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PLMC atklāj sezonu

tīmeklī!
iks.us
w w w. l a

Sveiciens
no Kursas!
2. lpp.

Ziņas no Latvijas
Nacionālās
operas Ģildes

“Pasaules latviešu mākslas
centrs”(PLMC) Cēsīs, turpinot
savu misiju – iepazīstināt ar dia
sporā dzīvojošo mākslinieku daiļ
radi, – 17. jūlijā vēra durvis jaunai
sezonai, aicinot uz divu māksli
nieču – Laimas Puntules un An
nes Marijas Udsen izstādi. Šī ko
pīgā izstāde, kas saucas “Skatoties
aiz” (See beyond) ir kā aicinājums
lūkoties tālāk par jautājumiem,
kuŗi mums rodas šeit un tagad,
lai kopīgi veidotu labāku pasauli.
Tā mākslinieces katra savā veidā

3. lpp.

Jānis Bolis
aicina
pasmaidīt
ataino apkārtējo pasauli, kas bieži
vien izrādās gana sarežģīta, nepil
nīga, mulsinoša un pārsteidzoša.
Laima Puntule (Dānija): “Man
likās svarīgi ielūkoties tai apslēp
tajā, iekšējā telpā, kas ir aiz vārdos
izsakāmā, lai kaut nedaudz mēģi
nātu izprast pasauli. Es vēlos at
klāt to grūti aprakstāmo sajūtu –
to netaustāmo, kas liek mums
justies mazāk vientuļiem, bet ko
nevaram vārdos izteikt.”
Anne Marija Udsen (Zviedri
ja): “Savos darbos pētu dabas traus
lumu un mūsu izpratni par to.
Manā mākslā bieži tiek aplūkots

arī cilvēces negātīvais nospiedums uz mūsu vidi.”
Atklāšanas ceremoniju apmek
lēja arī Cēsu galva Jānis Rozen
bergs un savā runā slavēja gan
mūzeja darbiniekus, gan brīv
prātīgos, kas palīdzējuši izstādes
iekārtošanā.
Jaunajai sezonai starts ir dots, ir
arī konkrēti un ļoti interesanti
plāni, ko visi klātesošie no sirds
atbalstīja.
(Interviju ar māksliniecēm un
PLMC izpilddirektoru Kārli Kan
derovski lasiet 12. lpp.)
Red.

Baltkrievijas brīvības cīnītāju sveic Amerikā
18. jūlija pēcpusdienā Vašing
tonas D.C. Brīvības laukumā
baltkrievu un viņu draugu pulks
jūsmīgi sagaidīja ASV galvaspil
sētā ierodamies Baltkrievijas de
mokratiskās kustības vadītāju Svjat
lanu Cihanousku. Baltkrievijas
prezidenta vēlēšanās pērn viņa
kandidēja sava joprojām apcie
tinātā vīra Sergeja vietā, bet pēc
“padomju stila” vēlēšanu iznākuma
pameta savu dzimteni, kur pret
režīma demonstrācijas turpinās
par spīti masu apcietināšanām
un briesmīgiem apspiešanas pa
ņēmieniem, par ko plaši vēstīts
arī mūsu laikrakstos. S. Ciha
nouska pateicās klātesošajiem par
atbalstu un, tāpat kā citi runātāji,
skubināja cīņu par cilvēktiesībām
turpināt. Demonstrantu pūlī starp
daudziem Baltkrievijas karogiem pie Krievijas karoga un turēja
bija redzamas arī Baltijas valstu rokās plakātu “Krievi par brīvu
krāsas. Bija arī grupa, kas pulcējās Baltkrieviju!”
KO Attēlā daļa baltiešu dalībnieku, viņu vidū arī viens ukraiņu pārstāvis

4. lpp.

Juŗa Lorenca un
Kārļa Streipa
komentāri
11. lpp.

Numura intervijā
– PBLA valdes
priekšsēde
Kristīne Saulīte
13. lpp.

Krievijas lācis
pie Latvijas
bišu stropa
16. lpp.

Laika sports
17. un 20.lpp.
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Latvian newspaper

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

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

INDRA EKMANE
Cik ātri šeit skrien laiks! Jau
esam uzrakstījuši latviešu valodas
līmeņu pārbaudes, sākuši mācī
ties tautas tradicijas, izdejojuši
vairākas tautasdejas un dziedājuši
visas dienas gaŗumā. Vairumam
no jums nebija iespējas būt klāt
Kursas atklāšanā, tāpēc vēlamies
dalīties ar nelielu fotoreportāžu!
Es savas gaitas Kursas direktores amatā iesāku 2016. gadā –
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Sveiks, sveiks, sveiks
no Kursas!
Kursas atdzimšanas gadā, kad
no tuvuma un tāluma sapulcēju
vien 12 skolēnus. Šovasar, pēc
gada karantīnā un pie ekrāniem,
Kursā piedalīsies 28 skolēni.
Man ir prieks, ka varu pabeigt
savu posmu kā Kursas direktore
šajā jaunajā, atdzimšanas gadā
kopā ar jums visiem un – it īpaši
– ar mūsu absolventiem. Tas
man – tāpat kā mūsu absolven-

tiem – būs gan rūgts, gan salds.
Bet man ir lielas cerības uz
Kursas nākotni – to redzu sko
lēnu sejās. Zinu, ka nākotne būs
spilgta, jautra un ka Kursa tur
pinās augt un attīstīties. Šī vieta,
šī skola, ir nozīmīga daļa no
latviešu sabiedrības ASV un Lat
vijas diasporas izglītības sistēmas,
un tā arī turpinās būt, jo ikkatrs
no mums ir daļa no Latvijas.

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

50 Sternberger Ave Unit 5,
Long Branch, NJ 07740
laiksdsr@aol.com
www.laiks.us
Lūdzu, maksāt ASV dolaros uz «Laiks» Inc. vārda

Pirmā rindā: Melisa Līgure, Aija Reimane, Diāna Atvara, Lilja Purs, Kaiva Pelēce, Aleksa
Dexter, Nicole McLean, Anais Mohseni, Laila Zommers, Arabella Allen, Elsa Pelds, Ilze
Riekstiņa, Ana Rauda. Otrā rindā: Maija Riekstiņa, Kārlis Štolcers, Jēkabs Kraushaar, Grisha
Lemešuks, Bonnie Way, Ella McAuliffe, Laila Siegel, Dina Mohseni, Laila Pelds, Marija Bērziņš,
Magdalēna Šmidchena, Džulieta Farr, Katriāna Zommere, Marika Gulēna-Taube, Indra
Ekmane. Trešā rindā: Arinze Ikejiani, Callahan Farr, Vilnis Humeyumtewa, Tālivaldis Bērziņš,
Valdis Birznieks, Vilis Zaķis, Connor Trnavskis, Elijah Pelds, Olisa Ikejiani, Deborah Petzal,
Viktors Pūpols, Sara Celms, Ardath Miller, Iveta Āva, Māra Linde, Shelley Ekmane. Aizmugurē:
Miķelis Kramēns, Peter Kraushaar

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: ________________________________________________

Laila Siegel, Ella McAuliffe, Anais Mohseni, Dina Mohseni

Indra Ekmane priekšplānā,
Melisa Līgure, Deborah Pet
zal, Bonnie Way, Aija Rei
mane, Maija Riekstiņa, Vilnis
Humeyumtewa

Nedēļas gudrība

“Ko tu paturēsi sev, to pazaudēsi, bet, ko aizdosi prom, tas mūžam būs tavs.”
Ārsts un rakstnieks Aksels Munte

Nedēļas teikums

“Pandēmijas laikā ir izgaismojušās vairākas problēmas, un viena no tām – ko mums,
sabiedrībai, nozīmē zinātne, vai mēs zinātniekiem uzticamies...”
PBLA valdes priekšsēde
Kristīne Saulīte
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NEAIZMIRSTAMS VAKARS!
Latvijas Nacionālā opera un
balets 4. jūlijā noslēdza sezonu
ar īpašu Galā koncertu “Operas
zvaigžņu vasara”, kuŗā skanēja
krāšņa italiešu komponistu ope
ras āriju programma. Publikai
bija liels prieks ne tikai atkal
piedzīvot klātienes koncertu, bet
arī izjust neaizmirstamu piedzī
vojumu, baudot īpašo viesmāk

slinieku sniegumu – pasaulsla
venā poļu tenora Pjotra Bečalas
un soprāna Adrianas Gonsalesas
(Gvatemalas) balsis. Latvijas Na
cionālās operas ģildes pārstāv
jiem bija iespēja pēc koncerta
pakavēties kopā ar viesmāksli
niekiem, citiem īpašiem viesiem
un Nacionālās operas darbinie
kiem, par ko izsakām pateicību

LNO vadībai.
Interesantas bija sarunas ar
Nacionālās operas galveno diri
ģentu Mārtiņu Ozoliņu par gata
vošanos J. Kalniņa operas “Ham
lets” iestudējumam. Kā jau zinām,
solistu un orķestra mēģinājumi
rit pilnā sparā, un tūlīt sāks
iedzīvināt operas “Hamlets” scē

nografijas idejas uz Lielās ska
tuves. Priecājamies, ka šajā savie
sīgajā reizē pēc izcilā koncerta
LNOĢ vadībai bija iespēja arī
Latvijas Valsts prezidenta kan
celejas vadītāju un bijušo Latvijas
vēstnieku ASV Andri Teikmani
iepazīstināt ar Ģildes darbu, at
balstot operas “Hamlets” iestu

dējumu Nacionālajā operā.
Ziedot operas “Hamlets” atbal
stam var, maksājot ar kreditkarti
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 110303423, USA.

LNOĢ prezidents Ivars Slokenbergs, LNO galvenais diriģents No kreisās: LNOĢ prezidents Ivars Slokenbergs, koncerta solisti - soprāns Adriana Gonsalesa,
Mārtiņš Ozoliņš un Valsts prezidenta kancelejas vadītājs basbaritons un LNO valdes priekšsēdētājs Egils Siliņš, tenors Pjotrs Bečala, LNOĢ viceprezi
dente Iveta Grava, E. Siliņa dzīvesbiedre Karmena de Migale
Andris Teikmanis

LaPa mūzeja Mēneša priekšmets

Saulcerīte bēniņos
Daudzu māju bēniņos vai pag
r abos atrodas sen aizmirstas lietas no citiem dzīves posmiem,
kuŗām vairs nav praktiskas no
zīmes. Šīs, bieži vien ikdienišķās,
pat necilās lietas no jauna kļūst
svarīgas, atceroties to radīšanas
vai lietošanas vēsturi. Daļu mū
zeja un pētniecības centra “Lat
vieši pasaulē” krājuma veido tieši
šādi bēniņu atradumi. Kastēs ilgi
glabātie un pēc tam mūzejam
uzdāvinātie priekšmeti palīdz iz
stāstīt stāstu par latviešiem ārpus
Latvijas – par sabiedrisko, kul
tūras vai polītisko dzīvi ārzemju
latviešu kopienās, par latviskās
identitātes uzturēšanu un sagla
bāšanu svešumā.

2001) man uzšuva divus vien
reizējus tērpus Saulcerītes lomai.
Nezinu, vai viņai iedeva drēbi un
„šnites” (piegrieztnes), vai viņai
pašai bija kaut kas jāizgudro, bet
nebija viegli izveidot stikla kalna
tērpu, lai tas pareizi kristu, – vēl
tagad var redzēt, kur tas visur ir
sasprausts un sadiegts. Pils tērpam
mammai bija jāšuj daudzie spožie
sequins (fliteri) dekorācijai. Tad
Vainags un zelta
Saulcerītes kurpītes un vainadziņš
matus man saskrullēja un iepūta
kurpītes
skolā, tēloja princesi Saulcerīti. vismaz vienu, ja ne divas kannas
Vainagu un kurpītes Maira
Maira atceras, kā mamma viņai ar zelta matu krāsu. Nebija viegli
Bundža izmantojusi princeses
gatavoja tērpus: „Mamma (Austra vēlāk izmazgāt!”
Saulcerītes lomas atveidei Raiņa
Bundža, dzim. Purvinska, 1925lugā “Zelta zirgs” Ņujorkā 1965.
gadā, kad Raiņa 100 gadu jubilejai par godu Ņujorkas latviešu
skolas uzveda lugu “Zelta zirgs”.
Šo ambiciozo projektu, iesaistot
Amerikā dzīvojošās latvietes Mai vijas Nacionālā teātŗa aktrise Ņina
Maira Bundža, kuŗai tad bija
ras Bundžas mājasbēniņos 2021. Melbārde. Katra skola atsevišķi desmit gadi un kuŗa tolaik bija
gada sākumā. Tie liecina par lat iestudēja savu cēlienu.
skolniece Ņūdžersijas latviešu
viešu skolu populāritāti ASV, par
to, kā ģimenes mēdza iesaistīties
mācību procesā latviešu skolās
trimdā, arī par latviešu valodas
un kultūras nodošanu nākama
jām paaudzēm ārpus Latvijas.

Maira Bundža princeses Zel
tītes lomā Ņūdžersijas latviešu
Tieši šādi priekšmeti – latviešu pavisam septiņas Ņujorkas lat skolas iestudētajā uzvedumā
skolas teātra tērpi – tika atrasti viešu skolas, virsvadīja bijusī Lat “Sprīdītis” 20. gadsimta 60.gados
Ņujorkas latviešu skolas audzēkņi 20. gadsimta 60. gados

Marisam Vētram – 120

19. jūlijā 120. jubilejā atcerējāmies latviešu opermūzikas
leģendu – tenoru, rakstnieku un pedagogu Marisu Vētru. Un
īpaši atceramies viņa mīlestību uz mūsu Balto Namu! Attēlos
– Mariss Vētra titullomā Jāņa Kalniņa operā "Hamlets" –
Pētera Rožlapas skicē un izrādē
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Pasmaidīsim!

JĀNIS BOLIS,

Kā viesuļvētra Elsa izjauca zaķenes Tusneldas svinības

jurists, rakstnieks,
ceļotājs

Kad mēs pārcēlāmies un at
nācām dzīvot Vestonas mež
malā, tieši pie mājas durvīm mūs
pārsteidzoši sagaidīja pelēcīga
zaķene. Viņa parasti tup tajā
pašā vietā un izliekas ļoti drau
dzīga. Skaidri atceros, kā man
mīlīgi uzsmaidīja. Kopš marta
sākuma viņu – tādu bailīgu un
smaidīgu – es redzu gandrīz
katru dienu. Lai gan draudzīga,
viņa ir kautrīga un vienmēr
izliekas mazliet nobijusies. Ziņ
kārīgi novēro mani ar lielām
acīm. Pavisam tuvu klāt viņai
nevar tikt. Viņai ir labi attīstīts
komforta līmenis. Tomēr, do
māju, ka viņa sāk mani uzskatīt
par derīgu, simpātisku sargātāju.

Varenā vēsturiskā Tusnelda
Salīdzinot ar mūsu kaķeni
Ņeņo, zaķenīte ir īsts ”prieks, kur
tu rodies!” Nav ne centa jāizdod
par barošanu vai mitināšanu.
Viņa pavisam mierīgi un bez
sūdzībām ēd mauriņa zālīti un
guļ siltā alā blakus mājai. Viņai
neinteresē izliktā piena tasīte.
Arī neprasa, lai ved pie zaķu
daktera. Turpretī Ņeņo ir dārgs
prieks, – jāpērk speciāli viņai
pieņemami ēdieni, jāizgulda tā
pat jau šaurajā meža būdiņā,
jāved pie kaķu dakteŗa. Arī

personiskās īpašības viņām ir
dažādas. Zaķenīte Tusnelda tikai
smaida, klusē un neuzbāžas.
Ņeņo nevajadzīgi un ziņkārīgi
skraida pa visu māju, pa laikam
ņaud kā traka, pat naktīs, kad
visi normālie guļ. Ja man būtu
teikšana, Ņeņo jau sen būtu aizvesta atpakaļ uz to pašu kaķīšu
patversmi, kur viņa viesojās ar
vārdu Rīga vai kādreiz Rigor
Mortis, kā jau Laikā rakstīju.
Pēc kāda laika nolēmām, ka
zaķenei jādod vārds. Likās, ka
tik nevarīgai un kautrīgai būtnei
vajadzīgs īsti drāmatisks vārds,
kas ir neatbilstošs, pilnīgā pret
statā reālitātei, bet noteikti latvisks, jo manās acīs viņa jau tagad

ir latviete. Lai atrastu pareizo
vārdu, sāku pētīt Laika kalen
dāru un citus avotus. Izvēle bija
liela. Vispirms apsvēru Drosmu,
Dzirkstīti un Līksmu, bet beigās
izvēlējos Tusneldu, jo atcerējos,
ka par Tusneldu es kādreiz biju
lasījis Marijas Bērdas (Mary Beard)
izcilajā grāmatā The Roman
Triumph (2007).
Vārds ir cēlies no ģermāņu
valodas Thursinhilda, kas sastāv
no thurs (milzis) un hildio (kauja).
Tusnelda bija vecvācu princese,

ģermāņu virsaiša Arminiusa
nolaupītā sieva un vēlāk romiešu
ģenerāļa Germanicus gūstekne,
kas nodzīvoja krāsainu un tiem
laikiem neparastu dzīvi. Mūs
dienās Vācijā šis vārds faktiski
netiek dzirdēts, taču Latvijā tas
ir saglabājies un joprojām tiek
dots, varbūt pat draudzīgām
zaķenēm. 1873. gadā Tusnelda
ieguva modernās pasaules ievē
rību, kad Vīnē Pasaules mākslas
izstādē tika izstādīta vācu glez
notāja Karl von Piloty glezna ar
nosaukumu Thusnelda in the
Triumphal Procession of Germa
nicus. Šī glezna, kuŗas izmēri ir
5x7 metri (skat. foto), tika izvēlēta
par to mākslas darbu, kas pres

svinībām nepietiks. Tās taču arī
būtu ne jau gluži kristības, bet
noteikti kaut kas līdzīgs. Vai pat
gaidāmā pilsonības pieņemšana
in absentia, lai gan naturālizācijas
zvērests šai gadījumā, cerams,
nebūs nepieciešams. Tāpēc, lai
svinības būtu īsti cienīgas un sir
snīgas, ielūdzām mācītāju, pre
ses pārstāvi un tuvākos draugus
kā lieciniekus. Pilnīgas izpauša
nas principu ievērojot, steidzos
paskaidrot, ka nedomāju, ka
ielūgtie viesi ir kādreiz bijuši
īpaši zaķeņu entuziasti. Tusnelda
pati jau iepriekš bija ziņojusi, ka
nevarēs ierasties. Viņai todien
bija sarunātas vairākas citas ne
atliekamas darīšanas.

Tusneldu uzklausot
tižajā izstādē reprezentēs Vāciju.
Ja nu zaķenei iedots tik aristokratisks un vēsturisks vārds,
būtu kauna lieta, ja šo ievērojamo
gadījumu attiecīgi nesvinētu.
Laika kalendārs nosaka, ka Tus
neldas vārda diena jāsvin 9. jū
lijā. Bet likās, ka ar vārda dienas

Svinīgās viesības bija pare
dzētas 9. jūlijā, tieši Tusneldas
vārda dienā, sākot ar piemērotu
ceremoniju, tad šampanieti, lat
viešu tradicionālajiem kāpostiem
un desiņām un beidzot ar ābol
kūku, arī latviešu gaumē, un
kafiju. Ņemot vērā, ka svinības

notiktu pēcpusdienā, Melnais
bal
zams tika izlaists. Viss bija
detālizēti norunāts. Viesi bija
ielūgumu apstiprinājuši, vidējās
cenas šampanietis atvēsināts, kā
posti noštovēti, desas un ābol
kūka izcepti. Un tad atnāca vie
suļvētra Elsa. Nemitīgi pūta stipri
vēji, lija vēl trakāk nekā Jāņos,
mūsu mājas priekšā radās eze
riņš, kur varēja pat makšķerēt,
un pasākums bija jāatsauc.
Tagad, kad taisāmies braukt uz
Latviju, ir jāizlemj, ko ar Tus
neldu darīt. Viena viņa jutīsies
vientulīgi. Bet problēmas gan tas
radīs. Vispirms – viņa būs jāno
ķer, jo līdz šim mūsu tikšanas ir
bijusi kaut cik attāla. Ja izdotos
noķert, varētu mēģināt ņemt
līdzi būrītī – tāpat kā suņus un
kaķus. Bet nez vai aviofirma to
atļaus? Vai zaķi skaitās mājdzīv
nieki? Būs jānoskaidro firmas
zaķu pārvešanas protokols un
noteikumi. Un tad, nokļuvusi
Rīgas dzīvoklī, Tusnelda varētu
būt neapmierināta, var gadīties,
ka Rīgas trokšņainās un bruģētās
ielas viņai nepatiks. Iekārtot mau
riņu dzīvoklī es neesmu ar mieru,
kaut gan varētu palaist Vērmaņ
dārzā, lai iepazīstas ar saviem
tautiešiem. Bet tad būs atkal pēc
izpriecām jāņemas ar noķeršanu.
Varbūt labākā alternatīva būs
atstāt Tusneldu kaimiņienes gā
dībā. Tā jau labu laiku ir izrādī
jusi skaudību par mūsu tuvām un
sirsnīgām attiecībām. Redzēsim.
Šorīt skatos un redzu, ka
Tusnelda atkal smaida. Laikam
sapņo par nākamās vārda dienas
svinībām vai iespējamo draudzē
šanos ar tautiešiem Vērmaņdārzā.

Latviešu vijolniece ASV Aija Rēķe izdod debijas albumu
“Latvian Reflections”

at Selwyk College, kur viņa pa
sniedzēja bija Sara MacDonald.
Ieguvis vairākas cieņpilnas balvas konkursos, mūzicējis pie
ērģelēm gan ASV, gan Lielbrita
nijā un Eiropā. Šobrīd strādā

Amerikas ierakstu kompānija
Spice Classics izdevusi jaunās un
talantīgās latviešu vijolnieces de
bijas albumu, kuŗā starp izciliem
latviešu komponistiem, kā Jānis
Mediņš, Lūcija Garūta, Tālival
dis Ķeniņš, iekļauts mūziķes
pašas komponēts skaņdarbs, kur
līdzās vijolei dzirdams Aijas vo
kāls. Albumā iekļauti arī iepriekš

Providensā, Rodailendā Grace
Episcopal Church, kur gan pats
mūzicē, gan diriģē koncertus, gan
arī piedalās pazīstamo Thursdays
at Noon Cocert Series rīkošanā.
Lai veiksme pavada mūsu
talantīgo tautieti viņa mākslas
un darba gaitās!
Red.

neierakstīti skaņdarbi, tostarp
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas pedagoga Andŗa
Riekstiņa kompozicija “Elēģija”
vijolei un klavierēm un kompo
nista Jāņa Porieša pēdējais skaņ
darbs “Rītausma” vijolei un flautai. Ko viņš veltīja Aijas Rēķes
Baltic Duo.

Latviešu ērģelnieks Amerikā
Līdz ar citiem pazīstamiem
ērģelniekiem, kas visas šīs va
saras gaŗumā mūzicē Mičiganas
Pillar baznīcā, ir arī mūsējais latviešu izcelsmes mākslinieks
Dāvids Heince (David Heinze).
Viņa koncerts notika 9. jūnijā,
un kuplajam klausītāju pulkam,
kuŗā, protams, bija daudz
tautiešu, tika atskaņotas daļas no
J.S. Bacha Kantātes Nr. 29 un
Charles-Marie Widor Symphonie
Romane, Op.73 (Kantilēna un
Fināls), kā arī Felix MendelssonBartholdy Prelūdija G Mažorā,
Op. 37. Kā vēstulē redakcijai
raksta mūsu lasītāja Irena Va
nuška, kuŗa arī šai koncertā bija
klāt, „Mēs, latvieši, ļoti priecā
jamies par Dāvida panākumiem,
esam klausījušies vairākus viņa
koncertus gan Grand
rapidos,
gan citur Mičiganā. Bijām sa
jūsmināti!”
Dāvids izauga Granrapidos, te
gāja latviešu skolā, vēlāk mācījās
arī Garŗezerā. Un jau agros gados
skaidri zināja, ka viņa mūža
darbs un mērķis ir būt ērģel
niekam. Jāpiebilst, ka Dāvids ir
tikai 26 gadus veca. Beidzis Kem
bridžas Universitātes Organ Scholar
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“Porietis mūsu sadarbības re
zultātā man atsūtīja vairākus
skaņdarbus vijolei, un īpaši man
iepatikās viņa skaņdarbs “Mono
logs” vijolei solo, ko esmu daudz
atskaņojusi dažādās ASV pilsē
tās, kā arī neparastā un gleznainā
miniatūra “Poēma” vijolei un
klavierēm. Pēc Jāņa Porieša
aiziešanas Mūžībā (šī gada feb
ruāŗa beigās),
no komponis
ta tuviniekiem
Vācijā, kas bija
viņa mītnes ze
me, es saņēmu
foto ar “Rītaus
mas” rokrakstiem,” – stāsta
mūziķe.
Ierakstu
komp a n i j a s
Spice Classics
direktors Da
niels Kurganovs
(Daniel Kurga
nov): Dzīvojot
ASV, Aija ir neatlaidīga un
drosmīga latviešu komponistu
atbalstītāja un atpazīstamības vei
cinātāja, un mēs esam ļoti prie
cīgi iepazīstināt plašāku auditoriju ar šo nozīmīgo repertuāru
un viņas tautas vēsturi.”
Aija Rēķe ir vijolniece, kamer
mūziķe un pedagoģe. Absolvē

jusi Bostonas Universitāti (ASV)
ar College of Fine Arts pilnu
studiju stipendiju. Bieži mūzicē
kopā ar ALEA III – laikmetīgās
mūzikas ansambli un spēlējusi
kopā ar baroka orķestri Colle
gium Musicum Toronto, Collegium
Musicum Riga un Hārvarda Ba
roka kamerorķestri (ASV). Mū
ziķe ir arī High Street Concert
Series mākslinieciskā vadītāja.
Aija Rēķe aktīvi sadarbojas ar
mūsdienu komponistiem, un šīs
sadarbības rezultātā radušies
vairāki pasaules pirmatskaņo
jumi, tai skaitā mikrotonālais
Musings (2013) vijoles solo, ko
komponējusi Lara Poe, Ketty Nez
double images (2017), Mārītes
Dombrovskas “Latvietis Ņujorkā”
(2017) (veltīts Baltic Duo) u.c.
Komponists Džons Manuels Pa
čeko (John Manuel Pacheco) savu
otro vijoles sonāti veltīja Aijai.
Albuma ierakstā vēl piedalīju
šies – Agita Arista (flauta), Pjērs
Nikolā Kolombats (Pierre-Nicolas
Colombat, klavieres), Konstantīns
Finhauss (Constantine Finehouse,
klavieres). Albuma ieraksts ir pie
ejams visās lielākajās digitālajās
mūzikas platformās, kā Spotify,
iTunes u.c. – https://ffm.to/aija.
Sekot līdzi jaunumiem iespējams
mūziķes mājaslapā: aijareke.com.
AGNESE TAURIŅA
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Svētki dzejniecei Veltai Kaltiņai
un viņas dzejai

GUNDEGA
SAULĪTE
Pašā vasaras pilnbriedā, šī
gada saules un puķu kulminā
cijas brīdī, piedzīvojām skaistu
un neatkārtojamu literārās dzī
ves notikumu. 28. jūnijs pienā
ca kā dzejnieces Veltas Kaltiņas
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atbilstīga notikumu vietai un
dzīvesbiedres jubilejai. “Dau
gavas dienasgrāmata” – tā sauc
šo ainavu ciklu, kuŗā tūstoš veidos skatīta likteņupes savda
bība. R. Dobrovenskis bija

du, viņš runā un raksta latviski
ne tikai pareizi, bet arī skaisti.
Abi kopā daudzu gadu gaŗumā
izstaigājuši Raiņa vietas Latvijā
un citās zemēs, arī tās, pie
Daugavas, un Dobrovenska spal

Un visam tam klāt stāvējusi arī
Veltiņa, kā viņu mīļi dēvē draugu pulkā. Šoruden Roaldu Dob
rovenski sveiksim 85. dzim
šanas dienā.
Dzejoļu krājumu “Kodols” iz

devis apgāds Pētergailis. Redak
tors dzejnieks Māris Salējs
grāmatas ievadā raksta: “Tā ir
jauneklīga dzeja ar nodzīvota
mūža redzīgumu.”

***
nu balti visos kontinentos balti
ar dāsnu roku dāsni malti
un izkaisīti tikpat dāsni
lai ienāktos, lai satrūdētu
un var jau būt, lai atdzimt spētu
caurausti un cauraudušies ļoti
pekles liesmās izvaroti
Dieva elpā pabaroti
darvā jaukti sudrabiņā kalti
balti
tomēr balti
balti
90. dzimšanas diena, un izdev
niecība Pētergailis šo svētku
brīdi vērta vēl nozīmīgāku,
pildīja ar prieku par jubilāres
radošā gara spirg
tumu, laižot
klajā jaunu dzejnieces vārsmu
krājumu “Kodols”. Katrā ziņā tā
bija liela svētku diena, ko pie
dzīvojām sarīkojumā Ikšķiles
kultūras centrā. Zāle pildījās ar
vasaras puķu smaržām, ar
dzejnieces draugiem, kollēgām
un kaimiņiem, jo nu jau ilgus
gadus Velta Kaltiņa un viņas
dzīvesbiedrs rakstnieks Roalds
Dobrovenskis ir ikšķilieši. Savā
nelielā mājiņā, kas pakāpusies
uz kalna nogāzes, abi nodarbojas katrs ar savu radošo amatu,
skaistā saskaņā kopj prasmīgi
ierīkotu dārzu, vasarā ik dienas
iet uz Daugavu peldēties.
Šī rakstnieku pāŗa garīgais
možums un aktīvitāte allaž
jūtama literāros sarīkojumos,
viņu abu klātbūtne iedvesmo
mūs ar savu labvēlību un dziļo
inteliģenci.
Dzejnieces Veltas Kaltiņas
pirmais dzejoļu krājums “Pa
raksts” iznāca 1967. gadā. Tad
nu varam viegli izskaitīt viņas
darbības gadu lokus. Tomēr
90. jubilejas priekšvakarā nākt
klajā ar jaunu, beidzamos pāris
gados rakstītu dzeju ir ne tikai
pārsteigums, bet arī sirsnīga,
literāri augstvērtīga un dziļi
izjusta dāvana mums, lasī
tā
jiem. Kaltiņas balss ir it kā
klusa un līdzsvarota, taču iz
teiksmē un domas lakonismā
piepildīta ar lielām domām, ar
rūpēm par nākotni un mūsu
Latviju.
Tā visu sarīkojuma laiku
cildinātas tika abas – Velta Kal
tiņa un viņas grāmata “Kodols”.
Bija daudz apsveikumu, puķu
klēpju, skanēja mūzika, laimīgā
autore sveicējiem lasīja savu
jaunāko dzeju, dāvināja grāma
tas ar autografiem,
Gar sarīkojumu zāles sienu
bija izkārtota Roalda Dob
ro
venska fotografiju izstāde, tik

uzrakstījis un nolasīja eseju
“Daugava un latviešu dzejnieki”, galveno uzmanību veltot
Rainim un Veltai Kaltiņai. At
ļaušos uzsvērt, ka, tieši pateicoties jubilārei, mūsu kultūras
dzīvē uz palikšanu ienāca
krievu rakstnieks, kuŗš pēc
Augstākajiem literātūras kur
siem Maskavā, mīlestības jūtu
vadīts, atbrauca uz Rīgu, se
kojot savai sirdsbalsij un iemī
ļotajai. Iemācījās latviešu valo-

// FOTO: Anda Krauze
vai pieder vērienīgākais Raiņa
dzīvesstāsts – romāns “Rainis
un viņa brāļi”. Un kur tad vēl
neskaitāmie nozīmīgākie tulko
jumi no latviešu valodas uz
viņa dzimto – krievu valodu.

***
tu esi tiesīga mana tauta
tiesīga uz visu
tas kas ar tevi noticis
tas kas ar tevi par varēm darīts
ne izpērkams vairs ne atgūstams
bet tavs ir tavējais jūras līcis
Daugava tava un Staburags
visiem ūdeņiem atpakaļ lieties
savējos krastos dvēselēs savās
to klinti to asaru klinti svinēt
saspiesties kopā pašiem par klinti
saspiesties kopā un nenorieties
tu esi tiesīga mana tauta
pavēlēt ūdeņiem atpakaļ lieties

es par tevi
tu par mani –
mazu dziesmu
labu vārdu
es dēļ tevis
tu dēļ manis –
ziedu pļavu
siena zārdu

Velta Kaltiņa un Roalds Dobrovenskis svētku dienā // FOTO:
Anda Krauze

es ar tevi
tu ar mani
līdz pat
sniegputeņu svelpai

Idille
un tu manī
un es tevī –
silta saule
silta elpa
ja mēs katrs tā par otru
ja mēs katrs kaut ko dotu
jā mēs katrs kaut vai mirkli
otra mūžu apgarotu
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Mana pieredze ASV

KATRĪNA LĪGA ZILGALVE
Man, tagad jau Rīgas Stradiņa
universitātes Medicīnas fakul
tātes absolventei, 2019. gada
vasarā bija lieliska iespēja vo
luntēt ārpus Latvijas, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi gi
nekoloģijas un dzemdniecības
speciālitātē Mercy Hospital Coon
Rapids klīnikā Mineapolē, ASV.
Tā bija vienreizīga iespēja ne
tikai paplašināt savu redzes
loku medicīnā, bet arī satikt
interesantus, gudrus un sirsnī
gus cilvēkus un izbaudīt man
dāvāto viesmīlību. Par šo ie
spēju esmu pateicīga Dr. Jānim
Dimantam un viņa sievai Bo
ženai, kuŗi tik sirsnīgi uzņēma
mani savās mājās un gādāja, lai
mana viesošanās būtu piepildīta
un interesanta. Mineapole ir
brīnišķīga pilsēta! Visspilgtāk
atmiņā saglabājies Minnehaha
parks un ūdenskritums, kā arī
Minneapolis Institute of Art.
Mēs zēģelējām pa vareno Mis
sisipi upi, malkojām Minea
polē brūvētu sidru.
Pēc viesošanās pie Dr. Jāņa
Dimanta sekoja divas izglī
to
jošas nedēļas, kuŗas es pavadīju
klīnikā Dr. John P. Wust uzrau
dzībā. Dr. Wust ir praktizējošs
ginekologs un dzemdību spe
ciālists, kā arī Dr. J. Dimanta
kolēģis Mercy Hospital. Klīnikā
un slimnīcā man bija iespēja
kopā ar Dr. Wust piedalīties

mums, Latvijā. Mercy Hospital
Mother Baby Center man bija
iespēja iegūt zināšanas dzem
dību vadīšanā, kā arī asistēt
ķeizargrieziena operācijā. Tā
bija vērtīga pieredze, ņemot
vērā, ka studiju laikā dzemd
niecības ciklā to nebija iespē
jams darīt. Papildus tam es
varēju apgūt ginekoloģisko un
grūtnieču ultrasonografisko iz
meklējumu “lasīšanu”.
No visas sirds saku paldies
Dr. Jānim Dimantam, kuŗš
palīdzēja it visā, lai mans sapnis
redzēt un iepazīt ginekoloģijas
profesionāļu darbu Amerikā
piepildītos, kā arī esmu pa
teicīga Dr. John P. Wust un viņa
sievai Elizabetei par silto uz
ņemšanu savās mājās! Piedzī
votais un pieredzētais ir no
stiprinājis pārliecību, ka mācī
ties un pilnveidoties ir uzdevums visa mūža gaŗumā. Ienā
kot jaunām technoloģijām un
zināšanām, starptautiskas pie
redzes apmaiņa ir būtiska
mūsdienu pasaulē. Absolvējot
Medicīnas fakultāti, mans pro
fesionālais ceļš ir tikai tā
sākumā. Tomēr varu teikt, ka
esmu ieguvusi daudz, un šī
pieredze man deva vēl lielāku
motivāciju un spēku tiekties
pretī saviem mērķiem, jo tas ir
RSU Medicīnas fakultātes iz Dr. John P. Wust ar ģimeni (sievu Elizabeth, dēlu George un tikai sākums.
laidumā 2021. gada 29. jūnijā meitu Kathryn) un šī raksta autori
viņa ikdienas darbā. Es varēju
vērot, kā viņš konsultē pacientes un grūtnieces klīnikā un
slimnīcā, risina ginekoloģiskas
problēmas, nozīmē nepiecie
šamo ārstēšanu. Man arī bija
iespēja asistēt ginekoloģisko

operāciju laikā un dzemdībās.
Personāla attieksme bija ļoti
pretimnākoša un atsaucīga –
sarunās ar kolēģiem vienmēr
jutos respektēta un līdzvērtīga,
kaut arī biju tikai studente.
Īpaši interesanti bija vērot ar da

Vinci robotu veiktu totālu his
terektomiju. Šai metodei ir vai
rākas priekšrocības, piemēram,
zemāks iespējamo komplikā
ciju risks un īsāks hospitalizā
cijas laiks. Ceru, ka drīz šādas
operācijas varēs veikt arī pie

Stāsti par satikšanos ar Ameriku

LIGITA KOVTUNA
(Turpināts no nr. 25)
Laiks jau stāstīja par tautiešu
tikšanos 4. jūlijā Daces un Vla
dimira Hohlovu mājās. Šai nu
murā stāstus turpināsim.
Sarma Kiršteine. Mans „sakars”
ar Ameriku ilgst nu jau desmit
gadus, jo mana meita Anete Kir
šteine spēlē basketbolu. Spēlēja
jauniešu izlasēs, braukāja pa Ei
ropu, līdz viņu pamanīja ameri
kāņu treneŗi, un sekoja uzaicinā
jums braukt mācīties un spēlēt
tur. Vispirms Anete bija Kanzasā,
tad pārcēlās uz Teksasu un
šobrīd dzīvo pie Hjūstonas. Kad
pirmo reizi ciemojos Amerikas
plašumos, patīkami pārsteidza
cilvēku sirsnība un viesmīlība.
Atbraukušai mājās, man visu
laiku gribējās smaidīt. Jo tur visi
smaida... Nu jau Anete ir pabei
gusi universitāti, man ir piecus
gadus vecs mazdēliņš. Saikne ar
Ameriku turpinās, jo mans
znots ir amerikānis.
Dace Hohlova. Florida mani
„saņēma” ļoti, ļoti labi! Turklāt
es mīlu sauli, man garšo avokado
un patīk peldēties siltā jūrā. Un
šie laipnie, sirsnīgie, atvērtie cil
vēki! Vēl smaidīgāki nekā citur
Amerikā, man šķiet. Sanāca arī
tā, ka Floridā satiku savu mīles
tību, un nu abi kopā esam dzim
tenē. Vai nav skaists stāsts!? Kā jau
tas mēdz būt, satikāmies gluži
nejauši – ieradusies tur, protams,
uzreiz iesaistījos latviešu dzīvē,
sāku dziedāt korī, Vladimirs bija
diriģents. Es ar lielām bažām
turp devos, domāju, nu mani
„testēs”, liks dziedāt gammu un
sist ritmu. Tik bargi nebija,
mani pieņēma. Un tad pienāca
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Ziemsvētki, pirmie prom no Lat
vijas. Pēc koncerta baznīcā –

pirmo reizi savā mūžā dziedāju
baznīcā! – vēl emociju pilna devos
uz ballīti. Spēlēja Ilmārs Dzenis.
Mani izjautāja, kas es esmu, kāpēc
te esmu, cik ilgi taisos palikt...
Šai sakarā arī daudz runājos ar
Vladimiru, un varu teikt – iemī
lēšanās un mīlestība nepazīst
gadus, nezina vecumu. Tagad
sapratu un ticu stāstiem par
mīlestību cienījamos gados, jā,
tā notiek – man bija 49 gadi, un
es iemīlējos!
Rasma Adams. Joprojām ar lielu
prieku atceros savus „Amerikas
gadus”, kad sākumā palīdzēju kopt
vecuma un slimību pieveiktus
cilvēkus, bet gadu gaitā „uzkalpojos” par Laika administrātori.
Šis darbs man deva iespēju iepa
zīties ar daudziem, daudziem in
teresentiem, jaukiem cilvēkiem,
kas nekad neliedza man padomu
un palīdzību. Un kā pašu pirmo
gribu minēt Daci Rudzīti, Laika
izdevēju. Paldies viņai liels, ka
palīdzēja man izprast un iemīlēt
Ameriku, un arī par praktiskām
dzīves mācībām! Īstenībā aiz
braucu no Latvijas, izmisuma
dzīta, ‒ iepriekšējie darbi bija iz
beigušies, jauniem es biju par vecu,
savukārt pensijai – par jaunu. Viss
sākās ar to, ka ieliku sludinājumu
Laikā, un – ieguvu divdesmit ba
gātus un skaistus savas dzīves
gadus. Bija arī iespēja parādīt
Ameriku saviem bērniem, par
ko esmu ļoti gandarīta. Loks
noslēdzies, nu atkal dzīvoju Lat
vijā, priecājos par mazbērniem
un arī par iespēju satikties ar
jums, draugi, kādas citkārt man

nebūtu bijis! Floridā sadraudzē
jos arī ar saviem kaimiņiem, kas
bija afroamerikāņu baznīcas cil
vēki. Reiz palūdzu viņiem iespēju
aiziet uz viņu dievkalpojumu,
kas arī man izvērtās par jauku,

barjēra, ne tas, ka katrs bijām
citu tradiciju pārstāvji.
Modris Laizāns un Maija
Siliņa. Tā mēs arī kopā parak
stāmies – M&M! Esam mūziķi,
abi spēlējam Latvijas Nacionālās

Gints un Agrita bija ieradušies ar krāšņu ziedu pušķi "Amerikas
krāsās", bet Dace un Vladimirs bija parūpējušies par svētkiem
atbilstošu terases noformējumu, klusajā Cālīšpurva ielā iene
sot Amerikas svētku noskaņu
jaunu pieredzi, – es sastapu laipnus, pretimnākošus cilvēdkus,
kas labprāt mani uzņēma savā
vidū. Arī kaimiņos sadzīvojām,
kā latvieši saka, kā cimds ar
roku. Netraucēja ne valodas

operas orķestrī, es esmu mežradz
nieks, Maija – vijolniece. „Mūsu
Amerika” sākās ar tautieti Jāni
Kauliņu no Indianapoles, bet vis
pār no Cēsīm. Viņš arī ir mūzi
kants. Kad aizbraucām ciemos,

pirmām kārtām kopā uzspēlējām
un tad devāmies kopīgos ceļoju
mos no Floridas līdz Bostonai
un Losandželosai, ar automašīnu,
tūkstošiem jūdžu, kuŗu gaitā
satikām arī Daci un Vladimiru.
Tad jau viņu viesmīlīgajā mājā
braucām kopā ar ģimeni, un
mūsu draudzība uzplauka krāš
ņos ziedos. Protams, mūs vieno
gan draudzība, gan kopīgās mū
zikālās intereses. Amerika ir jauka
zeme, to gan vairāk tomēr esam
iepazinuši „caur Amerikas lat
viešu prizmu”, ar amerikāņiem
tuvāk iepazīties citur, kā vien
veikalos un bāros, nav nācies.
Mūsu atziņa – labi cilvēki pulcē
ap sevi labus cilvēkus. Tas pilnā
mērā attiecas uz Amerikas lat
viešiem. Nu jau ir jūtama tāda
nepārvarama vēlēšanās atkal
viņus satikt...
Gints un Agrita Hartmaņi.
Florida palikusi prātā pirmām
kārtām ar tās saulainajiem cilvē
kiem. Un kopīgie ceļojumi ar
latviešiem... cilvēkus vislabāk var
iepazīt, mērojot gaŗus ceļus. Jo
projām atmiņā ir tās ainavas, kas,
braucot pa Amerikas plašumiem,
nemitīgi mainās, katrā vietā ir
kaut kas tāds, kas iespiežas at
miņā uz mūžu. Pensilvānijas za
ļums, Nebraskas stepes, Kolorado
kalni, Lasvegasa, kontrasti... Lat
vija ir skaista, protams, bet der
redzēt arī Amerikas krāšņo un
daudzveidīgo dabu. Šī zeme velk
atpakaļ, tur palika vēl daudz ne
iepazīta, un ļoti gribas satikt
turienes cilvēkus, ar kuŗiem ir
tik viegli un tik patīkami. Jā, un
vēlreiz gribētos piedzīvot Jāņu
svinēšanu Gaŗezezerā – tie ir īpaši!
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A Memoir of Home, War and Finding Refuge

Biruta’s Story

LILITA ZVEJNIEKS HARDES
(Continued from No. 26)
She made a slashing motion
across her neck. The two of them
had decided the six-week-old
piglet’s fate. They’d raise it in the
cellar, feeding it food scraps and
leftover stale bread to fatten it up
before completing the despicable deed.
Elga and I just shook our
heads, silently agreeing not to
take part in the scheme.
***
About a dozen students prepared with us for the religious
rite of confirmation in the
Latvian church at camp. Mother
and Dr. Anna planned to make it
a special occasion for Elga and

GUNĀRS
FRICSONS
No baron wanted to sell them
part of his barony. At one point,
the Tsar offered free land in
under-developed parts of Russia,
but the purchaser would have to
convert to the Russian Orthodox
religion and, of course, move
600-1,000 miles, and leave their
ancestral home.
In Latvia, the German baron
(and others) stranglehold on the
land continued into the 1920s
when the new independent
Latvian government initiated
Agrarian reforms. It took a
world war, WW I, the Latvian
declaration of independence in
1918 and a few more years to
open up the land to the endemic
people of the region.
Not that all Latvians were serfs
until then. With the Industrial
Revolution and the limited
opportunities in the countryside, the migration to the cities
grew. And being the majority of
the population (over 70% plus),
the endemic people, the Latvians
were the workers that powered
the region. The best way to move
ahead, up the ladder of economic opportunity, however, was to
assimilate into German society
– in their own land.
But it would be a long haul.
For example, in Kurzeme, the
language of business, education
and government transition from
German to Russian in the late
1800s as the Russian Tsars consolidated power over the region
came first.

SOME DAYLIGHT
TO MOVE
FORWARD
On the local level things did
begin to change. My grandfather, Toms Akmenkalejs, on my
mother’s side was the pagasta,
kind of like a county/ township,
secretary, that included the villages and surrounding farmsteads. This was a full-time
management job of the Nurme,
now known as Lauciene region
in Northern Kurzeme. He start-

me.
“Girls, I have something special for your upcoming confirmation.” Mother said, smiling
with Dr. Anna as she beckoned
to us.
She handed us each a package
wrapped in brown paper.
Giving her perplexed looks,
we tore the packages open, carefully lifting out beautiful long
white silk dresses.
Holding the dress up, I was at a
loss for words.
Finally, I sputtered, “They’re
beautiful!”
“I’m going to try mine on,”
Elga said, heading toward our
room.
Following her in, I slipped the

silk gown over my head, smoothing the soft, satiny fabric against
my skin. Elga and I twirled
around to look at each other as
Mother and Dr. Anna peered in.
“You both look gorgeous!” Dr.
Ana said as she and Mother
entered.
Words caught in my throat as I
looked at Mother and managed
to utter, “We didn’t expect anything like this!”
“Where did you get the dresses?” Elga gushed.
During the war, Allied soldiers
often parachuted into the
German countryside. Once the
troops landed, they cut the
chutes loose and left them in the
fields to go into battle. Later,

women from the villages
retrieved the precious parachute
silk. The material was a luxury
and reaped a good profit. It was
used to make gowns for weddings and special occasions like
ours.
Mother discreetly saved our
rations to trade for a used parachute. She then hired a seamstress to make the two confirmation gowns from the flowing,
silk material. I’m sure Mother
paid dearly with our family’s
saved coffee and cigarette rations
to have our dresses made.
We were confirmed in our
white silk dresses the following
Sunday. After the ceremony, Dr.
Anna’s family, Oma and Opa,

and the Bremanis came to our
home for a celebratory dinner.
Nearly everyone commented on
how lovely Elga and I looked in
our elegant dresses. However,
the most enthusiastic praise was
lavished on the delicious feast of
roast pork that was served that
afternoon.
(To be continued)
Grāmatu interesenti
var iegādāties, sazinoties
ar autori, mājaslapā
www.lhardes.com
kā arī
Amazon, Barnes and Noble

The Roots of displaced Persons:
a bit of family history and a little more
ed sometime in the late 1890s
and served for around 50 years,
opening the first region library
early in his tenure. In 1948, he
was arrested and deported to
Siberia along with his only son,
Atis, and oldest daughter, Ilze.
(In some of my previous essays, I
had them being deported earlier
based on the information I had
at that time. While the date
changed, what happened did not
change).
My grandfather’s youngest
daughter, Erika was a nurse during WW II in the Riga area and
was shot by the Red Army when
they invaded Latvia and entered
Riga in the fall of 1944. The middle daughter, Vera was my
mother. Vera, my father and his
mother, Anna with me in tow
fled Latvia in October of 1944 by
ship from Liepaja.

greater than their contempt for
the slovenly Russians. They chose
the lesser of two evils.”
With the coming of war in
1914 and the movement of factories to Russia, over 800,000
Latvians in a country of some
1.5 plus million, fled from Latvia
for Russia. Another way to look
at the magnitude of flight: in
western Latvia, Kurzeme there
were some 800,000 inhabitants

my grandparents, father and
their extended families ended
up in St. Petersburg. That is how
my father, Voldemars, as a
10-year-old came to be on the
streets of St. Petersburg when
the 1917 Russian Revolution
started. As the conflict broke
out, he and his two teen-age
aunts (they were his mother’s
sisters), Marija and Irme Francis
(said to be some Belgian roots

WORLD WAR I
COMES TO LATVIA

As the 1800s turned to the
1900s, more opportunities
opened up in the Latvian cities.
After the turn of the century, my
grandfather on my father’s side,
Janis Fricsons was a worker and
later a supervisor in a Liepaja
factory (Russian owned). At that
time, the Latvia region was the
most industrialized Russian territory.
In 1914, when WW I started,
the German Army marched east
and came to Latvia, on its way to
fight Russia. To save their manufacturing factories in Latvia
from being burned down by the
German Army, the Russian
Empire dismantled factories
across the country, loaded
everything on trains, from nuts
and bolts, machinery, to structural parts and shipped everything to Russia. Where they rebuilt the factories.
As in World War II, the Latvian
people were caught in the middle between two world powers.
As Mangulis says, talking about
the Latvian people, “…their hate
of the arrogant Germans was

Irme, Voldis un Marija
but by the fall of 1915 only
around 250,000 were left. (Lacis)
And it would be a long exile.
The factories that were dismantled and sent by train to
Russia, took workers, experienced people like my grandfather, along. Many Latvians, like

there) were on their way home
from school.
The streets between school
and where they lived were
blocked by the Tsar’s forces
fighting the Communists to be
(but that is another essay). The
trolleys were full as the city folk

fled the battles. The ten-year-old
Voldemars and the two teen-age
girls had to maneuver around
street fighting, gun fire and
corpses to find a way home.
Somehow, they made it home
(Remembrances from my father
and his Aunt Irme (Francis)
Lasis who also wrote a unpublished memoir).
With so many Latvian refugees in 1915 Russia, the Latvian
Refugee Welfare Organization
was formed in St. Petersburg.
There were around 260 refugee
organizations in Russia overseeing 54 schools and 25 hospitals
beside organizing religious and
cultural activities. The Welfare
Organization collected money
and sundry goods to provide
refugees food and clothing
(Kurlovics and Tomasuns).
While my grandfather, Janis
went to Russia with the factory,
it took a few months before his
wife and son joined him in St.
Petersburg. From the first days
there, he was one of the refugees
who had a steady job. Enough to
rent a one-bedroom apartment.
But soon the family grew to ten
people. After a few months,
things sorted out but, in the
beginning, there were the Fric
sons, Janis, Anna and Voldemars.
Plus, two of my grandfather’s
brothers, Ernests and Karlis.
And the Francis family, Janis inlaws, Juris and Lize and their
three un-married daughters
Marija, Irme and Frida.
Returning home from Russia
to Latvia for the refugees proved
to be difficult. The Eastern front
of WW I sat in the middle of
Latvia from 1915 to 1917. Latvia
was divided in half along the
Daugava River. The German
Army was on the western side
and the Russian Army on the
East side (Plakans).
That was a difficult time in
Latvia for everyone and made it
difficult for Latvian refugees like
my grandparents, father, and
other relatives to return home
from St. Petersburg.
(To be continued)
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Donavas valsis

MIRDZA TIMMA
(Turpinājums no nr. 26)
„Tā kā neko nenorunājām,
tad nevar zināt, kas viņiem par
plāniem. Labāk iesim pašas
vien,” Daina izlēma.
Pilsētu viņas nepazina, tādēļ
brīdi vilcinājās, kuŗā virzienā
iet. Runādamas viņas bija pa
griezušas durvīm muguru un
tā Daina mazliet sarāvās, kad
negaidot blakus ierunājās balss:
„Vai jūs pirmo reizi mūsu
pusē?”
Viesturs stāvēja viņām blakus.
„Tā gan,” Ārija atbildēja.
„Tad es jums varētu parādīt
labu restorānu tuvumā,” Vies
turs teica kā garāmejot, ne uz
vienu tieši nelūkodamies, bet
Daina juta atkal nodevīgu sār
tumu vaigos.
Viņš, pat nenogaidījis mei
teņu atbildi, sāka soļot starp
abām tai pašā mazliet steidzīgā
gaitā. Netālu no stūŗa viņš
atrāva durvis mazai pelēkai
mašīnai.
„Braucot tiksim ātrāk, pašlaik
visvērtīgākais ir laiks.”
Meitenes iekāpa. Viņi visi
saspiedās priekšējā sēdeklī.
Daina atradās Viesturam cieši
blakus. Viņš pagriezās un teica:
”Man šķiet, mēs aizmirsām
iepazīties,” un nosauca savu
vārdu.
Nu viņi skaitījās arī pazīstami,
Daina domāja braucot.
Viesturs stāstīja par pilsētu,
vērsdams uzmanību uz da
žā
dām ēkām un dainai šķita, ka
viņš neizvēlējās taisnāko ceļu, it
kā vēlēdamies paildzināt brau
cienu.
Beidzot viņi apstājās pie res
torāna. Dainai tas tūlīt iepati
kās un tai pašā brīdī it kā
saplūda ar Viestura personību
– ja viņa te kādreiz vēl iegrie
zīsies, tad viņai būs jādomā par
Viesturu, it kā restorāns būtu
viņa īpašums.
Viņi sēdēja pie maza galdiņa
un Viesturs izrādījās patīkams
sarunu biedrs – Daina nebija
kļūdījusies, tā pati asā perso
nība izpaudās visā, ko Viesturs
teica – viņam bija savs īpats
skatījums, viņš nekūla tukšus
salmus, bet necentās arī mei
tenes pārsteigt ar sevišķām zinā
šanām. Viss, ko viņš stāstīja,
kļuva pievilcīgs, vai arī Dainai
tikai tā šķita – bet pusdienas
laiks pagāja neticami ātri un
viņa nožēloja, kad vajadzēja
atgriezties uz sagaitu.
Daina bija savādi satraukta.
– Viestura klātiene radīja it kā
spriegumu. Tā bija gluži jauna
izjūta – tā viņa nebija jutusies
neviena cita cilvēka tuvumā.
Varbūt tās bija negulētās nakts
sekas, kas it kā visus jutekļus
sasaistīja.
Bet arī agrāk bija iztikts bez
miega un tomēr nekas tamlī
dzīgs nebija gadījies. Kādēļ
Māris te nebija – viņa gandrīz
dusmīgi domāja, tad tas nega
dītos, un tai pašā brīdī viņa
zināja, ka priecājas, ka Māŗa
nav – jo Māris neiederējās šai
izjūtā, neiederējās šai vietā – tā

bija kā gluži jauna pasaule, tikai
viņas pašas.
Viņi šķīrās pie durvīm un
Viesturs īsi pamāja Dainai:
„Mēs redzēsimies vakarā.” Un
viņa juta tādu gluži draisku un
gaisīgu prieku kā svētkiem
tuvojoties.
Daina posās vakaram rūpīgāk
nekā parasti. Bet ieejot balles
zālē, viņas sajūsma noplaka.

nozīmes, nekā tur bija – viņš to
nebija domājis personīgi, tik
tāpat atsveicinājies.
Nu, nekas, viņa brīdi pasēdēs
un paskatīsies, tad dosies augšā
savā istabā – labi, ka sarīkojums
notika tai pašā namā, citādi
viņa būt spiesta gaidīt, kamēr
kāds brauks mājās.
Lēni un svinīgi sāka skanēt
Donavas valsis. Šai mūzikai

Pēteris Aigars

Amorets
aizmiglotā pilsētā
Palss vilnis appludina mājas
U bulvārus un tiltus sedz,
Un kailie koki rindā stājas.
Un projām bēg. Vairs nesaredz –
Ne stumbrus stiegrainos, ne zarus,
Ne laternas, kas gaismu dedz.
Vējš savalkātus mākoņbarus
Pār dūmeņiem un korām jauc,
Ka atgādina peles garus.
Vai raganas, ko sabats sauc.
Drūms mājoklis ir sapni gaida,
Tumst. Upē miglas svilpes kauc.
Bet, celts uz postamenta slaida,
Stāv skvērā bronzas amorets,
Viņš zelta bultas miglā raida.
Un nenokļūdās, izbēg rets.
Aiz ziemas, dūmakām un sala,
Tik sena, cik sens mūžu mets,

pāri zālei un Daina zināja, ka
citādi tas nemaz nevar būt –
viņš nāca un palocījās Dainai.
Viņi dejoja un klusēja, un
Dainai šķita, ka mūzika runātu
viņu vietā. Viņa bija ieslīdējusi
mūzikā un Viestura rokās kā
gluži citā pasaulē – viņa tuvums
reizē mulsināja un dedzināja,
viņš satrauca un pacēla Dainu
svešos nepazītos augstumos –
tās bija līdz šim nepazītas jūtas.
Tikai tagad Daina zināja, ka tā
bija mīlestība – tā gluži neti
camā, neizskaidrojamā, kas vi
ņai ar prātu likās neiespējama.
Draudzību viņa bija noturē
jusi par mīlestību, gatavojusies
dzīvei, kas nesolītu nekādas
aizraušanās un pārsteigumus,
kas būtu ikdiena jau pašā
sākumā – droša savā plūdumā,
bet vienmuļa.
Viestura rokas viņu pievilka
ciešāk. Viņa palūkojās Viestura
acīs – tagad tās mirdzēja un
smaidīja un vērsās viņā, kā
atbildes meklēdamas kaut kam
jautātam un neatbildētam.
Viņa nebrīnītos, ja Viesturs
izjustu viņas domas, viņš likās
tik tuvs, it kā kopā pavadītie
mirkļi būtu gadi – savādi, ka
pat nevajadzēja pazīt cilvēku,
lai rastos tāds tuvums, kādu
neviesa ilgu gadu saiešanās.
Varbūt te bija mīlestība,
varbūt te bija sākums kaut kam
jaukam, lielam, kaut kam, kādēļ
vērts dzīvot un reizēm arī pa
ciest daudz – Daina to nezināja
– tas piederēja nākotnei – vai
šis būtu vienīgais valsis, ko viņi
dejoja, vai arī reiz – kaut kad

L AIKA GR ĀM ATA

UN KO NU?!

Zied jūrā pavasaŗa sala,
Kur zelta bultas dievi kaļ.
Ja sadzeļ tās, sāp sirds bez gala,
Bet vasara nāk atpakaļ.
Viesturs nekur nebija redzams,
jaunieši grupējās ap gaŗiem
galdiem gar zāles malām.
„Mūsu galds ir te,” sauca
Jānis, kas visus bija savā mašīnā
atvedis, un arī te uzstājās kā
rīkotājs. Daina ar Āriju nosēdās
pie galda un vakars Dainai
kļuva tāds pats kā daudzi citi,
parasti sarīkojumi. Viņa Vies
tura vārdos bija ielikusi vairāk

piemīt savāda burvība, Daina
domāja., tā saviļņo un ceļ kā
spārnos un sauc traukties kaut
kur ārā no parastās ikdienas,
ārā no telpas.
Viņa lūkojās, kā balles zālē
ieslīdēja tikai nedaudzi pāri, jo
tikai labi dejotāji uzdrošinājās
lauzt sākuma ledu un ļaut vērot
citiem savu dejas prasmi.
Tad nāca Viesturs. Viņš nāca

kaut kur tas atkal skanēs un
viņi to dejos tikai divi, un
Dainas baltais līgavas plīvurs
liegi zuzēs valša skaņām līdz –
to viņa nezināja. Bet lai kā būtu,
viņa šo valsi vairs neaizmirsīs,
jo tas bija kļuvis par brīdi, kad
dzīve pagriežas strauji un
pēkšņi, par brīdi, kad Daina
bija atradusi sevi – tagad, kad
viņa bija ieskatījusies tai
savādajā jūtu pasaulē, kas reizē
žilbināja un reizē pacēla pāri
zemei, viņa vairs nevarēja at
griezties ikdienā un samierinā
ties ar parasto. Viņa nevarēja
apkrāpt Māri un pati sevi, sākot
dzīvi, kas solītu tikai draudzību
un ikdienu.
Viņai vajadzēja gaidīt – uz to
brīdi, kad ikdiena atkal ieska
nēsies kā Donavas valsis, kad
viņa varēs iekļauties rokās, kas
viņu pacels pāri zemei – pat ja
viņa saprata, ka šāda laime,
šāda sajūta nevar būt mūžīga
un ilgstoša, pat tad tās dēļ bija
vērts dzīvot, lai vēlāk, kad mūža
vakarā atskatīsies uz gadiem,
tie nebūtu aizgājuši tukši un
nabadzīgi, lai tad reiz, atskanot
Donavas valsim, viņa varētu
teikt, ka sapņi nav tikai izdoma
un dzīves skaistums tikai tukša
skaņa, ka viņa tomēr sasniegusi
brīnumu, tā kļūdama dvēseliski
bagāta, tā pacēlusi savu dzīvi
pāri ikdienai.
Valsis beidza skanēt.
Viesturs vēl brīdi paturēja
viņas roku un klusu teica:
„Mēs dejosim vēl un vēl.”
Daina atbildēja viņa rokas
spiedienam.
***

Cena – 30 USD

Grāmatas “Un ko nu?!” autore
Silvija Grigule Džonsa ir Īrijas
veclatviete, Zaļajā salā nokļuvusi
līdzīgi citiem latviešu bēgļiem
pēc Otrā pasaules kaŗa. Māte
sešiem bērniem un 13 mazbēr
niem, Īrijas latviešu vidē atsau
cīga ar savu pieredzi un zināša
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, atklājot arī vēsturisko
un specifisko laikmeta fonu.
Tapusi pēc 13 gadus vecās mazmeitas rosinājuma, tāpēc sarak
stīta valodā, kas saprotama arī
pusaudžiem.

Grāmatas Jums piesūtīs pa pastu (t.sk. pasta izdevumi).
Rakstiet Inesei Zaķis 6051A Sun Blvd #604, St.
Petersburg, Florida 33715
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***
Pārrunā gaidāmo NATO ārlietu
ministru sanāksmi Rīgā
12. jūlijā NATO mītnē Briselē
Latvijas ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs tikās ar NATO ģenerāl
sekretāru Jensu Stoltenbergu, lai
pārrunātu NATO Briseles samita
rezultātus, gaidāmo NATO ārlietu
ministru sanāksmi Rīgā, kā arī
starptautisko drošības situāciju
reģionā un pasaulē.

Tikšanās laikā E. Rinkēvičs (pa
kreisi) pauda gandarījumu par
veiksmīgo NATO Briseles samitu šī gada jūnijā, kas apliecināja
transatlantisko vienotību un ap
ņemšanos turpināt stiprināt Ali
ansi nākamajā desmitgadē un pa
teicās ģenerālsekretāram par per
sonīgo ieguldījumu, vadot NATO
2030 procesu. Ārlietu ministrs
pauda atbalstu NATO kopējā fi
nancējuma palielināšanai un
NATO spēku gatavības palielinā
šanai, kas esošajos ģeopolītiskajos
apstākļos, ir būtiska.
Sarunu partneri pārrunāja gai
dāmo NATO ārlietu ministru sa
nāksmi Rīgā, kas plānota š. g. de
cembrī. Tāpat amatpersonas pār
runāja NATO Stratēģiskās koncepcijas pārskatīšanu. Ministrs
pauda nostāju, ka NATO Stratē
ģiskajai koncepcijai ir jābūt visap
tverošai, ņemot vērā dažādos
draudus un izaicinājumus. Vien
laikus esošā drošības vide pamato
uzsvaru uz kollektīvo aizsardzību
kā NATO primāro pamatuzdevumu. Ir jāsaglabā NATO aizsar
dzības un atturēšanas centrālā
loma, ko papildina križu vadība
un partnerības.
***
Valsts prezidents pasniedz
Cildinājuma rakstus
Valsts prezidents Egils Levits
Rīgas pilī pasniedza Cildinājuma
rakstu Rīgas Stradiņa universitātes
Juridiskās fakultātes docētājam
Prof. Dr. iur. Andrejam Vilkam,
architektam Andrim Kronber
gam, architektei Zaigai Gailei,
mūzikologam Dr. art. Arnoldam
Laimonim Klotiņam, profeso
ram Dr. iur. Aivaram Endziņam,
viceadmirālim Gaidim Andre
jam Zeibotam un Latvijas Mi
nistru prezidentei (2014–2016)
Laimdotai Straujumai.
***
Ar jauno Apvienotās Karalistes
vēstnieku Latvijā tiek pārrunāta
divpusējā sadarbība

vienotās Karalistes vēstnieku Lat
vijā Polu Bramelu (Paul Brum
mell). Galvenās sarunas temas
bija divpusējā sadarbība, kā arī
sadarbība reģionālos un citos
starptautiskos formātos.

kopīga rīcība šajos gados ir bijusi
ārkārtīgi svarīga. Viņš atzīmēja,
ka vēstnieka kadences laikā ir bijis
ciešs Latvijas un Lietuvas polītis
kais dialogs un rēgulāra vizīšu
apmaiņa, aktīvi sadarbojoties arī
Covid-19 pandēmijas laikā. Saru
***
nu partneri bija vienisprātis, ka
Okupācijas mūzeja vestibila
jāturpina kopīgs darbs, lai veiks
grīdā simboliski gulda kapsulu mīgi virzītu Rail Baltica projektu
ar visu ziedotāju vārdiem
un līdz 2025. gadam īstenotu
Jūlijā Latvijas Okupācijas mū Baltijas valstu elektrotīklu sinch
zejam aprit divdesmit astotā ronizāciju ar Eiropu.
gadskārta.
A. Lots atzinīgi novērtēja jaunās
Latvijas un Lietuvas sadarbības
iniciātīvas, kas uzsāktas vēstnieka
kadences laikā – ikgadējo Baltu
bal
vas pasniegšanu, Latvijas un
Lietuvas Ārlietu ministriju nefor
mālos seminārus. Sarunas part
neri pauda gandarījumu par abās
valstīs īstenoto plašo kultūras pa
sākumu klāstu, atzīmējot Latvijas
un Lietuvas valstu simtgades.
Okupācijas mūzeja biedrības
valde, biedrības biedri un mūzeja
***
lielākie atbalstītāji pulcējās mū
Austrumu robeža jāstiprina
zeja jaunbūvē Vecrīgā, Strēlnieku
Latvijas austrumu robeža ir
laukumā 1, lai topošā mūzeja ve- jāstiprina – jāturpina būvēt žogs
s
tibila grīdā simboliski guldītu un jāveic citi uzlabojumi, lai spēkapsulu ar visu mūzeja dibinātāju tu labāk sargāt robežu ar Krieviju
un visu ziedotāju vārdiem, kas un Baltkrieviju. Amatpersonas
kopš mūzeja pirmsākumiem ir apmeklēja pierobežu, lai klātienē
atbalstījuši mūzeju, kā arī lai ie apzinātu situāciju.
pazītos ar mūzeja rekonstrukcijas
Latvijas austrumu robeža ir
un pārbūves darbu gaitu. Mūzeja Eiropas Savienības ārējā robeža,
rekonstrukcijas darbus paredzēts tāpēc draudu esot daudz. “Mūsu
pabeigt 2021. gada nogalē, mūzeja ārējā robeža kļūst aizvien nozīmī
atslēgu nodošanas ceremonija ar gāka. Mums ir Covid-19 pandē
Valsts prezidenta dalību iecerēta mija. Ļoti svarīgi, lai mums ir laba
šī gada 9. augustā.
robežkontrole un mūsu valstī
ienāk cilvēki atbilstoši visām epi
***
demioloģiskajām prasībām – tas
RTU diplomu saņem
ir viens aspekts. Otrs – nenolie
Spilves lidlaukā
dzami, skatoties, kā pēdējā laikā
Augstskolās turpinās izlaidumu iet ar mūsu kaimiņvalstīm,” sacīja
laiks. Rīgas Techniskā universitāte Ministru prezidents Krišjānis Ka
(RTU) arī šogad rīko svētkus vi riņš (Jaunā Vienotība).
siem absolventiem vienuviet –
Un tieši robežai ar Baltkrieviju
Spilves lidlaukā Rīgā. Šāda ideja iepriekšējās nedēļas pievērsta arī
par izlaidumu brīvā dabā, studen- Eiropas Savienības uzmanība. Tur
tiem ierodoties savās automašī
- pieaug nelegālās migrācijas riski.
nās un saglabājot distanci citam “Protams, robežsardzei jābūt ga
no cita, radās pērn. Un to turpina taviem visiem scenārijiem. Es zi
arī šajā vasarā.
nu, ka robežsardzei ir plāni, kā
Jaunie speciālisti atzina, ka šāds atbildot uz dažādas pakāpes sa
izlaiduma formāts ir neierasts, bet režģījumiem, darbināt vienu vai
arī studiju beigas Covid-19 dēļ ne otru sc’enāriju un pasargāt mūsu
bija tādas, kā viņi bija iztēlojušies. robežu,” norādīja iekšlietu minisUn tomēr ļoti liels ir prieks par tre Marija Golubeva (Attīstībai/
iegūto diplomu. Kopumā izlaidu- Par!). Tas, ka apgaitām piesaistīta
mu apmeklēja un savus diplomus palīgā Zemessardze, liecina, ka
saņēma aptuveni 1000 jauno spe trūkst darbinieku. “Ir ļoti svarīgi,
ciālistu.
lai robežsardzes darbinieki saņem
***
piemaksas par mobilitāti, lai var
Pateicība Lietuvas vēstniekam strādāt no mājām. Lai štata vie
par ieguldījumu divpusējo
nības ir aizpildītas,” sacīja Golu
attiecību stiprināšanā
beva. Savukārt robežas infrastruk
13. jūlijā Ārlietu ministrijas tūras un techniskā nodrošināju
valsts sekretāra pienākumu izpil ma uzlabošanai nepieciešami gro
dītājs Atis Lots atvadu vizītē tikās zījumi likumos. Žoga būvniecība
ar Lietuvas Republikas ārkārtējo uz Baltkrievijas robežas apturēta,
un pilnvaroto vēstnieku Latvijā jo pieļautas vairākas kļūdas, uz ko
Artūru Žurausku (pa kreisi).
pirms pusotra gada norādīja
Valsts kontrole.

A. Lots pateicās par vēstnieka
15. jūlijā Ārlietu ministrijas ieguldījumu Latvijas un Lietuvas
valsts sekretāra pienākumu izpil sadarbības stiprināšanā, uzsverot,
dītājs Atis Lots tikās ar jauno Ap ka mūsu savstarpējais atbalsts un

***
Kam paredzēti
skolēnu dziesmu svētki?
Sabiedrība no šīs vasaras Lat
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem nesaņems to, ko
sagaida, jo “citādo” svētku fokusā
ir paši svētku dalībnieki un prieka
radīšana viņiem. Par to “100g kul
tūras diskusijā” “Saule, Pērkons,
Daugava, Zooms” paziņoja svēt
ku organizatori. Tāpēc patlaban
nav pat svētku programmas. Zi
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Pārmaiņu laiki.
Pirms 30 gadiem un tagad
Nav skaidrs, kā dzīvosim nākotnē

Interviju Dienas Biznesam sniedzis bijušais Ministru prezidents
(1993–1994), valsts reformu ministrs (1992–1993) un vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības ministrs (1995–1996), pašlaik
uzņēmējs nekustamo īpašumu, būvniecības un IT sektorā Māris
Gailis. Viņaprāt, vislielākā nozīme gan pēdējos 30 gados pār
dzīvotajam, gan arī nākotnē būs pareizai situācijas izpratnei,
zināšanām un adekvātiem polītiskajiem lēmumiem.
“Savā ziņā 1991. gads, 2020. un
jo īpaši 2021. gads ir līdzīgi ar
jaunām vēsmām un cilvēku,
sabiedrības, valstu pielāgo
ša
nos jaunajai dzīves reālitātei.
Proti, 1991. gadā tā, kā dzī
vojām līdz 1989. gadam, vairs
nevarējām, un arī pašlaik,
2021. gadā, vairs nevaram dzī
vot tā, kā dzīvojām 2019. gadā.
(..) Būtībā, (tolaik pirms 30 ga
diem – Red.) visos līmeņos bija vāja
izpratne, lai neteiktu, ka tādas dau
dziem nemaz nebija par kapitālistisko saimniekošanu, tās niansēm
un instrumentiem, un līdz ar to arī neizbēgami bija kļūdaini lē
mumi, jo tie balstījās uz sociālisma domāšanu un izpratni. Taut
saimniecības transformācija komplektā ar zināšanu, izpratnes
trūkumu prasīja lielus upuŗus, jo no Latvijas saimniecības kartes
pazuda ļoti daudzi ražošanas uzņēmumi. (.)
Bez tam Latvijas valsts skaidri definēja, ka ar ražošanu un pa
kalpojumu sniegšanu nenodarbosies, un pakāpeniski sākās priva
tizācija, kuŗas rezultātā valsts uzņēmumi ieguva privātus saimnie
kus. Daudz bija gadījumu, kad par uzņēmuma īpašnieku kļuva
uzņēmuma vadītājs, bet viena lieta ir privatizēt uzņēmumu, bet
pavisam kas cits – to pārvaldīt tirgus ekonomikas apstākļos un sek
mīgi strādāt. Diemžēl, bet īpašnieku un vadītāju zināšanu, kā arī
izpratnes trūkums neļāva runāt par ilgtspējīgu saimniekošanu, un
ne viena vien fabrika pēc kāda brīža pārvērtās par graustu, bet
Rīgā reizēm – par miljoniem vērtu nekustamo īpašumu. (..) Diem
žēl arī pašlaik, tieši tāpat kā 1991. gadā, daudziem nav īstas skaid
rības par to, kā dzīvosim nākotnē, jo šķiet, ka Covid-19 pandēmija
tik ātri neatkāpsies. Jaunāko laiku reālitāte ir tāda, ka globālie pār
vadājumi ar konteineriem ir ļoti būtiski sadārdzinājušies un arī to
piegāžu termiņi kļuvuši daudz garāki, un tas nozīmē, ka tepat,
Eiropā, vajadzētu ražot to, ko pašlaik ražo Ķīnā vai jebkur citur
Dienvidaustrumāzijā. Šī ir kārtējā lielā iespēja piesaistīt investo
rus, atvērt jaunas ražotnes un paplašināt esošās arī Latvijai un ne
tikai! Tā ir jauna, pasaulē vēl nebijusi situācija, kad būtībā mainās
gadu desmitiem ierastā pasaules kārtība, kad pakāpeniski visa
ražošana pārcēlās uz Ķīnu un Dienvidaustrumāziju, bet tagad
lēnām notiks pretējais process. Savā ziņā Rietumu demokratijas
valstis centīsies nepieļaut Ķīnas kļūšanu par lielāko ekonomiku
pasaulē, uz otro vietu nobīdot ASV.”
nāms vien, ka svētku norišu fil
mēšana iet pilnā sparā un plašāka
sabiedrība ieskatu tajās gūs no
18. septembra, kad LTV ekrānā
tiks pārraidīti šobrīd topošie vi
deostāsti un koncertieraksti. “Ci
tādo” svētku idejas pretinieki šau
bās, vai dalībniekiem plānotās
“norises” radīs apziņu, ka viņi pie
dalījušies dziesmu un deju svētkos
un dos vajadzīgo sajūtu dziesmu
un deju svētku tradicijas stipri
nāšanai.
***
Skolām pirks
gaisa kvalitātes mērītājus
par 3,7 miljoniem eiro
Valdība 14. jūlijā, atbalstīja gaisa
kvalitātes mērītāju iegādi skolām
par 3,7 miljoniem eiro. Lai bērni
varētu atgriezties mācībās klā
tienē, nozīmīga ir gaisa kvalitāte
klasē, jo skābekļa trūkums ne
tikai pasliktina mācību rezultātus,
bet slikti ventilētā telpā vieglāk
inficēties ar Covid-19. Lai katrs
skolotājs varētu sekot līdzi gaisa
kvalitātei klasē, tiks iegādāti gaisa
kvalitātes mērītāji. Tie tiks izvie

toti visās valsts un pašvaldību di
bināto skolu mācību klasēs. Sākot
no pirmsskolām līdz vidussko
lām. Mērītāju izmaksas ir 3,7 mil
joni eiro, no kuŗiem gandrīz 2
miljoni eiro ir pāri palikusi nauda
no projekta, kur pašvaldības va
rēja pieteikties skolu ventilācijas
sistēmu pilnveidošanai. Gaisa
kvalitātes mērītājus paredzēts uz
stādīt jau rudenī.
***
Ciblas novadā sāk uzstādīt
sādžu zīmes latgaliešu valodā
Ciblas novadā šomēnes sākts
uzstādīt vairāk nekā 60 norādes
33 salu jeb sādžu apzīmēšanai
latgaliešu valodā. Uz vietvārdu
lietošanu ceļa zīmēs mudina arī
izsludinātais Latviešu vēsturisko
zemju likums. Tajā ne tikai lat
galiešu, bet arī lībiešu valodas ie
dzīvināšana vidē ceļazīmju, vietu
un ielu nosaukumos nodēvēta
par valsts un pašvaldību pienā
kumu.

(Turpinājums 10. lpp.)
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***
bājusies, – šī ir tā grīda, kur ba
Mūzikas akadēmijas absolventu ronu kājas noteikti ir staigājušas.”
“Tas ir uzskatāms par vērtīgu
lokā arī studentes no Ķīnas
Krustpils pils noslēpumus glabā
papildinājumu līdzšinējam Valsts
arī spoku stāsts. Savulaik kāda
valodas likumam, kas skaidri pa
nabadzīga latviešu kalponīte ie
saka, kādas vēl valodas formas ir
mīlējusi bagāto baronu fon Korfu
īpaši atbalstāmas,” sacīja Valsts
dēlu. Dēla vecāki, pretojoties šai
valodas centra galvenais lingvists
mīlestībai, ievilinājuši nabaga kal
Agris Timuška. Lingvists gan uz
ponīti tumšajos pagrabos un kal
skata, ka, ja publiskā informācija
piem likuši aizmūrēt visas ejas.
tiek izvietota latgaliešu valodā, tai
“Šo spoku mēs Krustpilī dēvē
jābūt arī latviešu valodā. Tāpēc
jam par brūno dāmu un, atjaunopar Ciblas novadā uzstādītajām
Pirmo reizi Jāzepa Vītola Latvi jot pils telpas, mēs esam viņai
zīmēm viņš nav apmierināts. “Būs jas Mūzikas akadēmijas vēsturē ierādījuši goda vietu, un šeit sten
jāvērtē kopā ar kollēgām un juris- šogad bakalaura studiju pro- dā var aplūkot dažādus stāstus, ko
konsultiem, kādā veidā griezties grammu absolvējušas divas stu- brūnā dāma stāsta,” stāsta Kate
pie pašval
dības, kādi ieteikumi, dentes no Ķīnas. Sarunā ar LR3 Riekstiņa.
kāda rīcība no viņiem gaidāma,” “Klasika” pianistes Jacjaņa Hua
20. gadsimtā pils turpinājusi
sacīja Valsts valodas centra galve- na (Yaqian Huang) un Mendzje piedzīvot īpašnieku maiņas, līdz
nais lingvists.
Sja (Mengjie Xia) stāsta par savu nonākusi Jēkabpils Vēstures mū
pieredzi Latvijā un atšķirībām zeja paspārnē.
***
mūsu un Ķīnas kultūrā, atklāj
“Viena no Krustpils pils repre
Latvijas Pasts iepazīstina
savus spilgtākos iespaidus un at zentatīvajām telpām ir ēdamzāle
ar skaistu pļavu puķi
miņas, kas saistās ar Latviju, kā arī brīnišķīgā ozolkoka panelējumā
Latvijas Pasts izdevis jaunu dalās pārdomās par latviešu un izpildīta, un uz griestiem varat
pastmarku un aploksni, kas veltīta ķīniešu klasisko mūziku.
lūkoties gandrīz 200 gadus senos
Latvijā reti sastopamam un aiz
ozolkoka panelējuma griestos,”
sar
gājamam dabisko pļavu au
***
atzīmē Kate Riekstiņa. “Esam
gam – jumstiņu gladiolai.
Atjaunotā Krustpils pils
nonākuši līdz Krustpils pils lielā
viesus gaida ar interaktīvām
kajai un greznākajai zālei, kur
ekspozīcijām
baronu fon Korfu laikā notiek
Brīnišķīgas pārvērtības piedzī balles, dzimšanas dienas svinības,
vojusi senā Krustpils pils, kas Ziemassvētki tiek svinēti. Šī zāle
astoņsimt gadu laikā vairākas rei mums kalpos koncertiem, lieliem
zes degusi un karos postīta, taču skaistiem koncertiem, priecēs
vienmēr no jaunā celta un atjau- ikvienu apmeklētāju.’’
nota tās sākotnējā vietā. Šovasar
Savukārt pils pirmajā stāvā iz
pils sagaida viesus ar jaunām in veidota jauna interaktīva Jēkab
teraktīvām ekspozīcijām un ikvie pils pilsētas vēstures ekspozīcija.
nam apmeklētājam jebkuŗā diennakts laikā atvērtu pils dārzu.
***
Noslēgusies pieteikumu atlase
Nacionālā kino centra rīkota
jam Baltijas jūras dokumentālo
Latvijā gladiola sastopama diez
filmu forumam (Baltic Sea Docs),
gan reti un nevienmērīgi – mitrās
kas norisināsies no 1. līdz 12. seppļavās, krūmājos mežmalās, īpaši
tembrim. Rīkotāju un starptauDaugavas un Lielupes ielejā.
tisku ekspertu komisija dalībai
forumā atlasījusi 18 topošu doku
***
mentālo filmu projektus no 17
Klajā nācis krājuma
valstīm, informēja organizātori.
“Latvijas diplomātijas
Forumā piedalīsies trīs filmu
gadsimts” izdevums
Jēkabpils Vēstures mūzeja ko projekti no Latvijas: “Putnu
bie
angļu valodā
mūnikāciju nodaļas vadītāja Kate dēkļi” – režisores Lailas Pakalni
Riekstiņa ieskicē pils atjaunoša ņas skats uz dzīvnieku un cilvēku
nas darbos paveikto: “19. gadsim- ceļu krustošanos Rīgas lidostā
ta otrā puse ir laiks, kad šeit ir (producents Uldis Cekulis, “VFS
atradusies precīzi tāda pati strūk Films”), “Tēva bērni” – režisora
la
ka, kādu šobrīd varat redzēt. Kārļa Lesiņa personīgs stāsts par
Viss, ko mēs esam darījuši atjau savu tēvu un viņa pieciem bēr
nošanas gaitā, ir ņemts no 19. gad niem (producents Dominiks Jar
simta otrās puses fotografijām, makovičs, Woodpecker Pictures),
mēs neesam neko izdomājuši.”
un Staņislava Tokalova filmas
1237. gadā pili licis uzbūvēt projekts “Iestrēguši”, ko režisors
Rīgas archibīskaps Nikolajs de veido par savu vecmāmiņu,
Magdeburgs kā nocietinājumu mammu un māsu – Latvijā dzī
ceļā no Rīgas uz Daugavpili. 16. vojošas krievu ģimenes trīs paau
2021. gada jūlijā, kad Latvijas gadsimta vidū tā nonāca Polijas džu sievietēm.
ārlietu dienests atzīmē 102. gads karaļa Stefana Batorija īpašumā.
Mediju atbalsta fonda
kārtu, ir nākusi klajā grāmatas Polijas karalis 1585. gadā pili uz
ieguldījums no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem
“Latvijas diplomātijas gadsimts: dāvināja baronam Nikolausam
Latvijas diplomātijas un ārlietu fon Korfam, kuŗa dzimta Krustpilī
dienesta pirmais gadsimts (1919– saimniekoja vairāk nekā 300
***
2019) diplomātu esejās” izdevums gadus. Ienākot pils ieejas vestibilā,
Ziņas īsumā
angļu valodā. “Šī ir pirmā grāmata skatam paveras Korfu dzimtas
• 19. jūlijā Ventspils Augstskolā
latviešu un tagad arī angļu valo- ģerboņi, kas tika atklāti, restau (VeA) tika atklāta Starptautiskā
dā, kurā lasāmas Latvijas diplo rējot šo telpu.
Lingvistikas olimpiada, aģentū
mātu sarakstītas esejas par Lat
Kate Riekstiņa stāsta: “Par šo ru LETA informēja VeA vecākais
vijas ārpolītiskās darbības virzie- ģerboni leģenda vēsta, ka lilija, kas sabiedrisko attiecību speciālists
niem un tematiem teju 360 gradu redzama pa vidu ģerbonī, ir nā Edgars Žukovskis. Tā ir viena no
leņķī. Grāmata ar diplomātu acīm kusi baroniem dāvanā no Fran 17 starptautiskajām zinātņu olim
aptver laika posmu no 20. gad- cijas karaļa par to, ka viens no piadām, un dalību tajā šogad ap
simta sākuma, kad ideja par Lat baroniem kādā no kariem izglā- stiprinājuši gandrīz 300 skolēni
vijas valsti vēl tikai tapa. Tā caur- bis Francijas karalim dzīvību, un no 32 pasaules valstīm.
vij Latvijas valsts dibināšanu 1918. viņš no sava ģerboņa uzdāvina
• 14. jūlijā Ņujorkā tika parak
gada 18. novembrī, pirmās des- liliju barona fon Korfa ģerbonim. stīts kopīgs komūnikē par diplo
mitgades Latvijas ārlietu dienestā, Ja mēs par saglabātajām lietām mātisko attiecību nodibināšaokupācijas gadus un valstiskuma ieejas vestibilā runājam, tad tā ir nu starp Latvijas Republiku un
atjaunošanu.
marmora grīda, kas šeit ir sagla Gvinejas Bisavas Republiku (Re
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V Ē S T N I E C Ī BU Z I ŅA S
KANADA. 13. jūlijā Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eichen
baums attālinātā sanāksmē ar uzņēmēju un kultūras atbalstītāju
Robertu Zeidleru, kā arī ar Hamiltonas latviešu organizāciju aso
ciācijas “HALO” sekretāri un pasākumu koordinātori Baibu Bre
dovsku un vēstniecības kultūras jautājumu koordinātori Solvitu
Rakitko pārrunāja pirmo Latvijas dalību Hamiltonas Mākslas ga
lerijas filmu festivālā (The Art Gallery of Hamilton Film Festival) š. g.
rudenī. Latvijas vēstniecība festivālam piedāvā vairākas Latvijas
spēlfilmas, kas informē par Latviju, izskaidro un palīdz izprast tās
vēsturi un likteni.
• 14. jūlijā Latvijas vēstnieks
Kanadā Kārlis Eichenbaums
Latvijas Valsts prezidenta Egila
Levita uzdevumā pasniedza IV
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni
Albertam Mārim Vītolam. Ilg
gadējais Kanadas latviešu izglī
tības, kultūras un sabiedriskais
darbinieks, kas veicinājis latvie
šu tautas kultūras saglabāšanu
un Latvijas brīvības atgūšanu, par sevišķiem nopelniem Latvijas
valsts labā par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku iecelts 2020. gada
30. oktobrī.
IZRAĒLA. Izraēlas Tieslietu ministrijā tika reģistrēta Latvie
šu kultūras biedrība Izraēlā. Biedrība ir izvirzījusi sev galvenos mēr
ķus un uzdevumus – plašāka Izraēlas sabiedrības iepazīstināšana ar
Latvijas kultūru un tās mantojumu, divpusējo starptautisko attiecību starp Latviju un Izraēlu stiprināšana, atbalsta sniegšana latviskās
dzīvesziņas saglabāšanā tautiešu vidū Izraēlā. Latviešu biedrības
dibināšanas svinīgais pasākums notiks š. g. rudens pusē. Saskaņā ar
oficiālajiem statistikas datiem (uz 01.01.2021.) Izraēlā ir reģistrēti
4886 Latvijas pilsoņi.
ČECHIJA. 13. jūlijā Ārlietu ministrijas pirmā divpusējā de
partamenta direktors Andžejs Viļumsons piedalījās Prāgas Eiropas
samitā diskusijā par ES Austrumu partnerību. A. Viļumsons uzsvē
ra, ka sniegt atbalstu Austrumu partnerības valstīm šobrīd ir vēl
aktuālāk nekā jebkad agrāk. Svarīgi, lai Austrumu partnerība sniegtu tās partnervalstīm iespēju izdarīt brīvu izvēli, stiprinot to suverē
nitāti. Prāgas Eiropas samita diskusija par Austrumu partnerību tika
rīkota ar Latvijas vēstniecibas Čechijā atbalstu.
UZBEKISTĀNA. No 14. līdz 16. jūlijam Zemkopības mi
nistrs Kaspars Gerhards darba vizītē tikās ar Uzbekistānas lauk
saimniecības ministru Džamšidu Hodžajevu, Valsts Mežsaimnie
cības komitejas vadītāja vietnieku un citiem Uzbekistānas partneriem, lai pārrunātu aktuālos divpusējās sadarbības jautājumus.
pública da Guiné-Bissau). Kopīgo
komūnikē Latvijas vārdā parak
stīja vēstnieks, pastāvīgais pārstā
vis ANO Ņujorkā Andrejs Pilde
govičs. Gvinejas Bisavas vārdā –
vēstnieks, pastāvīgais pārstāvis
ANO Ņujorkā Henriks Adriano
Da Silva (Henrique Adriano Da
Silva).
• Valdība 14. jūlijā atbalstīja ob
ligātu vakcinācijas pret Covid-19
prasību ārstniecības, sociālās ap
rūpes un izglītības iestādēs no 1.
oktobŗa. Savukārt citās nozarēs, ja
darbinieks strādā saskarsmē ar
klientiem vai ir nozīmīgs uzņē
muma darbībai, darba devējiem
būs tiesības pēc 1. oktobŗa atlaist
nepotētos darbiniekus. Par iz
maiņām vēl jālemj Saeimai.
• Bijušais Ventspils mērs Aivars
Lembergs (attēlā) ir pārsūdzējis
pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuŗu viņam par korup
tīvajiem noziegumiem piespriests
piecu gadu cietumsods, kā arī

mantas konfiskācija un 20 000
eiro liels sods.
• Bijušais polītiķis Ainārs Šle
sers savu jauno partiju grasās di
bināt 14. augustā. Šlesers kongre
sā soloties nosaukt pretendentus
ministru, Saeimas priekšsēža un
Valsts prezidenta amatiem. No tā
brīža partija sākšot 14. Saeimas
vēlēšanu kampaņu, kuŗā šie cil
vēki iesaistīšoties. Šlesers neatklāj,
kāds būs partijas nosaukums,
taču plašsaziņas līdzekļos atzī
mēts, ka dažas pazīmes liecinot,
ka nosaukums “varētu būt kaut
kas jau labi aizmirsts vecais”,

• Pēc tam, kad Holivudas aktri
se Sāra Džesika Pārkere sociālajos
tīklos pieminēja SIA “Pērnes L”
ražotās kartupeļu čipsu plāks
nītes “Long Chips”, būtiski augusi
šo čipsu populāritāte Latvijā, atzina “Pērnes L” eksporta direktors
Kristaps Radziņš.
Ziņas sakopojis P. Karlsons
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Liktenīgais augusts

JURIS
LORENCS
Divas apaļas un nozīmīgas ju
bilejas Krievijas (patiesībā arī
Latvijas) vēsturē pieminam šajā
gadā. Pirmā pa pusei aizmirsta
un jau pagājusi – 140 gadi kopš
cara Aleksandra II nogalināšanas
1881. gada 1. martā Pēterburgā.
Otrā vēl tikai priekšā. 1991. gada
19. augustā paiet 30 gadi kopš tā
saucamā Augusta puča Maskavā.
Pa vidu – 110 gadi Krievijas im
pērijas, Padomju Savienības un
modernās Krievijas vēstures. Arī
neilgie Latvijas “pirmās neatka
rības” gadi (1918 – 1940), kas
mūsu tautu vismaz uz laiku pa
glāba no Staļina režīma šaus
mām. Krievijas vēstures pazinēji
uzskata, ka kreiso terroristu sa
rīkotais atentāts pret Aleksandru
II iezvanījis Krievijas impērijas
sabrukumu, ko noslēdzis Au
gusta pučs un impērijas mantinieces, Padomju Savienības sa
brukums. Un esot tikai loģiski,
ka tas noticis tieši augustā, kas
Krievijai esot “liktenīgais mēne
sis”. Krieviem pat ir tāds teiciens –
“pārdzīvosim augustu, visu pār
dzīvosim”.
Lūk, daži piemēri. 1914. gada
1. augusts – Vācija piesaka kaŗu
Krievijai. Eiropā sācies Pirmais
pasaules kaŗš. Manu vectēvu
Augustu Dambrovu iesauc cara
armijā, viņš piedalās Augustovas
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kaujās tagadējās Polijas territo
rijā un krīt vācu gūstā. Tikmēr
milzīgā impērija pamazām vir
zās uz katastrofu. Pēdējais izmi
sīgais mēģinājums apturēt chaosu un draudošo boļševiku apvērsumu – ģenerāļa Lavra Kor
ņi
lova neveiksmīgais dumpis
1917. gada augustā. Un tagad
da
ži datumi no jaunāko laiku
vēstures. 1986. gada 31. augusts –
pasažieru kuģa “Admirālis Na
himovs” katastrofa Melnajā jūrā.
Toreiz bojā gāja 423 cilvēki.
1991. gada 19. augusts. Jau pie
minētais Augusta pučs, kad gru
pa kompartijas funkcionāru,
armijas un čekas ģenerāļu mē
ģināja sagrābt varu Padomju Sa
vienībā. Iznākumu mēs zināmPSRS sairums un pilnīga Latvijas neatkarības atgūšana.
1996. gada 31. augusts. Pēc
pazemojošās Krievijas armijas
sakāves Čečenijas kaŗā prezi
denta Borisa Jeļcina valdība pa
raksta tā saucamo Hasavjurtas
vienošanos, būtībā atzīstot Čečenijas republikas neatkarību
de facto. Krieviem tas bija mil
zīgs nacionāls pazemojums, kas
veicināja Vladimira Putina nāk
šanu pie varas. 1998. gada 17. au
gusts. Procentu maksājumi par
starptautiskajām parādzīmēm
pārsniedz Krievijas budžeta ie

spējas, un valsts pasludina mak
sātnespēju. Krievijā sākas saim
nieciskā krize, daudzi cilvēki
zaudē savu ietaupījumus un
kļūst par nabagiem. 1999. gada
7. augusts. Čečenu kaujinieki ie
brūk kaimiņu republikā Dages
tānā. 2000. gada 8. augusts. Ter
rora akts Puškina metro stacijā
Maskavā, bumbas sprādzienā
tiek nogalināti 13 cilvēki. 2000.
gada 12. augusts. Barenca jūrā
Krievijas ziemeļos nogrimst atom
zemūdene “Kursk”, bojā iet 118
matroži un virsnieki. 2000. gada
27. augusts. Aizdegas viens no
Maskavas simboliem, 540 met
rus augstais Ostankino televī
zijas tornis. Ugunsgrēkā dzīvību
zaudē trīs cilvēki, Krievijas gal
vaspilsētā uz laiku tiek pār
traukta televīzijas pārraide. Un
pavisam nesens notikums – prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā (ko
daudzi krievi uzskata par Krie
vijas daļu) 2000. gada 9. augustā.
Tajā visai apšaubāmā veidā (tika
saņemtas neskaitāmas liecības
par vēlēšanu viltošanu) uzvarēja
diktators Aleksandrs Lukašenko.
Baltkrievijā sākās masu protesti,
kas atstāja milzu ietekmi uz sa
biedrisko domu Krievijā.
Es neesmu pieminējis vēl kādu
atceres dienu augusta mēnesī,
ap kuŗu kā centrālo asi griežas

20. gadsimta Eiropas vēsture.
Tas ir 1939. gada 23. augusts,
Molotova-Ribentropa pakta pa
rakstīšanas brīdis Maskavā. Fo
tografijas to dienu laikrakstos
rāda Molotovu, Ribentropu un
smaidošo Staļinu. Tagad mēs zi
nām – tobrīd uz kartes tika vilkta trekna līnija, kas sadalīja Ei
ropu ietekmes sfērās. Ka tieši šeit
meklējams sākums Otrajam pa
saules kaŗam, naktij no 31. au
gusta uz 1. septembri, kad nacistu armija pārgāja Polijas robežu.
Sekoja Polijas okupācija un sa
dalīšana starp Vāciju un Padom
ju Savienību. Notikums, ko at
zīmēja ar kopīgu vērmachta un
sarkanarmijas parādi 1939. gada 22. septembrī Brestā. Latvijā
tobrīd vēl ritēja mierlaika dzīve,
bet čekas un gestapo moku
kambaros mira poļu patrioti.
Nacistu okupētajā Polijas daļā
ebrēji jau nēsāja dzeltenas zvaig
znes, viņu nosūtīšana uz nāves
nometnēm bija tikai laika jau
tājums. Līdz Latvijas okupācijai
un aneksijai bija atlicis nepilns
gads. 1939. gada 23. augusts ir
diena, ko nelabprāt atceras šo
dienas Krievijas polītiķi. Vēl vai
rāk – viņi cenšas to noliegt. Šī
gada 1. jūlijā prezidents Putins
parakstīja likumu, kas aizliedz
vilkt vēsturiskas parallēles, salī

Šī publikācija sagatavota ar Mediju
atbalsta fonda financiālu atbalstu no
Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
publikācijas saturu at
bild biedrība
“Laiks-BL”

Divi cipari

KĀRLIS
STREIPS
Svētdien, 18. jūlijā, Latvijas
Slimību profilakses centrs ziņo
ja, ka valstī iepriekšējā diennaktī
piereģistrētas 33 jaunas Covid-19
infekcijas. 16. jūlijā bija ziņa, ka
33 procenti valsts iedzīvotāju
pilnībā vakcinēti.
Latvijā, diemžēl, ir ļoti aktīvi
un trokšņaini cilvēki, kuŗi iebilst pret potēšanos. Viens no
barvežiem šajā ziņā ir Saeimas
frakcijām nepiederošais depu
tāts Aldis Gobzems, par ko
mūsu laikrakstā jau ticis ziņots.
Salīdzināt prasību nēsāt sejas
maskas un nepieciešamību vak
cinēties ar vienu no baisākajiem
noziegumiem cilvēces vēsturē,
manuprāt, ir augstākā mērā
nekrietnība! Saeimas Mandātu
un ētikas komisija nobalsoja de
putātu izslēgt no vienas Saeimas
sēdes, kas man šķiet pārāk maigs
sods.
Mulstu. Knapi viena trešā daļa
mūsu valsts iedzīvotāju ir vakci
nējušies pret globālo pandēmiju!
Mēs visi mūža gaitā esam saņē
muši potes. Esmu pārliecināts,
ka Čikāgas priekšpilsētā, kur uz
augu, mani nebūtu skolā laiduši,
ja es nebūtu izpotēts. Latvijā tā
pat ir bijušas obligātas vakcinā
cijas programmas gan pirmās
brīvvalsts laikā, gan arī okupā
cijas laikā. Pateicoties baku po
tei, pasaule ar šo slimību tika
galā, par pilnīgi izskaustu to at
zina vien 1977. gadā.
Mūsu laikraksta šajā numurā

dzināt Vācijas un PSRS mērķus
un darbību Otrā pasaules kaŗa
laikā. Katram, kuŗš publiski pau
dīs uzskatu, ka arī PSRS vaino
jama Otrā pasaules kaŗa izrai
sīšanā, draud kriminālatbildība.
Tajās liktenīgajās 1991. gada
augusta dienās es atrados Vācijā,
Minsterē, kur darbojos PBLA
informācijas birojā. Puča pirma
jā dienā likās, ka starp mani un
Latviju varētu nolaisties jauns
“dzelzs aizkars”. Ka es, iespējams,
nekad vairs nevarētu atgriezties
dzimtenē un satikt tuviniekus.
Augusta pučs ilga tieši trīs die
nas. Šajā laikā es jutos kā bēglis,
kā trimdinieks. Beidzot tā pa
īstam sapratu, kā jutās latvieši,
kuŗi 1945. gada pavasarī sēdās
laivās Kurzemes krastā un cēlās
pāri jūrai uz Zviedriju. Paldies
Dievam, mana trimda ilga tikai
trīs dienas. Bet bija cilvēki, kuŗi
tajā pavadīja visu atlikušo mūžu.

publicēta saruna ar Pasaules
Brīvo latviešu apvienības vadī
tāju Kristīni Saulīti, kuŗa 30 ga
dus dzīvojusi Austrālijā. Atbildot
žurnālistei Mārai Libekai uz jau
tājumu – “Latvijā ir pieejamas
vakcīnas, bet sapotējušies tikai
nedaudz virs 30 procentiem. Kā
pēc mums nesokas šajā ziņā?”
K. Saulīte atbild: “Pandēmi
jas laikā ir izgaismojušās vairā
kas lietas, un viena no tām – ko
mums, sabiedrībai, nozīmē zi
nātne, vai mēs zinātniekiem uz
ticamies, vai mēs viņus vispār
ievērojam. Zinātne taču ir tā,
kas virza pasauli uz priekšu. Vai
mēs viņus uzskatām par kaut ko
mistisku, gandrīz vai traucēkli,
kas kaut kur kaut ko pēta? Vairāk
uzticamies kaimiņienei Martas
tantei, kas savukārt savu “patie
sību” ir saņēmusi no kaimiņie
nes Maijas, kuŗa to ir noklausī
jusies tirgū. Esmu runājusi ar
daudziem cilvēkiem un mēģi
nājusi saprast, kas ir tas, kāpēc
cilvēki saka nē, es tomēr nepo
tēšos. Tās ir dziļas, nepamatotas
bailes no nezināmā. Cilvēki lasa
sociālajos tīklos pausto, klausās
dažādus stāstus, kas izplatās vēja
ātrumā un ne vienmēr ar labu
nodomu. Svarīgi ir uzrunāt tos,
kuŗiem ir bailes, līdz kuŗiem
nenonāk informācija vienkāršā,
saprotamā veidā. Tur nu gan
būtu nepieciešamas nevis lielas
reklāmu kampaņas, bet indivi
duāla attieksme.”

Viedi vārdi! Man nekad nav
nācis prātā apšaubīt zinātni un
zinātniekus. Mans tēvs bija ķī
miķis, un es esmu pārliecināts –
ja zinātne ir izgudrojusi vakcīnu, kuŗa mani pasargās no smagas slimības, tad, paldies, zināt
ne, saki, kad un kur, un es būšu
klāt to saņemt!
Ir ļaudis, kas, acīmredzot, ir
nolēmuši uztaisīt histēriju. Fran
cijā aizgājušajās brīvdienās simtu tūkstoši izgāja ielās, lai bļautu
pret savas valsts noteikumiem
Covid-19 sakarā. Tapa uzbrukts
vienam vakcinācijas centram
Francijas dienvidaustrumos, tas
pamatīgi izdemolēts. Amerikā
Floridas gubernātors ir sācis vākt
naudu nākamā gada vēlēšanām,
savā mājaslapā pārdodot krekli
ņus un citas preces, ar kuŗām
cilvēki būtībā ņirgājas par Ame
rikas galveno infektologu Anto
niju Fauči. Lai gan Floridā pat
laban Covid-19 ir atgriezies ar
jaunu spēku. Otrs lielākais infekciju un hospitalizēšanas skaits
visā Amerikā, un gubernātors
par to grib paņirgāties!? Viņš
visus ierobežojumus savā štatā
atcēla jau 1. jūlijā. Kāpēc? Tauta
it kā to grib...
Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku vadība jau pirms laba
laika noteica, ka visiem kaŗavī
riem un Bruņoto spēku darbi
niekiem vakcīna ir obligāta. Mi
nistru kabinets 14. jūlijā no
teica obligātu vakcināciju visiem

ārstniecības, sociālās aprūpes
un izglītības darbiniekiem, tur
klāt līdz 1. oktobrim. Pēc tam
darba devējam būs tiesības no
viņa atvadīties. Šis priekšlikums
vēl jāapstiprina Saeimā, kuŗa
patlaban ir vasaras brīvdienās.
Varam būt droši, ka spiegšana
no opozicijas būs varena, un nav
nekādu garantiju, ka populis
tiskāk noskaņotās valdības koa
līcijas partijas arī varētu sākt
buntoties.
Taču reizrēķins ir vienkāršs.
Nupat mēs Latvijā piedzīvojām
nedēļu, kur katru dienu gaisa
temperātūra bija pāri 30 gra
diem (Fārenheita skalā – 86 gra

di). Taču rudens tuvojas, ļaudis
atkal vairāk sāks pulcēties telpās,
un komentāru vēlos nobeigt ar
tekstu, ko kāds cilvēks vārdā Pē
teris uzrakstīja zem manas esejas: “Ja negribat eksperimentēt
ar vakcināciju, tad kovids ekspe
rimentēs ar jums.”
Tieši tā! Jau tagad Skolēnu
dziesmu un deju svētki notiek
virtuāli, kas manā izpratnē nozī
mē to, ka tie nenotiek. 23. jūlijā
Tokijā sāksies Olimpiskās spēles, un tur jau vairāk nekā 50
Covid-19 infekcijas gadījumu.
Skatītāju nebūs, vispār. Vai vai
rāk nekā 60% Latvijas iedzīvotāju joprojām šaubās?
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SIRDS DARBS

PLMC izpilddirektors Kārlis Kanderovskis, mākslinieces Laima Puntule un
Anne Marija Udsena pirms izstādes “SEE BEYOND” (Skatoties aiz) atklāšanas
par mākslu, dzīvi un Latviju intervijā Sallijai Benfeldei
Ir ļoti karsta vasaras pievakare,
Pasaules latviešu mākslas centra
(PLMC) pagalmā atrodam ēnai
nu vietu, noliekam priekšā ūdens
pudeles, jo bez tām pēdējās ne
dēļās Latvijā, arī Cēsīs, ir grūti iz
turēt. Izstādes atklāšana ir jau
nākamajā dienā, un visi tās iekār
tošanas darbi ir paveikti. Sākam
sarunāties ar centra izpilddirektoru Kārli Kanderovski, pēc brī
tiņa pievienojas arī abas māksli
nieces. Laima Puntule, latviešu
māksliniece, jau deviņus gadus
dzīvo Dānijā, bet Anne Marija
Udsena, dāniete, ir pārcēlusies uz
Zviedriju. Abas iepazinušās, braucot uz biennāli Berlīnē. Laima
Cēsīs nav bijusi gadus desmit, piec
padsmit, bet Anne Marija Baltijas
valstīs, tātad arī Latvijā, ir pirmo
reizi.
Kārli, pirms diviem gadiem
intervija sacījāt, ka gribētu dzī
vot Latvijā, šopavasar atbraucāt,
sacījāt, ka tagad dzīvosiet šeit,
bet pēc tam tomēr uz mēnesi at
griezāties Čikāgā. Iznāks tomēr
braukāt no Cēsīm uz Čikāgu un
atpakaļ?
Kārlis Kanderovskis. Ceru Lat
vijā tagad dzīvot ilgāku laiku. Sā
kumā domāju, ka gadu sadalīšu
uz pusēm starp Cēsīm un Čikāgu,
bet tad sapratu, ka tomēr gribu
dzīvot Cēsīs. Mazliet ironiski: man
ir dārzs un Ziemassvētki Čikāgā,
jo tur ir mana tēva māja, tur ir
arī mani vecāki. Piecus mēnešus
biju iesprostots Čikāgā pandēmi
jas dēļ. Tagad esmu šeit, tiks at
vērta šogad pirmā izstāde. Iecerēta
arī Ulvja Alberta, latviešu fotografa, kas dzīvoja Losandželosā
un fotografēja Amerikas slavenos
cilvēkus, izstāde. Tā notiks sadar
bībā ar galeriju Birkenfelds, Rīgā,
kur Ulvim savulaik bija izstāde,
bet Cēsīs būs pirmo reizi.
Atlikušo mūžu pavadīt Cēsīs
vē
las arī mana mamma, Lelde
Kalmīte. Šogad, iespējams, tas vēl
nenotiks viņas darba dēļ, bet
mums jau ir sapņi un plāni par
to, kā mamma varētu te dzīvot un
ko viņa varētu darīt. Cēsīs viņa
daudz zīmēja un gleznoja, te tas
bija viegli – varbūt to var saukt par
iedvesmu, ko dod Cēsis, kultūra,
miers visapkārt. Tas ir mūsu lielais
sapnis – dzīvot šeit, pavisam.
Es domāju, ka Čikāgai ir daudz
vairāk ko mācīties no Cēsīm, nevis
otrādi. Es nejūtos kā starp divām
saulēm, es esmu īstajā, pareizajā
vietā. Mazliet ironiski – Čikāgā
mums ir dārzs, bet Cēsīs es dzīvoju
dzīvoklī. Cēsīs es dzīvoju pilsētas
centrā, Čikāgā mums ir kluss
rajons. Sākumā domāju, ka varbūt
Latvijā gribu lauku māju, bet tad
sapratu, ka esmu ar mieru palīdzēt
draugiem lauku darbos, pacie
moties īstos laukos, bet ikdienā
man patīk dzīvot mazpilsētā, par
zemnieku tomēr negribu kļūt.
Man cits amats (smejas), man pa
tīk spēlēties ar gaismām, krāsot
sienas, iekārtot izstādes.
Kas vajadzīgs sapnim, lai tas
piepildītos?
Mammai vajag, lai Cēsīs būtu,
ko darīt, viņai vajag jaunus pro-

jektus, viņa nav cilvēks, kuŗš var
iet pensijā un sēdēt, salicis rokas
klēpī.
Kāda ir jūsu vasara Latvijā un
Cēsīs?
Kārtīgi nosvinēju Jāņus pie
drauga, kas nodarbojas ar biolo
ģisko lauksaimniecību Zemgalē.
Viņš atguva savu senču īpašumu,
tagad saimnieko, nelietojot ķī
miju. Varēju uzvilkt baltu kreklu
un dziedāt līgo dziesmas. Esmu
svinējis Jāņus arī Viskon
sinā,
Dievsētā, bet man bija svarīgi

jau mums bija galvās. Kārlis pie
krita, tas viņu ieinteresēja.
Kārlis Kanderovskis. Mans
mērķis ir aicināt latviešus, kuŗi
tagad strādā ārpus Latvijas, ne ti
kai izstādīt tās trimdas paaudzes
darbus, kas izbrauca pēc kaŗa,
daudzi ir aizbraukuši arī pēdējos
desmit gados.
Laima. Es nezinu, vai atgrie
zīšos. Cik spontāni es aizbraucu,
tikpat spontāni es varu atgriezties. Droši vien aizbraucu jaunu
piedzīvojumu meklējumos.

Saprotu, ka liekas neticami, bet
dažreiz tā notiek. Četrus gadus
nodzīvojām mazmazītiņā pilsēti
ņā pašos Ziemeļos, bet man tā
bija pārāk maza. Pārcēlāmies uz
Kopenhāgenu.
Vai var salīdzināt latviešu un
dāņu dzīves ritmu, izjūtu, stilu?
Laima. Pirmajā brīdī liekas, ka
mēs esam ļoti tuvi, daba līdzīga,
mentālitāte arī, bet, kad dzīvo
ilgāku laiku, saproti, ka atšķirība
ir dziļa, vēsturiska un liela. Cita
domāšana. Dānijā cilvēki pilnīgi

No kreisās Anne Marija, Kārlis un Laima izstādes atklāšanā
nolīgot īstos laukos Latvijā. Dzie
dājām, sagaidījām saullēktu.
Kas lika domāt par to, ka va
rētu dzīvot Latvijā, esat taču
lielpilsētas bērns?
Ilgus gadus neinteresējos par
iespēju te dzīvot, bet tieši Cēsis
mani savaldzināja, piesaistīja.
Rī
gā es negribēju dzīvot. Te ir
darbs, un es varu un gribu te dzī
vot. Amerika ir milzīga, par cil
vēkiem, kuŗi dzīvo Amerikā, saka,
ka viņi ir amerikāņi. Neviens
cēsinieks neteiks, ka viņš ir eiro
pietis, bet gan teiks – es esmu
cēsinieks! Tur ir tā starpība – pie
derības, vietas izjūta! Un man ta
gad ir draugi Latvijā, Cēsīs.
Kā radās ideja par šo kopīgo
izstādi?
Laima Puntule. Man kāds silti
ieteica Pasaules latviešu mākslas
centru Cēsīs, īsti neatceros, kuŗš,
jo tas bija vairāk kā pirms gada.
Mēs ar Anni Mariju bijām sāku
šas domāt par kopīgām izstādēm,
un centrs likās tam atbilstošs, jo
šeit izstāda ārpus Latvijas dzīvo
jošo mākslinieku darbus. Starp
citu, Anne Marija arī nestrādā
savā dzimtajā zemē. Sūtīju e-pas
tus, tad abas uzrakstījām pieteikumu – projektu izstādei. Ideja

Esat apmierināta ar savu iz
vēli?
Laima. Ar izvēli ir tā...ja man
vaicā, kāpēc es izvēlējos kļūt par
mākslinieci, es atbildu, ka es neko
neizvēlējos, man nebija nekādas
izvēles, jo es neko citu negribēju.
Mums ģimenē tas laikam ir genos – nepiepildītie sapņi. Viens
gribēja būt mūziķis, otrs – medi
ķis, bet nekļuva. Es esmu māksli
niece, brālis – mediķis. Mani ne
viens nekur nevirzīja, bet es tikai
zīmēju un teicu, ka būšu zīmētāja (smejas). Neko lāgā nepratu,
mani nekur neņēma. Ar otro reizi
iestājos Jaņa Rozentāla Mākslas
vidusskolā, ar trešo – Mākslas
akadēmijā. Biju diezgan spītīga,
bet tas arī ir gens, jo mans tēvs sev
visu mūžu nepiedeva, ka neiz
vēlējās mūzikas ceļu. Biju nolē
musi, ka nevarēšu sev pārmest, ka
neesmu izdarījusi to, ko gribēju.
Par Dāniju – aizbraucām visa
ģimene, jo gribējām dzīvē kaut ko
citādāku, bet mums nebija kon
krētu plānu. Mums draugi ir gan
Vācijā, gan Dānijā, Zviedrijā,
Nor
vēģijā, mēdzām braukt pie
viņiem un “iestrēgām” Dānijā
mazā pilsētiņā. Palikām, bet tas
nebija iepriekš aprēķināts plāns.

uzticas savai varai. Sekoju līdzi
tam, kas notiek Latvijā, un kādā
raidījumā kāds polītiķis sacīja, ka
valdībai vajadzētu pieņemt lēmu
mus, ko atbalsta iedzīvotāji. Dā
nijā iedzīvotāji atbalsta lēmumus,
ko pieņem valdība, jo tā dara labu
un rūpējas. Protams, ir izņēmumi,
ir diskusijas, ir kritika, bet mēs,
kuŗi dzīvojam Dānijā, uzticamies
viņiem. Tā ir mūsu drošība, tas
nāk par labu visiem. Un cilvēki
uzticas cits citam. Jā, tāpat kā vi
sur, cilvēki mēdz melot, mānīties,
krāpties, bet pamatu pamatā cil
vēki uzticas varai un līdzcilvē
kiem. Latvijā es to neredzu ne ofi
ciālās iestādēs, ne starp cilvēkiem.
Vai Dānijā tāpēc ir vieglāka
ikdienas dzīve?
Laima. Grūti pateikt, es tomēr
esmu ārzemniece, turklāt austrum
eiropiete. Demokratijas un uzticē
šanās Dānijā ir vairāk nekā pie
mums, bet pret ārzemniekiem
attieksme nav gluži tāda, kā “uz
papīra”, mazliet divkosības šajā
jautājumā tomēr ir.
Par mākslu Latvijā dažādās
sarunās nākas dzirdēt pretējus
viedokļus. Vieni teic, ka esam
provinciāli, kas nu mums par
mākslu, otri saka, ka mums ir

pasaules līmeņa mākslinieki.
Kā tas ir jūsuprāt, raugoties no
zināma attāluma?
Laima. Tas nav tik vienkārši, ir
komercmāksla, ko pārdod, un ir
māksla. Reizēm gribas pārmest,
ka tā māksla ir uz katras krūzītes,
bet mākslinieks no tā dzīvo. Ko
viņam var pārmest?! Ar gadiem
es esmu kļuvusi mazliet pielaidī
gāka, ne tik kategoriska. Man ir
maizes darbs un ir mana māksla,
ar kuŗu es nevaru izdzīvot, tāpēc
daudzi mākslinieki maizi pelna
kādā darbā, bet pārējā laikā rada
mākslu. Tādēļ tādi kategoriski
ap
galvojumi par provinciālismu
nav vietā. Un vēl jāsaka, ka es
negribu būt atkarīga no tā, ko es
pārdodu, jo līdzko labi pārdod,
sāc labi ražot, un mākslai vairs
lāgā nav vietas.
Vai Cēsīs arī kaut ko paguvāt
apskatīt – Mākslas festivālu,
piemēram?
Laima. Cēsis savaldzināja, te
viss notiek. Saprotu, ka ziemās
mazās pilsētās ir daudz klusāks,
bet nevar teikt, ka kultūras nav
vispār. Mazajā pilsētiņā, kur sā
kumā dzīvoju Dānijā, nekādas
kultūras daudz nebija, tur man
bija grūti. Te biju gan uz Mākslas
festivāla pasākumiem, gan uz un
gāru rotu izstādi Izstāžu zālē. Te
dzīvība izskatās dabīga, īsta. Ie
spējams, tā ir tāda kustība – prom
no lielajām pilsētām. Esmu dzir
dējusi, ka daudzi brauc prom no
Rīgas, un Kopenhāgenā notiek
tieši tāpat. Dārdzība, zināms liel
pilsētu snobisms, un cilvēki dodas
ārā no pilsētām. Esmu ļoti priecī
ga, ka mūsu izstāde notiek Cēsīs,
nevis Rīgā.
Kārlis. Mums bija ļoti laba sa
darbība. Apmeklētāji ievēros, ka
gleznas ir novietotas zemu, nevis
ļoti augstu, arī apgaismojums nav
spilgts. Iekārtojot izstādi, mums
nebija domstarpību. Mēs iekār
tojām izstādi tā, kā to jutām, lai
telpā ir daudz vietas, plašums.
Anne Marija Udsena. Esmu
ļoti iepriecināta, jo šī izstāžu vieta
ir ārkārtīgi profesionāla, arī pieeja izstādes iekārtošanā ir ļoti
profesionāla, un tā ir viena no
labākajām galerijām, ar kādu
esmu saskārusies. Te ir profesio
nāla attieksme arī pret mākslinie
ku. Bieži nākas saskarties ar to,
ka mākslinieks, iekārtojot izstādi,
visu izdara pats, bet šeit Kārlis un
viņa brīvprātīgo komanda strā
dāja vienkārši fantastiski – sienas
var pārkrāsot, kas galerijās ir ļoti
reti. Mums nebija jāstrādā melnu
muti, Kārlis prot un izdara ļoti
daudz, un viņš palīdzēja mums.
Uzskatu, ka Kārlis šeit ir īsts dār
gums, tas mums ir atklājums.
Viņa Amerikas izstāžu pieredzi ir
grūti pārvērtēt, viņam nav pieze
mēta un šaura redzējuma, viņam
ir savs skatījums.
Laima. Tas, ko Anne Marija
teica, tiešām bija no sirds, es do
māju tieši tāpat. Pasaules latviešu mākslas centrs Cēsīs ir ļoti
profesionāls, un Kārlis ir pelnījis
šos labos vārdus. Mēs priecāja
mies, ka esam šeit ar savu kopīgo
izstādi!
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Par atbildību, saprašanos un sadarbību
Kas ir pasaules brīvie latvieši?
No kā viņi ir brīvi?
PBLA ir jumta organizācija,
kas apvieno visu organizēto lat
viešu sabiedrību pasaulē, un pēc
dažiem gadiem mēs jau varēsim
svinēt apvienības 70 gadu pastā
vēšanas gadadienu. PBLA biedri
nav individuāli cilvēki, bet gan
centrālās organizācijas katrā pa
saules kontinentā – Ziemeļame
rikā (ASV un Kanadā), Dienvid
amerikā un Karību salās, Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Ei
ropā un – arī Krievijā. Man šad
tad vaicā: kādā sakarā Krievija?
Šī sadarbība sākās ar atbalstu un
palīdzību tām latviešu ģime
nēm, kuŗas tika izsūtītas.
Aizv. gs. piecdesmitajos gados,
kad tika dibināta PBLA, Latvija
nebūt nebija brīva. Organizācija
gadu gaitā ir nostiprinājusi savu
vārdu, un parasti jau pusceļā to
nemaina. Viens ir oriģinālais no
saukums, kas tika dots, bet otrs
ir vārds “brīvība”, domājot par
brīvību latviešiem gan Latvijā,
gan arī visur pasaulē.
Nesen sociālajos tīklos uzmanību piesaistīja kādas cienī
jama vecuma latvietes pārdo
mas. Viņa no Austrālijas at

griezusies Latvijā, lai šeit pava
dītu savas vecumdienas. Diem
žēl kundze esot vīlusies par
šeit piedzīvoto un vairs nevēlo
ties nevienam ieteikt, lai brauc
dzīvot uz Latviju. Ja viņa pirms
pārcelšanās būtu zinājusi to, ko
zina šodien, nekad nebūtu pār
cēlusies – savā mīļajā Latvijā
viņa piedzīvojusi pārāk daudz
pazemojošu situāciju.
Personīgi es neesmu sastapusi
nevienu tādu cilvēku, kuŗš būtu
tik katēgoriski nožēlojis savu
atgriešanos Latvijā. Nereti, kad
par kaut ko sāp sirds, kad ir sa
kāpinātas emocijas, cilvēki izsaka ļoti stiprus vārdus ar negātīvu nozīmi. Ir jābūt veselai virknei lietu, kas ir bijušas neapmie
rinošas, ar kuŗām nav veicies,
lai pateiktu tik spēcīgi – “ja es
būtu zinājusi, nekad nebūtu pār
cēlusies!”
Viens no iemesliem, kāpēc
pieminētā kundze ir neapmie
rināta, ka atgriezusies, esot tas,
ka valsts ieturot nodokli no
viņas pensijas, kas nopelnīta
Austrālijā. Vai tā ir problēma?
Tā vairs nav problēma! Viens
no pieņemtā Diasporas likuma
pantiem noteic, ka ārvalstīs no
pelnītā pensija netiek aplikta ar
vēl vienu nodokli, proti, ja esi to
samaksājis vienā valstī, tad otrā
tas vairs nav jāmaksā.
Ik pa laikam no ekonomis
tiem un finansistiem izskan
prognoze, ka no 1. jūlija ievies
tās nodokļu izmaiņas atkal
veici
nās ekonomisko emigrā
ciju. Kāds ir jūsu viedoklis?
Es nekad nekur neesmu dzir
dējusi, ka kādas valsts vadītāji ar
lielu entuziasmu ir runājuši un
plānojuši ieviest jaunus nodokļus
vai tos palielināt. Pienāk laiks,
kad lietas būtu jāsakārto, un
diemžēl nav tāda īstā, perfektā
brīža, lai to darītu. Polītiķi parasti
šo sakārtošanu atliek un atliek.
Pandēmijas laiks ļoti skaidri
un skaudri izgaismoja patieso
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PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte intervijā Mārai Libekai

Kristīne Saulīte: “Mūsu sarunvalodā
arvien biežāk ienāk vārds “demokra
tija”, kuŗa būtību mēs diemžēl ne
vienmēr saprotam. Demokratija nav
tikai tas, kas mums pienākas. Demo
kratija nozīmē uzņemties atbildību,
pienākumus. Ja mums tiek kaut kas
dots, mums ir jādod arī pretī, un tā
ir atbildība.”
stāvokli ar nodokļiem. Tas bija
kā zibens no skaidrām debesīm,
jo, iesniedzot nepieciešamos do
kumentus Valsts ieņēmumu die
nestā, lai saņemtu dīkstāves pa
balstu, ne vienas vien profesijas
pārstāvji, bet īpaši tie, kas strā
dāja apkalpojošajās nozarēs vai
kultūras jomā, bija, maigi runā
jot, nepatīkami pārsteigti, jo pēc
valdības pieņemtā algoritma,
kuŗā tika iekļautas iepriekš veik
tās sociālās iemaksas, bija jāse
cina, ka iemaksāts nav tikpat kā
nekas. Tas bija šoks, redzot, cik
trausla ir situācija. Ja valsts tā
turpinātu, tad vēlāk pensiju ne
būtu vispār. Daudzi, iespējams,
uzskata, ka viņus tas neskars, vi
ņus tas neinteresē, bet valstiskā
līmenī tas ir ļoti būtiski. Ja mēs
redzam, ka lietas ir tik nepareizas un nesakārtotas, tad diemžēl
jau tagad, nevis vēlāk, ir jāpie
ņem šie skaudrie lēmumi.
Kāpēc Latvijas valdībai uzti
cas tik maz iedzīvotāju? Vai to
var sasaistīt tikai ar pandēmiju, vai ir arī kādi citi iemesli?
Ļoti maz pasaulē ir tādas
valstis, kuŗu iedzīvotāji pilnībā
uzticas savai valdībai. Reālitāte
ir tāda, ka mēs neuzticamies ne
tikai valdībai, bet viens otram.
Iespējams, ka tas saglabājies vēl
no padomju laikiem, kad cilvēki
bija aizdomīgi cits pret citu, jo

nekad nevarēja zināt, kuŗš ko
par kuŗu teicis un kādas tam būs
sekas. Mēs nemākam sarunāties
vienkāršā valodā. Labi būtu sākt
ar to pašu vienkāršo cieņu – lab
dien, paldies, atvainojos! Skaid
ro
jot sabiedrībai dažādus pro
cesus, nereti rodas iespaids, ka
pats runātājs īsti nesaprot, par
ko viņš runā. Cilvēki ir iemācī
jušies skaisti atrunāties. Beigās
klausītāji vaicā: par ko īsti bija
runa?
Vēl viena problēma, par ko
esmu daudz domājusi, – liela
daļa sabiedrības domā pārsvarā
par savām, ne par kopīgām sa
biedrības interesēm. Un apgalvo,
ka mani, lūk, tas neinteresē, man
ir vienalga, mani tas neskar, es to
nedarīšu... Tas diemžēl dažkārt
projicējas arī valdībā, deputātos,
kas, patīk vai ne, ir visas mūsu
sabiedrības spogulis.
Mūsu sarunvalodā arvien bie
ž
āk ienāk vārds “demokratija”,
kuŗa būtību mēs diemžēl ne
vienmēr saprotam. Demokratija
nav tikai tas, kas mums pienākas.
Demokratija nozīmē uzņemties
atbildību, pienākumus. Ja mums
tiek kaut kas dots, mums ir jādod arī pretī, un tā ir atbildība.
Trīsdesmit jūsu dzīves gadi
pavadīti Austrālijā, nu esat
at
griezusies Latvijā, bet kopš
2018. gada vadāt PBLA. Aus-

trālijā ar kovidu saslimuši vai
rāk nekā 30 tūkstoši iedzīvo
tāju, bet nomiruši virs 900 cil
vēkiem. Pilnībā ir vakcinēti
8,3% iedzīvotāju. Kāpēc austrālieši nesteidzas vakcinēties,
un kā izdevies pasargāties no
augstas saslimstības?
Austrālija ir liela sala, un tā
kovida laikā ir bijusi milzīga
prioritāte. Tomēr situācija tik un
tā ir ļoti skaudra. Labi atceros, ka
2020. gada janvārī, kad apmek
lēju Austrāliju, kovids vēl nebija
pasaules sabiedrības uzmanības
centrā. Taču Austrālijā jau izska
nēja skaļas runas par to, ka tiem
valstspiederīgajiem, kas atrodas
Ķīnā, nekavējoties jādod iespēja
atgriezties savā valstī, jo sāk iz
platīties jauns, nezināms vīruss.
Austrālijas valdība jau tajā brīdī
pieņēma lēmumu, ka neviens
nevarēs tāpat atgriezties, tas būs
jādara, izmantojot speciālos lido
jumus, un cilvēki no Uhaņas tiks
nogādāti Jaungvinejā, lai atrastos pašizolācijā. Tas bija ļoti
stingrs lēmums.
Latvijā cilvēki nespēj iedomā
ties, ko nozīmē dzīvot gandrīz
vai cietuma režīmā. Ja kaut viens
saslimst, tūdaļ tiek ieviests mini
lockdown – visu aiztaisa ciet.
Varbūt Latvijā tas liksies pavisam
dīvaini – atliek trīs cilvēkiem
saslimt ar kovidu, visu pavalsti
uz nedēļu aizver ciet.
Atšķirībā no Latvijas, kur
mums vakcīnu pieejamības ziņā
tagad ir leiputrija, Austrālijā tas
tā nav, jo tur ir pieejama tikai
AstraZeneca un patlaban tiek
gaidītas Pfizer, BioNTech vakcī
nas. Tiesa, šīs vakcīnas bija ie
vestas, bet ļoti mazās devās, me
dicīnas darbiniekiem. Vakcīnu
trūkums ir galvenais iemesls,
kāpēc tik maz ir sapotējušies.
Cilvēkiem, kuŗi ir jaunāki par
60 gadiem, vēl nav pat bijusi
iespēja potēties.
Ja tiek pārkāpti valstī ieviestie
epidemioloģiskās drošības pasā
kumi, par to draud ļoti liels naudas sods, bijuši pat pāris cietum
sodi. Atgriezties Austrālijā drīkst

tikai tās pavalstnieki, turklāt ir
jāpierāda, ka patiešām ir šāda
ne
pieciešamība. Lai arī esmu
Austrālijas pilsone, man uz tu
rieni ceļot būtu ļoti sarežģīti. To
varbūt varētu vienīgi tad, ja es
būtu ar mieru maksāt par biznesa vai pirmās klases lidojuma
biļeti. Neraugoties uz to, ka esmu
potējusies, divas nedēļas man
būtu jāatrodas pašizolācijā norā
dītā viesnīcā par standarta cenu
no savas kabatas – 3000 Austrā
lijas dolaru.
Savukārt Latvijā ir pieejamas vakcīnas, bet sapotējušies
tikai nedaudz virs 30 procen
tiem. Kāpēc mums nesokas
šajā ziņā?
Pandēmijas laikā ir izgaismo
jušās vairākas problēmas, un
viena no tām – ko mums, sabied
rībai, nozīmē zinātne, vai mēs
zinātniekiem uzticamies, vai
mēs viņus vispār ievērojam?
Mēs viņus, citkārt liekas, uzska
tām par kaut ko mistisku, gan
drīz vai traucēkli, kas kaut kur
kaut ko pēta. Vairāk uzticamies
kaimiņienei Martas tantei, kas
savukārt savu patiesību ir saņē
mu
si no kaimiņienes Maijas,
kuŗa to “patiesību” ir noklausīju
sies tirgū.
Esmu runājusi ar daudziem
cilvēkiem un mēģinājusi sa
prast, kas ir tas, kāpēc cilvēki
saka: nē, es tomēr nepotēšos!
Tās ir dziļas, nepamatotas bailes
no nezināmā. Cilvēki lasa sociā
lajos tīklos pausto, klausās da
žādus stāstus, kas izplatās vēja
ātrumā, turklāt ne vienmēr ar
labu nodomu.
Svarīgi ir uzrunāt tos, kuŗiem
ir bailes, līdz kuŗiem nenonāk
informācija vienkāršā, saprota
mā veidā. Tur nu gan būtu ne
pieciešamas nevis lielas reklāmu
kampaņas, bet individuāla at
tieksme. Laukos ir daudz no
maļu vietu, kur dzīvo gados
vecāki cilvēki. Tāpēc šeit nu jau
najām pašvaldībām kopā ar ģi
menes ārstiem aktīvi jāapzina
savi vietējie cilvēki, individuāli
viņi jāuzrunā.
Vai šogad notiks Pasaules lat
viešu ekonomikas un innovā
cijas forums (PLEIF), kas tiek
rīkots ar PBLA atbalstu?
Jā, ļoti ceram, ka šī gada no
vembŗa sākumā forums varēs
notikt Rīgā, kaut vai daļēji klā
tienē. Aizvadītajā gadā īsi pirms
šī pasākuma mums pateica, ka
mēs nedrīkstam pulcēties klā
tienē, – bijām divi cilvēki uz ska
tuves tukšā zālē ar vairāk nekā
1000 skatītājiem tiešsaistē.
Foruma mērķis ir Latvijas attīs
tība, un to var panākt divos veidos – palīdzēt Latvijas uzņēmē
jiem attīstīt eksportu un ieguldīt
mūsu valstī no ārpuses. Piemē
ram, uz Austrāliju tiek sūtītas Lat
vijā ražotas saliekamās mājas.
Laba sadarbība ir arī informācijas technoloģijās un citās jomās.
Šī gada PLEIF tema būs – diasporas iesaiste Rīgas pilsētas un
tās ekonomikas attīstībā, plā
nojam interesantu programmu
un ticam, ka tā būs saistoša kā
rīdziniekiem un Latvijas uzņē
mējiem, tā arī diasporas pār
stāvjiem.
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ASTRĪDE ALISE SKÖLDEBRING,
dzim. KĻAVIŅŠ

Latviešu likteņi tālajā Arģentīnā
Atmiņu fragmenti no dzīves gadiem Dienvidamerikā

Mākslinieces Skaidrītes Kocēnas izstādē 1957. gada maijā Galeria Van Riel. Attēlā vēl divi
mākslinieki – Gvīdo Brūveris un Jānis Zuntaks. Arī mācītājs Liepiņš, inženieris Aleksandrs
Skuja ar kundzi Elēnu, mana māte Alise Dzeguze-Kļaviņa, profesors Leonīds Slaucītājs un,
protams, pati māksliniece. Puse no šeit redzamiem izstādes apciemotājiem 1960. gadā jau būs
izceļojuši uz ASV un Kanadu

Pēc Otrā pasaules kaŗa
Sākot ar 1946. gadu, Arģentīnas
valdība uzņēma vairāk nekā
tūkstoš latviešu bēgļus no Eiropas DP nometnēm, starp tiem arī
manu ģimeni. Buenosairesas ostā
mūs sagaidīja tēva radi, “veclat
vieši” Jānis un Reinis Kļaviņi, kuŗi
rūpējās par visu bēgļu sagaidīša
nu, gādāja par dzīvokļiem un dar
bu, aizdeva naudu jaunas dzīves
sākšanai, palīdzēja atrisināt visāda
veida problēmas, kas skāra latvie
šus, spāņu valodas nepratējus, pir
majā laikā Arģentīnā.
Pēc kaŗa, 1948. gada 13. jūnijā,
latvieši atjaunoja Latvju Savienī
bu Arģentīnā. 1949. gadā dibinā
jās Akadēmiskā sekcija ar manu
tēvu Kārli Kļaviņu kā sekretāru
un kā Savienības priekšnieku di
vus gadus vēlāk.
Biedrības telpās bija arī lat
viešu bibliotēka, kur varēja dabūt vietējo žurnālu Latvija, citur
izdotās avīzes, kā arī trimdas
izdevniecību grāmatas. Jau 1948.
gada 7. augustā tika rīkots iepa
zīšanās vakars visiem iebrau
cējiem.
Interesanti pieminēt, ka vietējā
avīze Latvija jau 1946. gadā iz
deva publikāciju spāņu valodā –
Letonia, Nueva Republica, Vieja
Nacion (Latvija, jaunā republika,
senā tauta).
Visiem ieceļotājiem tūlīt pēc
ierašanās izsniedza Arģentīnas

personas dokumentu ar pastā
vīgās uzturēšanās atļauju. Pēc
pieciem gadiem varēja saņemt
Arģentīnas pavalstniecību. Es pa
turēju savu Arģentīnas pavalst
niecību vēl vienpadsmit gadus
pēc valsts atstāšanas, t. i. līdz 24
gadu vecumam.
Latvijas Universitātes diplomi
Arģentīnā netika atzīti. Inženieŗi
darbu gan atrada samērā viegli,

2021. gada 24. jūlijs – 30. jūlijs

Skaidrītes Kocēnas gleznu La Catedral de Buenos Aires Astrīdes
vecāki iegādājās 1957. gadā mākslinieces izstādē Buenosairesā.
2013. gadā viņa to aizdeva Latvijas Nacionālās mākslas mūzeja
ekspozīcijai Latvian Art in Exile izstāžu zālē Arsenāls. Attēlā
šo rindu autore pie gleznas Rīgā

parasti ārzemju firmās. Archi
tekti un ārsti varēja strādāt savās
profesijās kā asistenti. Lielākā
daļa techniķu sāka strādāt pat
stāvīgi, izveidojot savus uzņē
mumus. Perona valsts veicināja
vieglās industrijas attīstību, un
darba netrūka.
Mans tēvs Kārlis, Latvijas advo
kāts, kopā ar no Zviedrijas iece
ļojušo Valdi Karlovski izveidoja

Pirmos trīs skolas gadus pavadīju Arģentīnas valsts skolā,
vēlāk privātā angļu meiteņu skolā. Visi valsts skolas bērni
valkāja šo balto uniformu. Te mēs zem diktatora Juan Peron
un viņa sievas Evas bildes

Mani radinieki Jānis un Reinis Kļaviņi ar kundzēm, sagaidot
bēgļus Buenosairesas ostā
ļoti sekmīgu vieglās industrijas
firmu. Karlovskis palika Arģen
tīnā, bet pārējā ģimene pēc šķir
šanās tomēr atgriezās Zviedrijā.
Mani vecāki nolēma pārcelties
uz Kanadu, ko arī izdarīja 1957.
gadā. Lielākā daļa akadēmiķu iz
vēlējās to pašu ceļu. Palika galve
nokārt tie, kuŗi paši bija uzsākuši
kādu darbnīcu, fabriku vai veikalu.
Grāmatā “Latvieši Arģentīnā”
lasu arī, ka līdz 1962. gadam
Manas atmiņas no sākuma gadiem Arģentīnā saistās ar to, ka satiku citus bērnus lietuviešu klubā kādreizējā samērā lielā latviešu
Boedo ielā 737, Buenosairesas pilsētas vidū, kamēr pieaugušie sēdēja sanāksmēs. Šai bildē, varbūt saime Buenosairesā samazinājās
gandrīz uz pusi. Latviešu aktīvi
no 1949. gada 18. novembŗa, redzu savus radus, manu tēvu, kā arī Zvirgzdiņa kungu

tātes ļoti enerģiski turpinājās nā
kamos trīsdesmit gadus. Starp
tautiskas organizācijas tika dibi
nātas, liels informācijas darbs
tika veltīts, lai informētu arģentīniešus par Baltiju un pārējām
komūnisma apspiestām valstīm.
Pilsētas centrā tika rīkoti gājieni
un demonstrācijas.
Ar laiku izmira pirmā bēgļu
paaudze, turklāt notika asimilā
cija. Centieni uzturēt latviešu
valodu pēcnācēju paaudzē ne
sek
mējās. Tomēr latviešu gars
dzīvo tālāk, kaut arī spāņu va
lodā.
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Mēs pamazām ieejam mijkrēslī

Voldemāra Kārkliņa raksts par dzejnieci Veroniku Strēlerti

(Turpināts no Nr. 26)
Pie laba franču vīna glāzes, at
ceroties dzimteni un dažus ko
pīgus paziņas, ātri pagāja laiks.
Tad pārnāca Veronikas Strēletes
vīrs, rakstnieks Andrejs Johan
sons. Viņš tolaik, tāpat kā drāma
turgs Mārtiņš Zīverts, srādāja labi
algotu un samērā vieglu darbu
pilsētas ielu dzelzceļu valdē: pie
naudas skaitīšanas.Tas tikai bieži
prasīja vēlas darba stundas. Bet
šoreiz Johansons bij agrāk ticis
mājās.
Ar laipnu, bet noteiktu mājienu
viņš atraidīja manu priekšliku
mu izdarīt kādu uzņēmumu: viņš
principā nekad nefotografējoties.
(Nezinu, vai šis apgalvojums simt
procentīgi nopietni ņemams; bet
viņa uzņēmumi pēdējos gados,
liekas, tiešām nav presē redzēti.)
Toties, it kā gribēdams dot gan
darījumu par šo noraidījumu,
viņš mani ieveda dibenistabā pie
sava grāmatu plaukta.
Tas neietveŗ sējumu tūkstošus –
drīzāk, es nezinu, varbūt tikai
dažus simtus. Bt tā ir īpata grā
matu krātuve; likās, tanī nebija
neviena no tiem lētajiem izdevu
miem, ar ko pārblīvēti trimdas
grāmatu galdi (atskaitot varbūt
zināmu skaitu draugu dāvinātu,
autografētu izdevumu). Gandrīz
ikviens sējums tanī bija savā ziņā
retums. Gandrīz visi tie bija veci
folianti apsūbējušu zelta iespiedumu veclaicīgās ādas mugurās.
Andrejs Johansons krāj vecas
grāmatas par Baltijas, sevišķi Lat
vijas vēsturi.. Izrādās, ka ar lielu
pacietību tādas diezgan kuplā
skaitā atrodamas Stokholmas grā
matnīcās un antikvariātos. Daudz
brīvā laika viņš pavadīja, rakņā
joties to plauktos. Bet atradumi ir
ziedotā laika vērts: gaismā cēlies
un Johansona īpašumā nokļuvis
dažs gaužām rets un vērtīgs vecs
izdevums. Daži no tiem brīnu
mainā kārtā iegūti lēti, par citiem
dārgi samaksāts; man radās aizdomas, ka, neraugoties uz dažie
lētajiem pirkumiem, šis reto grā
matu krājums paņēmis labu tiesu
ģimenes ienākuma. Bet to viegli
saprast: grāmatu krāšanas kaislība ir viena no skaistākajām kaislī
bām, un dzejniekus, rakstniekus,
tā, protams, apdraud pirmā kārtā.
Šai krājumā ir daži īsti retumi;
grāmatas ar nepublicētām, pat vēl
nezināmām liecībām par Latvijas “zviedru laikiem” un citiem
mūsu vēstures vecākajiem pos
miem. Mūsu vēsturi sīki pazī
dams, Johansons tieši tos “same
dījis” mazāk svarīgu, pazīstamu
grāmatu plauktos – atradumi at
taisno ziedotās pūles. Ir sevišķa
bauda turēt rokās apsūbējušu, ap
dzeltējušu, simtu gadu vecu sē
jumu, šķirstīt tā pelēkās, vietām
salipušās lapas, un atrast tekstā
ziņas, kas ir gluži jauns, reizēm
negaidīts atklājums. Johansona
reto sējumu kollekcija ir daļēji
zviedru, daļēji senvācu (kas lasot
arī šķiet sveša), gan arī franču un
citās valodās.
Ātri skrēja laiks, kavējoties pie
skaisto, veco grāmatu plaukta;
diezgan ilgi biju izmantojis rakst

nieka un dzejnieces viesmīlību;
vakaram krēslojot, bija jādodas
mājup. Tā kā bij jāiet uz tramvaju,
kuŗa piestātni nezināju, Veronika
Strēlerte nāca mani pavadīt.
Tramvaja sliedes iet kaut kur
patālu, par augstāku uzbērumu,
caur klaju apgabalu uz Stokhol
mas centru. Līdz piestātnei ir pie
cas vai desmit minūtes ko iet, un
taisnākais celiņš caur ieleju, kas
aizaugusi alkšņiem un sīkiem
bērziem. Klajumā ir zāļaina, lau
ku puķēm bagāta pļava.
Pa šauro, līkumaino celiņu ma
zajā ielejā iegājuši, pēkšņi esam it

turs Bērziņš – visi vietējie māksli
nieki un literāti – ieskaitot profesoru Straubergu, kas gan pēdējā
laikā, korpulences un ne pārāk
stipras sirds dēļ šo sportu vairs
nepiekopj. Latviešu literāti un
mākslinieki sēņo gan Aspudenes
augstienē, gan tālākos mežos, un
iegājuši tādā azartā, ka pat viens
otram sēpj “savas” labākās baravi
ku vietas: lai katrs meklējot pats!
Protams, pamazām noslēpumi
nāk gaismā, jo kaislīgie sēņotāji
uzmana katru konkurenta soli…
Pie dabas mīļotāju un sēņotāju
“cunftes” pieder arī dzejniece –

Veronika Strēlerte un Andrejs Johansons ar dēlu

kā citā pasaulē; ne namu, nedz
ielu no šejienes nevar redzēt. Pļa
vā zaļo augsts grīslis, zied jāņu
zāles, kuplo nelieli koki un biezi
krūmi; mūs apņem vasarīgas āra
smaržas, un nav iespējams, pēc
tikdaudz gadiem kailā sausā sveš
atnē, šādā vietā un šīs smaržas sa
ožot, nejusties kā dzimtenē Jāņu
vakarā.
– Te reizēm nāku sēņot, – dzej
niece saka. – Šeit un tur, drusku
tālāk, rudeņos aug brangas bērz
lapes un gailenes
Man neviļus jāpasmaida. Ai, šie
Stokholmas latviešu sēņotāji! Tie
gan būs vienīgie tādi visās bēgļu
zemēs. Aspudenes kalna sēņotāji
vien būtu vērts, ka par tiem sarak
sta grāmatu vai poēmu; nu vis
maz feļetonu. Kas gan nepiedalās
šai sportā! Red. Jānis Grīns, Ar

kaut arī viņa pēc sēnēm nedodas
uz Spuenes priedēm, bet atrod tās
pati savu māju tuvumā.
Šai brīdī, brītiņu apstājoties
dzimtenes ilūzijas lizdā, izsaku
jautājumu, kas man visu laiku
bijis uz mēles:
– Jums tik sen nav iznācis jauns
dzejas krājums. Vai vairs neraks
tāt? Dzejniece, mēs visi gaidām
jūsu jauno grāmatu. Kad tā būs?
– Dzejoļu jaunam krājumam
apmēram pietiktu, atbildēja Strē
lerte. Bet grāmatai nav vēl atradies izdevējs. Jūs zināt, ka ar dzejas izdošanu tagad nav viegli…
Kad grāmata iznāks? Varbūt vēl
ilgi būs jāgaida.
Esmu pārliecināts, ka dzejniecei
tā bija gluži nenozīmīga saruna
un vēl nenozīmīgāka tikšanās –
varbūt tik nenozīmīga, ka viņai

nepatiks tās atststāstījumu lasīt.
Laipni viņai lūdzu man to piedot – tādēļ ka man tā bija ļoti
svarīga. Jo ir kas cits sveša cilvēka
darbu lasīt grāmatā, un kas pa
visam cits lasīt rinas, ko rakstījis
redzēts, pazīstams cilvēks. Vārdi
iegūst balss skaņu, tēlotas jūtas
draudzīgu siltumu, cilvēciskas sā
pes. Tā būdams, pateicīgs par īso
tikšanos un sarunu, paliku dzej
nieces nākamo grāmatu gaidot.
Nu tā iznākusi; nu ir tā, it kā
šoreiz dzejniece būtu atnākusi
sērst pie manis. Šoreiz sērstības ir
ilgākas, mēs ciemojamies nu jau
vairāk nedēļu, un arvien vēl ne
varam šķirties. Tā ir skumja tik
šanās, bet ar klusu mierinājumu
aiz bēdu plīvura – jo dalītas bēdas
taču pusbēda…
“Daugavas” apgāds gandrīz rei
zē izdevis dzejas grāmatas melnos
vākos. Varbūt melnā krāsa nav
gluži nejaušība: noskaņa abās grā
matās ir skumja, lai neteiktu drū
ma. Viena no tām ir Veronikas
Strēlertes jaunais dzejoļu krā
jums, par ko te gribu teikt dažus
vārdus – Žēlastības gadi.
Man gribētos vispirms pamek
lēt vispārīgu jēdzienu, kas ir žē
lastības gadi. Nākamās rindās būs

gluži personīgs skatījums, viens
dzejoļu krājuma aspekts no dau
dziem citādiem; necenšos pēc
“objektīva” vērtējuma vai izskaidrojama (tāda, starp citu, nemaz
nevar būt). Mēs esam izbēguši nā
ves briesmām; varbūt kādas aug
stākas varas no tām paglābti; bez
īpaša nopelna no savas puses.
Mums ir bijis nerakstīts, bet ik
mirkli dzirdams, sirds dziļumos
kliedzošs pienākums: cīnīties par
tiem, kam neizdevās glābties. At
skaitot retus, pārlieku retus izņē
mumus lielais bēgļu vairums to
nav darījuši. Ar savu dzīvi, ar savu
darbu, ja to tā var saukt, viņi nav
pelnījuši brīvību un (ja ievēro aizvesto apspiesto brāļu ciešanas un
lēno nāvi) pat ne dzīvību. To dzī
ve, kas sirds uzlikto garīgās un
fiziskās cīņas pienākumu aizmir

suši, pārvērtušies trulā veģetēšanā, draud nosmakt materiālo in
terešu purvā. Pats par sevi sapro
tams, viņi kaut kur, kādā augstākā
instancē, tiks svērti un atrasti par
vieglu; neatsaucams un nepārsū
dzams tiem būs spriedums: iz
nīcība. Bet iekām tā nāk – un tā
būs tik pamatīga, kā pelni izput
pasaules vējos, kā kapu vietas
aizmirsīsies līdzīgi pērniem kurmju rakumiem – iekām piepildās
šis lāsts (tas, stap citu, ir otra svi
nīgi drūmā, Andreja Eglīša dze
joļu krājuma nosaukums), mums
vēl piešķirti žēlastības gadi. Pa
gaidām tie šķiet nepilnīgi; vai
pēdējā brīdī mēs tos vēl nepelnī
sim? Cerēt var, ka vismaz dažiem
mūsu vidū tas izdosies.
Pa šiem pēdējiem, žēlastības ga
diem Veronika Strēlerte runā savā
jaunajā dzejoļu krājumā. Kā viņa
to dara? Ko viņa saka?
Strēlerte sirds dziļumā nav cī
nītāja; viņas dzeja nav dimdoša,
pravietiski barga, kā dažkārt An
drejam Eglītim, nedz arī tik sāpīgi
rūgta, tik rēgaini gaišredzīga kā
Zinaīdai Lazdai. Viņas pasaule ir
citāda; tanī valda rezignācija un
skumīgs miers. Slimnieks var iz
mist, kliegt, trakot; ko tas viņam
līdz? Ja stāvoklis negābjams, ir
labāk padoties liktenim; tā ir arī
kristīgā dzīves gudrība.
Tā jaunā dzejoļu krājuma do
minante ir lēnīga rezignācija, klu
sinātas sāpes. Protams, tas nemazina traģēdijas lielumu un baigumu; bet aizgājēja skatienam nav
visu laiku jāredz tikai baigas vī
zijas; slimnieks pa vaļēju logu var
redzēt arī zilas debess stūri, zie
došu ābeles zaru. Varbūt viņš pa
mazām var pat samierināties ar
savu aiziešanu.
Dažreiz tas Kungs atgādina,
Cik dziļi mūsu maldi;
Ar briesmīgu troksni
Plīst bauslības galdi.
Un atgādina viņš arī,
Ka tas laiks, ko vadi
Ir vēl nenopelnītas
Žēlastības gadi.
Pirmkārt, tautas gudrība liek
mācīties pacietību, un te labs
“skolotājs” bruņurupucis:
Mani cilvēks ņēmis par draugu,
Jo esmu mierīgs un mazs,
Es viņam iemācīt raugu,
Ka nav nekur jāsteidzas.
Kad citi joņo uz kapu,
Es ieēdu salātu lapu.
Dzimteni atceroties, trimdinie
ces vēlmes kļuvušas tik pieticīgas,
ka viņa vēl tikai ilgojas, lai viņu
aizved Bikstu nabagmājā, kur –
Tad apsēdīšos ēnā
Kur matiolas tvan,
Un putras bļoda klēpī
Kā debess balos man.
Tā ir īstā un pēdējā pazemība.
Bet, protams, pat tas trimdiniecei
nav ļauts. Viņa var par dzimtenes
tekām tikai sapņot, kā, starp citu,
par Auces veco parku:
Es biju pasaulē senā,
Kur viss ir nošķirts un kluss
Un dzedra vēsma kur dzenā
Lapas un likteņus.
(Turpinājums sekos)
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KRIEVIJAS LĀCIS PIE
LATVIJAS BIŠU STROPA

VALTERS
NOLLENDORFS
Kad saņēmu ziņu par vienpu
sīgajiem lēmumiem, ko Zedel
gemas pilsēta pieņēmusi par
pieminekli “Latvijas stāvstrops
brīvībai” pilsētas laukumā Brivi
baplein, man vispirms ienāca
prātā: te mūsu kaŗavīri otrreiz
zaudē savu brīvību. Lēmumi pa
redz nekavējoties noņemt skaid
rojošo plāksni pie pieminekļa
un sākt procedūru laukuma no
saukšanai citā vārdā. Principā
tas nozīmē piemineklim atņemt
jēgu, kuŗa bija pamatā tā veido
šanai.
Nepieciešama vēsturiska atkā
pe par pieminekļa tapšanu un
par Okupācijas mūzeja sadarbī
bu ar Zedelgemas pilsētu. Ar
Daugavas Vanagu financiālo at
balstu Mūzeja filmēšanas grupa
Andreja Feldmaņa vadībā 2014.
gadā izmantoja iespēju filmēt
bijušās kaŗagūstekņu nometnes
territorijā. Zedelgemā viņus sa
gaidīja pārsteigums, ka pilsētas
vēsturnieks Pols Denīss (Pol
Denys) ir jau veicis plašus pētīju
mus par nometnē 1945./46. gadā
ieslodzītajiem latviešu leģionā
riem, kas pilnībā apstiprināja un
nozīmīgi papildināja jau zinā
mo, it sevišķi izceļot Brīvības
pieminekļa maketu, ko leģionāri
izveidoja 1945. gada novembrī,
apliecinot savu patriotismu un
cerību atgūt Latvijas neatkarību.
Tapa dokumentāla filma Zedel
gema latviešu un angļu valodā.
Vienlaikus Pola Denīsa un viņa
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domubiedru ierosmē 2015. gada
5. maijā Zedelgemas dome no
lēma nelielu laukumu projektētā
jaunapbūves apgabalā nosaukt
Brivibaplein vārdā. Tas rosināja
domu, ka laukuma nosaukums
kaut kādā veidā jāizskaidro. Tā
lāko diskusiju gaitā tapa ideja
gan par skaidrojošo plāksni, gan
pieminekli.
Gala rezultāts bija Mūzeja
2017. gada 26. aprīlī parakstītais
sadarbības līgums ar Zedelgemas
pilsētu par pieminekļa konkursu, kuŗa nolikumā teikts: “Piemi
neklim simboliski jāattēlo brīvī
bas jēdziens un jāatgādina par
latviešu (baltiešu) kaŗagūstek
ņiem, kuŗi bija ieslodzīti Zedel
gemas nometnē 1945.-1946. ga
dā, kā arī Zedelgemas un Latvijas
vēsturiskās saites, kas izveido
jušās no šīs pēckaŗa epizodes.”
Piemineklim arī jāatsaucas uz
minēto Latvijas Brīvības piemi
nekļa maketu. Piemineklis, tā
skaidrojums un Brivibaplein lī
gumā ir savstarpēji saistīti. Ko
pējās izmaksas noteica 100 000
eiro apmērā, daloties uz pusēm.
Mūzejs savu daļu ieguva, izslu
dinot ziedojumu vākšanas kam
paņu, uz kuŗu kopā atsaukušies
vismaz 200 ziedotāju. Konkursā
par pieminekļa māksliniecisko
izveidošanu uzvarēja tēlnieks
Kristaps Gulbis. Par savu piemi
nekli viņš saka: “Bišu saime ir
tauta. Strops ir viņu valsts. Ar
savu armiju, ar likumiem un

KRUSTVĀRDU MĪKLA

kārtību. Bites ir miermīlīgas –
tās pašas nevienam neuzbrūk.
Tās aizstāv, cīnās un mirst par
savu stropu, saimi, brīvību.”
Ir grūti teikt, kur paliek Kris
tapa Gulbja veidotais piemineklis, ja tam atņem centrālo ideju –
brīvību. Zedelgemas birģermeis
teres vēstulē Latvijas Okupācijas
mūzeja biedrības valdes priekš
sēdei Dzintrai Bungs lēmumi
pamatoti ar nepieciešamību pēc
“niancētāka un vēsturiski pama
tota” skaidrojuma, ko veidošot
saziņā ar “akadēmiskiem vēstur
niekiem.” Pilsētas nodoms esot
sadarboties ar Mūzeju. Kā, – to
vēstule nemin.
Jāpaskaidro, ka terminētais
līgums ar Zedelgemas pilsētu ir
izpildīts un vairs nav spēkā. Ar
to Zedelgemas pilsēta saistīta
tikai morāli. Vienīgi iespējams,
ka ar maiņām ir aizskartas Kris
tapa Gulbja autortiesības. Un
katrā ziņā – ir pievilta Mūzeja un

Sastādījis KĀRLIS PĒTERSONS
les sistēmas planēta. 13.
Minerāls. 14. Vārdnīca. 16.
Miezeri. 17. Apdzīvota
vieta Valkas novadā. 20.
Amazones pieteka. 21.
Treniņcīņa boksā, pauko
šanā. 24. Krokodilu dzimtas dzīvnieks. 26. Kontrol
aparāts. 27. Dzīvībai bīsta
mas. 30. Cirka mākslinieks.
31. Viegla materiāla pagaidu mītnes. 32. Alkoholiski
dzērieni. 34. Būvkonstruk
cijas elementi.

Līmeniski. 5. Pilsēta Italijā,
Sicīlijas ziemeļos. 7. Pilsētvalstis
antīkajā pasaulē. 9. Mākslas un
amatu aizbildnis seno ēģiptiešu
mītoloģijā. 10. Spožākā zvaigzne
Jaunavas zvaigznājā. 11. Latviešu
dzejnieks (1901-1968). 12. Kā
das iekārtas pamatrādītāji. 15.
Sastiprinājuma elementi. 18.
Valsts Rietumafrikā. 19. Maisī
tāji. 22. Grīšļu dzimtas augi. 23.
Zobu slimība. 25. Svinīgs lirisks

dzejolis. 28. Lapu dārzeņi. 29.
Iekārta elektromagnētisko viļņu
uztveršanai un raidīšanai. 33. Rožu
dzimtas krūmi. 35. Cīnīties. 36.
Austrālijas savvaļas suns. 37. Ilgs
laika posms. 38. Neizpaužams.
39. Plūdmale.
Stateniski. 1. Tārtiņveidīgo
kārtas putns. 2. Sarežģītas, grū
tas. 3. Buŗu kuģi. 4. Jūrmalas
pilsēta daļa. 5. Saldie pipari. 6.
Pamudinājums darbībai. 8. Sau

Krustvārdu mīklas
(Nr. 26) atrisinājums
Līmeniski. 1. Kolka.
7. Pasen. 10. Reportāža.
11. Cepure. 12. Lapasa.
13. Stolipins. 14. Mokiks.
17. Saikne. 20. Lamatas.
24. Arnika. 25. Alauns.
26. Tamtams. 27. Denēva.
28. Tuncis. 29. Krietna.
30. Mīnijs. 31. Presēt. 32.
Startēt. 36. Aleksa. 40.
Pipars. 43. Saimnieki. 44.
Sofija. 45. Kārums. 46. Kordēlija.
47. Alata. 48. Slava.
Stateniski.1. Kredo. 2. Lauči.
3. Aress. 4. Sproga. 5. Armija. 6.
Vācija. 7. Palss. 8. Sapņi. 9. Ne
sen. 15. "Kurzemīte". 16. Kri
tērijs. 18. Amatnieki. 19. Kanti
lēna. 20. Latekss. 21. Memfisa.
22. Traktēt. 23. Sastapt. 33. Triē
ra. 34. Rentēt. 35. Ēzelis. 37.
Liona. 38. "Kaija". 39. Asaka. 40.
Pikas. 41. Parma. 42. Rumba.

tā ziedotāju pārliecība, ka Zedel
gemas pilsēta turpinās uzturēt
dzīvu plāksnē deklarēto: “Latvi
jas stāvstrops Brivibaplein savieno Latvijas un Zedelgemas vēs
turi. Tas simbolizē brīvību visos
tās veidos.” Arī Latvijas brīvību,
par kuŗu Zedelgemā ieslodzītie
latviešu kaŗavīri varēja tikai sap
ņot un uz kuŗu pēc brīvlaišanas
viņiem bija jāgaida vēl 45 gadi.
Kāda būs pieminekļa nākotne,
nav zināms. Kā izriet no birģer
meisteres vēstules, pilsētas dome
jutusi neatliekamu spiedienu gā
dāt, lai piemineklis un laukums
būtu skatāmi no “pareizās per
spektīvas” – ka ne mākslas darbs,
ne laukuma nosaukums “negodina nacismu vai cilvēkus, kas
(brīvprātīgi vai ne) cīnījās kopā
ar Waffen-SS.” Nekādi nav ap
skaužama Zedelgemas situācija,
un jācer, ka tiešām ir kāds risi
nājums, kas vienlaikus varētu
apmierināt sākotnējo laukuma
un pieminekļa ideju ar prasību
negodināt (nepieminēt?) latvie
šu leģionārus, neatzīt viņu pie
spiesto mobilizāciju, uzspiesto
SS simboliku un pašu pārliecību, ka viņu mērķis ir Latvijas
brīvība, ko viņi cer sagaidīt no
Rietumu sabiedrotajiem.
Spiediens nācis galvenokārt
no ideoloģiski zināmām aprin
dām un organizācijām Eiropā,
kas principā atbalsta Krievijas
viedokli par vācu okupāciju Bal
tijā un – svarīgi norādīt – uztur
dzīvus Hitlera un viņa režīma
izplatītos lielos melus par holokaustu Austrumeiropā kā vie
tējo iedzīvotāju spontānu rīcību
un viņu iesaistīšanu savos bru
ņotajos spēkos kā brīvprātīgu
iestāšanos Waffen-SS rindās. Ar
ideoloģisku spiedienu Zedelge
ma sastapās jau 2018. gadā, bet
toreiz tā spēja tam nepadoties.
Šogad spiediens ir bijis ilgstošāks
un neatlaidīgāks, un Zedelgema
nav vairs paļāvusies uz pašas
vēsturniekā Denīsa un latviešu
vēsturnieku pētījumiem un at
zinumiem, bet izšķīrusies kā pa
domnieku pieaicināt “akadēmis
ku vēsturnieku” no frankofonās
Briseles Brīvās universitātes,
profesoru Dr. Pīteru Lagrū (Pie
ter Lagrou). Varētu domāt – ob
jektīvu jautājuma izvērtētāju.
Taču, vai nu zinot, vai nezinot,
rezultāts ir tāds, kādu var sagaidīt
no āža, kad tas kļuvis par dārz
nieku. Šoreiz gan – no lāča, kas
kļuvis par bitenieku. Un ne no
kaut kāda lāča; šoreiz no lāča,
kas kā vēsturnieks pārstāv Krie
vijas viedokli.
Profesors Lagrū tiešām ir res
pektēts speciālists Otrā pasau
les kaŗa, kolaborācijas un preto

šanās jautājumos. Taču viņš nav
veicis pētījumus un iedziļinā
jies Austrumeiropas, kur nu vēl
Latvijas sarežģītajos vēstures līk
ločos. Viņš arī necenšas atspēkot
Pola Denīsa un mūsu vēstur
nie
ku atzinumus par Latviešu
leģiona izcelšanos un būtību,
vienīgi – noniecināt Denīsa ne
akademisko statusu. Vēl vairā –
viņš uzliek akadēmiskas respek
tabilitātes zīmogu jau pastāvo
šajiem presē izplatītajiem uz
skatiem, tos papildinot ar raks
tiem, kas pastiprina viņa padomu Zedelgemas pilsētai: latviešu leģionāri ir kaŗa noziedznieki
un piemineklis Zedelgemā ir
nacisma slavināšana un upuru
noliegšana. Tā ir ne tikai necieņa; tas ir apvainojums.
Profesors Lagrū nav nezināms
Latvijas vēsturniekiem. 2007. gadā Latvijas Vēsturnieku komi
sijas un Latvijas Okupācijas mū
zeja rīkotajā konferencē viņš
pauda, kā pats minēja, uzskatus
no “tālajiem rietumiem,” kuŗi
nepārliecināja un nebija pieņe
mami Latvijas vēsturniekiem.
Viņa referāts ir publicēts LVK
rakstu 26. sējumā un jau pašā
sākumā izceļas ar augstprātīgu
un agresīvu pieeju, pamācot klāt
esošos, ka neesot pieņemami
noniecināt vai mazināt Padomju
Savienības nopelnus Eiropas at
brīvošanā no nacisma. Referāta
gaitā viņš arī atgādināja, ka
daudzi Rietumeiropas vadītāji
un sabiedrība nebūt neesot bijusi sajūsmināta par pārmaiņām
Austrumeiropā. Citiem vār
diem – jau toreiz pausts Krievijas
viedoklis par Otro pasaules
kaŗu, kas nu jau pārtapis Putina
vēstures doktrīnā, ko pirms gada
publicēja ASV žurnāls The Na
tional Interest. Ir skaidrs, ka profesora Lagrū vēršanās pret pieminekli iekļaujas kampaņā, ku
ŗas mērķis nav tikai piemineklis,
bet Latvijas un citu Austrumei
ropas valstu un to vēsturiskās
pieredzes diskreditēšana par
nacisma apoloģētiem.
Tāpēc ir labi, ka Latvijas val
dība un eiroparlamentārieši ir
reaģējuši uz Zedelgemas lēmu
miem un, cerams, turpinās sekot
un reaģēt uz tālākajiem lēmu
miem un rīcību. Nedomāju, ka
Zedelgemas centieni turpināt
sadarbību ar Latvijas Okupācijas
mūzeju ir tikai žests. Tāpēc ceru,
ka Eiropas kopīgo vērtību un
ideālu garā tālāka sadarbība ir
iespējama. Tai pašā laikā jāapzi
nās, ka arī mūsu pašu mājā vēl
daudz darāmā, lai spētu ne tikai
pārliecinoši paust savu viedokli
starptautiskajā vēsturnieku ap
ritē, bet arī veikt nepieciešamo
pētniecības un izvērtēšanas dar
bu, īpaši attiecībā uz objektīva
vēsturiska viedokļa veidošanu
par nacistiskās okupācijas laiku
un ar to saistītajiem sāpīgajiem
jautājumiem par kolaborāciju,
pretošanos un vēl vairāk – sabied
risko atmiņu un apziņu. Tas ie
skaita jautājumus, kas saistīti ar
Latviešu leģionu. Varbūt Zedelge
mas piemineklis un tā draudošais
liktenis var kalpot par pamatu vēl
nepadarītajam.
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SPORTS
Tokijas
Olimpiskajās spēlēs
katrai valstij būs
divi karognesēji
Tokijas Olimpisko spēļu atklā
šanas ceremonijā tiks aizsākta
jauna tradicija, jo katrai valstij
būs divi karognesēji, 17. jūlijā
paziņoja Latvijas Olimpiskā ko
miteja (LOK). Sekojot dzimuma
līdztiesības principam un ievē
rojot to, Tokijas spēlēs atklāšanas
ceremonijā katras valsts karogus
nesīs divi karognesēji – sieviete
un vīrietis.
Jau tika ziņots, ka Latvijas ka
roga ienešana Tokijas olimpisko
spēļu atklāšanas ceremonijā tiks
uzticēta 3x3 basketbola komandas kapteinim Agnim Čavaram.
Tagad viņam pievienosies titulē
tākā sportiste Latvijas komandā
Tokijā – tenisiste Aļona Osta
penko.

Agnis Čavars

Aļona Ostapenko
Kā tikt galā šo atbildīgo uzdevumu, Čavars konsultējies ar
svarcēlāju Raimondu Bergmani,
kuŗš bija karognesējs 1992. gada
Barselonas Olimpiadā.
“Uz Tokiju dodas gados jauna,
mērķtiecīga un pārliecināta ko
manda. Tieši tāpat es varu rak
sturot titulētāko sportisti mūsu
komandā Tokijā – Ostapenko,
kas ar savu neatlaidību, mērķtie
cību, dažreiz pat spītu ir pierā
dījusi, ka Latvijā ir spoži sporta
talanti, kas ar savu darbu un
sniegumu sacensībās iedvesmo
Latvijas sabiedrību lepoties par
savu valsti un tās talantiem,” saka
Latvijas olimpiskās delegācijas
vadītājs un savulaik tenisists
Kārlis Lejnieks. “Sportiskie sa
sniegumi un līdz ar to ieguldī
jums sporta veida attīstībā un
populārizēšanā, sportistes neat
laidība savu mērķu sasniegšanā
un lepnums par savu valsti bija
tā motīvācija, lai tieši Ostapenko

līdzās Čavaram uzticētu ienest Šmēdiņu, bet viņiem šoreiz
Latvijas karogu Tokijas stadionā.” Olimpiada iet secen.
Tīna Graudiņa un Anastasija
Kravčenoka pārsteidza ar uzvaru
Latvijas sportisti Eiropas čempionātā, olimpiska
dodas uz Tokijas jām spēlēm gatavojās kopā ASV,
Tīna spēlēja studentu čem
Olimpiskajām kur
pionātā. Eiropā trijos Pasaules
posmos divas reizes izcī
spēlēm tūres
nīta ceturtā vieta, – tas viņām ir
Pirmā grupa Latvijas sportis- rekords. Tokijā vispirms grupā
tu, 16. jūlijā, lidostā Rīga no VIP būs jāspēlē ar amerikānietēm,
termināla devās ceļā uz Tokijas brazīlietēm un kenijietēm.
Olimpiskajām spēlēm. Ceļā de
Plūdmales volejbola turnīrā kā
vušies olimpisko spēļu debitanti kungiem, tā dāmām startēs pa
Latvijas 3x3 basketbolisti Agnis 24 duetiem, kas priekšsacīkstēs
Čavars, Nauris Miezis, Kārlis sadalīti sešās grupās. Astotdaļ
Pauls Lasmanis, Edgars Krū finālā tiks katras grupas divas
miņš, kā arī treneri Raimonds labākās vienības un divas labākās
Feldmanis un Dāvis Feikners trešo vietu ieguvējas.
(visi – 3x3 basketbols).

Izveidots fonds
Matīsa Kivlenieka
piemiņai

Tāpat pirmajā grupā uz Tokiju
devās plūdmales volejbolisti Ed
gars Točs un Mārtiņš Pļaviņš ar
treneri Genādiju Samoilovu, kā
arī Eiropas čempiones Tīna
Laura Graudiņa un Anastasija
Kravčenoka ar treneri Gustavo
da Silvu Rošu. Uz olimpiskajām
spēlēm devās arī vienīgā Latvijas
pārstāve šaušanas sportā Agate
Rašmane un viņas treneris
Vilnis Celmiņš. Uz Tokiju devu
šās LOK amatpersonas – dele
gācijas vadītāja vietnieki Raitis
Keselis un Andris Lupiks, kā arī
delegācijas galvenā ārste un
LOV vadītāja Līga Cīrule.
Mārtiņam Pļaviņam šīs būs
jau trešās olimpiskās spēles kar
jērā, viņa partnerim Edgaram
Točam – pirmās. Pļaviņš kopā ar
Jāni Šmēdiņu Londonas Olim
piskajās spēlēs 2012. gadā izcī
nīja bronzas medaļas. „Uz olim
piskajām spēlēm braukt vien
mēr ir patīkami, emocijas tikai
pozitīvākās. Atceros, kā pirms
pieciem gadiem Riodežaneiro
Olimpiskās spēles skatījos tele
vīzijā, bet tagad būšu klātienē,
un tas ir būtiski. Olimpiada ir
katra sportista sapnis,” saka
Mārtiņš un piebilst: „Būs gan
pamatīgi jāpasvīst.” Mārtiņam
un Edgaram grupā gadījušies
spēcīgi pretinieki – čechi, krievi
un meksikāņi. Krievi ir pasaules
čempioni, čechiem uzvara Pa
saules kausa posmā, meksikāņi
vienā PK posmā dabūjuši sudrabu. Vēl jau mēs cerējām arī uz
Aleksandru Samoilovu un Jāni

Nacionālās hokeja līgas (NHL)
komanda Kolumbusas Blue Ja
ckets izveidojusi fondu mūžībā
aizgājušā latviešu vārtsarga Ma
tīsa Kivlenieka piemiņai, informē
klubs. Fonds atbalstīts jaunatnes
hokeja projektus Kolumbusā un
Latvijā. Godinot Kivlenieka 80.
numuru, Blue Jackets un kluba
īpašnieku Makonelu ģimene ap
ņēmušies paši ziedot līdz 80 000
ASV dolaru, pielīdzinot savu ie
guldījumu citiem ziedojumiem.
Jau līdz šim saņemtie ziedojumi,
kas adresēti uz Kivlenieka vārda
Blue Jackets fondā, tiks ieskaitīti
viņa piemiņas fondā. Kivlenieks
mūžībā devās 4. jūlijā 24. gadu
vecumā, Mičiganas štatā Detroi
tas tuvumā esošajā pilsētā Novajā
ciešot nelaimes gadījumā, ko iz
raisīja nomaldījies pirotechnikas
lādiņš. Policija nav ierosinājusi
krimināllietu un notikušo uzskata
par nelaimes gadījumu, taču lieta
nodota izskatīšanai prokuratūrā.

Kivlenieka mamma:
Viņš jau agrā
vecumā bija
pārliecināts, ka
spēlēs NHL

Nelaimes gadījumā bojā gāju
šais Latvijas hokeja vārtsargs

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

mēnešu slidošanas viņš nolēma
kļūt par vārtsargu,” pastāstīja
hokejista mamma. “Viņš šo lē
mumu pieņēma jau agrā vecumā
– vēlos būt vārtsargs! Mammu,
es spēlēšu NHL! Viņš savu dzīvi
veltīja hokejam. Hokejs viņam
bija viss.” Kivlenieks savā karjērā
devās laukumā astoņās NHL
spēlēs, pārstāvot Kolumbusas
Blue Jackets komandu. NHL de
biju Kivlenieks piedzīvoja 2020.
Matīss Kivlenieks jau agrā ve gada 19. janvārī.
cumā bijis pārliecināts, ka viņš
spēlēs Nacionālajā hokeja līgā
(Turpināts 20. lpp.)
(NHL), medijam The Athletic
atklājusi sportista māte Astrīda
Meldere. Kivlenieks zaudēja dzī
vību 24 gadu vecumā traģiskā PĀRDOD
negadījumā, kad viņam svinību
2
laikā krūtīs trāpīja pirotechnikas Izpārdodam no 450 EUR m .
dzīvokļus Rīgā, Āgenskalnā.
raķete.
“Matīss bija ļoti, ļoti mērķtie Tālr. +37129863987.
cīga persona. Pēc četru vai piecu

PĒRK DZĪVOKĻU NAMU
**Pērk daudzdzīvokļu namu vai tā daļu Rīgā;
**Namu apsaimniekošana, juridiskie pakalpojumi;
A.Batarags 201-788-5315 (NJ)
abatarags@optonline.net
A.Padegs 845-462-3317 (NY)
apadegs@optonline.net
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“Es adīju raibus cimdus...”

Sv. Jāņa draudzes Toronto lauku īpašuma Saulaine,
saime pateicas rokdarbniecei Birutai Freimanei

KRISTĪNE KIRSCHSTIVRIŅA
Cimdu kalni, vilnas lakatu
jūras, simtiem un simtiem latviskas grāmatu zīmes... par
visiem tiem rūpīgi gatavotiem
un ziedotiem rokdarbiem, sau
lainieši pateicās Birutai Freimanis,

Pēc kaŗa, ierodoties Kanadā
no Minchenes nometnes, kopā
ar māti Irmu Tumšēvicu, abas
izvēlējās Edmontonu par savu
dzīvesvietu, darba iespēju dēļ.
Lēnām dzīve nostabilizējās. Tur

skaistos, biezos, blondos matus,
kas bija sapīti glītās, gaŗās bizēs.
Viņi nodibināja ģimenes dzīvi,
audzināja bērnus Andri un Dainu.
Freimaņiem labi draugi bija
labi pazīstamie torontieši Bru

dzīvodama, Biruta no jauna
iepazinās ar topošo rakstnieku
Eduardu Freimani. No jauna,
jo izrādās, ka Latvijā viņi abi
bija apmeklējuši to pašu vidus
skolu – Kuldīgas ģimnaziju,
Eduards gan vecākajā klasē un
Biruta – jaunākajā. Jau tad
Eduards esot ievērojis Birutas

Grāmatu zīmes, austas un
ziedotas Saulaines grāmatu
pircējiem
nis un Biruta Rubesi. Edmon
tonā esot bijis maz latviešu, un
Brunis esot ieteicis vecākiem,
lai bērni apmeklē Saulaines
nometni. Tā arī notika, abi
bērni daudzus gadus no vietas
atlidoja uz Toronto un tika
Rubesu pāŗa aprūpēti pirms
došanās uz Saulaini un atkal

Biruta savā 90 gadu jubilejā
kuŗa nupat pārkāpusi 94 gadu
slieksni. Tomēr gadu nasta nav
Birutu palēninājusi. Savā dzīves
vietā Kalgarijā viņa kopj savu
košo puķu dārzu, auž, tamborē
un ada. Biruta arī apmāca citus
aušanas mākslā, un mācekļi
apbrīno viņas veiklību un zi
nāšanas.

vasaras beigās. Bērni tekoši
runāja latviski un dara to jo
projām, jo ģimenes valoda bija
un ir tikai latviešu, rādot labu
priekšzīmi citiem nomet
ņo
tājiem. Biruta priecājās par

jusi tās kā pateicību grāmatu
pircējiem. Cik jauks, latvisks
tencinājums! Arī loterijām, iz
lozēm un talkām Biruta ir
sūtījusi savus pašdarinātos rok
darbus, tie arvien bijuši iekā
rojami laimesti. Saulaines seš
desmit gadu pastāvēšanas ju
bilejā pirms desmit gadiem
Biruta ziedoja savas mīļās mā
tes Irmas smalki adītās, izrak
stītās vilnas zeķes kā izcili
vērtīgu laimestu klusajai izsolei. Biruta ir arī ziedojusi daudz
sava vīra Eduarda romānus un
dzeju grāmatas – brauciet uz
grāmatu klētiņu apskatīt, tās
meklē jaunas mājas! Klētiņa ir
atvērta 24/7 365 dienas gadā.
Pie ieejas ir ķīmiskais šķīdums
rokām un piemērotas maskas,
arī pilnīgi uzlabota apgaismo
šana. Nav iepriekš jāzvana, nav
jāpiesakās! No auto novie
to
šanas laukuma līdz klētiņai ir
ļoti īss gājiens.
Biruta neatlaidīgi domā par
Saulaini un mēs tāpat par viņuEdis un Biruta, grāmatās un pateicamies par viņas sir
pazīstama kā Rudīte, Inga, snību un devību...
Īrisa un Musīte
garīgo un latvisko izglītību, ko
Es adīju raibus cimdus,
bērni ieguva, apmeklējot Sau
Bērziņā lūkojot;
laines nometni, tā nodibinot
Cik lapiņu bērziņā,
ilgstošas draudzības, kas ir pa
Tik raibumu cimdiņā.
stāvējušas visus šos gadus.
( t.dz.)
Biruta, pateicoties Saulainei,
pēdējos 20 gadus kopš grāmatu
Saulainieši novēl Birutai vis
klētiņas nodibināšanas ir au labāko veselību, izturību, dzī
dusi grāmatu zīmes un ziedo- ves un darba prieku!

SARĪKOJUMI / DIEVKALPOJUMI
SARĪKOJUMI
Redakcija lūdz lasītājus sa
zināties ar sarīkojumu un
dievkalpojumu rīkotājiem, pre
cīzējot, vai paredzētie sarī
kojumi notiks, vai tie ir atcelti!
LOSANDŽELOSA (CA)
Losandželosas latviešu namā
(1955 Riverside Dr., Los Angeles,
CA 90034).
SIETLA (WA)
Sietlas latviešu sabiedriskais
centrs (11710 3rd Ave. N. E.
Seattle, WA98125). Mājas lapa:
www.seattlelatviancenter.com.
SV. PĒTERSBURGA (FL)
Sv. Pētersburgas latviešu
biedrība (5220 Brittany Dr. S,
Apt. 1410, St.Petersburg, FL
33715), tālr: 727-827-2338.
Facebook lapa, lūdzam sekot
mūsu jaunajai lapai “Latviesu
Biedriba St. Petersburg FL”.
Sīkāku infomāciju par pasā
kumiem var uzzināt Biedrības
Facebook lapā vai zvanot Dacei
Nebarei Tel: 917-755-1391.
TĒRVETE
Valdes sēdes – katru ceturtdienu 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.veilande@gmail.
com.

DIEVKALPOJUMI
Bostonas latv. ev. lut.
Trimdas dr: (58 Irving st,
Brookline MA 02445). Info:
617-232-5994, e-pasts: bos
to
nas-trimd asdraudze@gmail.
com, tālr: 617-232-5994. Māc.
Igors Safins. Tālr.: 617-9354917. E-pasts: igorssafins@
gmail.com.
Čikāgas latv. ev. lut. Ciānas
dr.: (6551 W Montrose Ave,
Chicago IL 60634), tālr.: 773725-3820; 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: 708-4530534, E-pasts: puidza@yahoo.
com.
Čikāgas latv. ev. lut. Sv.
Pēteŗa dr: (450 Forest Preserve
Dr, Wood Dale IL 60191). Tālr.:
630-595-0143. Māc. Ojārs Frei
manis. Dr.pr. Uldis Pūliņš.
Dievk. notiek svētdienās 10:00.
Pēc dievk. kafijas galds.
Čikāgas latv. baptistu dr:
(820 Ontario St, Oak Park, IL
60302). Māc. Oļģerts Cakars.
Tālr.: 708-383-5285.
Denveras latv. ev. lut. dr.:
(10705 West Virginia Ave, Lake
wood, CO 80226). Birojs atvērts
ceturtdienās no 10:00 līdz
14:00. E-pasts: reglite@aol.com
Dievk. notiek svētdienās 9:30.
Pēc dievk. sadraudzība.

Detroitas Sv. Paula latv. ev.
lut. dr.: (30623 W. Twelve Mile
Road, Farmington Hills, MI
48334). Dievk. notiek svētdienās
10:00. Seko sadraudzības stunda.
Dienvidfloridas latv. ev. lut.
dr.: Shepherd of the Coast Luth.
Church (1901 E Commercial
Blvd, Ft. Lauderdale FL 33308).
Info: Ilze Folkmane Gibbs,
e-pasts: folkmane@hotmail.com
Info: Andrejs Jugs, tālr.: 561447-9050. Dievk. notiek 14:00.
Pēc dievk. visi lūgti pie kafijas
galda!
Dienvidkalifornijas latv. ev.
lut. dr.: baznīca (1927 Riverside
Dr., Los Angeles CA 90039).
29. augustā-dievkalpojums ar
dievgaldu Dievkalpojumi no
tiek plkst. 11:00.
JŪLIJĀ NEBŪS
DIEVKALPOJUMU
Džamaikpleinas Trīsvienī
bas latv. ev. lut. dr.: Unitarian
Congregational Parish of Norton
(2 W Main St, Norton, MA
02766). Svētdienās 11:00 Dievk.
ar dievg. Kalpo mācītājs Dr.
Jānis Keggi, draudzes sekretāre
Zigrida Kručkova, tālr.: 617323-0615.
Filadelfijas latv. ev. lut. Sv.
Jāņa dr.:(301 N Newtown Street
Road, Newtown Square, PA
19073), tālr.: 610-353-2227.
Māc. Gija Galina.
25. jūlijs Dievkalpojums ne
notiks.
1. augusts Dievkalpojums
plkst. 10:00.

8. augusts Dievkalpojums ne
notiks.
15. augusts Dievkalpojums
plkst. 10:00.
22. augusts Dievkalpojums
plkst. 10:00. Seko pusgada in
formācijas sapulce un pikniks.
29. augusts Dievkalpojums
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: 616361-6003. Māc. prāv. Ilze
Larsen, tālr: 269-214-1010. Dr.
pr. Ivars Petrovskis, tālr: 616975-2705. Dievk. notiek 2x
mēnesī 10:00. Pēc dievk. kafijas galds.
Kalamazū latv. ev. lut. apv
dr.: (122 Cherry Hill St, Kala
mazoo MI 49006). Māc. Aija
Graham. Dievk. notiek 10:00.
Kalamazū draudze atsāk
dievkalpojumus
klātbūtnē
katru otro svētdienu, tos no
turot Latviešu Centra lielajā
zālē, kamēr jaunais dievnams
būs lietojams.
Svētdienu svētbrīži māc. A. Gra
ham vadībā notiek plkst. 10:00
(pēc Austrumu laika) virtuālā
vidē. Facebook mājas lapa
Latvian Lutheran united church

in Kalamazoo, un Youtube,
atrodot kanālu Latviešu apvie
notā draudze Kalamazoo.
Klīvlandes apvienotā latv.
ev. lut. dr.: (1385 Andrews Ave,
Lake
wood, OH 44107) Drau
dzes dievk. notiek svētdienās
11:00. Bībeles stundas notiek
10:00 katra mēneša otrajā un
ceturtajā trešdienā. Baptistu
dr.: Bethel Baptist Church (2706
Noble Rd, Cleveland 44121)
Dievk. notiek svētdienās 14:30.
Linkolnas apv. latv. ev. lut.
dr.: (3300 C St, Lincoln NE
68510).
Dievkalpojumi ar viesu
mācītājiem latviešu un angļu
valodā plkst. 10:00. Par datumiem sazināties ar draudzes pr.
Kārli Indriksonu, tālr.: 402730-3427, e-pasts: kindriks@
aol.com. Pensionāru saiets katra
mēneša otrā ceturtdienā plkst.
11:00 sabiedriskās telpās.
Mančesteras latv. ev. lut. dr.
(dievk. notiek Holy Transfigu
ration Romanian Orth. Church, 2
Winter St., Manchester, CT
06040). Dr. pr. Astra Vilinskis,
tālr. 413-568-9062. 17. jūlijā
plkst. 11:00 – dievk. ar dievg.;
viesu māc. Igors Sa
fins. Se
kos kafijas stunda.
Milvoku latv. ev. lut. Sv.
Trīsvienības dr.: (1853 N 75th
Str, Wauwatosa WI 53213),
tālr.: 414-258-8070. Māc. Jānis
Ginters tālr: 2607975695 Drau
dzes priekšnieks: Andrejs Junge
(Turpināts 19. lpp.)
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DIEVKALPOJUMI
(Turpināts no 18. lpp.)
tālr: 414-416-6157 Dievk. no
tiek svētdienās 10:00.
Mineapoles – St. Paulas latv.
ev. lut. dr.: (3152 17th Ave S,
Minneapolis MN 55407).
Mineapoles-St. Paulas lat
viešu evaņģēliski luteriskās
draudzes video dievkalpojumi
notiek katru nedēļu, tos var
skatīties mndraudze.org.
Montrealas latv. Trīsvie
nī
bas/Tervete ev. lut. dr.: Trinity
Latvian Church (P.O. Box 39,
Station NDG, Montreal QC
H4A 3P7), tālr.: 514-992-9700.
www.draudze.org vai www.tervete.org. pr. Jānis Mateus tālr.:
514-4812530, e-pasts: prez@
draudze.org.
Ņūbransvikas un Leikvudas
latv. ev. lut. dr.: (Latvian Lut
heran Church, P.O. Box. 1008,
Maplewood, NJ 07040) jūlijā
dievkalpojumi draudzē neno
tiek.
15. augustā 10:00 Kapu
svētki Van Liew kapsētā, North
Brunswick.
29. augustā 11:00 Dievkal
pojums ar dievgaldu Priedainē.
19. septembrī 11:00 Diev
kalpojums ar dievgaldu Prie
dainē.
Dievkalpojumi notiek NJ Lat
viešu biedrības namā “Prie
daine”, 1017 State Route 33,
Freehold, NJ 07728, māc. Ieva
Pušmucāne-Kineyko. E-mail:
latvianlutheranchurch@gmail.
com, telefons: 908-638-1101.
Ņujorkas latv. ev. lut. dr:
Jonkeru bazn. 254 Valentine
Ln, Yonkers NY.
Salas bazn. 4 Riga Ln, Melville
NY.
St. Andrew bazn. 335 Reyn
olds Ave, Parsippany NJ.
Seafarers. 123 East 15th
Street, New York, NY.
Priedaine. 1017 State Rte 33,
Freehold NJ.
Par dievkalpojumiem visos
novados ziņosim vēlāk. Diem
žēl nometnes dievkalpojumi šo
vasaru būs tikai nometnes
bērniem un personālam, ne
viesiem. Ierobežojums ir do
māts, lai saudzētu bērnus.
Nometnē dzīvos, cik vien
iespējams “burbulī” noslēgti no
ārpasaules.
25. jūlijā būs klātienes diev
kalpojumi Jonkeros 10:00 no
rīta un Salas baznīcā 10:30 no
rīta.
Ročesteras ev. lut. Krusta dr.:
Atonement Lutheran Church
(1900 Westfall Rd, Rochester
NY 14618).
Saginavas latv. ev. lut. dr.:
(128 N Elm Str, Saginava, MI
48602).
Mācītāja Biruta Puiķe-Wil
son, mob. (269)2675-330. Kon
taktpersona Mary Beth Dzirnis,
mob. (989)781-1163. E-pasts:
dzirnis@chartermi.net.
Dievkalpojumi vienreiz mē
nesī, 1.00 pēcpusdienā, seko
kafijas galds ar groziņiem.
Sandiego latv. ev. lut. dr.:
Ascension Lutheran Church
(5106 Zion Ave, San Diego, CA
92120), Dr. pr. Jānis Legzdiņš,
tālr.:1-619-630-8143, e-pasts:
janislegzdins@hotmail.com.
Sentluisas latv. ev. lut. dr.:

Christ Lutheran bazn (#1 Selma
Ave, Webster Groves, MO
63119). Dievk. vadīs Māc. Dace
Skudiņa.Dr. pr. I. Kalniņa, tālr.:
314 457 1830, kalninsirene@
gmail.com.
Sietlas ev. lut. dr.: (11710 3rd
Ave. N.E. Seattle, WA 98125).
Dievkalpojumi notiek 10:30.
Prāveste D. Cilne, tālr.: 206674-9600; e-pasts: cilnis@
earthlink.net. Baznīcas mājas
lapa: www.seattlelatvianchurch.
org.
Dievkalpojumi Sietlā ir at
sākušies klātienē.
Skenektedijas latv. ev. lut.
dr.: Trinity Lutheran Church
(35 Furman St, Schenectady NY
12308). Diakone Linda Snie
dze-Taggart.
St. Pētersburgas latv. ev. lut.
dr.,
Draudzes mācītājs Aivars
Pelds, 515-991-4640 līdz 14.
jūnijam. Par notikumiem pēc
14. Jūnija lūgums sazināties
ar Andri Ritumu, 727-7971933.
Visi šīs vasaras dievkalpojumi un bībeles stundas no
tiks Faith Lutheran baznīcā,
kas atrodas 2601 49th Street
North, St. Petersburg, FL.
Dievkalpkojumi 2 pm:
Svētdien, 15. augustā, 12. sep
tembrī.
Bībeles stundas svētdienās,
2 pm: 25. jūlijā, 1. augustā, 8.
augustā, 22. augustā, 29. au
gustā, 5. septembrī, 19. septem
brī, 26. septembrī.
Toronto – Sv. Jāņa ev. lut.
latv. dr.: (200 Balmoral Ave,
Toronto, ON M4V 1J6), tālr.:
416-921-3327, E-pasts: baznica@bellnet.ca. Info: www.
stjohnslatvian.ca Māc. Ģirts
Grietiņš (adrese: 40 Hollyberry
Trail, North York ON M2H
2S1), tālr: 6479865604, E-pasts:
grietins@gmail.com.
Prieksnieks: Kārlis Vasarajs
Pr. vietn. Sibilla Korule. Dāmu
kom. pr. Maija Sukse, tālr.:
4162214309.
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.: 301-3023270). Draudzes priekšniece
Dace Zalmane.
Draudzes virtuālie svētbrīži
notiek Zoom platformā –
trešdienās plkst. 10:00 un
svētdienās plkst. 11:00.
Pieslēgšanās norādes ir atrodamas draudzes mājas lapā.

Lūgums sūtīt
SARĪKOJUMU un
DIEVKALPOJUMU
ziņas uz e-pastu:
rigaven@aol.com
– Inese Zaķis –
ne vēlāk kā
PIEKTDIENĀS.

Pieminam mūsu mīļo tēvu

IVAR H. HUNTER,
dzimis IVARS HUGO LĀCĪTIS

Dzimis 1935. gada 26. jūlijā Alūksnē, Latvijā,
miris 2020. gada 22. jūlijā Warrens, Wisconsin ASV
“Uz mežu, uz mežu,
uz mežu malku zāģēt –
Un zāģis, cirvis ratos,
Un pats pa virsu kratos”
Tagad cērt malku debesīs.

Mīlestībā patur
DĒLS HARIJS AR SIEVU
MEITA DIANA AR ĢIMENI

Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā māsa, krustmāte un tante

INTA VALIJA LĀCĪTE
Dzimusi 1937. gada 15. martā Alūksnē, Latvijā,
mirusi 2021. gada 12. jūnija Milvokos, ASV

Par viņu sēro
MĀSA INĀRA LAGZDIŅA AR ĢIMENI
BRĀLIS VALDIS ZIEDIŅŠ
KRUSTMEITA DEE TRIER AR ĢIMENI
BRĀĻADĒLS HARIJS HUNTER AR SIEVU
RADI ASV UN LATVIJĀ

“Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis”

Mūžībā aizgājusi mana mīļā krustmāte

BIRUTA BURKEVICS,
dzim. EIDUKS

Dzimusi 1928. gada 3. martā Rīgā,
mirusi 2021. gada 24. jūnijā Portvašingtonā, Ņujorkā
Mīlestībā sēro
LAILA, RAIMONDS, LĀRA UN JUSTIN, PAULS, MARISA

LAIKS
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SPORTS
(Turpināts no 17. lpp.)
Kivlenieks oktobrī vienojās par
jaunu divu gadu divvirzienu
līgumu ar NHL klubu Blue
Jackets. Kivlenieks savā karjērā
devās laukumā astoņās NHL
spēlēs, pārstāvot Kolumbusas
komandu. NHL debiju Kivle
nieks piedzīvoja 2020. gada 19.
janvārī.
Viņš atvairīja 31 no 32 metieniem, kaldinot Blue Jackets uz
varu izbraukumā ar 2:1 pret
Ņujorkas Rangers. Šogad pava
sarī Kivlenieks spēlēja pasaules
čempionātā Rīgā. Viņš sargāja
vārtus vēsturiskajā 2:0 uzvarā
pār Kanadu, kas vēlāk triumfēja
turnīrā.

Viens gadījums
no miljarda
“Gadījums, kad cilvēkam ugu
ņošanas laikā pirotechnikas iz
strādājums trāpa tieši krūtīs no
tik tuva attāluma, var būt viens
no miljarda,” medijos pauž pie
redzējušais pirotechniķis Kalvis
Kalniņš. Kalniņš, reaģējot uz
ziņu par Latvijas hokejista Ma
tīsa Edmunda Kivlenieka tra
ģisko nāvi pēc petardes trieciena
krūtīs, saka, ka par ko tādu savā
20 gadu ilgajā pirotechniķa kar
jerā dzird pirmo reizi. Kalniņš
izsaka minējumu, ka tā esot bijusi
pašdarbība, neprofesionāli veidota uguņošana, kad, vistica
māk, kaut kas esot apgāzies un
turpinājis šaut. „Ja lādiņi būtu
25–35 metru attālumā, pat ja
notiktu kas neparedzēts, pirotechnika nevarētu aizlidot tik
tālu, lai traumētu cilvēku,” atzīst
pieredzējušais pirotechniķis. Viņš
uzsver, ka Amerikā esot citādāka
pirotechnikas klasifikācija nekā
Eiropā – to, ko pie mums drīkst
iegādāties veikalā tikai ar spe
ciālu atļauju, Amerikā varot ie
gūt bez problēmām, ja vien ugu
ņotājs ir izgājis nepieciešamos

kursus.
Kā ziņo laikraksta The Colum
bus Dispatch žurnālists Braiens
Hedžers, Legasa namā tika iz
mantoti trīs collu pirotechnikas
lādiņi, kas ir lielākie lādiņi,
kādus Mičiganas štatā atļauts
izmantot neprofesionāļiem. Līdz
ar to šajā aspektā likums nav
pārkāpts.

„Matīss izglāba
manu, manas sievas
un vēl nedzimušā
dēla dzīvību. Viņš
mira kā varonis”

Traģiski bojā gājušais Latvijas
hokeja vārtsargs Matīss Edmunds
Kivlenieks 4. jūlija vakarā izglāba
Elvja Merzļikina, viņa sievas un
vēl nedzimušās dēla dzīvību,
Merzļikins sacīja Kivlenieka bēŗu
ceremonijā. Kivlenieks traģiski
gāja bojā 4. jūlijā, kad viņam
krūtīs ietriecās neveiksmīgi iz
šauta pirotehnikas raķete.
Traģiskais negadījums notika
Mičiganas štata Novi pilsētā,
Nacionālās hokeja līgas (NHL)
komandas Kolumbusas Blue
Jackets vārtsargu treneŗa Menija
Legasa meitas kāzu ballītē.

15. jūlijā notika Kivlenieka
bēŗu ceremonija, ko varēja vērot
tiešraidē tīmeklī. Emocionālu
runu, atceroties savu draugu,
sacīja Elvis Merzļikins.
“Tajā traģiskajā brīdī es stāvēju
aptuveni desmit metru attālumā
no Matīsa. Viņš izglāba manu,
manas sievas un vēl nedzimušā
dēla dzīvību. Ja tā raķete nebūtu
trāpījusi mums, tad noteikti vēl
kādam no 50 cilvēkiem. Viņš
mira kā varonis. Noķēra savas
dzīves pēdējo ripu. Mana dēla
otrs vārds būs Matīss,” savā uzrunā,
valdot asaras sacīja Merzļikins.

Atceļ Covid-19
ierobežojumu
sporta sacensību
organizētājiem
ārpus telpām

Atbalstot Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) rosinātās iz
maiņas noteikumos par epide
mio
loģiskās drošības pasāku
miem vīrusa infekcijas izplatības
ierobežošanai, valdība nolēmusi
paplašināt ārtelpu sporta sacen
sību organizātoru loku. Tāpat
atcelts ierobežojums sporta sa
censībās piedalīties bērniem, kas
jaunāki par 7 gadiem, kā arī sa
mazināta nodrošināmā ūdens
virsmas platība peldētapmācības
programmu īstenošanai.

Latvijas hokeja
izlase sākusi
gatavošanos
olimpisko spēļu
kvalifikācijas
turnīram

Uzsākot pirmo no gatavošanās
posmiem gaidāmajam olimpis
kās kvalifikācijas turnīram Rīgā,
uz treniņnometni bija sapulcē
jušies Latvijas izlases kandidāti,
informē Latvijas Hokeja federā
cija (LHF). Treniņnometne no
risināsies līdz 23. jūlijam un tajā
piedalās 31 hokejists – četri vārt
sargi, desmit aizsargi un 17 uzbru
cēji. Uz izlases kandidātu treniņ
nometni uzaicināti pārsvarā ga
dos jaunie spēlētāji un ārzemju
klubos spēlējošie, kuŗi iepriekš
nav tik daudz redzēti klātienē, kā
arī tie, kuŗi vēl nav devušies uz
savām darba vietām ārzemēs.
Atsevišķi savu nometni kluba
rindās aizvada Rīgas Dinamo
spēlētāji. Treniņi tiek aizvadīti
gan uz ledus Volvo ledus hallē,
gan Mežaparkā, kur fiziskās
sagatavotības treniņi norisinās
Ērika Visocka uzraudzībā.

Sopova ar 13,62 m tālu lēcienu
par trīs centimetriem laboja arī
sev piederošo Latvijas U-20 re
kordu. Pirmais mēģinājums So
povai bija neveiksmīgs, bet otrajā
viņa lēca 13,47 metru tālumā,
kamēr trešais atkal bija neieskai
tīts. Pēc trim lēcienu serijām
Latvijas sportiste bija ceturtā un
ģis nevarēs palīdzēt Latvijas izla- varēja izpildīt vēl trīs lēcienus.
sei, bet, ja komandai izdosies
sasniegt 2023. gada Pasaules
Latvieši, igauņi un
kausu, Kristaps uz sacensībām
somi kļūst par
rausies kaut sezonas vidū, sarunā
ar Latvijas Televīziju teica Por
GoRR uzvarētājie
ziņģis. Pirms desmit dienām Lat
vijas basketbola izlases galvenais
Noskaidroti “Gulf of Riga
treneris Luka Banki nosauca 17 Regatta” (GoRR) uzvarētāji un
spēlētājus, ar kuriem rēķinās Latvijas jūras burāšanas čem
2023. gada Pasaules kausa pioni. No četrām regatē pārstā
priekškvalifikācijas spēlēs. Viņu vētām valstīm uzvaras izcīnīja
vidū bija arī Nacionālās basket- Igaunijas, Latvijas un Somijas
bola asociācijas (NBA) pārstāvis komandas. Latvieši šogad bija
Dāvis Bertāns, taču ne Porziņģis. pārāki LYS1 grupā, kur 15 jachtu
Vēlāk Latvijas presē pavīdēja konkurencē pārliecinošu uzvaru
runas, ka liepājnieks izlasei talkā izcīnīja komanda “GABRIEL”,
nenāks, jo viņa iespaidīgā līguma ziņo organizātori.
apdrošināšana Latvijas Basket
bola savienībai (LBS) izmaksātu
aptuveni pusmiljonu eiro. Sarunā
ar Latvijas Televīziju Porziņģis
atklāja, ka nespēlēšana priekš
kvalifikācijas turnīrā vairāk skaid
rojama ar viņa veselību. Proti, šī
pēdējos gados ir pirmā vasara,
kuŗu viņš sagaidījis bez savai
“Nav, protams, tā, ka mēs
nojumiem, tāpēc šo periodu nebūtu cerējuši, ka uz pjedestala
liepājnieks vēlas veltīt ķermeņa varētu pietikt vietas šogad arī
nostiprināšanai.
mums,” mierpilni un ar vieglu
humoru komentāru sniedz
kapteinis Andris
Eiropas U-20 “GABRIEL”
Zirdziņš, papildinot “cerība, pro
čempionātā izcīna tams, bija. Bet tā kā viss ir at
no vēja, pārliecināts ne
medaļas karīgs
viens nevar būt ne par ko.” Jau
Latvijas skrējēja Agate Caune pirmais starts Rīgā, kad vien 16
Tallinā Eiropas U-20 čempionātā sekundes viņus šķīra no uzvaras,
vieglatlētikā izcīnīja sudraba komandai licis daudz ko pārdo
medaļu 5000 metru skrējienā.
māt. Tas devis papildu motivā
ciju, kuŗa attaisnojās. Turpmā
kajās trīs distancēs gan Roņu
salā, gan Pērnavas gaŗajā un īsajā
distancē pārliecinoši izcīnīta
pirmā vieta.

Agate Caune finišē
Tikai 16 gadus vecā valmie
riete Caune, kuŗa bija trešā jau
nākā šo sacensību dalībniece,
finiša līniju šķērsoja pēc 16 mi
nūtēm un 17,56 sekundē, kas
U-18 vecuma grupā ir šīs sezonas
labākais rezultāts Eiropā. Iepriekš
Caune izcīnīja astoto vietu 3000
metru skrējienā.
Latvijas vieglatlēte Darja So
pova Tallinā Eiropas U-20 čem
pionātā izcīnīja bronzas medaļu
trīssoļlēkšanas sacensībās.

Valsts izlase
atguvusi otru elpu

Februārī piedzīvotais zaudē
jums Eiropas čempionāta atlases
ciklā Bulgārijas izlasei piespieda
Latvijas valstsvienībai izlaist otro
nozīmīgo turnīru pēc kārtas, kā
arī uzsākt dalību Pasaules kausa
atlases turnīrā kārtu pirms 24
komandām, kuras piedalīsies
2022. gada Eiropas čempionātā.
Taču var teikt, ka katram mā
konim ir sava zelta maliņa, jo
Latvijas izlase pēc ilgāka laika
posma atkal pulcējusi vairākus
no tās līderiem uz ilgāku treniņ
procesu. Latvijas valstsvienībai
izdevies atgūt “vecās izlases sa
jūtu”, preses konferencē atzina
Latvijas basketbola izlases kap
teinis Dairis Bertāns. “Nebūtu šī
priekškvalifikācija un būtu Lat
vijas izlasei divi gadi bez basketbola, iespējams, man ar brāli
vairs kopā nesanāktu uzspēlēt,”
nosaka Dāvis Bertāns.
Porziņģis: Gaidu
Nacionālās basketbola asociā
cijas (NBA) vienības Vašingtonas
dienu, kad atkal
Wizards uzbrucējs ir viens no
būšu kopā ar izlasi
spēlētājiem, kuŗam Starptautis
Priekškvalifikācijas un kvalifi Darja Sopova ar savu treneri kās basketbola federācijas (FIBA)
kācijas turnīros Kristaps Porziņ Juri Petroviču
kvalifikācijas spēļu “logu” dēļ

valstsvienību pēdējo gadu laikā
sanācis pārstāvēt neregulāri. Ber
tāns jaunākais izlasē nav spēlējis
kopš 2018. gada vasaras.

Treniņā
Lai gan Latvijas izlase diezgan
cienījamu sastāvu nokom
plek
tēja arī 2019. gada februārī
Melnkalnē, iespējams, tieši 2018.
gada vasara saucama par pēdējo
reizi, kad valstsvienībai izdevies
pulcēties līdzīgos apstākļos – ar
vismaz kādu NBA spēlētāju
ierindā un ar iespējām ilgāku
laika posmu gatavoties gaidā
majām spēlēm.
Latvijas valstsvienībai izdevies
atgūt “vecās izlases sajūtu”, preses konferencē atzina Latvijas
basketbola izlases kapteinis Dai
ris Bertāns. “Nebūtu šī priekš
kvalifikācija un būtu Latvijas
izlasei divi gadi bez basketbola,
iespējams, man ar brāli vairs
kopā nesanāktu uzspēlēt,” nosaka Dāvis Bertāns.

Artūrs Kurucs:
Vēlamies izveidot
spēcīgu fundamen
tu jaunajam Latvijas
basketbola spēles
stilam

// FOTO: LETA
Latvijas vīriešu basketbola iz
lases galvenais treneris Luka
Banki pēdējos treniņos spēlētāju
prātus piepildījies ar lērumu tak
tisko risinājumu, fizisko sagata
votību pagaidām noliekot otrajā
plānā, sarunā ar aģentūru LETA
teica basketbolists Artūrs Kurucs.
Šosezon Kurucs Spānijas čem
pionātā pirmo reizi vienas sezonas
laikā laukumā devās 30 spēlēs,
kuŗās vidēji nospēlēja deviņas mi
nūtes un 12 sekundes. Sev atvē
lētajā laikā pagājušajā gadā par
Latvijas un arī Spānijas čempionu
kronētais Kurucs caurmērā guva
divus punktus, izcīnīja 0,5 atlē
kušās bumbas un 0,6 reizes
rezultātīvi piespēlēja.
“Vērtējot paša sniegumu, uz
skatu, ka sezona bijusi okey. Varbūt
no malas izskatījās, ka šī sezona
man ir “klusāka”, bet rēgulāri
piedalījos treniņu procesā. Puiši
ir nedaudz pārāki par mani,
tāpēc man jātiek viņiem līdzi. Tā
man bija sava veida motīvācija,
tāpat ieguvu daudz jauna,” uz
aizvadīto sezonu atskatās jaunā
kais no Kurucu brāļiem.
Sporta ziņas sakopojis
P. KARLSONS

