raimonda Paula 85 gadu 
jubilejas koncertu

No 27. līdz 31. jūlijam ar pie-
ciem krāšņiem koncertiem Dzin-
taru koncertzālē klātienē norisi-
nāsies septītais “Jūrmalas festi-
vāls”.

Šī gada festivāls 27. jūlijā plkst. 
20 Dzintaru koncertzālē tiks at -
klāts ar Raimonda Paula 85. jubi-
lejas koncertu “Ceturtais vilnis”, 
kuŗā populāras un klausītāju ie -
mīļotas Paula dziesmas izpildīs 
bagātīga solistu buķete.

***
Pēc ilga pārtraukuma 

darbu atsācis 
Michaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris. 9. jūlijā ar skatītājiem sa -
tiksies izrāde – koncerts “Par spī-
ti”, kā arī jūlijā un augustā teātris 
gaidīs skatītājus, piedāvājot vēr-
tējumam divas mūzikālas pirmiz-
rādes. Jūlija beigās ārpus teātŗa 
telpām būs skatāma kamerizrāde 
“Čaks. Rīga. Sieviete”. 

Apspēlējot Čaka mīlestību pret 
Rīgu un ļaujot izbaudīt dzejnie-
kam raksturīgo pilsētas bohē mis-
ko gaisotni, par iestudējuma ska-
tuvēm kļūs Vecrīgas kafejnīcu 
pagalmi.

***
Vācijā atklāj Jochana Valtera 

gleznu izstādi
Vācijas Austrumprūsijas mū -

zejā Līneburgā atklāta Latvijā   
dzi mušā vācbaltu mākslinieka 
Jocha na Valtera izstāde, informē 
Ārlietu ministrijā (ĀM). Izstāde 
mūzejā būs apskatāma līdz 24. 
oktobrim. Ekspozīciju veido vai-
rāk nekā 50 Valtera mākslas darbi, 
no kuŗiem lielākā daļa Latvijā vēl 
nav bijusi izrādīta.

Izstādi “Starp Latviju un Vāciju. 
Baltijas mākslinieks Johans Val-
ters-Kūravs” Līneburgā atklāja Lat-
vijas vēstniece Vācijā Inga Sk ujiņa, 
Līneburgas pilsētas mērs Ulrihs 
Mēdge, Austrumprūsijas mūzeja 
direktors Joahims Mēnerts, kā arī 
mākslas kolekcionārs un uzņē-
mējs Pēteris Šmidre, kuŗa kollek-
cijas darbi veido izstādi.Izstādes 
kuratore ir mākslas vēsturniece 
Kristiāna Ābele.
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(Turpināts no 9. lpp.) kiem jāizvairās no šādas situācijas 

ieilgšanas, aģentūrai LETA pauda 
Paula Stradiņa Klīniskās univer-
sitātes slimnīcas infektologs un 
Latvijas Universitātes profesors 
Uga Dumpis.

• Vakcīnu pret Covid19 skep-
tiķu skaitam ir tendence sarukt, 
atklāj tirgus un sociālo pētījumu 
aģentūras “Latvijas fakti” jūnijā, 
neilgi pirms Jāņiem, veiktais pētī-
jums. Februārī pret to iebilda 35% 
respondentu, bet jūnijā – 25%. 
Izlases kārtībā telefoniski aptau -
jā jot 1000 respondentu visā Lat-
vijā, izrādījies, ka visnoturīgākā 
pre te s tība vakcinēšanai pret 
Covid19 izrādījusies sabiedrībā 
ar zemāku atalgojumu un izglī-
tību. “Latvijas faktu” direktors Ai -
gars Freimanis Latvijas Radio 
skaid roja: “Tā grupa vienmēr ir 
ļoti skeptiska, ļoti inerta dau-
dziem innovatīviem notikumiem, 
un vakcinācijas process viņu dzī-
ves gājumu noteikti ļoti pamatīgi 
traucē. Līdz ar to viņi šo skeptis-
kumu saglabā un ļoti labprāt 
ieklausās tajos viedokļos, kas ļauj 
apstiprināt, ka viņi rīkojas pareizi. 
Ir vēl viena lieta. Tā dinamika 
laika gaitā parāda, ka stingro vak-
cinācijas pretinieku īpatsvars sa -
rūk. Mana prognoze ir, ka līdz 
gada beigām, novembrim, vaja-
dzētu vēl samazināties.

• Vakcināciju pret Covid-19 
pabeiguši 607 564 cilvēki, liecina 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) apkopotie jaunākie dati. 
Kopumā līdz šim vakcīnas pirmo 
devu saņēmuši 695 298 cilvēki. 
Vakar pirmo vakcīnas devu pret 
Covid19 saņēmuši 4053 cilvēki, 
savukārt otro devu saņēmuši 
4679 iedzīvotāji.

• Šogad plānots veikt drošības 
uzlabojumus Valsts prezidenta 
Jūrmalas rezidencē un tiks arī 
aktuālizēts jautājums par Rīgas 
pils laukuma rekonstrukciju, zi -
ņots Valsts prezidenta kancelejas 
sagatavotajā publiskajā pārskatā 
par 2020. gadu.

• Lai apturētu nelegālo migran-
tu plūsmu no Baltkrievijas, Lie -
tuva plāno uz robežas ar Baltkrie-
viju plāno uzcelt dzeloņstiepļu 
barjēru vairāk nekā 500 kilo-
mentru gaŗumā, preses konfe-
rencē atklāja Lietuvas iekšlietu 
ministre Agne Bilotaite. 

Ziņas sakopojis P. Karlsons

***
Ziņas īsumā

• Maksājumu karšu kompā-
nijām “Mastercard”, “Visa” un 
“American Express” ir jādara vai-
rāk, lai pasargātu klientus no 
negodīgas komersantu prakses. 
Tā uzskata Eiropas Komisija (EK) 
un vairāku valstu patērētāju sargi. 
Runa ir par gadījumiem, kad 
klients uzskata, ka ir nopircis vie-
nu pakalpojumu vai preci, bet 
nenojaušot patiesībā ir parakstī-
jies uz rēgulāru abonēšanas 
maksu.

• No jūlija vidus valdība aptu-
veni mēnesi nesanāks uz sēdēm, 
aģentūru LETA informēja Valsts 
kancelejā. 14. jūlijā, paredzēta 
Ministru kabineta ārkārtas sēde, 
lai lemtu par nepieciešamajiem li -
kuma grozījumiem, kas nosaka 
iedzīvotāju tiesībām saņemt dro-
šus pakalpojumus pandēmijas 
apstākļos. Savukārt nākamā kār-
tējā valdības sēde plānota 10. au -
gustā. Kā apgalvots izplatītajā pa -
ziņojumā, vienlaikus valdība tur-
pināšot pārraudzīt Covid19 in -
fek cijas izplatību Latvijā un sekot 
līdzi situācijas attīstībai ārvalstīs, 
“operatīvi reaģējot nepiecieša mī-
bas gadījumā”.

• Covid19 pandēmijas periods 
ir ietekmējis radošo cilvēku pro-
fesionālo darbību, ikdienu, para-
dumus un ienākumus. Arī Lat -
galē krizes laiku radošie cilvēki 
cenšas pārdzīvot, meklējot iespēju 
strādāt vairākos darbos, bieži 
vien ar kultūru nesaistītās sfērās. 
Radošo profesiju pārstāvji pan -
dē mijas laikā nopietni izjutuši 
stingro ierobežojumu sekas un 
tagad, pamazām atgriežoties pie 
iespējas uzstāties klātienē, tomēr 
meklē iespējas nešķirot apmeklē-
tājus vakcinētajos un nevakci-
nētajos.

• Ierobežojumiem mazinoties, 
darbību viens pēc otra atsāk Lat-
vijas teātri, taču skatītāji vismaz 
pagaidām ir piesardzīgi, iegādā-
joties biļetes. Rīgas Krievu teātris 
šī iemesla dēļ pat atcēlis vairākas 
jūlijā paredzētās izrādes.

• Latvija saņēmusi Eiropas Ko -
misijas apstiprinājumu par 209 
miljonus liela financējuma pie-
šķiršanu Covid-19 krizes seku 
mazināšanai REACT-EU inicia-
tīvas ietvaros. Šis financējums pa -
pildinās Eiropas Savienības (ES) 
fondu darbības programmā “Iz -
augsme un nodarbinātība” pieeja-
mo financiālo atbalstu, informē 
Finanšu ministrija.

• Nevakcinētajiem vai Covid-19 
neizslimojušajiem turpmāk būs 
jāievēro pašizolācija, ieceļojot no 
septiņām Eiropas Savienības (ES) 
un Eiropas Ekonomikas zonas 
(EEZ) valstīm, kā arī Lielbritani-
jas, jo tās iekļautas augsta riska 
sarakstā Covid19 izplatības dēļ. 
Savukārt, ieceļojot no pārējām ES 
valstīm un vairākām trešajām 
valstīm, pašizolācijā nebūs jādo-
das arī nevakcinētiem cilvēkiem, 
liecina Slimību profilakses un 
kontroles centra (SPKC) apkopotā 
informācija. Latvijā Covid19 sa -
slimstības 14 dienu kumulatīvais 
rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzī-
votāju Latvijā šobrīd ir 43 (pirms 
nedēļas – 61,9).

• Ņemot vērā ilgstoši augstās 
saslimstības ar Covid19 sekas pa -
vasarī, šoruden būtu visiem spē-

Jochans Valters dzimis 1869. 
gadā Jelgavā un tiek uzskatīts par 
vienu no modernās latviešu glez-
niecības pamatlicējiem. Pēc pār-
celšanās uz Vāciju 1906. gadā pie-
ņēmis pseidonīmu Johans Val-
ters-Kūravs. Savā daiļradē viņš 
mē  roja ceļu no 19. gadsimta beigu 
reālisma un impresionisma līdz 
vācu ekspresionismam, katrā no 
stilistiskās attīstības posmiem 
radīdams izcilus mākslas darbus.

***
Piecas dienas, astoņi 

starptautiski pasniedzēji un 
15 pašmāju vokālisti

Pirmo reizi Latvijā “piestājis” 
starptautiskais džeza meistarklašu 
festivāls Voicingers On Tour, kas 
iepriekš organizēts tādās valstīs kā 
Slovakija, Ungārija, Ukraina, Če -
chija, Francija, Anglija, Dienvid-
koreja un Ķīna. 7. jūlijā Latvijas 
Mūzikas akadēmijā sākās meis tar-
klases un kultūrtelpā “M/Darb-
nīca” notika pirmais koncerts.

***
Daugavpils mākslinieki 

apvienojušies izstādē
Daugavpils Novadpētniecības 

un mākslas mūzejā apskatāma 
tradicionālā ikgadējā Daugavpils 
reģiona mākslinieku asociācijas 
izstāde. Tā atklāta nevis, kā bija 
ierasts, pavasarī, bet gan jūlijā. 
“Taču gars izstādei ir ļoti pava-
sarīgs un dzīvespriecīgs,” sacīja 
asociācijas vadītāja Līga Čible. Zi -
nāmā mērā tā ir jubilejas eks po-
zīcija – vietējo profesionālo māksli-
nieku izstādes Daugavpilī rēgulā -
ri notiek kopš 1971. gada, tātad 
jau piecdesmit gadu. “Man šķiet, 
ka pagājušajos piecdesmit gados 
nekas nav mainījies. Ar to es do -
māju mīlestību pret mākslu un 
mākslas ietekmi uz pilsētas dzīvi. 
Nav nejaušība, ka Daugavpilī 
pirms astoņiem gadiem radās 
Marka Rotko mākslas centrs, – 
māksla pilsētā bija “krājusies”.

***
 10. jūlijā Cēsu Laikmetīgās 

mākslas centrā 
atklāja 15. Cēsu mākslas festivālu, 
kuŗa vadmotīvs šogad ir “Mīti un 
rituāli”.

LIELBRITANIJA. Notika vēstnieces Ivitas Burmistres ie -
pazīšanās tikšanās ar Lielbritanijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Ka -
ralistes parlamenta Pārstāvju palātas spīkeri Seru Lindsiju Hoilu ( Sir 
Lindsay Hoyle). Atzīmējot Latvijas starptautiskās atzīšanas un Lat-
vijas un Apvienotās Karalistes diplomātisko attiecību simtgadi, 
vēstniece pauda pateicību par Apvienotās Karalistes sniegto atbalstu 
Latvijas neatkarībai. Vēstniece uzsvēra abu valstu kopīgās demo-
krātiskās vērtības un parlamentu lomu to stiprināšanā. Tikšanās 
laikā tika pārrunāti Baltijas reģiona drošības jautājumi, savstarpējās 
tirdzniecības attiecības un ekonomikas atgūšanās no pandēmijas 
radītajām sekām. Vēstniece informēja spīkeri par aizsākto iniciatīvu 
dzimuma līdztiesības jautājumos.

KRIEVIJA. 6. jūlijā Pleskavas apgabala zinātniskajā bibliotēkā 
tika atklāta latviešu rakstniekam,  māksliniekam un illustrātoram 
Albertam Kronenbergam veltītā izstāde. Izstāde veidota konsu lā-
tam Pleskavā aktīvi sadarbojoties ar Aspazijas mājas Dubultos va -
dītāju Āriju Vanagu un Pleskavas apgabala zinātnisko bibliotēku. Ar 
biedrības Kronenbergs un draugi gādību izstādes apmeklētājiem      
ir iespēja iepazīties ar unikālām grāmatām un vēstures liecībām,       
kā arī Latvijas bankas izkaltajām piemiņas monētām pasakai “Pieci 
kaķi”.

• No 2021. gada 12. jūlija tiks ieviesti jauni nosacījumi Latvijas 
sauszemes robežas šķērsošanas kārtībā no Krievijas robežšķērso - 
ša nas vietām “Grebņeva” un “Terehova”.  Izmaiņas robežšķērsošanas 
kārtībā būs attiecināmas gan uz personām, kas ceļo individuāli (ar 
privāto transportu) vai izmantojot starptautisko pasažieŗu pārva-
dātāju pakalpojumus, gan arī kravu un pasažieŗu pārvadājumu 
transportlīdzekļu vadītājiem. Ieceļotājiem, šķērsojot Latvijas-Krie-
vijas sauszemes robežu, par saviem līdzekļiem jāveic COVID19 
tests robežšķērsošanas vietā. Personas, kuŗu COVID19 testa re -
zultāts būs negātīvs, varēs atstāt robežšķērsošanas vietu. Latvijas pil-
soņiem, nepilsoņiem vai ārvalstniekiem, kuŗi ir Latvijas pastāvīgās 
uzturēšanās atļaujas turētāji, un kuŗi atteiksies veikt vīrusa testu vai 
kuŗu testa rezultāts būs pozitīvs, nekavējoties būs jādodas obligā -
tajā izolācijā uz savu dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) administrētā 
tūristu mītņu sarakstā minēto tūristu mītni. Citām personām, kuras 
atteiksies veikt vīrusa testu vai kuŗu testa rezultāts būs pozitīvs, būs 
nekavējoties jādodas obligātajā izolācijā uz LIAA tūristu mītni.

MOLDOVA. Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts tikās 
ar Moldovas aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju Viktoru 
Gaičuku (Victor Gaiciuc) un Nacionālās armijas komandieri Igoru 
Gorganu (Igor Gorgan), pārrunājot Latvijas un Moldovas sadarbību 
aizsardzības jomā. Sarunā piedalījās arī Latvijas militārais atašejs 
Moldovā (ar rezidenci Kijevā), pulkvedis Ēriks Naglis, kuŗam tā bija 
atvadu vizīte, noslēdzot savu misiju Moldovā.

UZBEKISTĀNA. 8. un   9.jūlijā Taškentā notika Eiropas 
Savienības (ES) Robežu pārvaldības programmas Centrālāzijā 
(BOMCA) 10. posma Vadības grupas pirmā darba sanāksme. Lat-
vijas Valsts robežsardzes ekspertu – BOMCA projekta 10. posma 
koordinātora vietnieka, pulkveža Vladimira Zaguzova un BOMCA 
Centrālāzijas reģionālā koordinātora Māra Domiņa vadībā ar 
Uzbekistānas partneriem, ES dalībvalstu vēstniekiem un diplomā-
tiem tika pārrunātas partnervalstī plānotās aktīvitātes un darbības 
prioritātes BOMCA 10. posmam. Turpinot iesākto darbu program-
mas BOMCA 9. posma īstenošanā arī 10. posmā Latvijas Valsts Ro -
bežsardze sadarbībā ar Lietuvas un Starptautiskā Migrācijas Po  lī-
tikas Attīstības Centra jeb International Centre for Migration Policy 
Development (ICMPD) partneriem turpinās vadošo lomu program-
mas vadības konsorcijā.

Mediju atbalsta fonda 
ieguldījums no Latvijas 

valsts budžeta līdzekļiem
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1. jūlijā Latvijā stājās spēkā jau-
nais administrātīvi territoriālais 
iedalījums. Līdzšinējo 119 pašval-
dību vietā turpmāk būs vien 43. 
Vajadzīga, sen nobriedusi refor-
ma. Pašvaldības kļūst lielākas gan 
territorijas, gan iedzīvotāju skaita 
ziņā, arī financiāli stiprākas. Jācer, 
ka, pieaugot konkurencei, būs at -
sijājušies arī spēcīgāki pašvaldību 
polītiķi. Kopumā šī reforma atstās 
pozitīvu iespaidu uz Latvijas at -
tīstību. Bet šajā datumā, 1. jūlijā, 
stājās spēkā vēl viens likums – La t-
viešu vēsturisko zemju likums. Kā 
rakstīts dokumentā, tā mērķis ir 
“veicināt latviešu vēsturisko zem-
ju iedzīvotāju kopējo apziņu, 
identitāti un piederību Latvijai; 
garantēt latviešu vēsturisko zemju 
kultūrvēsturiskās vides un kultūr-
telpu saglabāšanu un ilgtspējīgu 
attīstību”. Likuma idejas autors  
un iesniedzējs Saeimā – Valsts 
prezidents Egils Levits. 1. jūlijā 
portālā “Delfi” parādījās prezi-
denta raksts “Stipram un daudz-
krāsainam latviskumam”. Daži 
teikumi no tā: “Likuma jēga ir ra -
dīt priekšnoteikumus, lai nāka-
majām paaudzēm būtu pieejama 
latviskuma daudzveidība un kul-
tūrvēsturiskā vide latviešu vēstu-
riskajās zemēs un mazajās kultūr-
telpās vismaz tādā pašā apjomā, 
kādā tā ir pieejama mums... Ar 
Likumu tiek stiprināta vietējo 
kopienu kultūrvēsturiskā iden ti-
tāte un piederības apziņa kādai  
no latviešu vēsturiskajām zemēm. 

Reālā dzīve un likuma burts
Lokālās identitātes un savas pie-
derības apzināšanās padziļina 
saiknes ar savu nāciju un valsti, kā 
arī veicina patriotismu un atbil-
dīgumu”.

Lai nu tā būtu. Bet viena lieta ir 
rakstīt un pieņemt likumus, pa -
visam cita – tos iedzīvināt. Šķiet, 
to apzinās arī Valsts prezidents, 
kuŗš raksta: “Likuma pieņemšana 
pati par sevi automātiski neno zī-
mēs Likuma mērķu sasniegšanu. 
Likums tikai rada vajadzīgo ties-
isko ietvaru sabiedrības, valsts un 
pašvaldību turpmākam darbam 
un sadarbībai”. Te gan gribētos 
jautāt – kas tad šo “darbu un sa -
darbību” traucējis līdz šim? Ne -
kas! Vai likuma mērķi tiks sa -
sniegti? Ja tas notiks, tad ne jau, 
pateicoties šim likumam. Kur-
zem nieki vai latgalieši jūtas pie-
derīgi savam novadam ne tāpēc, 
ka Rīgā pieņem likumus par viņu 
“identitāti”. Diemžēl Latvijā labas 
ieceres bieži mēdz palikt uz pa -
pīra. Uzskatāms piemērs – 2002. 
gadā pieņemtais Reģionālās at -
tīstības likums. Kā tajā varam la -
sīt, likuma mērķis ir “veicināt un 
nodrošināt līdzsvarotu un ilgt spē-
jīgu valsts attīstību, ievērojot visas 
valsts territorijas un atsevišķu tās 
daļu īpatnības un iespējas, sama-
zināt nelabvēlīgās atšķirības starp 
tām, kā arī saglabāt un attīstīt 
katras territorijas dabai un kultūr-
videi raksturīgās iezīmes un at -
tīstības potenciālu”. Pagājuši div-
desmit gadi, bet ienākumu at  šķi-

rības starp Rīgas reģionu un 
pārējo Latviju tikai palielinās. Jā, 
ir sabūvētas lieliskas koncertzāles 
Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā un Vents-
pilī, neskaitāmas sporta zāles, sta-
dioni un peldbaseini. Latvijas pil-
sētas un ciemi nekad nav bijuši tik 
sakopti kā šodien. Bet darba vietu 
nav, un cilvēki aizplūst – cits uz 
Rīgu, cits uz ārzemēm. Un kas tad 
cits, ja ne vietējie cilvēki ir tie, kuŗi 
glabā, uztur un nes tālāk kultūru, 
valodu un vietējās tradicijas! Ja 
nebūs cilvēku, ja nebūs atvērtas 
skolas, ja neskanēs dziesmas un 
deju soļi, par “kultūrvēsturisko 
vidi” un “kultūrtelpu” liecinās 
vien apputējušas mūzeju vitrīnas. 
Likumā blakus Kurzemei, Lat-
galei, Vidzemei un Zemgalei kā 
īpašs reģions minēta arī Sēlija. Vai 
tai iespējams iedvest jaunu dzī-
vību? Neesmu par to drošs. Paš-
reizējā Saeimas un valdības koa-
līcija jaunās administrātīvi terri-
toriālās reformas ietvaros neat-
bal stīja Sēlijas novada izveidi. 
Tie sa, daļa vainas jāuzņemas pa -
šiem vēsturiskajiem sēļu nova-
diem, kuŗi tā arī nespēja vieno -
ties par iespējamā Sēlijas novada 
centra atrašanās vietu.

Cilvēku reakcija uz jauno liku-
mu nav vienprātīga. Komentējot 
prezidenta rakstu portālā Delfi, 
kāda “Margarēta” izsakās šādi: 
“Šis likums ir bīstams un var pat 
mums maksāt mūsu valsti. Lat-
vijas sabiedrība nekad nav bijusi 
tik sašķelta kā tagad: velo pret 

auto, latvieši pret krieviem, kon-
servātīvie pret plašāku cilvēk tie-
sību aizstāvjiem. Šai brīdī svarīgi 
Latviju vienot, nevis mākslīgi ra -
dīt vēl kādas zemes, konfrontēt 
sabiedrību un pat financēt atse-
viš ķo identitāšu izkopšanu, lai cil-
vēkam Rēzeknē būtu vēl mazāk 
kopīga ar cilvēku Liepājā”. Sava 
taisnība šajos vārdos ir. Domājot 
par Latvijas reģionālajām kultūras 
īpatnībām, pirmais, kas nāk prātā, 
ir Latgale. Joprojām notiek strīdi 
par to, kā īsti runā Latgalē – vai tā 
ir īpaša valoda vai latviešu valodas 
dialekts. Likumā tas diplomātiski 
nosaukts par “latviešu valodas 
paveidu”. Vilks paēdis, kaza dzīva! 
Patiesībā Latgales identitāte atgā-
dina karstu kartupeli, ar ko ne - 
zin, kā apieties. 2012. gadā Latvijai 
tika uzspiests referendums par 
krievu valodas statusu. Tajā pār-
liecinošs vairākums, 74, 8 % no 
visiem balsotājiem apliecināja, ka 
vienīgā valsts valoda Latvijā ir 
latviešu valoda. Tikai 24, 9 % uz -
skatīja, ka valsts valodas statuss 
piešķirams arī krievu valodai.   
To  mēr Latgalē balsojuma rezul -
tāti ievērojami atšķīrās no pārē -
jās Latvijas. Tur vairāk nekā puse, 
55,6% no balsotājiem atbalstīja 
ierosinājumu piešķirt krievu va -
lodai valsts valodas statusu, bet 44 
% bija pret. Zīmīgi, ka tajā pašā 
2012. gadā partijas “Par dzimto 
valodu!” aktīvisti mēģināja iedzī-
vināt Latgales autonomijas ideju. 
Tas taču esot tik moderni, tik 

eiropeiski! Kas var būt skaistāks- 
plaukstošu reģionu Eiropa! Patie-
sībā tā bija smalka provokācija, 
kuŗai kājas visdrīzāk auga Krie-
vijā. Der atcerēties, ka visas terri-
torijas bijušajā PSRS telpā, kuŗām 
bijušas kaut mazākās autonomi -
jas tiesības, iekļuvušas milzīgās 
polītiskās problēmās. Lūk, pie-
mēri – Abhāzija un Dienvidosetija 
Gruzijā, Kalnu Karabacha Azer-
baidžānā, Piedņestra Moldovā, 
Krima Ukrainā. Spēlēšanās ar 
Lat gales autonomiju ir spēlēšanās 
ar uguni.

Es pats esmu uzaudzis Lubānā. 
Pilsētiņa atrodas pašā Vidzemes 
malā, netālajā Barkavā jau sāk 
skanēt latgaliešu valoda. Kas ir in -
teresanti, – robeža, kuŗā latviešu 
valoda nemanāmi pāriet latga lie-
šu valodā, ir tikai dažus kilome-
trus plata un nav mainījusies pē -
dējos 500 gadus. Bez jebkādiem 
likumiem, koncepcijām, stratē ģi-
jām, kultūras polītikām un attīs-
tības vīzijām. Vēl viens pierā dī-
jums tam, ka reālā dzīve ir stip-
rāka par likumiem un burtiem.

8. jūlijā apritēja divi gadi, kopš 
Egils Levits kļuva par Latvijas Re -
publikas Valsts prezidentu.  Dar  -
bojās 13. Saeima, un viņu amatam 
izvirzīja kustība Attīstībai/Par!, 
Jaunā konservātīvā partija, Na -
cionālā apvienība, Jaunā Vie no
tība un daļa no kustības KPV LV.  
Šīs pēdējās partijas disidenti kopā 
ar opozīcijā esošo Zaļo un Zem-
nieku savienību amatam pieteica 
Latvijas tiesībsargu Juri Jansonu, 
bet vēl citi atšķēlušies KPV LV 
deputāti pieteica vienu no sa  vē-
jiem –  Didzi Šmitu.  Bija vajadzī -
ga tikai viena balsošanas kārta.    
E. Levits saņēma 61 balsi, un līdz 
ar to viņš arī tapa ievēlēts.

Būtu grūti iedomāties cilvēku  
ar dziļākām kvalifikācijām attie-
cībā uz valsts pirmās personas 
amatu.  Egils Levits ir dzimis 
1955. gadā okupētajā Latvijā. 
1970. gadā, kad PSRS režīms ļāva 
ievērojamam skaitam valsts ebrē-
ju izbraukt no valsts, ģimene pār-
cēlās uz Vāciju, kur Egils mācījās 
Minsteres latviešu ģimnazijā un 
tad Hamburgas universitātē iegu-
va izglītību tieslietās un polī to-
loģijā.  Vācijā viņš strādāja dažā-
dās ar juridiskām lietām saistītās 
darbavietās.  

Sākoties Atmodai, Egils Levits 
tajā aktīvi iesaistījās – piedalījās 
Latvijas Nacionālās neatkarības 
kustības dibināšanas konferencē, 
bija Tautas frontes domes un pa -

Divi gadi Valsts prezidenta amatā
rallēli tā dēvētā Pilsoņu kongresa 
loceklis. E. Levits bija viens no 
galvenajiem deklarācijas par Lat-
vijas Republikas neatkarības at -
jaunošanu autoriem.  Pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas viņu ie -
cēla par Latvijas vēstnieku Vācijā 
un Šveicē, bet 1993. gadā 5. Sa -
eimas vēlēšanās E. Levits kļuva 
par parlamenta deputātu un kādu 
brīdi par tieslietu ministru. 1994. 
gadā Egils Levits atgriezās diplo-
mātijā kā vēstnieks Austrijā, Un -
gārijā un Šveicē.  Nākamajā gadā 
Māra Gaiļa valdība viņu izvirzīja 
uz amatu Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā, kur E. Levits palika līdz 
2004. gadam.  Tajā pašā gadā Lat-
vija viņu izvirzīja amatam Eiro -
pas Kopienu tiesā, kas vēlāk kļuva 
par Eiropas Savienības tiesu.  
2007. gadā atsevišķi polītiķi E. Le -
vitam piedāvāja kandidēt tā gada 
Valsts prezidenta vēlēšanās, bet 
tiesnesis atteicās, jo toreizējā koa-
līcijā nesaskatīja pietiekamu at -
balstu. Ne bez iemesla. Tās bija 
vēlēšanas, kuŗās Aigara Kalvīša 
visnotaļ patvaļīgā koalīcija atrada 
un izvirzīja ārsta Valda Zatlera 
kandidatūru.

2015. gadā Egils Levits piekrita 
kandidēt uz valsts pirmās perso-
nas amatu, pēc piecām balsošanas 
kārtām piekāpjoties toreizējam 
aizsardzības ministram Raimon-
dam Vējonim. Tobrīd E. Levits 
jau bija sacerējis jaunu preambu -

lu Latvijas Satversmei, ko Saeima 
apstiprināja 2014. gadā. Tajā no -
teikts, ka “Latvijas identitāti Ei -
ropas kultūrtelpā kopš senlai -
kiem veido latviešu un lībiešu tra-
dīcijas, latviskā dzīvesziņa, lat vi e-
šu valoda, vispārcilvēciskās un 
kristīgās vērtības.”

Valsts prezidents divu gadu 
laikā ir bijis aktīvs likumdošanas 
jomā, sevišķi uzsverot šādus pa -
matvirzienus: demokratijas kva -
li tāte; tiesiskums un valsts pār - 
val des kvalitāte (tiesiska, taisnīga 
valsts); piederība (nacionālā iden-
titāte, vēsturiskā atmiņa, valsts 
valoda, latviskums un reģionālā 
piederība); informācijas telpas un 
mediju polītika, t.sk. tiesiskums 
digitālajā telpā; drošības polītika; 
augstākā izglītība un zinātne; kā 
arī innovācijas un digitālizācija.  
Tā par godu divu gadu gadskārtai 
vēstīts Valsts prezidenta kance-
lejas mājaslapā.

Attiecībā uz mūsu valsts iedzī-
votāju identitāti, konkrēts Saei-
mas pieņemts likums, kuŗu ini-
ciējis Valsts prezidents, ir Latviešu 
vēsturisko zemju likums.  Tajā pa -
ģērēta ikkatra pagasta un pilsētas 
piederība vienai no vēsturiskajām 
latviešu zemēm – Vidzeme, Lat-
gale, Kurzeme, Zemgale un Sēlija. 
Likumprojekta anotācijā bilsts:  
“Šajās zemēs pastāvošās kultūr-
vēs turiskās vides un kultūrtelpu, 
kas raksturo latvietības daudz vei-

dību, saglabāšanai un attīstīšanai 
nepieciešams pievērst visas sa -
bied rības uzmanību, paredzot arī 
atbalstu vietējām kopienām.  Tas 
nepieciešams, lai sekmētu apzi-
nātu un sistēmatisku kultūrpo-
lītikas darbu šajā jomā.”

Rīga vēsturisko zemju likumā 
iekļauta Vidzemē kā valstspilsēta 
un Baltijas mēroga metropole.  Es 
personīgi gan savu identitāti vei-
doju lokālāk. Pēc 25 Rīgas centrā 
nodzīvotiem gadiem mazliet vairāk 
par gadu esmu dzīvojis Purvcie-
mā, un man interesē, piemēram, 
fakts, ka pēc lietus gāzes, ielas 
Purvciemā pārvēršas par upēm... 

Uz Valsts prezidenta iniciātīvas 
pamata Saeima šogad arī ir pa -
plašinājusi svētku, atceres un at -
zīmējamo dienu kalendāru.  Turp-
māk 17. marts būs Nacio nālās 
pretošanās kustības pie miņas die-
 na, bet 15. oktobris –  Valsts valo-
das diena.  Vēl E. Levits divos ga -
dos ir izsludinājis 308 Saeimas 
pieņemtus likumus.  Viņš arī ie -
dibinājis pilnīgi jaunu jēdzienu 
“Valsts prezidenta viedoklis”, kas 
izmantojams gadī ju mos, kad “ne -
pieciešams izteikt valsts prezi-
denta viedokli starp likumpro-
jektu lasījumiem [..] vai arī likums 
kopumā tiek akceptēts no Valsts 
prezidenta puses, bet Valsts prezi-
dentam ir komentāri par likuma 
pieņemšanas gaitu,  vai nākotnē ir 
nepieciešams darbs pie likuma 

iedzīvināšanas un citiem būtis-
kiem jautājumiem, kuŗos Valsts 
prezidents laikus vē  las pievērst 
deputātu un sabied rības uzma-
nību,” – tā skaidrots kancelejas 
mājaslapā.

Prezidents Levits arī ir iedi bi-
nājis jaunus procesus tiesiskuma 
jomā. Viņš, tieslietu ministrs (pat-
laban Jānis Bordāns), Saeimas Ju -
ridiskās komisijas priekšsēdē tājs 
(Juris Jurašs) un divu apakš ko mi-
teju priekšsēdētāji veido tā dēvēto 
“tieslietu piecinieku”, lai pārrunātu 
dažādus ar tiesiskumu saistītus 
jautājumus. Tostarp panākti grozī-
jumi Kri mi nālprocesa liku mā, lai 
novērstu tiesas sēžu dalīb nieku ie -
spējas tīši novilcināt procesu. Tas 
bija aktuāli kādreizējā Ventspils 
mēra Aivara Lemberga tiesāšanā.  
Cita starpā, viņa aizstāvji lika balsī 
nolasīt pro kuratūras ļoti apjomīgo 
apsū dzī bu, kas likumā nav pie-
prasīts.  Tiesu procesu il  gums jau 
sen tiesiskuma jomā bijis kā karsts 
kar tupelis.  Laiks rādīs,  ko nozīmēs 
minētie grozījumi.

Egils Levits ir Latvijas desmi -
tais Valsts prezidents un, tāpat kā 
Vaira Vīķe-Freiberga, uzaudzis 
ārpus Latvijas.  Mūsu valstī ir cil-
vēki, kuŗiem nekad nekas nav 
labi, viņi internetā par E. Levita 
diviem gadiem izteikušies nici-
noši, noraidoši.  Manā uztverē Le -
vita kungs ir bijis labs un rezul-
tatīvs Valsts prezidents.  
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Par pamatiem, uz kuŗiem turpinām būvēt
Latvijas premjērministrs Krišjānis Kariņš intervijā  Ligitai Kovtunai

Krišjānis Kariņš: “Latvija šobrīd ir tādā stadijā, kad ie        
p  riekšējos divos gados ieguldītais darbs nu sāk kļūt acīm 
redzams. Līdzīgi kā celtniecības laukumā, kad runājam     
par “nulles ciklu”, ‒ milzīgs darbs ir ielikts “zem zemes” un 
nevaram vien sagaidīt, kad nāks redzams rezultāts. Bet 
zinām arī, ka pamatiem ir jābūt ieliktiem atbildīgi un droši. 
Atļaujos apgalvot, ka “nulles ciklu” esam pabeiguši, mums 
jābūt pacietīgiem, jo neviens transformācijas process neno
tiek ātri. Tam vajadzīgi gadi.”

Pošoties uz interviju ar jums, 
kā vienmēr apspriežos ar sa -
viem lasītājiem, kāds ir to jau-
tājumu loks, uz kuŗiem viņi vē -
lētos saņemt atbildes. Ņemot 
vērā laiku, kad informācijas ir 
daudz, tās avotu arī, ziņas un 
viedokļi ir pretrunīgi. Jautā-
jums īstenībā bija viens – kas 
īsti notiek Latvijā?

Jautājums, protams, ir ļoti 
plašs, un sāksim ar to, ka, ma -
nuprāt, šobrīd Latvijas valstī no -
tiek apjomīga, liela transfor mā-
cija. Pavisam konkrēti – ir no -
slēgusies administratīvi territo-
riālā reforma un darbu sākušas 
jaunās novadu domes, 119 vietā 
43 lielākas, optimālākas pašval-
dības ar mērķi nodrošināt vien-
mērīgu attīstību valstī. Jaunie no -
vadi ir līdzīgi agrākajiem ra  jo-
niem – ar lielām pilsētām cen  trā, 
kam piekļaujas plašākas lauku 
territorijas. Līdz ar ko šajos cen-
tros koncentrējas plašākas izglī-
tības iespējas, veselības un so -
ciālās aprūpes  iespējas u. c. Īpaši 
jāuzsver izglītības iespējas – nav 
pamata novadā uzturēt vairā -
kas mazapmeklētas vidusskolas, 
kur izglītības kvalitāte nevar būt 
pietiekami augsta. Cita lieta – 
mazās pamatskolas, kur gan ir 
svarīgi, lai tās būtu tuvāk ģime -
ņu dzīvesvietām, un rūpe par 
tām ir pašvaldību ziņā.

Kas attiecas uz otru nozīmī gā -
ko transformācijas jomu – ir pār-
kārtots ārējās ekonomikas redzē-
jums jeb vīzija, kas iepriekšējā 
laika bija orientēts galvenokārt   
uz tranzitu. Proti, importēsim lē -
tās izejvielas, ko caur mūsu ostām 
pēc tam eksportēsim tālāk. Arī    
kā banku sektorā – “pārvadāsim” 
no Krievijas uz Rietumiem nau-
du, paņemot “savu procentu”. Šis 
modelis ir izrādījies neveik - 
s mīgs, es pat teiktu – katastrofāls. 
Ja atminamies, uz mūsu valsti 
krita ļoti liela aizdomu ēna par 
naudas atmazgāšanu, un varam 
būt gandarīti, ka finanču sektors 
ir sakārtots, amatos ir jauni, uz -
ticami un atbildīgi cilvēki, banku 
sistēma ir iztīrīta no šīm aizdo-
mīgajām naudām. Tas bija liels 
malds, ka no šīs naudas tranzita 
valsts varētu kļūt bagāta – nē, at -
sevišķi individi gan! Par tranzitu 
caur ostām – jā, tā nepārprotami 
paliks ļoti nozīmīga mūsu eko-
nomikas sastāvdaļa, bet vecais 
mo  delis, kas balstās vien uz pār-
kraušanu un pārvadāšanu, pie -
der pagātnei. Piemēram, Krievija 
jau ir pieņēmusi lēmumu attīstīt 
pati savas ostas un vispār izbeigt 
tranzitu caur Baltijas valstīm. Sa -
karā ar notikumiem Baltkrievijā 
būtu naīvi domāt, ka palielināsies 
tranzits no šīs valsts. Līdz ar to arī 
ostas ir transformācijas periodā 
un attīsta, piemēram, savā terito-
rijā ražošanu, teiksim, izejvielu 
pārstrādi, lai tad tās eksportētu. 

Mainās arī orientācija no Ķīnas 
un citām Āzijas valstīm uz Eiro -
pas ekonomiskās zonas zemēm, 
uz kvalitatīvu ārzemju investīciju 
piesaisti tieši eksporta jomā.

Runājot par investīcijām – vai 
palielinās to apjoms Latvijā?

Jā, stabili palielinās, turklāt tādu 
investīciju, kas balstās nevis uz 
lēta darbaspēka piesaistīšanu, bet 

uz kvalitātes nodrošināšanu un 
intelektuālā potenciāla izmanto-
šanu. Jāpiezīmē, ka diezgan strau-
ji aug arī vidējā alga valstī.

Saprotams, ka šai transformā-
cijas posmā kļūst neapmierināti 
tie cilvēki, kuŗu bizness balstījās 
uz minēto lēto tranzitu. Līdz ar ko 
arī vērojami “polītiski mēģinā ju-
mi” mainīt šo kursu, bet es esmu 
pārliecināts, ka tas tomēr jānotur 
un ka tas būs noturīgs. Pirmām 
kārtām svaru kausos ir jāliek tas, 
kas ir svarīgi plašākai valsts sa -
biedrībai. Par to es vienmēr ie -
stāšos. Un plašākas sabiedrības 
labklājība ir panākama ar augstu 
apmaksātām darbavietām. Tas  
jau notiek. Paskatīsimies uz mūsu 
galvenajām eksporta nozarēm – 
aizvadītajā gadā  vispelnošākais 
eksporta uzņēmums vairs nebija 
ne kokapstrādes, ne metallap strā-
des, pat ne pārtikas uzņēmums, 
bet gan elektronikas uzņēmums 
SIA Mikrotīkls – ar apgrozījumu 
vairāk nekā 300 miljoni, turklāt ar 
mazāk nekā 300 darbiniekiem, 
galvenokārt inženieriem, kas vei-
do mikroshēmas pēc individuā-
liem patentiem utt. 

Vai latviešu uzņēmums?
Īstenībā jā, jo tā īpašnieks ir gan 

no Amerikas, bet “ieprecējies” un  
iedzīvojies Latvijā, uzņemts Lat vi-
jas pilsonībā. Džons Tallijs (John 
Tully) ieradās pirms vairāk nekā 

20 gadiem un te ir iesakņojies. Ir 
arī daudzi citi uzņēmumi, kas arī 
attīstās, gan strādājot ar augsta-
jām technoloģijām, gan, precīzi 
izjūtot tirgu. Piemēram ir firma, 
kas ražo CO2 sensoru jeb aparātu 
skābekļa noteikšanai telpā. Vien-
kārši izsakoties,  – kas parāda, vai 
nav laiks telpu vēdināt. Redziet, 
tāds ir arī uz mana galda.

Tātad – ražošanas atdzimšana 
uz transformācijas pamata no - 
tiek, notiek arī citas reformas, to -
starp izglītības satura reforma. Ir 
izaugusi jauno latviešu paaudze, 
kas, beiguši ģimnazijas, bez pro b-
lē mām iestājas mūsu vai ārzem ju 
augstskolās. Tagad ir jāstrādā, lai 
mūsu jauniešu izglītības līmeni 
paceltu visaptveroši augstāk par 
pašreizējo vidējo.

Tepat blakus ir pasaulē plaši  
atzītais Somijas modelis izglītī-
bas jomā.

Jā, Somijā izglītības sistēma ir 
tiešām augsti attīstīta. Ir labas sko-
lotāju algas, līdz ar ko pat kon ku-
rence uz skolotāju vietām. Mēs 
ejam šo pašu ceļu.  

Atgriežoties pie ekonomikas,  – 
kā atdzimst ražošana sagrautās 
savulaik plānveida rūpniecības 
vietā? Cik tālu esam tikuši šai 
ziņā pasaulē, kur valda tirgus 
likumi?

 Konkrēti fakti – metallapstrādes 
uzņēmums Valpro ar tirgiem Ei -

ro pā. Cita starpā tas pārdod, pie-
mēram, degvielas kannas Beļģijas 
armijai, ugunsdzēsības aparatūru 
utt. Veiksmīgi pārdzīvojusi pāre-
jas laikus, strauji attīstās “Val mie-
ras stikla šķiedras” rūpnīca, kuŗai 
pat bija filiāle Amerikā, kas gan 
jau pārdota,  jo – trūka pietiekami 
augsti kvalificēta vietējā darba-
spēka tajā štatā, kur tika uzcelta. 
Valmieras rūpnīca turpina strā-
dāt, nodrošina darbavietas aptu-
veni 1200 cilvēkiem, un viens no 
tās galvenajiem noieta tirgiem ir 
Amerika. (Produkcijas klāstā ir 
galvenokārt ugunsdrošie mate riā-
li, tostarp tie, ko lieto lidmašīnu 
salonos. –L. K.) 

“Liepājas metalurgs”, rūpnīca 
kopš padomju laikiem, kur kau-
sēja metāllūžņus un taisīja celt-
nie cības armatūru, deva darba-
vietas aptuveni 2000 cilvēkiem, 
bet tās vadība nekad nepārvei do-
jās. Likumsakarīgi – bankrotēja, 
un bija lieli uztraukumi, ka Lat-
vijas trešajā lielākajā pilsētā nu 
iestāsies drūmi laiki. Izrādās, pil-
sētas vadība prata šīs rūpnīcas te  r-
ritoriju pārveidot par spēcīgu  
ražošanas territoriju, kur top jau-
nas ražotnes, ir iegūti investori    
no Vācijas, Dānijas un citām Ei -
ropas valstīm, kas savu ražošanu 
vēlas izvietot ostas pilsētā Liepājā, 
lai gatavo produkciju tālāk nogā-
dātu atpakaļ Eiropā. “UPB” jeb 

Ulda Pīlēna birojs, architektūras 
un celtniecības firma, kuŗā strādā  
vairāk nekā 2000 cilvēku vairākās 
Eiropas valstīs, – arī sāka Liepājā. 
Ceļ vērienīgas būves Zviedrijā un 
arī apgalvo, ka mūsu, Latvijas, 
darbaspēks ir profesionālāks nekā 
vietējais. Šādus piemērus – uzņē-
mumus, kas vērienīgi strādā un 
konkurē pasaulē, varu minēt vēl 
un vēl. Turklāt – no ES izveidotā 
Atveseļošanās fonda pēc Covid
19 Latvijai tiks ieskaitīti 1,826 mil-
jardi eiro, kas jāizmanto tuvāko 
gadu laikā, galvenokārt to iegul-
dot valsts infrastruktūras stipri-
nāšanā un ražošanā. 

Manā skatījumā – Latvija šo -
brīd ir tādā stadijā, kad iepriek šē-
jos divos gados ieguldītais darbs 
nu sāk kļūt acīm redzams. Līdzīgi 
kā celtniecības laukumā, kad ru -
nājam par “nulles ciklu”, ‒ milzīgs 
darbs ir ielikts “zem zemes” un 
nevaram vien sagaidīt, kad nāks 
redzams rezultāts. Bet zinām arī, 
ka pamatiem ir jābūt ieliktiem 
atbildīgi un droši. Atļaujos apgal-
vot, ka “nulles ciklu” esam pa -
beiguši, mums jābūt pacietīgiem, 
jo neviens transformācijas pro-
cess nenotiek ātri. Tam vajadzīgi 
gadi. 

Vai jūsu raksturīgais opti-
misms jums palīdz arī, vadot sa -
režģīto koalicijas valdību? Vai 
jūtaties no tās atbalstīts? Vēl 
precīzāk – vai valdība ir stabila?

Vadīt koalicijas valdību ir iz -
aicinājums jebkuŗos apstākļos, 
kur nu vēl Covid krizes apstākļos. 
Nācās mainīt vairākus ministrus, 
piecu koalicijas partneru vietā nu 
ir četri, jo piektais īstenībā izjuka... 
Ja runājam par Saeimas atbalstu 
valdībai, tas joprojām ir iepriek šē-
jais, tikai vairāki deputāti ir kļu-
vuši par neatkarīgajiem, bet jo -
projām atbalsta valdību. Starp 
citu, otra lielākā “frakcija” Saeimā 
ir pie partijām nepiederošie de -
putāti. Runājot par valdības ko -
mandu, varu teikt, ka, būdams tās 
vadītājs, šobrīd jūtos labāk, nekā 
darbu uzsākot, jo cilvēki, kas tajā 
strādā, uzrāda lielāku gatavību 
strādāt kopīgu mērķu labā. Kā 
pozitīvu piemēru varu minēt jau-
no izglītības ministri Anitu Muiž-
nieci – nozares speciālisti ar val-
dības cilvēkam nepieciešamo 
stingrību. Viņas pārziņā ir ļoti 
plaša darba fronte, ieskaitot,  pie-
mēram, augstskolu reformu, un 
nemaz nerunājot par praktisko 
darbu, gatavojoties jaunajam mā -
cību gadam, kam jānotiek klā -
tienē. Tieši augstskolu joma ir tā, 
kur man kā valdības vadītājam 
jāpārvar vislielākā pretestība, jo ‒ 
ir liela nevēlēšanās kaut ko mai-
nīt... Mans arguments ir – ja gri-
bam būt turīgi kā vācieši vai dāņi, 
tad mums ir jārīkojas, kā viņi 
rīkojas. Process notiek lēni, bet 
notiek, un tomēr – ar izglītības 
reformas gausumu esam zaudē-
juši jau gadus 10 – 15. Nevar no -
liegt, ka arī šai jomā – līdzīgi kā 
ekonomiskajā – procesus brem-
zēja polītiskā opozīcija, kas bija 
vērsta pret nozīmīgām reformām 
un kas negribēja redzēt jaunos 
signālus un veicināt virzību tirgus 
un konkurences apstākļos.

(Turpinājums 13. lpp.)
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Par pamatiem, uz kuŗiem turpinām būvēt

Astoņdesmitajos gados grupas 
Līvi uzrakstītā dziesma “Dzimtā 
valoda” tapa kā protests pret valo-
das polītiku okupētajā Latvijā. Tās 
vārdu autors bija moldāvu dzej-
nieks Grigore Vieru, bet atdze jo-
tājs – Imants Ziedonis. Dziesma 
uzvarēja slavenajā Radio “Mikro-
fona” dziesmu aptaujā, par spīti 
tam, ka varai tas ļoti nepatika. 
2018. gadā radio SWH rīkoja 
aptauju “Visu laiku labākās simt-
gades dziesmas”, un starp simts 
populārākajām un mīlētākajām 
dziesmām “Dzimtā valoda” bija 
otrajā vietā aiz Mārtiņa Brauna 
“Saule, Pērkons, Daugava”.

Bet vai ar mūsu dzimto un 
valsts valodu viss ir tik vienkārši, 
vai to mīlam un godājam tāpat kā 
šo dziesmu? Latviešu valodas aģen-
tūra rēgulāri veic latviešu valodas 
situācijas izpēti, pašlaik notiek 
pētījuma “Valodas situācija Lat-
vijā 2016-2020” datu apstrāde un 
analīze. Ar aģentūras laipnu pa -
līdzību mūsu laikraksts varēja ie -
lūkoties minētā pētījuma manu-
skriptā un atsūtīja arī citus datus.

Pēc Centrālās statistikas pār-
valdes (CSP) datiem, 2000. gadā 
latviešu valoda dzimtā bija 58 
procentiem, bet krievu – 37 pro-
centiem iedzīvotāju. Savukārt 
2019. gadā latviešu valoda dzimtā 
bija 60 procentiem, bet krievu 
joprojām 37 procentiem iedzīvo-
tāju. Acīmredzot latviešu valodas 
kā dzimtās valodas lietotāju skaits 
palielinās tik lēni, jo notiek ie -
dzīvotāju skaita samazināšanās. 
Jāpiebilst, ka etniskā piederība ne 
vienmēr sakrīt ar valodas lietoju-
mu, un valodas lietojums un et -
niskais sastāvs ir dažādu vēstu ris-
ko situāciju un okupācijas gadu 
polītikas sekas. Latviešu īpatsvara 
svārstības labi var redzēt tabulā, 
kas veidota pēc CSP datiem.

Dažādu gadu tautas skaitīšanas 
dati apliecina, ka krievu valodas 
lietojums krasi pieaudzis okupā-
cijas gados. Piemēram, 1930. gadā 
trešās tautas skaitīšanas laikā 
krievu valoda kā dzimtā bija ap -
tuveni 13 procentiem iedzīvo -
tāju, 1959. gadā jau 31 procentam, 
bet 1989. gadā – 42 procentiem. 
Salīdzinot dažādas iedzīvotāju 
vecuma grupas, visvairāk latviešu 
valoda kā dzimtā ir gados jau-
nākiem cilvēkiem (vecumā līdz 

Vai mūsu dzimtā valoda ir briesmās?

24 gadiem) – aptuveni 69 procen-
tiem, bet vecuma grupā no 65 
gadiem un vecākiem valsts valoda 
dzimtā ir 58,8 procentiem cilvēku.

Tie, kuri dzīvoja Latvijā okupā-
cijas gados, vēl labi atceras, ka 
saziņa latviešu valodā publiskajā 
jomā bieži bija neiespējama. Šo -
dien tā joprojām ir apgrūtināta 
dažos Latvijas reģionos pakalpo-
jumu jomā. Turklāt aizvien pama-
nāmāk ikdienā ienāk angļu valo-
da, un jaunieši to nereti izmanto 
arī privātajā saziņā. Sabiedrības 
attieksme pret angļu valodu gan ir 
neitrālāka, jo tā nav uzspiesta 
okupācijas valsts valoda, bet brīv-
prātīga izvēle. Dažādie apstākļi, 
nosacījumi, pieredzes, attieksmes, 
uzskati u. c faktori var ietekmēt ne 
vien valodas noturību, bet arī 
šaurākā skatījumā – valodas polī-
tikas īstenošanā aktuālo izpratni 
par to, kas ir publisks un oficiāls, 
kas ir privāts un neoficiāls un kur 
ir abu robežas.

Valsts valodas polītikā būtiskas 
ir tās sociolingvistiskās funkcijas  
(sociolingvistika – valodniecības 
no  zare, kas pēta valodas funkcijas 
sabiedrībā un sociālo faktoru ie 
darbību uz valodu  Red.) funkci-
jas, kas attiecas uz valsts un sa -
bied rības interesēm: valodu pub-
liskajā telpā, dažādās iestādēs, 
plašsaziņas līdzekļos, izglītībā, 
darbavietā u.  c. Lai noskaidrotu 
latviešu valodas lomu plašākā 
mērogā, valodas situācijas izpētē 
par pēdējiem pieciem gadiem tika 

noskaidrota respondentu pie re-
dze valodu izvēlē privātā saziņā 
(ģimenē, ar draugiem u. c.), un tās 
ir jomas, ko valsts nevar regulēt, 
bet kas parāda valodu pozīcijas 
sabiedrībā.

Latvijas iedzīvotāju valodu lie-
to jumu visvairāk ietekmē apkār-
tējā vide: dzimtā valoda vai valo-
da, kuŗā cilvēki galvenokārt sazi-
nās ģimenē, valoda, kuŗa tiek lie-
tota saziņai apkārtējā sabiedrībā – 
vietā, kur cilvēks dzīvo. Protams, 
arī valodu prasme. Latvijā valodu 
lietojumā pastāv samērā lielas re -
ģionālās atšķirības, kam pamatā 
atšķirīgs aplūkoto reģionu demo-
grafiskais sastāvs. Atšķirības, kā 
jau minēju, ir arī vecumgrupās. 

Kopumā ikdienas dzīvē sabied-
rībā visvairāk tiek lietota latviešu 
valoda, otrā vietā ir krievu valoda 
un trešā ir angļu valoda, kas pa -
gai dām parādās kā lietota, kuŗas 
lietojums ir pieaudzis  dažās jo -
mās un saziņas situācijās, piemē-
ram, uzņēmējdarbībā un augs tā-
kajā izglītībā.

Priecē tas, ka latviešu valodā 
gada laikā (aptauja tika veikta 
2019. gadā) bija sazinājušies gan-
drīz visi aptaujātie neatkarīgi no 
etniskās piederības vai dzimtās 
valodas. 93 – 97 procenti no vi -
siem aptaujātajiem, kuŗi pēdējā 
gada laikā ir sazinājušies darbā, 
valsts un pašvaldību iestādēs, mā -
cību iestādēs, veselības aprūpes 
iestādēs, ikdienas situācijās uz 
ielas, veikalā utt., ir lietojuši lat-

viešu valodu. Nedaudz mazāks ir 
to īpatsvars, kas ir lietojuši latviešu 
valodu pēdējā gada laikā sociā-
lajos tīklos (90 procenti) un pri-
vātajās jomās, t. i., saziņā ar ģi -
meni un draugiem (83 – 87 pro-
centi). Vislielākā daļa latviešu va -
lodu pēdējā gada laikā ir lietojuši 
oficiālās saziņas jomās, kā arī 
publiskajā neformālajā vidē, bet 
mazāk – privātās saziņas jomās.

Tiesa gan, lai arī visi aptaujātie 
gada laikā ir lietojuši latviešu 
valodu, to īpatsvars, kuri sazinā-
jušies pārsvarā latviešu valodā,     
ir mazāks. Analizējot datus, 
redzams, ka labā ziņa ir: šajās 
situācijās gandrīz četri cilvēki no 
pieciem pārsvarā sazinās latviešu 
valodā, un tas nozīmē, ka priekš-
roku latviešu valodai dod ne tikai 
tie, kas ģimenē sarunājas latviešu 
valodā. Tātad nevar sacīt, ka ie - 
d zīvotājiem latviešu valodas 
prasmju ļoti trūkst.

Valodu lietojums tiem, kas ģi -
menē sazinās krieviski, būtiski 
atšķiras no tiem, kas ģimenē sa -
zinās latviski. LVA 2019. gada 
aptaujas dati rāda, ka vislielākā 
daļa no krievvalodīgajiem pēdējā 
gada laikā ir lietojuši latviešu 
valodu darbā, valsts un pašvaldī -
bu iestādēs, kā arī veselības ap -
rūpes iestādēs, veikalā un līdzīgās 
ikdienas situācijās. Nedaudz retāk 
šie respondenti ir uzrunājuši ne -
pazīstamus cilvēkus Latvijā lat-
viešu valodā un mazāk ir izman-
tojuši latviešu valodu, lai lietotu 
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Latviešu īpatsvars (procentos no iedzīvotāju kopskaita)

Atbildot uz jūsu jautājumu, cik 
stabila ir valdība, ‒ tieši tikpat, cik 
pirms divarpus gadiem. Valdību 
var nogāzt ikvienā “Saeimas ce -
turtdienā” vai ārkārtas sēdē, mē -
ģi nājumi ir bijuši. Nogāzt valdību 
ir viens, bet tauta prasīs: kur ir 
nākamā? Rudenī būs jauns izaici-
nājums – budžeta pieņemšana. 
Īpaši grūts brīdis, jo nāk taču vē -
lēšanas! Turklāt ārējais parāds ir 
būtiski pieaudzis, sasniedzot 49% 
no iekšzemes kopprodukta. Salī-
dzi nājumam – pirms iepriekšējās 
krizes tas bija ap 20%, pēc tās – ap 
40%. Esam aizņēmušies naudu, 
subsidējuši savu ekonomiku, lai 
nebankrotē uzņēmumi, lai ne - 

aug bezdarbs, un tas ir izdevies. 
Vēl vairāk – ir auguši privātper-
sonu noguldījumi bankās tieši šīs 
krizes laikā, lai gan tā ir ļoti smagi 
skārusi lielu daļu iedzīvotāju, tū -
risma un viesmīlības biznesu. Ir 
pilnīgi skaidrs, ka ārējo parādu 
vairāk audzēt nevar, jo mēs ne -
viens nezinām, kad mūs skars 
nākamā krize. Ir jāaudzē rezerves. 

 Kāda visā šajā stāstā ir Eiro-
pas Savienības loma? Ko nozīmē 
Latvijai tas, ka esam ES  valsts?

Bez ES mēs šobrīd būtu ļoti 
drūmā situācijā! Pirmkārt, vakcī-
nas – lai gan mēdz teikt, ka Eiro -
pa attiecībā uz Covid19 pārvarē-
šanu ir gausi reaģējusi, tomēr  
tagad vakcinēšanas tempi Eiropā 

sāk pārsniegt Amerikas tempus, 
mums ir pieejamas itin visas Rie-
tu mu valstīs apstiprinātās vakcī-
nas. Pieejamas tāpēc, ka esam 
da  ļa no Eiropas Savienības, un 
līdz ar to saņemam savu daļu no 
ES centrālā iepirkuma. Zinām, ka 
iepriekšējā veselības ministre, val-
dībai nezinot, no vairāk nekā 800 
tūkstošiem pošu atteicās, sakarā 
ar ko vairāk nekā trīs mēnešus 
bija vakcīnu deficīts. Tā bija sma-
ga Veselības ministrijas kļūda, ko 
varējām labot, tikai pateicoties 
šim kopīgajam iepirkumam, un 
nu mums ir ap pusmiljona pošu 
uzkrājums. Vai varat iedomāties, 
ka mazajai Latvijai būtu jāstājas 
lielajā pircēju rindā, kur lielās val-

stis pērk miljonus?! Un cik tas 
mums maksātu?! Šobrīd mēs 
esam nodrošināti arī turpmāka-
jiem gadiem. Diemžēl tagad Lat-
vijas lielais izaicinājums ir pieru-
nāt cilvēkus vakcinēties.

Otrkārt, tika izveidots Eiropas 
Atveseļošanās fonds, no kuŗa Lat-
vijai tiek iepriekš minētie 1.826 
miljardi eiro. Nesen mūsu valstī 
viesojās Eiropas Komisijas prezi-
dente Urzula fon der Leiena, kuŗa 
man svinīgi pasniedza apstiprinā-
juma dokumentu par šīs naudas 
saņemšanu. (Skat. attēlā!)

Un vēl, pateicoties tam, ka esam 
Eiropā,  un tam, ka mūsu valdībai 
ir pozitīvi atzīta polītika, Latvija 
emitēja vērtspapīrus, saskaņā ar 

ko 500 miljoni eiro tiek piešķirti 
uz septiņiem gadiem kā aizde-
vums ar 0% likmi! To veicinājusi 
arī valdības fiskāli atbildīgā po -
lītika. Mūsu ziņā ir tas, kā mēs šīs 
Latvijai pieejamās finances izlie-
tosim, – vai to vienkārši “apgū -
sim”, vai lietderīgi ieguldīsim. Es 
personīgi turpināšu strādāt pie 
otrā. 

(Turpināts no 12. lpp.)

sociālos tīklus, sazinātos ar drau-
giem un ģimenes locekļiem. Tikai  
9 – 14 procenti no tiem, kuŗi ģi -
menē runā krievu valodā, mi  nē-
tajos gadījumos latviešu valodu 
nav izmantojuši.

Dati ir daudz plašāki un apjo-
mīgāki nekā šajā rakstā minētie. 
Pēc mēneša vai diviem tie kopā ar 
secinājumiem tiks oficiāli pub-
licēti un ar tiem varēs iepazīties 
ikviens. Tomēr jau tagad, manu-
prāt, dažas tendences ir labi re -
dzamas. Kā zināms, Latvijā nereti 
izskan divi pilnīgi pretēji viedok - 
ļi – vieni teic, ka latviešu valoda  
iet bojā, jo tajā tiek lietots daudz 
svešvārdu, joprojām ir krievu 
valodas piesārņojums, strauji aug 
angļu valodas un anglicismu lie-
tošana. Otri savukārt saka, ka 
valoda iet bojā, jo mūsu kļūst 
mazāk un daudziem ir vienalga, 
kādā valodā runāt. Domāju, ka 
patiesā situācija gan ir “kaut kur 
pa vidu”, kā bieži mēdz būt si -
tuācijās, kad uzskati ir pilnīgi 
pretēji. Latviešu valodas prasmes, 
kaut lēnām, tomēr aug, lietotāju 
skaits arī. Tas, ka ikdienā to lieto 
mazāk cilvēku nekā varētu, lielā 
mērā, manuprāt, ir atkarīgs ne 
tikai no valsts nostājas, atbalsta un 
izpratnes, bet arī no mums katra. 
Tas nenozīmē, ka ar dusmām un 
nepatiku jāvēršas pret katru, kuŗš 
ar mums vēlas runāt citā, ne valsts 
valodā, jo dusmas un nepatika 
rada tādu pašu pretreakciju. Ma -
nuprāt, mums jābūt neatlaidī -
giem un mērķtiecīgiem savas 
dzim tās un valsts valodas lie-
totājiem, lai to nezaudētu.



LAIKS 2021. gada 17. jūlijs – 23. jūlijs14

(Turpināts no Nr. 25)
 

Anna Beķere, 
“Divu Ameriku amazone”
 1950. gada beigās žurnālistam 

Kārlim Zvirgzdiņam bija atkal 
iespēja nodot ļoti interesantu 
rakstu avīzei Laiks. No Bueno-
sairesas 1. oktobrī ar diviem zir-
giem kā vienīgajiem līdzceļo-
tājiem devās ceļā Anna Beķere, 
meita latviešu ieceļotājiem-lau k-
saimniekiem no Buenosairesas 
provinces, kuŗi nodarbojās arī  
ar zirgkopību. Tas skan gluži 
neticami, bet fakts ir, ka pēc 
gandrīz četru gadu ceļojuma zir-
ga mugurā pāri visam Amerikas 
kontinentam Anna Beķere iejāja 
Otavā, Kanadā 1954. gada 6. 
jūlijā. Šis 25 000 kilometru gaŗais 
veikums nav līdz šai dienai pār-
spēts un ir aprakstīts viņas grā-
matā Amazona de las Américas, 
kuŗas otrais izdevums spāņu 
valodā iznāca Buenosairesā 
1993. gadā. Arī tulkots angļu 
valodā ar nosaukumu Woman 
on a Horse. Tīmeklī atradu “blo-
gu”, kur šis ceļojums ir sīki ap -
rakstīts spāņu valodā. (Ceļoju-
ma aprakstījums ir arī izlasāms 
angļu valodā ar nosaukumu   
The Courage to Ride – sirsnīgi 
iesaku to iegādāties). Anna Be -
ķere grāmatā minēta kā vienīgā 
meita lietuviešu imigrantiem pa -
gājušā gadsimta sākumā. Spāņu 
valodā letones un lituanos ir pie-
tiekoši līdzīgi vārdi, kas šo kļūdu 
var izskaidrot. 

 
Kad sākās ieceļošana 

Arģen tīnā no Latvijas?
Annas Beķeres vecāki bija 

vieni no samērā daudziem 20. 
gadu simteņa sākuma iebrau cē-
jiem. Zināms, ka pēc 1905. gada 
notikumiem ievērojams skaits 
latviešu ieradās Arģentīnā. Daļa 
meklēja savu laimi pašā Bueno-
sairesā, citi izklīda pa visu bagā-
tīgo, auglīgo Arģentīnas zemi. 
Valsts vidusdaļā, auglīgajā Pam-
pas apgabalā, kur Beķeru ģime -
ne apmetās, latvieši nodarbojās 
ar lopkopību un zemkopību. 

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

dzim. KĻAVIŅŠ

Dienvidos, Patagonijā, jau 1907. 
gadā esot nodibināta latviešu 
kolonija “Austra”, 15 000 hektaru 
platībā ar 250 iedzīvotājiem.

Brīdi pakavēsimies pie vēl 
viena nozīmīga latvieša agrā 20. 
gs. Arģentīnā. 

Rīgā dzimušais Balodis no 
1914. gada bijis lidotāju instruk-
tors Vācijā un Holandē un tur -
pinājis šo darbu Arģentīnā. Tur 
piedalījies vairākās lidotāju klu-
ba rīkotās sacensībās un, pace-
ļoties līdz 8037 metru augstu-
mam, sasniedzis jaunu Dienvid-
amerikas rekordu. Traģiski, ka 
jaunais varonis savu trīsdesmit 
sesto dzimšanas dienu nepie dzī-
voja. Izmēģinot jaunu, Arģe n-
tīnā ražotu, dienas iepriekš no 
paša valsts prezidenta iesvētīto 
lidmašīnu vārdā Regina, Balodis 
cieta smagu avāriju un to ne -

pārdzīvoja. Nozīmīgais latviešu 
lidotājs tika izvadīts no pašas 
Buenosairesas pilsētas padomes 

ēkas. Iela mazā provinces pilsētā  
El Palomar tika nosaukta viņa 
vārdā –Calle Aviador Otto Alfred 
Ballod.   

Agrā latviešu sabiedriskā 
dzīve Arģentīnā

Mirdzas Restbergas-Zaltas grā -
matā  “Latvieši Arģentīnā” lasu, 
ka pirmā protokolētā lat viešu 
sapulce notiek 1908. gada 26. 
aprīlī un ka tajā tiek dibināta 
biedrība  “Zvaigzne”. Pirmie lat-
vie šu periodiskie izdevumi Ar -
ģen tīnā pa  rādās ar nosaukumu  
“Dzirk ste le” un  “Biedrotājs”. In -

teresanti, ka 1914. gadā pēdējā  
“Zvaigznes” sapulcē uzskaitīts 
inventārs: 430 grāmatas, starp 
tām gandrīz visa populārzi nāt-
niskā literātūra, kas 20. gs. sā -
kumā parādījās latviešu valodā. 
Arī daudz tulkojumu, galveno-
kārt no krievu valodas. 

1928. gada protokolā atzīmēts, 
ka tiek dibināta “Latviešu ku l tū-
ras biedrība” ar nolūku  “pulcināt 
ap sevi Arģentīņā atrodošos 
jaun ieceļotājus tautiešus – lat-
viešus. Sniegt viņiem garīgu un 
materiālu atbalstu, stiprināt un 
uzturēt savstarpējās attiecības 
un saites ar dzimteni Latviju.”  

1939. gada 1. jūnijā Jānis Bite 
sāk izdot žurnālu  “Latvija”, kuŗā 
uzskaitīti latviešu pasākumi visā 
Dienvidamerikā. Sākoties Otra-
jam pasaules kaŗam, tiek nodi-
bināta Palīdzības komiteja kaŗā 
cietušiem latviešiem, arī Latvie-
šu Dāmu palīdzības komiteja 
bēgļu bērnu aprūpei Vācijas DP 
nometnēs.

Mani plecos tur tēva kollēģis universitātes lietuviešu sekcijā. Mana mamma vidū, ar puķēm.
Atvadīšanās no draugiem un tēva kollēģiem, mācībspēkiem Baltijas Universitātē.  Mans tēvs 
tur bija profesors jurisprudencē.  Akadēmiskā ballē Stokholmā, 1989. gadā, sastapu Māru 
Zalcmani un viņas meitu Dagni.  Tā dāma baltā mētelī ir Māra, pie rokas – mazā Dagne

L AIKA GR ĀMATA

UN KO NU?!
Grāmatas “Un ko nu?!” autore 

Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas 
veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi 
līdzīgi citiem latviešu bēgļiem 
pēc Otrā pasaules kara. Māte 
sešiem bērniem un 13 mazbēr-
niem, Īrijas latviešu vidē atsau-
cīga ar savu pieredzi un zinā ša-
nām. Viņas grāmata ir vērtīgs 
mazāk zināmas latviešu trimdas 
stāsts, balstīts faktos. Šī ir vien 
otrā grāmata par latviešiem Īrijā, 
kur joprojām mīt un darbojas 
ievērojama latviešu kopiena.

Grāmata sarakstīta aizraujošā 
vēstījumā, balstīta faktos, at klājot 
arī vēsturisko un specifisko laik-
meta fonu. Tapusi pēc 13 gadus 
vecās mazmeitas rosinājuma, 
tāpēc sarakstīta valodā, kas sa -
protama arī pusaudžiem.Cena – 30 USD

(Turpinājums sekos)

Lidotājs Otto Alfrēds Balodis, 
1889-1924

Zinatnieks prof. Kārlis Bergs

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

Petersburg, Florida 33715
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L A I K A  M Ē N E Š R A K S T U  PĀ R L A P O J O T

Mūsu dzīve ir kā upe, kas plūst 
gaŗām krastiem, tos ne redzot, 
nedz ievērojot. Ja pilnīgi apzino-
tos, kas ar mums notiek, jājautā, 
vai jel kādam mūsu vidū būtu 
spēka dzīvot – atskaitot varbūt 
bērnus, kas nezina vai negrib zi -
nāt, un to daļa mūsos, kas dzīvo 
tikai bērnu dēļ. Bet mūsu bērnu 
lielā daļa, šķiet, būs Latvijai uz 
mūžiem zuduši, un atkal jājautā, 
vai tādā gadījumā darām pareizi, 
viņiem ziedojot gluži visu savu 
dzīvi, kuŗas daļa citādi vēl varbūt  
varētu palikt Latvijai. Vai mums 
pietiek ar bioloģisko dzīvības 
turpināšanu un tukšām iedo-
mām, ka bērni tomēr varbūt 
kaut ko atcerēsies no latviešu va -
lodas, būs tādi kā ceturtdaļ, des-
mitdaļ vai simtdaļlatvieši?

Ne, man šķiet, Latvijas, garīgi 
brīvās Latvijas nākotne šai sta di-
jā mazāk atkarīga no mūsu bēr-
niem, vairāk no mums pa  šiem. 
No tā mazuma, ko vēl varam 
darīt.

Mana dziļākā ticība ir, ka šis 
“mazums”, ja būtu griba, nebūtu 
mazs. Ta varētu būt liels, Raiņa 
vārdus atceroties, tik liels, cik 
mūsu griba. 

Katrs, kas tagad “aizlaiž atpūtā” 
savu gribu ko darīt, atdod iz -
nīcībai mūsu dzimtenes nākotni. 

Un tomēr, objektīvi apkārt pa -
raugoties, tieši to trimdas lat-
viešu lielākā tiesa tagad jau dara. 
Līdz šim vēl varēja cerēt, ka tā 
nebūs; tagad vairs neatliek necik 
šaubu: tā ir. Var jamēģināt sevi 
apmānīt, ka mūsu jauniešu bieži 
lieliskie panākumi patvēruma 
valstu saimnieciskā, pat garīgā 
dzīvē kaut kādā ziņā nāk mūsu 
tautai, mūsu dzimtenei pa labu.
Bet ās šis labums, cik tas liels, 
būs grūti noteikt; nav tik smalka 
mērinstrumenta.

Tāpēc trimdinieku sanāksmēs 
kļūst arvien grūtāk piedalīties 
tādiem, kas ne tikai “dzīvo vien 
tālāk”, bet arī domā, kurp ejam. 
Jūs tajās redzat vairs gandrīz 
vienīgi apmierinātas, priecīgas 
sejas; reti kādam uzmācas jau-
tājums: ar ko šie ļaudis apmie-
rināti, par ko tie priecājas? Pro-
tams, par savu materiālo lab-
klājību, kas visus šos gadus au -
gusi augumā, un vēl jo sevisķi 
par studijas beigušo bērnu la -
bajiem panākumiem.

Skumji ir tam, kas nespēj at -
vairīt apziņu, ka smaidīdami, ap -
mierināti, tukli un šķietami lai-
mīgi, mēs labprātīgi dodamies 
sava likteņa mijkrēslī.

Maz ir tādu, kas to neatvairā-
mi un dziļi sajūt; vēl mazāk, kas 
to izsaka skumji patiesos vārdos. 
Tomēr tādi ir, tiem man gribas 
rakstīt šīs rindas – vai lapas – par 
dzejnieci Veroniku Strēlerti un 
viņas jaunāko dzejoļu krājumu 
Žēlastības gadiem,

Nav gandrīz neviena dzej nie-
ka, kas dziļi un sāpīgi neizjustu 
mūsu lielo traģēdiju: ne vien to, 
ka mūsu zeme un valsts izpo stī-
tas un esam padzīti, bet arī, ka 
esam “tie, kas aizmirst”. Daži to 
izteikuši skaudros, bargos vār-

Mēs pamazām ieejam mijkrēslī
Voldemāra Kārkliņa raksts par dzejnieci Veroniku Strēlerti

dos, kā Andrejs Eglītis un Zinaī-
da Lazda; citi to izjutuši klusumā 
un ļāvuši noprast tikai ar vaib-
stu, kuŗā atspoguļojas kaut kas 
kluss, bet nenovēršami skumjš; 
jā, kaut kas līdzīgs likteņa ēnai. 
Tie ir tie, kas zina un jūt, ka mēs 
pamazām ejam arvien dziļāk 
mij krēslī, un kam vairs nav spē-
ka kliegt, saukt, brīdināt; tie, kas 
zina, ka tam nebūtu panākumu.

Nevarēdams nedomāt par 
šiem jautājumiem nomodā un 
nespēdams atvairīt tos murgos, 
zinu, ka man nākotnē un alaž 
būs jāatgriežas pie apgarotajām 
un skaidrajām rindām un vārs-
mām, kas pilda “Žēlastības ga -
du” lappuses. Personīgi dzejnieci 
vāji pazīstot, tomēr vēl tagad 
jūtu kādreiz redzēto viņas mie-
rīgo skatu; dzirdu viņas kluso, 
laipno valodu; un zinu, ka tādā 
laikā, kāds ir šis, viņas dzejā allaž 
atrodams mierinājums. Kaut arī 
tās vārdi ir neliekuļoti, un tam-
dēļ to noskaņa bezgala skumja. 
Dalītas bēdas esot pusbēdas, tā 
latvietis saka.

Ar dzejnieci iepazinos gluži 
necerot. Zelta Ābeles apgādā 
Rīgā, vācu okupācijas laikā. Šis 
apgāds, kas bija kļuvis pazīstams, 
pat slavens, ar formātā mazām, 
bet izmeklētām grāmatām gau-
mīgā ietērpā, sākumā mitinājās 
pavisam pieticīgās telpās –ģe -
nerāļa Goppera dzīvokļa šaurā 
istabiņā, kur bija tikai dzelzs 
gulta un neliels galds. Vēlāk tas 
paplašinājās, un vācu laikā bija 
iekārtojies jau pavisam ērtās tel-
pās, ja atmiņa neviļ, Kr. Barona 
ielā. Grāmatu iznāca vairāk, tās 
arī ikreiz vairs nebija formātā   
tik mazas, un līdzstrādnieku 
pulks kļuva arvien kuplāks. Ap -
gāda telpās bija izdevēja darb-
istaba, kantoris, grāmatu no -
liktava un pat vēl tāda kā viesu 
vai uzgaidamā istaba ar stila 
mēbelēm. 

Agrāk ar apgāda īpašnieku 
biju pavadījis vakarus, kas ie -
vilkās līdz rīta gaismai, tērzējot, 
desmitkārt iztirzājot katru no - 
d  otā manuskripta eikumu, jā, 
pat katru vārdu, un piedzerot pa 
glā zei saldā, ar Zemgales sauli 
pie tvīkušā Mucenieka vīna. Nu, 
jaunās telpās viss bija citādi un 
drusku oficiālāk. Tai laikā kādu 
dienu apgādā satiku dzejnieci.

Veronika Strēlerte bija ieradu-
sies runāt ar Miķeli Gopperu kā -
das izdodamas grāmatas lietā. 
Viņai Zelta Ābeles apgādā iznā-
ca smalki, ar gaumi un izjūtu 
veiktais tulkojums “Benvenuto 
Čellīni dzīve”, kā arī pašas dze-
joļu krājums Mēness upe. Izde-
vējs Miķelis Goppers mani ieve-
da istabā, kur pie apaļa, es nu 
vairs nezināšu pateikt , kāda stila 
galda sēdēja dzejniece, un mūs 
iepazīstināja. Kādu brīdi trijatā 
parunājāmies par nesvarīgām 
lietām; liekas, izdevējs mūs p  a-
cienāja ar glāzi kafijas; tad šķī-
rāmies. 

Viņa toreiz jau bija ievēroja -
ma dzejniece, tālu daudzināta 
par krājumu “Vienkārši vārdi”, 
tāpat ar grāmatu “Lietus lāse”; 
sabied rībā par viņu runāja arī 
citādā sakarā. Jaunās apdāvinātās 
dzej nieces precības ar vienu no 
latviešu izcilākajiem zināt nie-
kiem – arī dzejnieku un rakst-
nieku – profesoru Arvēdu Švābi 
(kas par viņu 24 gadus vecāks)
katrā ziņā bija Rīgas literārajā un 
mākslas pasaulē ievērības cie-
nīgs notikums. Tās nu būtu per-
sonīgās lietas, bet atceroties tā  
laika sabiedrību, Rīgas mākslas 
un literāro pasauli, nevar to ne -
pieminēt. 

Protams, ar dzejnieci iepazīs-
toties, jau biju lasījis viņas ie -
vērojamo grāmatu “Vienkārši 
vārdi” (starp citu, šie vārdi man 
gluži tik vienkārši nelikš: tie gan 
ritēja un skanēja pievilcīgā vien-

kāršībā, bet šķita ar lielu mākslu 
izvēlēti un visai gudri savirknē -ti 
– vienkārši, jā – kā pērļu virkne 
karalienei ap kaklu). Viss, ko par 
viņu zināju, man lika dzejnieci 
uzlūkot apbrīņošanā un lielā 
cieņā. 

Kā ar visiem cilvēkiem, kam 
bagāta iekšējā pasaule, ar dzej-
niekiem nav viegli iepazīties. 
Reti kad viņi jums nāk pretī “ar 
sirdi uz delnas”. Veronikā Strē-
lertē, pirmo reizi tiekoties, man 
visvairāk dūrās acīs viņas miers 
un it kā aristokratiskā atturība. 
Tā nekādā ziņā nebija poza; 
varēja just, ka viņa ik vārdā , ik 
kustībā īsta: ka viņa, modri ska-
tīdamās pasaulē un gudrām 
acīm to vērodama, tomēr dzīvo-
ja sevī. Nzinu, vai daudz drau-
giem bijusi izdevība ieskatīties 
dziļāk šai vientulīgajā dvēseles 
dzīvē citādi, kā tikai pa dzejas 
logu; toties tas ir dzirdams 
skaidrs un neliedz ieskatīties 
dzi  ļi jo dziļi – tiem, kas to vēlas 
un spēj.

Jā, un tad man vēl palika, jau 
nošīs gluži paviršās tikšanās, 
kāds vieglu skumju, nenotei-
camu sēru iespaids – tik viegls 
un gaistošs, ka to grūti ietvert 
vārdos; tomēr toreiz piecpad-
smit minūtēs gūto iespaidu ne -
esmu varējis aizmirst sekojošos 
piecpadsmit gados. Tagad, 
daudz skaidrāk un šoreiz nepār-
protami, ar to atkal sastopos – 
grāmatā “Žēlastības gadi”. Tā ir 
atkal viena skaista, bet skumja 
tikšanās – varbūt savā ziņā arī 
šķiršanās.

Nākamreiz Veroniku Strēlerti 
redzēju Stokholmā, Zinaīdas 
Lazdas jūras bērēs. Nacionālā 
fonda rikotā aktā pelnu urna stā-
vēja uz altārim līdzīga paaugsti-
nājuma, pušķota rozēm, un tai 
abās pusēs pēdējo atvadu goda 
sardzē stāvēja divas Zviedrijas 
latviešu dzejnieces, Anna Dagda 
un Veronika Strēlerte. Skumji  
un patumši līpinājās sveču lies-
mas; sēras bija abu dzejnieču 
sejās šai svinīgajā brīdī, izvadot 
gara māsu. 

Pēc bērēm kādu dienu saru-
nāju ar Strēlerti tikšanos un ap -
ciemoju viņu dzīvolī Stokhol-
mas priekšpilsētā Hēgerstenā. 
Starplaikā viņa bija šķīrusies ar 
Arvēdu Švābi un precējusies ar 
jauno, apdāvināto esejistu un 

vēsturnieku Andreju Johansonu. 
Hēgerstena ir pajaunu ēku 

iecirknis, kur mīt daudz Stok-
holmas latviešu. Johansoni dzīvo 
gaŗā, taisnā ielā, nelielas glītas, 
zviedriski vienkāršas un prak-
tiski celtas dzīvokļu ēkas otrā 
stāvā. Dzīvoklis ir neliels, bet 
ērts, un kas pazīst Stokholmas 
apstākļus, tas zinās, ka tāds uz -
skatāms par ļoti vērtīgu ieguvu-
mu. Šai mazajā, glītajā dzīvoklī 
mēs ar dzejnieci tērzējām pāris 
stundu. Tas bija vienkārši un 
glīti iekārtots, bet dažās mēbelēs 
bija vērojama īpata gaume: kāda 
gulta ar augstajiem galiem un 
griezumiem kokā šķita senlai-
cīga skandinavu stila. Mīlestību 
pret senlaicīgo man apciemoju-
ma beigās vēl skaidrāk aplie ci-
nāja Andreja Johansona veco un 
reto grāmatu krājums.

Dzejniece toreiz strādāja Dau-
gavas uzņēmumā, bet liekas, ne 
apgādā, drīzāk saiņu sūtīšanas 
nodaļā, un reizēm nepilnu darba 
laiku; tā gadījās, ka viņu dienas 

laikā satiku mājās. Tur viņa va -
dīja savu mazo saimniecību un 
audzināja dēlu. Tas arī bija drīz 
klāt, brašs un glīts puisis, rātna 
izskata, protams, ar zēna inte re-
sēm.

Dzejnieces dzīvojamā istabā 
ieejot, dūrās acīs akvārijs ar da -
žām sīkām zivīm. Veronika Strē-
lerte labprāt pie tā kavējās, no -
skatīdamās zivtiņu rotaļīgajās 
kustībās, un reizēm tās baroda-
ma. Kamēr tērzējām, viņa sēdēja 
blakus akvārijam un bieži pa -
vērās tanī, kavēdamās domās.

Čakli apkopdama mājas soli, 
kas bieži prasa klātienu virtuvē, 
viņa tur arī turēja nelielu gal-
diņu, pie kā reizēm rakstīja.

Šoreiz dzejniece man nelikās 
tik atturīga, neaizsniedzama, kā 
pirmo teizi tiekoties. Viņa lab-
prāt stāstīja par savu ikdienu, 
maizes darbu, Stokholmas lat-
viešu kultūras dzīvi, bet jo se  viš-
ķi par dēlu, ka sir apdāvināts 
zēns. Viņš tolaik bija vecumā   
kad vairs nepietiek ar parastām 
rotaļlietām, bet sāk interesēt tā -
das, kas vairāk ierosina fanta -
ziju; kuģi, lidmašīnas, dažādi 
apa rāti. Lielā nopietnībā viņš 
man tos arī izrādīja, paskaidro-
jot, kā katrs darbojas.  

(Turpinājums sekos)
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Krustvārdu mīklas  
(Nr.25) atrisinājums

Līmeniski. 7. Kok ne-
sis. 8. Amalgama. 10. 
Flirts. 11. Atoss. 13. Ka -
rūsa. 14. Irbe. 15. Sust. 
16. Krasas. 18. Apsara. 
20. Skipa. 23. Tiks. 25. 
Īves. 27. Boles. 28. Le -
me sis. 29. Takas. 30. 
Asa  ka. 33. Mantisa. 34. 

Ibēre. 36. Auts. 37. Sēna. 38. 
Ostas. 40. Grieta. 43. Piepes.    
45. Ruse. 47. Geja. 48. Kuteri. 49. 
Spert. 50. Upenes. 51. Sikatīvs. 
52. Nopietna.

Stateniski. 1. Skarbs. 2. Peksis. 
3. Asote. 4. Farss. 5. Slikta. 6. 
"Nauris". 7. Kolorado. 9. Austrija. 
11. Abas. 12. Suta. 17. Avis. 19. 
Pret. 21. Kamenes. 22. Pastila. 
23. Teika. 24. Slims. 25. Īstas. 26. 
Samba. 31. Skorbuts. 32. Aust. 
34. Inki. 35. Rēdereja. 38. Otss. 
39. Siet. 41. Evenki. 42. Arieta. 
43. Pauris. 44. Efekts. 46. Eposs. 
47. Grīns.

KRUSTVĀRDU MĪKLA Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS

 Līmeniski. 1. Apdzīvota vieta 
Talsu novadā. 7. Pirms samērā 
ilga laika. 10. Stāsts, ziņojums 
par kādu notikumu. 11. Galvas-
sega. 12. Faktiskā Bolīvijas gal-
vaspilsēta. 13. Agrārreformas re -
a lizētājs cariskajā Krievijā. 14. 
Mopēds bez pedāļu mechanisma. 
17. Saistība, kopība. 20. Slazdi. 
24. Kurvjziežu dzimtas augs. 25. 
Sērskābes dubultsāls. 26. Gonga 
paveids. 27. Franču kinoaktrise 
(1943). 28. Asarveidīgo kārtas 
zivs. 29. Pamatīga. 30. Minerāls.  
31. Strādāt ar spiedni. 32. Sākt 
sporta sacensības. 36. Tēls TV 
se   riālā "Dinastija". 40. Div dīgļ-

lapju klases augs. 43. Sava īpa-
šuma vadītāji. 44. Valsts galvas-
pilsēta Eiropā. 45. Našķis. 46. 
Urāna pavadonis. 47. Lašveidīgo 
kārtas zivs. 48. Gods un atzinība.

Stateniski 1. Ticības aplie ci-
nājums. 2. Dumbrvistiņu dzim-
tas putni. 3. Kaŗa dievs sengrie-
ķu mītoloģijā. 4. Cirta. 5. Valsts 
bruņotie spēki. 6. Valsts Eiropā. 
7. Bāls, nespodrs. 8. Iztēlē radīti 
tēli, pēc kuŗiem ilgojas. 9. Pirms 
neilga laika. 15. I. Ziedoņa ap -
rakstu krājums. 16. Mēraukla. 
18. Cilvēki, kuŗi ražo izstrādā ju-
mus ar vienkāršām metodēm. 
19. Senatnīga vecfranču tautas-

dziesma. 20. Pienainā 
kaučukaugu sula. 21. 
Pilsēta ASV dienvidos. 
22. Iztirzāt kādu jau tā-
jumu no zināma vie-
dokļa. 23. Satikt. 33. 
Sen grieķu airu kuģis. 34. 
Nomāt. 35. Zirgu ģints 
dzīvnieks. 37. Pilsēta 
Francijas austrumos. 38. 
A. Čechova luga. 39. 
Zivs skeleta kauls. 40. 
Ne  lieli mīkstas vielas ga -
bali. 41. Pilsēta Italijas 
ziemeļos. 42. Neliels 
ūdenskritums.

Covid19 pandēmijas laikā, kas 
jauniešiem ir bijis īpaši grūts.

Tāpat L. Dambiņa ir viena no 
labdarības akcijas “Eņģeļi pār 
Lat viju” autorēm. 2020. gadā 
vien tās ietvaros izdevās savākt 
vai rāk nekā 500 000 eiro, lai ār -
stētu bērnus, kuŗiem citu iespēju 
šādus līdzekļus piesaistīt nebūtu.

Eiropas Pilsoņu balvu ik gadu 
piešķir personām, grupām vai 
organizācijām par izciliem sa -
sniegumiem un ieguldījumu, 
veicinot ES iedzīvotāju sav star-
pējo sapratni un saliedētību, 
sek mējot pārrobežu sadarbību 
ES. Balvu piešķir arī par ikdienas 
darbību, kas apliecina un sabied-
rībā nostiprina ES Pamattiesību 
chartā paustās kopīgās vērtības – 
cilvēka cieņu, brīvību, vienlī-
dzību un solidāritāti.

Lienei Dambiņai piešķirta EP Pilsoņu balva
ĢIRTS SALMGRIEZIS

L. Dambiņas iniciātīvas izvei-
dotajā BSF Vecāku mājā vecāki 
var saņemt ne tikai praktisku, 
bet arī emocionālu atbalstu. Sa -
vukārt programma “Ārkārtas 
gadījumi” ļauj palīdzību sniegt 
tiem bērniem, kuŗiem ārstnie-
cība ir iespējama tikai ārpus Lat-
vijas, turklāt bieži tā nepie cie-
šama steidzami.

Savukārt L. Dambiņas izvei-
dotajā PRC profesionālu bez-
maksas palīdzību saņem vairāk 
nekā 650 jaunieši ar mentālās 
veselības grūtībām un riskiem, 
kā arī viņu ģimenes. Centrs dar-
bojas pēc principa – nevis sodīt 
vai ievietot slēgta tipa iestādēs, 
bet palīdzēt pusaudža konkrētajā 
dzīves situācijā novērst riskus. 
Ļoti nozīmīgs ir PRC ieguldī-
jums pusaudžu atbalstam tieši 

savtīgais darbs Latvijas sabied-
rības labā ir guvis plašu atzinību 
Eiropas Savienība, par ko man ir 
prieks un lepnums. No sirds 
sveicu Lieni ar Eiropas Pilsoņu 
balvas saņemšanu un ceru, ka 
viņas gatavība palīdzēt citiem 
kalpos par iedvesmu nākotne 
biežāk  sniegt palīdzīgu roku 
tiem, kam tā visvairāk vajadzīga,” 
pauž I. Ījabs.

BSF ir lielākā nevalstiskā or -
ganizācija Latvijā, kas rūpējas 
par bērnu veselību, piesaistot sa -
biedrības palīdzību. Ar L. Dam-
biņas atbalstu Bērnu slimnīca 
mazajiem pacientiem un viņu 
ģimenēm nodrošina neatsvera-
mi vērtīgu palīdzību grūtajā 
dzīves posmā. Piemēram, pēc    

coties lieliskiem cilvēkiem, ar 
kuŗiem kopā strādāju ikdienā 
Paldies ikvienam!”

“Pilsoņu balvas pieteikuma 
formā pat nevarējām uzskaitīt 
visu, ko Liene ir izveidojusi, va -
dījusi un brīvprātīgi atbalstījusi. 
Viņas izcilais devums sabiedrī -
bai daudzu gadu gaŗumā iedve -
smo apkārtējos, veicina solidā-
ritāti un vairo labo. Ir daudz labu 
iniciātīvu, kuŗas ātri parādījušās, 
bet ātri arī apraujas, taču Dam-
biņas darbība ir ilggadēja. Vēl 
jāpiebilst, ka daudzos darbus 
viņa veiksmīgi spējusi apvienot 
ar četru bērnu audzināšanu,” uz -
sver I. Vaidere.

“Labiem darbiem ir jātiek no -
vērtētiem! Lienes Dambiņas ne -

EP Eiropas Pilsoņu balvas ko 
miteja paziņojusi, ka no Latvijas 
Eiropas Pilsoņu balva par ilgstoši 
nozīmīgu, nesavtīgu darbu sa 
bied rības labā piešķirta Bērnu 
slimnīcas fonda (BSF) un Pusau
džu resursu centra (PRC) vadī
tājai Lienei Dambiņai. Līdztekus 
BSF un PRC L. Dambiņa ir arī 
vairāku labdarības akciju, pie
mēram, “Eņģeļi pār Latviju”, ini
ciā tore, tā palīdzot uzlabot dzī 
ves kvalitāti tūkstošiem bērnu un 
jauniešu, kā arī viņu ģimenēm.  
L. Dambiņu nominējušie EP de 
putāti Inese Vaidere un Ivars 
Ījabs bija pārliecināti, ka viņa, ar 
kuŗu lepojas Latvijā, ir pelnījusi 
arī Eiropas mēroga atzinību, un 
tas ir novērtēts un atbalstīts arī 
Eiropas Pilsoņu balvas komitejā.

Liene Dambiņa,  pateicoties  
par viņas darbanovērtēšanu, tei-
ca: “Vēlētos izteikt lielu pateicību 
par mana darba novērtējumu! 
Palīdzība bērniem – mūsu jau-
nākajai paaudzei –,  tas ir patie-
šām svarīgi. Īpaši jauki, ka šis 
novērtējums sakrīt ar man ļoti 
svarīgu notikumu – šodien at - 
vē   rām Pusaudžu resursu centrus 
Latvijas reģionos Valmierā, Ven t    -
s pilī un Daugavpilī, lai ikvie -
nam jaunietim būtu iespēja ar 
kādu aprunāties un tikt sadzir-
dētam Darbs, ko paveicis Bērnu 
slimnīcas fonds un Pusaudžu 
resursu centrs, ir paveikts, patei-

Līga Peiseniece ieguvusi ma -
ģistra gradu matēmatikā, kā arī 
sabiedrības vadībā Latvijas Uni-
versitātē. Pēc augstskolas absol-
vēšanas strādājusi E. Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolā par matē-
matikas skolotāju, vēlāk par per-
sonāla speciālisti Valsts ieņē-
mumu dienestā (VID) un VID 
Rīgas reģionālajā iestādē. Banku 
augstskolā L. Peiseniece strādā 
kopš 2005. gada, no 2011. gada 
ir studiju prorektore. 2020. gadā 
ievēlēta par Banku augstskolas 
rektori. 2011. gadā ieguvusi dok-
tora zinātnisko grādu uzņēmēj-
darbības vadīšanā. 2017. gadā 
ievēlēta Banku augstskolas aso-
ciētās profesores amatā.

L. Peiseniece pārstāv Banku 
augstskolu vairākās sabiedrībai 
nozīmīgās jomās – darba grupā 
Latvijas iedzīvotāju finanču pra-
tības veicināšanai un Junior 
Achie vement Latvija  pasākumos 

Banku augstskolas 
rektore 

Līga Peiseniece 
dibina stipendiju

Vītolu fondā
skolu jauniešu uz  ņē-
mējdarbī bas attīstī ša-
nai, vada nodarbības 
vidusskolu jauniešiem 
par nākotnes pro fe-
sijām.

Daloties pārdomās 
un personīgajā pie-
redzē, ziedotāja Līga 
Peiseniece teic: “Esmu 
daudziem cilvēkiem 
pateicīga par savu iz -
augsmi – manai ģi  me-
nei, skolotājiem, kollē-
giem un draugiem, 
kuŗi devuši padomus, 
iedrošinājuši un at -
balstījuši. Esmu centu-
sies atbalstīt jauniešus, 
ku]ri mērķtiecīgi at -
tīs ta sevi. Augstu vēr-
tēju Vītolu fondu, 
ku  ŗa darbam pateico-
ties, Latvijas mērķtie-

cī gie jaunieši saņem atbalstu iz -
glītībai. Laikā, kad notiek strau-
jas pār mai ņas sabiedrībā un 
eko no mikā, arvien pieaug vaja-
dzība pēc izglītotiem un uzņē-
mīgiem cilvēkiem. Bet vēl vairāk 
ir vaja dzīgi gudri vadītāji un 
uzņēmēji, kuŗi spēj iedvesmot  
un vadīt cilvēkus un procesus 
šajos ap  stākļos. Strādājot piec-
padsmit gadus Banku augstsko-
lā, man ir bijusi lieliska iespēja 
satikt daudz jauniešus, kuŗi jau 
studiju laikā ir uzsākuši vadīt 
uzņē mumus, projektus, nevals-
tis kās organizācijas, kuŗi iesai-
stās po  lī tikā. Redzu, cik lielas 
pūles jau nieši iegulda, lai apvie-
notu  stu dijas ar darbu un sa  -
biedrisko aktivitāti. Vēlos atbal-
stīt Banku augstskolas studentu,  
kuŗš sniedz būtisku ieguldījumu 
sa  biedrības labā. Ticu, ka šo -
dienas studenti  ir labākas Lat-
vijas nā  kotnes veidotāji. “ 

DĀVIDS RUBENIS
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Matīsa Kivlenieka piemiņas 
vieta // FOTO: Kolumbusas 
Blue Jackets

(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.

Matīsam  
Kivleniekam izvei-

dota piemiņas vieta
Blakus Nacionālās hokeja 

līgas (NHL) kluba Kolumbusas 
Blue Jackets arēnai ir izveidota 
latviešu vārtsarga Matīsa Kiv-
lenieka piemiņas vieta. 

Cilvēki pie Nationwide arēnas 
nes sveces, ziedus, plakātus un 
arī nūjas. Kolumbusas vienība 
savā Twitter kontā publicējusi 
piemiņas video. “Tavs smaids 
un atmiņas par tevi būs vien-
mēr dzīvas,” rakstīts kluba tviterī. 

Kopš 2013. gada talantīgais 
vārtsargs spēlēja Ziemeļ ame-
rikā, savukārt kopš 2017. gada 
viņš bija Blue Jackets sistēmas 
hokejists. Debiju NHL viņš pie-
dzīvoja 2020. gada 19. janvārī, 
atvairot 31 no 32 metieniem 
komandas uzvarā pār Ņujorkas 
Rangers. Kopumā Kivlenieks 
aizvadīja astoņas spēles NHL, 
atvairot 89,9% metienu un 
vidēji ielaižot 3,09 ripas.

Aizvadītajā pasaules čempio-
nātā Rīgā 24 gadus vecais 
Kivlenieks kļuva par vienu no 
Latvijas izlases varoņiem spēlē 
pret Kanadu, kad viņš atvairīja 
visus 38 metienus Latvijas 
valsts vienības vēsturiskajā uz -
varā. Kopumā viņš šī gada PČ 
piedalījās četrās spēlēs, apturot 
92,2% no pretinieku metieniem 
un caurmērā ielaižot 2,18 ripas.

Precīzēti Matīsa Kivlenieka 
nāves iemesli. Medijs The 
Athletic sākotnēji saņēma po  li-
cijas ziņojumu no Novi pilsētas 
Mičiganā, kur notika traģiskais 
incidents. Leitnants Džeisons 
Meiers informēja, ka, kāpjot 
ārā no brīvdabas karstās van-
nas, Kivlenieks paslīdējis un 
letāli traumējis galvu, atsitot to 
pret betonu, taču šī informācija 
nebija līdz galam precīza. Kiv-
lenieks nokrita, taču tas notika 
tādēļ, ka viena no petardes 
atlūzām viņu smagi traumēja, 
nevis tādēļ, ka viņš paslīdēja. 
Tāpat oficiālais atzinums lieci-
na, ka nāves iemesls nebija gal-
vas savainojums. Viena atlūza 
sākotnēji lidoja pāri galvām, 
bet tad visas notikuma vietā 

esošās personas metās ārā no 
vannas. Tobrīd otra lauska ieli-
doja Kivleniekam krūšu rajonā 
un sprāga, kas viņu letāli trau-
mēja. Tobrīd arī Kivlenieks 
nokrita uz betona, bet tas bija 
saņemtā trieciena dēļ. Meiers 
paziņojis, ka visas indikācijas 
liecina, ka cilvēks, kuŗš aktī vi-
zēja salūtu, nebija alkohola rei-
bumā. Autopsijā nebija novē-
rotas galvas traumas, bet gan 
ļoti smagi bojāti iekšējie organi.

“Tas ir milzīgs trieciens Lat-
vijas hokejam un visai valstij. 
Matīss bija ar mums kopā šajā 
pasaules čempionātā un jāsaka, 
ka vēsturē paliks viņa leģendārā 
uzvara pār Kanadu. Visdziļākā 
līdzjutība Matīsa vecākiem, ra -
diniekiem, kā arī visai hokeja 
sabiedrībai un līdzjutējiem,” 
teica LHF prezidents Aigars 
Kalvītis. “Tagad mums visiem 
jāsanāk kopā un jāsaprot, ko 
darīt šajā situācijā. Ļoti cerējām 
uz viņa palīdzība 2022. gada 
olimpisko spēļu kvalifikācijas 
turnīrā (notiks šī gada augustā). 
Jā, kaut kā tā sakritis, ka traģisks 
liktenis piemeklē vairākus lat-
viešu hokejistus, kuŗi spēlēja 
Ziemeļamerikā. Ir jādomā par 
to, kā varētu godināt viņu 
piemiņu.”

Jauns un pavisam noteikti 
talantīgs, bet arī ļoti labsirdīgs, 
izpalīdzīgs un vienmēr smai-
dīgs – tāds Latvijas hokeja valsts-
vienības un NHL komandas 
Kolumbusas Blue Jackets vārt-
sargs Matīss Edmunds Kivle-
nieks paliks atmiņā tiem, kas 
viņu pazina. Hokeja treneris 
Guntis Bāliņš, kas Kivlenieku 
trenēja tīņa gados, saka, ka tieši 
Matīsa personība – pozitīvisms 
un sirsnība – bija tā, kas viņu 
atšķīra no daudziem citiem. 
Ledus hallē, kuras durvis pirms 
10 gadiem vēra arī Matīss Kiv-
lenieks, piemiņas vietā gulst 
ziedi un ik pa brīdim ienāk un 
apstājas cilvēki, lai pieminētu 
pāragri mirušo Latvijas hokeja 
talantu. Treneris Guntis Bāliņš 
satika desmitgadīgu Matīsu 
Kivlenieku un bija viņa treneris 
sešus gadus, līdz Matīss devās 
sasniegt jaunas hokeja virsot-
nes Ziemeļamerikā.

“Skaidrs, ka atceros, ņēmās 
un muļķojās kā jau puišeļi, gri-
bas jau arī kaut ko padauzīties, 
bet vismaz visa muļķošanās 
bija tāda labsirdīga, ir tā reizēm, 
ka aiziet tā dauzīšanās tā netīri, 
bet viņam bija dauzīšanās kā 
dauzīšanās, tā pozitīvi. Viņam 
vislaik tas smaidiņš bija, uz -
kliedz kaut ko, viņš – “nu tre-
ner”... ar tādu smaidiņu,” atceras 
Bāliņš.

Rezgalis, kas lēnām izzinājis 
sevi kā spēlētāju, tomēr ātri 
sapratis un ļoti labi izjutis spēli 
– tāds bija jaunais, vēl tikai 
topošais Latvijas hokeja valsts-
vienības vārtsargs.

Bāliņš stāsta: “Matīss, kad 
jauns bija, tāds paslinks, bet 
miers viņam bija, tas smaids, 
miers, arī tāds labsirdīgs bija, 
vajadzēja viņu padzenāt. Tāda 
laba īpašība bija – ka vārtsargam 
gadās citreiz ielaist tādu tau-
renīti vai ko... Viņš netrakoja, 
viņš palika mierīgs un, cik es 
zinu, Amerikā arī tāpat bija, 
ielaida, bet vienalga palika 
mierīgs un stāvēja labi tālāk, 
līdz ar to tu komandai mieru 
iedod. Ja iekrīt, visi jau pār-
dzīvo, bet, ja redz, ka vārtsargs 
mierīgs, tad paliek visi mierīgi, 
arī spēlētāji spēlē tālāk.”

Pirmie gadi Amerikā nebija 
viegli. Pēc spēlēšanas zemākās 
līgās, 2017. gadā jaunais lat-
vietis noslēdza līgumu ar Ko -
lumbusas Blue Jackets. Tas bija 
milzu novērtējums Matīsa ta  lan-
tam un darba spējām, jo NHL 
klubi reti noslēdz līgumus ar 
spēlētājiem, kas nav iepriekš 
draftēti. Savu pirmo NHL uz -
varu Matīss guva 2020. gada 
janvārī.

“Viņam bija savs talants, 
vienkārši tas, ka viņš vēlāk to 
visu precīzāk izjuta, pie tā 
aizgāja strādāt un tad bija 
vajadzīgs liels darbs, ar savu 
darba ētiku, gribu sasniegt visu 
– tas ir papildus – ja tu gribi un 
tev vēl ir talants, tad viss tas 
kopā aiziet un tu vari izaugt,” 
uzsver Bāliņš. Treneris arī at -
ceras, ka Matīss bijis ļoti paš-
kritisks. Pirmajos gados Ame-
rikā nav sniedzis intervijas, jo 
uzskatījis, ka vēl nav neko sa -
sniedzis.

Matīss Kivlenieks vienmēr 
paliks pirmais vārtsargs, kurš, 
debitējot Pasaules čempionātā 
hokejā, piedzīvojis sauso spēli. 
Turklāt izdarījis to, sniedzot 
mums pārējiem vēsturisku uz -
varu pār hokeja lielvalsti.

Japāna slēdz 
skatītājiem Tokijas 
Olimpiskās spēles 

klātienē
Tokijā olimpisko spēļu nori-

ses vietās skatītāji netiks ielaisti, 
paziņojuši Japānas olimpisko 
spēļu organizātori. Jaunā koro-
navīrusa izplatības dēļ Japānas 
premjērministrs Josihide Suga 
nolēmis izsludināt ārkārtējo 
situāciju Tokijā, kur drīzumā 

sāksies olimpiskās spēles. Ja  pā-
nas olimpisko spēļu organi zā-
tori paziņoja, ka olimpiādes 
pasākumos ārpus Tokijas, kur 
nebūs spēkā ārkārtējā situācija, 
skatītāji varbūt tiks ielaisti. Šis 
jautājums vēl nav izlemts.

Tokijas olimpisko spēļu orga-
nizātoru komitejas prezidente 
Seiko Hašimoto sacīja, ka tas 
bijis ļoti smags lēmums, bet 
pandēmija neatstāj citu iespēju, 
kā rīkot olimpiskā spēles iero-
bežotā mērogā.

***
Lai izvairītos no koronavīrusa 

uzliesmojuma valsts galvas pil-
sētā, Japānas valdība no 12. jū -
lija izsludinās ārkārtas stāvokli 
Tokijā. Olimpiskās spēles nori-
sināsies bez skatītāju klāt būt-
nes. Iespējams, sacensības ap -
meklēt būs liegts arī vietējiem 
sporta līdzjutējiem, par ko vēl 
tiks lemts. Ārkārtas situācijā 
galvenā uzmanība tiks vērsta 
uz bāru, restorānu un karaokes 
salonu ierobežojumiem. Ierobe-
žojumi tirgot alkoholu būšot 
galvenais solis, lai mazinātu 
ļaužu vēlmi ballēties, rīkojot 
svinības par godu olimpisko 
spēļu norisei.Tokijas iedzīvotāji 
tiks aicināti pēc iespējas vairāk 
uzturēties mājās un olimpiskās 
spēles vērot televīzijā. Tikai 

15% Japānas iedzīvotāju ir vak-
cinējušies, kas ir ļoti zems rā -
dītājs, salīdzinot ar tādām liel-
valstīm kā ASV un Lielbritanija, 
kur rādītājs ir tuvu 50%.

Tokijas olimpiskās spēles, kas 
koronavīrusa pandēmijas dēļ 
tika pārceltas par gadu, no  ri-
sināsies no 23. jūlija līdz 8. au -
gustam. Savukārt paralimpiskās 
spēles šovasar iecerētas no 24. 
augusta līdz 5.septembrim.

Rūtai Lasmanei 
bronzas godalga 

trīssoļlēkšanā
13. Eiropas U-23 čempionātā 

piedalās vairāk nekā tūkstotis 
vieglatlētu no 48 Eiropas val-
stīm. Latviju Tallinā pār stāvēja 
11 vieglatlēti
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IMANTS PLATAIS

Juris Grustiņš ar treneri

(Turpināts  19. lpp.)

Jūlija nogalē sākas no pagā ju-
šajā gada pārceltā Tokijas olim-
piada. Labākie Latvijas sportisti 
ir gatavi piedalīties šajās vis pres-
tīžākajās pasaules sporta sacen-
sībās. Jau no seniem laikiem vis-
populārākā un demokratiskākā 
ir vieglatlētika. It īpaši skriešanas 
un soļošanas disciplīnas. Ja pa  vē ro 
mazus bērnus, tad viņi nepār-
traukti skraidelē. Tas noteikti ir 
mūsu gēnās. Diemžēl šis periods 
nav gaŗš, bet pensijas vecumā 
tikai retais var raiti soļot nemaz 
nerunājot par skriešanu. Lai kā 
vērtējam mūsu dzīves veidu un 
civīlizācijas piedāvātos labumus 
un izpriecas, tie lielā mērā ”no -
kauj” iedzimto vēlmi kustēties. 
Taču vienmēr ir un būs cilvēki 
kuŗiem ”skriešanas gēnas” ir se -
višķi izteiktas. Tāpēc nav nekāds 
brīnums, ka vēlamies uzzināt 
kuŗš ir ātrākais pagalmā, skolā, 
pilsētā, valstī un beidzot visā 
pasaulē. Ir valstis kuŗās skriešana 
ir īpaši populāra. Piemēram, 
Kenija, Japāna, Jamaika, ASV. 

Arī Latvijā ir daudz skriešanas 
entuziastu. Taču profesionālajā 
sportā ir visai bēdīgi. Kopš mūsu 
izcilākā maratoniste Jeļena Pro-
kopčuka, soļotājs Aigars Fadē-
jevs un barjerskrējējs Staņislavs 
Olijars beidza sporta gaitas ir 
grūti nosaukt kādu izcilu Latvijas 
skrējēju. Starp 13 skriešanas un 
soļošanas disciplīnām Tokijas 
olim piadai ir kvalificējušies tikai 
viena 800 m skrējēja un divi da -
lībnieki 50km soļošanā ar nelie-
lām izredzēm tikt pirmajā trīs des-
mitniekā. Pagaidām nākas cerēt 
ka arī mums kādreiz būs tādas 
sporta zvaigznes kā Norvēģijas 
vidusdistanču skrējēji brāļi Inge-
brigtseni un sprinteris K. Var holms. 

Tagad ir īstā reize atcerēties 50 
(!) gadu vecu Latvijas vieglat lē-
tikas rekordu skriešanā, kuŗu 
1971. gadā sasniedza Juris Grus-
tiņš (1947-2006). Olimpiskajās 

skriešanas disciplīnās tas ir vecā-
kais rekords Baltijas valstīs kā 
vīriešiem tā sievietēm. Nav iz -
slēgts, ka šajā katēgorijā tas ir 
vecākais rekords pasaulē! No tiem 
laikiem visslavenākais ir olimpis-
kais čempions šķēpa mešanā Jānis 
Lūsis (1939-2020). Spor tam bija 
īpaša vieta PSRS ”brālīgajās re -
publikās”, jo tam vajadzēja radīt 
ilūziju, ka kaut kas ir pārāks tieši 

kuŗiem bija lielākas priekšrocības. 
Pēckara Latvijā vieglatlētikai 

tika pievērsta sevišķa uzmanība. 
Parādījās talantīgi treneŗi. Viens 
no tādiem ir leģendārais Imants 
Gailis (1918-1985). Sākot no 
1950. gada I. Gailis sagatavoja 
veselu plejādi izcilu vidējo un 
garo distanču skrējēju. Viens no 
viņa vistalantīgākājiem audzēk-
ņiem kopš 1966. gada ir cēsnieks 

sības bija PSRS Tautu sparta kiā des 
un vienmēr gadu pirms olim pis-
kajām spēlēm. Acīmredzot šīs 
spartakiādes bez polītiskā mērķa 
kalpoja arī kā ģenerālmēģinājums 
olimpiadai kā arī iespēja izvē lē-
ties kandidātus PSRS izlasei. Ceļš 
uz 5. Tautu spartakiādi Maskavā 
1971. gada jūlijā J. Grustiņam 
izrādījās grubuļains, jo nekādi ne -
izdevās izpildīt sporta meistara 
normatīvu. Tikai sporta meistari 
un augstāka ranga atlēti varēja 
piedalīties spartakiādē. Nonāca 
pat tik tālu ka Latvijas skolēnu(!) 
vieglatlētikas sacensību ietvaros 
notika īpašs vīriešu 1500 m skrē-
jiens ar ”zaķu” (tempa turētāju) 
piedalīšanos. Brīnumainā kārtā 
šajā skrējienā Grustiņš ne tikai 
viegli tika galā ar sporta meistara 
normatīvu, bet arī sasniedza 
jaunu Latvijas rekordu! 

Arī spartakiāde Grustiņam ie -
sākās ne tā kā cerēts – neizdevās 
pārvarēt kvalifikācijas slieksni 
1500 m skrējienā. Viņa vārdiem: 
”Pēc neveiksmīgā starta 1500 m 
skrējienā jau metu plinti krūmos. 
Rekortāna celiņš nepierasts. Ne -
vedas.” Taču 5000 m priekš skrē-
jiens izdodas un Juris iekļūst 
finālā. Tad pienāk 19. jūlija pie -
vakarē – pēdējā spartakiādes skrie-
šanas disciplīna – 5000 m. Grus-
tiņa vārdiem: ”Temps bija ātrs. 
Es spēju pīties tikai skrējiena beigu 
galā. Pēc trijiem kilometriem sa -
dzirdēju Imanta Gaiļa balsi. Re -
zultāts labs, varbūt izdosies kaut 
savu personīgo rekordu uzlabot”. 
Apmēram 250 metrus līdz fini-
šam Grustiņš ir tikai astotais. 
Viņam izdodas paiet garām vienam 
skrējējam ... un tad Juris uzsāk 
grandiozu finiša spurtu. Finišē 
trešais – tikai par 0.6 sekundēm 
aiz abiem uzvarētājiem. 

Visi spēki atdoti un Juris no -
krīt uz skrejceļa. Tā tapa tagad 
vecākais Latvijas vieglatlētikas 
rekords: 13 minūtes 34.2 sekun-

des (13:34.2). Pēdējos 30 gados 
tikai viens Latvijas sportists ir 
spējis noskriet 5000 m distanci 
ātrāk par 14 minūtēm. Sķiet, ka 
tā ir maģiska robeža starp labu 
un izcilu skrējēju. Pat leģendā-
rajam Somijas skrējējam un vai-
rāku pasaules rekordu īpašnie-
kam Paavo Nurmi neizdevās pār -
sniegt šo robežu. Grustiņa fan-
tastiskais Spartakiādes bronzas 
medaļas vērtais skrējiens ierin-
doja viņu starp pasaules labā-
kajiem 5000 m skrējējiem. Tajā 
laikā tikai 14 skrējeji bija ātrāki 
nekā Juris. Tagad tādu ir gandrīz 
divi tūkstoši un paši ātrākie ir no 
Kenijas, Etiopijas, Ugandas un 
Marokas. 1971. gadā Rona Klārka 
pasaules rekords bija 13:16.6, 
pašlaik tas ir 12:35.36. 

Kā apliecinājumu par teicamo 
sportisko formu 1972. gada martā 
Grustiņš kļūst par Eiropas čem-
pionu telpās 3000 m distancē. 
Tūlīt pēc Eiropas čempionāta 
Juris piedalās pirmajās PSRS un 
ASV vieglatlētu sacensības Virģī-
nijas štata Ričmondā. Interesanti, 
ka šajās sacensībās no ASV puses 
piedalījās arī latviešu izcelsmes 
vieglatlēts Juris Luziņš. Grustiņš 
gatavojās arī 1972. gada Min he-
nes olimpiadai. Taču nopietna 
trauma liedza piedalīties atlases 
sacensībās un līdz ar to olimpis-
kais sapnis izplēnēja. Iespējams, 
ka šī neveiksme ietekmēja tālāko 
Grustiņa sportisko karjēru, jo 
līdzvērtīgus sasniegumus vairs 
neizdevās atkārtot. Taču kā seš-
kārtējais Latvijas čempions un 
pieckārtējais Latvijas rekordu sa -
sniedzējs Juris Grustiņš ir viens 
no visu laiku labākajiem Latvijas 
gaŗo un vidusdistanču skrējē-
jiem. Nobeidzot šo apceri, pat 
mūsdienās Grustiņa rekorda 
laiks varētu būt zelta medaļas 
vērtībā, kā tas notika 2012. gada 
Londonas olimpiadā. Varbūt tas 
atkārtojas arī Tokijā? 

Olimpiadas gaidās un kāds nepārspēts 
Latvijas rekords 

padomju sociālisma iekārtā. Tam 
netika žēlots ne laiks ne līdzekļi. 
Tai pašā laikā, piemēram, ASV viegl-
 atlētiku pilnībā kontrolēja Amateur 
Athletic Union (AAU), kas nepie-
ļāva profesionālo sportu un nau-
das balvas. Nav grūti iedomāties, 

Juris Grustiņš. Jau tai pašā gadā 
Juris kļūst par uzvarētāju Vissa-
vie nības junioru sacensībās zie  mas 
stadionā, bet 1969. gadā izcīna 
Latvijas čempiona titulu 5000 m 
un 3000 m šķēršļu skrējienā. Pa -
domju Savienībā galvenās sacen-

SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sazi-

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

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 lapā, lūdzam sekot 
mūsu jaunajai lapai “Latviesu 
Bied riba St. Petersburg FL”. Sī  -
kāku infomāciju par pasāku-
miem var uzzināt Biedrības 
Face  book lapā vai zvanot Dacei 
Nebarei Tel: 917-755-1391.

TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturt-

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

ZIEMEĻKALIFORNIJA
(425 Hoffman Ave, San Fran

cisco), Info: www.zklb.wordpress. -

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

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut. Trimdas 

dr: (58 Irving st, Brookline MA 
02445). Info: 617-232-5994, e-pasts: 
bostonas-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.facebook.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 Freimanis. 
Dr.pr. Uldis Pūliņš. Dievk. no -
tiek svētdienās 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

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

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

JŪLIJĀ
DIEVKALPOJUMU NEBŪS

Džamaikpleinas Trīsvienības 
latv. ev. lut. dr.: Unitarian Con 
gregational Parish of Norton (2 
W Main St, Norton, MA 02766). 
Svētdienās 11:00 Dievk. ar dievg. 
Kalpo mācītājs Dr. Jānis Keggi, 
draudzes sekretāre Zigrida Kruč-
kova, tālr.: 617-323-0615.

Filadelfijas latv. ev. lut. Sv. 
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street 
Road, Newtown Square, PA 19073), 
tālr.: 610-353-2227. Mac. Gija 
Galina. 18. jūlijs Dievkalpojums 
plkst. 10:00. 25. jūlijs Diev kal-
pojums  nenotiks. 1. augusts Diev-
kalpojums  plkst. 10:00. 8. au -
gusts Dievkalpojums  nenotiks. 
15. augusts Dievkalpojums plkst. 
10:00. 22. augusts Dievkal po-
jums plkst. 10:00. Seko pusgada 
informācijas sapulce un pikniks. 
29. augusts Dievkal po jums plkst. 
10:00. 5. septembris “Labor Day” 
dienas nogale – dievkalpojums 
nenotiks

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

Grandrapidu latv. ev. lut. dr.: 
Faith Lutheran Church. 2740 
Fuller Ave NE, Grand Rapids MI 

49505. Tālr: 616-361-6003. Māc. 
prāv. Ilze Larsen, tālr: 269-214-
1010. Dr. pr. Ivars Petrovskis, 
tālr: 616-975-2705. Dievk. no -
tiek 2x mēnesī 10:00. Pēc dievk. 
kafijas galds.

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

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

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

Klīvlandes apvienotā latv. ev. 
lut. dr.: (1385 Andrews Ave, Lake
   wood, OH 44107) Draudzes dievk. 
notiek svētdienās 11:00. Bībeles 
stundas notiek 10:00 katra mē -
neša otrajā un ceturtajā trešdienā. 
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Mūsu mīļā māte mūžam paliks mūsu sirdīs

RŪTA VILLANI,
dzim. LĀMA

Dzimusi 1936. gada 14. janvārī Dobelē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 30. jūnijā Toms River, NJ

Mūžības slieksni pārkāpis
mūsu draugs

IVARS RUBĪNS
Dzimis 1942. gada 7. februārī Ilūkstē,

miris 2021. gada 29. jūnijā St. Petersburgā, Floridā

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

Mūžībā aizsaukta māksliniece

ILGA REKE ANDERSONE
Dzimusi 1926. gadā Rīgā,

mirusi 2021. gada 4. jūlijā, Oconomowoc, Wisconsin

Mīļā piemiņā viņu paturēs
NODIBINĀJUMA

“PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRS” VALDE

Mūžīgā mīlestībā paturēs
MEITA KATRĪNA UN MICHAEL SCHENEMAN

MAZMEITA DANIELLE UN MAZMAZMEITA ABIGAIL

Viņu mīļā piemiņā paturēs
RUTA UN OĻGERTS

Dieva mierā aizgājis mūsu mīļais dzīves draugs

IVARS RUBĪNS
Dzimis 1942. gada 7. februārī  Ilūkstē,

miris 2021. gada 29. jūnijā St. Pētersburgā, Floridā

Pēc viņa sēro,
SIEVA MĀRĪTE,

BRIGITA, AIVARS UN ĒRIKS JERUMAŅI

Mūžīgu dusēšanu dodi viņam, Kungs...

Baptistu dr.: Bethel Baptist Church 
(2706 Noble Rd, Cleveland 44121) 
Dievk. notiek svētdienās 14:30.

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

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

Mančesteras latv. ev. lut. dr. 
(dievk. notiek Holy Transfigu ra
tion Romanian Orth. Church,  2 
W inter St., Manchester, CT 06040). 
Dr. pr. Astra Vilinskis, tālr. 413-
568-9062. 17. jūlijā plkst. 11:00 - 
dievk. ar dievg.; viesu māc. Igors 
Safins.  Sekos kafijas stunda.

Milvoku latv. ev. lut. Sv. Trīs-
vienības dr.: (1853 N 75th Str, 
Wauwatosa WI 53213), tālr.: 414- 

258-8070. Māc. Janis Ginters tālr: 
2607975695 Draudzes priekš-
nieks: Andrejs Junge tālr: 414-
416-6157 Dievk. notiek svēt die-
nās 10:00.

Mineapoles – St. Paulas latv. 
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S, 
Minneapolis MN 55407). Minea-
poles-St. Paulas latviešu evaņģē-
liski luteriskās draudzes video 
dievkalpojumi notiek katru ne  dēļu, 
tos var skatīties mndraudze.org.

Ņūbransvikas un Leikvudas 
latv. ev. lut. dr. dievkalpoju miem 
šī gada vasarā: jūlijā dievkalpo-
jumi draudzē nenotiek. 15. 
augustā  10:00. Kapu svētki Van 
Liew kapsētā, North Brunswick. 
29. augustā 11:00 Dievkal po-
jums ar dievgaldu Priedainē. 19. 
septembrī 11:00. Dievkal po jums 
ar dievgaldu Priedainē. Dievkal-
pojumi notiek NJ Lat viešu bied-
rības namā “Priedaine”, 1017 State 
Route 33, Freehold, NJ 07728. 
Māc.  Ieva Pušmucāne-Kineyko, 
e-mail:  latvianlutheranchurch@

gmail.com telefons: 908-638-1101.
Draudzes adrese: Latvian Luth  

eran Church, P.O. Box. 1008, 
Maplewood, NJ 07040.

Ņujorkas latv. ev. lut. dr: 
Jonkeru bazn. 254 Valentine Ln, 
Yonkers NY. Salas bazn. 4 Riga 
Ln, Melville NY. St. Andrew bazn. 
335 Reynolds Ave, Parsippany 
NJ. Seafarers. 123 East 15th 
Street, New York, NY. Priedaine. 
1017 State Rte 33, Freehold NJ. 
Par dievkalpojumiem visos no -
vados turpmākos mē  nešos ziņo-
sim vēlāk.

Nometnes dievkalpojumi šo -
vasar būs tikai no  met nes bēr-
niem un personālam. Ierobežojums 
ir do māts, lai saudzētu bērnus.

25. jūlijā būs klātienes diev-
kalpojumi Jonkeros 10:00 no rīta 
un Salas baznīcā 10:30 no rīta.

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.

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

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

Dievkalpojumi Sietlā ir atsā-
kušies klātienē.

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

Dievkalpojums 18. jūlijā, plks. 
2:00 pp. Ar Dievgaldu. Dziesmu 
gram. Sekos pilnsapulce.

St. Pētersburgas latv. ev. lut. 
dr.: Draudzes mācītājs  Aivars 
Pelds. Par notikumiem pēc 14. jū -
nija 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.

Dievkalpokojumi 2:00 pm: 
Svēt  dien,  18. jūlijā, 15. augustā, 

12. septembrī.
Bībeles stundas svētdienās, 

2:00pm: 25. jūlijā, 1. augustā, 8. 
augustā, 22. augustā, 29. augustā, 
5. septembrī, 19. septembrī, 26. 
septembrī.

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

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

Pieslēgšanās norādes ir atro-
damas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt 
SARĪKOJUMU un 

DIEVKALPOJUMU ziņas 
uz e-pastu:

rigaven@aol.com
– Inese Zaķis – ne vēlāk kā 

PIEKTDIENĀS.

Mūžībā aizgājusi
mūsu mīļā krustmāmiņa un māsīca

BIRUTA AUSTRA BURKĒVICS,
dzim. EIDUKS

* 1928. gada 3. martā Rīgā,
+ 2021. gada 24. jūnijā Long Island, NY

Mūžībā aizgājušas
bijusī dāmu komitejas priekšniece

ANNA LAGZDIŅŠ 
mirusi 2021. gada 27. janvārī 

Landing, NJ

Mūsu ilgadējā līdzgaitniece

BIRUTA VASERS 
mirusi 2021. gada 6. martā 

Port Washington, NY 

Mīļā piemiņā paturēs
KRUSTMEITA KRISTA UN ROLANDS LAPIŅI

MĀSĪCA ASTRIDA UN HERMANS JAKOBSONI KANADĀ

Draudzībā viņas piemin
ŅUJORKAS LATVIEŠU EV. LUT DRAUDZES 

SALAS DĀMU KOMITEJA UN 
SALAS NOVADA KOMITEJA

Katra diena ir kā puķe,
Kas vijas dzīves vainagā.
Puķes novīst, vainags izirst,
Mūžam paliek atmiņas.



LAIKS 2021. gada 17. jūlijs – 23. jūlijs20

(Turpināts no 17. lpp.)

S P O R T S

NCAA ziemas čempionāta 
bronzas medaļas laureāte Las-
mane jau pirmajā lēcienā aiz-
lēca 13,75 metru tālumā. Otrajā 
lēcienā viņas rezultāts bija 
13,54 metri, sestajā – 13,27 
metri, bet pārējie lēcieni netika 
ieskaitīti. Ar jaunu Turcijas 
rekordu uzvarēja Tuba Danis-
maza, kura 14,09 metrus aizlēca 
trešajā mēģinājumā.

Otrā ar ceturtajā lēcienā sa -
sniegto rezultātu 13,95 metri 
bija Grieķijas vieglatlēte Spi-
ridula Karidi.

Latvijas kvartets – Aleksandrs 
Kucs, Roberts Jānis Zālītis, 
Oskars Grava, Iļja Petrušenko   
– Tallinā Eiropas U-23 čem-
pionātā vieglatlētikā finālā ar 
jaunu Latvijas U-23 rekordu 
finišēja sestajā vietā.

Pirms pēdējās septiņcīņas dis-
ciplīnas – 800 metru skriešanas 
– piektā bija Kristīne Blaževiča. 

Tāllēkšanā viņai ar 6,19 met-
riem tika dalīta otrā vieta, kas 
deva 908 punktus. Tas piecu 
disciplīnu summā ļāva pacel-
ties no sestās uz ceturto vietu. 
Šķēpa mešanā Latvijas sportiste 
ar 41,39 metriem sasniedza 
septīto labāko rezultātu 16 da -
lībnieču konkurencē, kas deva 
694 punktus, izcīnot piekto 
vietu summā.

Plūdmales volejbols
Latvijas sieviešu olimpiskais 

pl]udmales volejbola duets 
Tīna Graudiņa/Anastasija Krav-
čenoka Gštādē, Šveicē, Pasaules 
tūres četru zvaigžņu posmu 
noslēdza ar zaudējumu spraigā 
trīs setu spēlē galotnē spēlē par 
3. vietu, liecina rīkotāju infor-
mācija. Spēlē par trešo vietu 
Graudiņa/Kravčenoka ar 1:2 
(13:21, 21:13, 15:17) zaudēja 
ka  nadietēm Sārai Pavanai/Me -
lisai Humanai-Paradesai. Sprai  -
gajā izšķirošajā trešajā setā Lat-
vijas pāris atspēlēja trīs mač-
bumbas, tomēr saskaņas trū-
kums pēdējā punkta izspēlē 
liedza cerības uz labvēlīgu 
iznākumu. Latvijas duets cīņu 
par bronzu aizvadīja tikai pus-
otru stundu pēc pusfināla, kas 
agrāk spēlējušajām pretiniecēm 
deva vairāk laika atgūt spēkus. 
Pasaules tūrē Graudiņa/Krav-
čenoka otro reizi sezonā spēlēja 
pusfinālā – maija beigās Lat-
vijas olimpiskais duets ieguva 
ceturto vietu posmā Sočos.

Latvijas pludmales volejbola 
duets Aleksandrs Samoilovs/
Jānis Šmēdiņš Šveicē pie dzī-
voja zaudējumu Pasaules tūres 
četru zvaigžņu turnīra astot-
daļ finālā. Turnīrā ar 12. numu-
ru izliktais Latvijas duets as -
totdaļfinālā ar 0:2 (13:21, 18:21) 
zaudēja Krievijas pārstāvjiem 
Vjačelsavam Krasiļņikovam/
Oļegam Stojanovskim, kuŗiem 

piešķirts devītais numurs. Lat-
vijas duets pirmajā setā lūzuma 
brīdi piedzīvoja pie rezultāta 
5:7, kad pretinieki uzvarēja 
nākamajās četrās izspēlēs, pa -
nākot sešu punktu pārsvaru. 
Seta turpinājumā Krievijas pā -
ris vairākkārt attālinājās līdz 
astoņu punktu pārsvaram un ar 
pirmo piegājienu arī izservēja 
uzvaru setā.

Otrā seta sākums veiksmīgāks 
padevās Samoilovam/Šmē di-
ņam (3:1), bet vēlāk neizšķirts 
uz rezultāta tablo bija redzams 
līdz pat seta beigām. Krievijas 
pārim galotnē izdevās panākt 
divu punktu pārsvaru (15:17, 
16:18, 17:19 un 18:20), bet 
Samoilovs/Šmēdiņš vairākkārt 
spēja panākt –1. Pirmo mač-
bumbu Krievijas duets neiz-
mantoja, bet ar otro piegājienu 
svinēja uzvaru spēlē. Latvijas 
pāris sacensības noslēdza dalītā 
devītajā vietā, nopelnot 400 
pasaules ranga punktus.

Vēl viens Latvijas duets Mār-
tiņš Pļaviņš/Edgars Točs ne -
pār varēja izslēgšanas spēļu 
pirmo kārtu, kurā ar 0:2 (18:21, 
17:21)zaudēja Austrijas duet-
am Robins Zeidls/Filips Vallers 
(24.). Par sniegumu Gštādē 
latvieši nopelnīja 320 pasaules 
ranga punktus un ierindojās 
dalītā 17. vietā.

Šveicē startēja arī Marta 
Ozoliņa un Luīze Skrastiņa, 
kuŗas netika tālāk par pirmo 
kvalifikācijas kārtu.

Gštādē notika pēdējais lielais 
turnīrs pirms Tokijas Olim pis-
kajām spēlēm, bet cīņa par 
olimpiskajām ceļazīmēm no -
slē dzās jau iepriekš, aiz svītras 
atstājot Samoilovu/Šmēdiņu.

Šķēpmetēji gatavo-
jas Tokijas OS

Latvijas šķēpmešanas panā-
kumi olimpiskajās spēlēs atro-
dami jau tālajā 1956. gadā, kad 
Inese Jaunzeme izcīnīja zelta 
medaļu Melburnā, kļūstot par 
mūsu valsts pirmo olimpisko 
čempioni. Savukārt pēc četriem 
gadiem Romas olimpiskajās 
spēlēs triumfēja Elvīra Ozoliņa, 
kuŗa pārstāv šķēpmetēju ģi -
meni – viņas vīrs bija šā sporta 
veida leģenda Jānis Lūsis, un 
arī dēls Voldemārs nodarbojās 
ar šķēpmešanu.

Arī vīru konkurencē Latvijai 
ir divi olimpiskie čempioni 
šķēpmešanā – Jānis Lūsis (Me -
hiko, 1968. gadā) un Dainis 
Kūla (Maskava, 1980. gadā). 
Viens no visu laiku pasaulē 
izcilākajiem šī sporta veida 
pārstāvjiem Jānis Lūsis izcīnīja 
arī olimpisko sudrabu un 
bronzu (attiecīgi 1964. gadā 
Tokijā un 1972. gadā Minhenē).

Latvijas neatkarības gados 
izcīnītas divas olimpiskās god-
algas – Vadims Vasiļevskis pa -
nākumu guva 2004. gadā Atē-
nās, bet 2008. gadā to atkārtoja 
Ainārs Kovals. Viņi abi ieguva 
sudraba medaļas. Savukārt ne -
senākā vēsturē vērts atgādināt 
par 2016. gadu, ka Eiropas 
čempionātā triumfēja Zigis-
munds Sirmais.

Šovasar olimpiskajās spēlēs 

Tokijā piedalīsies trīs Latvijas 
šķēpmetējas – Līna Mūze, 
Anete Kociņa un Madara 
Palameika, bet kungiem būs 
viens pārstāvis – Gatis Čakšs. 
Labas cerības bija vēl arī uz 
Rolandu Štrobinderu, tomēr 
viņam neizdevās iegūt olimpis-
ko ceļazīmi.

Mūze ceļazīmi uz Tokiju 
nopelnīja jau 2019. gada maijā. 
No Latvijas sportistiem ātrāk to 
paveica vienīgi vesera metēja 
Laura Igaune, kuŗai tas izdevās 
vien dažas dienas agrāk.

“Laicīgā kvalificēšanās deva 
man mieru. Kā jau daudzi zina, 
mēnesi pirms Riodežaneiro 
Olimpiskajām spēlēm es pār-
cietu smagu ceļgala operāciju. 
Guļot gultā ar apbindētu kāju, 
es sev nosolījos, ka izpildīšu 
olimpisko normatīvu un kva-
lificēšos Tokijai. Tas viss pie  pil-
dījās ātri – 2019. gada pirmajās 
sacensībās. Arī šogad pirmajās 
sacensībās izdevās aizmest 64 
metrus tālu,” sarunā ar medi-
jiem sacīja Mūze.

“Ir patīkami apzināties, ka 
visu izdarīju pareizi. Dalība 
olimpiskajās spēlēs man jau ļoti 
daudz nozīmē.” Visiem mūsu 
olimpiešiem novēlu sevi rea li-
zēt galvenajās sacensībās, kas ir 
olimpiskās spēles. To pašu 
novēlu arī sev. Ja reālizēšu to, 
kam esmu trenējusies, tad viss 
būs labi,” teica Mūze, nenosau-
cot konkrētu mērķi rezultātam 
gaidāmajās olimpiskajās spēlēs. 
“Domāju, ka viennozīmīgi jā – 
Latvija ir šķēpmešanas liel-
valsts,” uzskata Mūze.

VEF čempionu līgā
Latvijas čempionvienība VEF 

Rīga Starptautiskās Basketbola 
federācijas (FIBA) Čempionu 
līgas pamatturnīrā tiksies ar 
Grieķijas un Ungārijas koman-
dām, kā arī vienu no četriem 
kvalifikācijas turnīra uzvarētā-
jiem, tika noskaidrots izlozē.

VEF Rīga pretinieces D grupā 
būs Atēnu AEK un Sombathejas 
Falco Vulcano, kā arī vieni no 
kvalifikācijas kārtas grupas uz -
varētājiem. Sešu kvalifikācijas 
turnīra komandu vidū ir Or -
hūsas Bakken Bears (Dānija), 
Minskas Cmoki (Baltkrievija), 
Leidenes Zorg en Zekerheid 
(Nīderlande), Monsas Belfius 
MonsHainaut (Beļģija), Lon-
do nas Lions un Trevizo De’ 
Longhi (Italija).

“Man ir liels prieks, ka jau 
trešo sezonu piedalāmies Čem-
pionu līgas turnīrā. Tās līmenis 

aug ar katru sezonu un dod 
lielisku iespēju spēlētājiem sevi 
apliecināt un pierādīt savas 
prasmes ļoti augstā līmenī,” pēc 
izlozes VEF Rīga prezidentu 
Gati Jahoviču citē Rīgas kluba 
preses dienests.

***
Latvijas U-19 basketbola iz -

lase Latvijā notiekošā Pasaules 
kausa astotdaļfināla spēlē guva 
tikai 44 punktus un piekāpās 
vienaudžiem no Senegālas. Lat-
vija zaudēja Afrikas kontinenta 
pārstāvjiem ar 44:57 un tur pi-
nājumā spēlēja par 9.–16. vietu. 
Nākamajā spēlē tika pārspēti 
Dienvidkorejas līdzaudži – 90:67 
(23:17, 23:12, 19:19, 25:19). Krišs 
Helmanis guva 30 punktus.

Latvijas U-19 izlases basket-
bolisti pēdējā spēlē Pasaules 
kausa izcīņā ar 71:63 uzvarēja 
Irānas vienaudžus un turnīru 
noslēdza 11. vietā, liecina orga-
nizatoru informācija.

Rodions Kurucs 
karjēru turpinās 

Belgradas Partizan 
vienībā

Latvijas basketbolists Ro -
dions Kurucs savu karjēru 
turpinās Eiropā un pievienojies 
Serbijas klubam Belgradas Par
tizan NIS, vēsta kluba pazi ņo-
jums savā mājaslapā internetā.

Kurucs ar “Partizan NIS” 
no slēdzis divu gadu līgumu. 
Kalnīša līgumā ar “Partizan” 
esot iekļauts punkts, kas viņam 
piedāvājuma gadījumā ļautu 
atgriezties Nacionālajā basket-
bola asociācijā (NBA). Viņš kļu-
vis par komandas ceturto pa -
stiprinājumu šajā starp se zonā.

Belgradas komanda nāka majā 
sezonā spēlēs ULEB Eiropas 
kausa izcīņā, Serbijas čem-
pionātā un Adrijas līgā (ABA).

23 gadus vecais Kurucs šo 
sezonu iesāka Nacionālās bas-
ketbola asociācijas (NBA) ko -
mandā Bruklinas “Nets”, bet 
janvāra vidū viņš maiņas da  rī-
jumā, kurā bija iesaistīta līgas 
superzvaigzne Džeimss Hār -
dens, nonāca “Rockets” vienībā. 
“Nets” komandā viņš šosezon 
paguva aizvadīt piecus mačus, 
bet “Rockets” sastāvā bija lau-
kumā 11 dueļos. Pēc tam citā 
darījumā nonāca Milvoki “Bucks”, 
kas sezonas izskaņā viņu at -
skaitīja no sastāva.

Šajā sezonā viņš piedalījies 21 
spēlē, kurā vidēji laukumā 
pavadījis sešas minūtes, vidēji 
gūstot 1,5 punktus un izcīnot 
1,1 atlēkušo bumbu.

NBA Kurucs trīs sezonu laikā 
nospēlēja 131 spēlē, kurā vidēji 
laukumā pavadīja 16 minūtes 
un izcēlās ar sešiem punktiem 
un 3,1 atlēkušo bumbu.

Latvijas BMX 
jauniešiem trīs zelta 

godalgas Eiropas 
BMX čempionātā

Ar lieliskiem rezultātiem Beļ-
ģijas pilsētā Zolderā notieko-
šajā Eiropas čempionātā BMX 
riteņ braukšanā priecēja Lat vi-
jas jaunatnes grupu sportisti. 
Eiropas čempiona titulus iz  cī-
nīja – Edgars Langmanis, Ve -
ronika Monika Stūriška (attēlā) 
un Paula Kibare. Komandu 
braucienā Latviju vīru kon ku-
rencē pārstāvēja – Kristens 
Krīgers, Edvards Glāzers un 
Ivars Svarinskis. Mūsu vīri trasi 
veica pēc 32,83 sekundēm. 
Kvalifikācijā tas deva astoto 
vietu. Sasniegtais rezultāts ne -
deva vietu lielajā finālā. Uzvaru 
izcīnīja Francija, kurai sekoja 
Beļģija un Krievija.

 
Briedis sociālajos 

tīklos paziņo
par pāreju uz

supersmagsvariem
Latvijas bokseris Mairis Brie-

dis sociālajos tīklos publicējis 
īsu video, kuŗā viņš liek noprast, 
ka gatavojas pārejai uz supers-
magsvaru katēgoriju.

Latvijas bokseris Mairis Brie-
dis (no kreisās) un poļu bok-
seris Kšištofs Glovackis
// FOTO: LETA

Briedis savā īpašumā ieguva 
Starptautiskās Boksa federā ci-
jas (IBF) pasaules čempiona 
titulu, žurnāla The Ring jostu 
un Muhameda Ali trofeju. Da -
žādu pasaules reitingu līderis 
boksa smagajā svarā (līdz 90,7 
kg) jau pērn septembrī pieļāva 
domu pāriet uz supersmags-
variem, taču Covid19 pandē-
mijas dēļ ir sarežģījumi vieno-
ties par cīņu pret kādu nopiet-
nu pretinieku. IBF organizācija 
likusi Briedim līdz jūlijam 
vidum vienoties par cīņu ar 
Polijas bokseri Mihalu Cesļaku, 
pretējā gadījumā pasaules čem-
piona josta kļūs vakanta.

Futbols
Latvijas futbola klubs Liepāja 

ar neizšķirtu savā laukumā uz -
sāka pirmās UEFA Eiropas Kon -
ferenču līgas sezonas kva lifikā-
cijas turnīru Liepāja spē lēja 1:1 
(1:0) ar Ziemeļ maķe do nijas klubu 
Strugas TrimLum. Vārtus liepāj-
nieku labā guva Dodo, bet vie-
siem izcēlās Besirs Iseni.

Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS


